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Wees VoorGezeten

Voor Woord

APRE5NOUSLE5

MOUCHE5!?

...zei Amo ooit in een HUMO-

interview, maar wat hij eigenlijk
bedoelde was "Après nous Ie déluge"
(=na ons de vloedgolf), de beroemde
uitspraak die de Franse adel op het
einde van de zeventiende eeuw als

excuus bezigde om al hun bezit aan
allerlei decadent, maar duur vertier te

verbrassen. Het was de tijd van de
Rococo, met overversierde gebouwen
en tierlantijntjes tot je er ziek van
werd. Ook op het einde van vorige
eeuw vierde het decadentisme hoogtij.
Denk maar aan de verkleed-(en

achteraf uitkleed-)partijtjes van
schrijver Louis Couperus.
U voelt mij al wel komen. Er schijnt
wat aan de hand te zijn met de aanloop
naar een eeuwwisseling en nu de 7 in
ons jaartal een 8 geworden is, komen
we weer beangstigend dicht bij zo'n
overgang. Meer nog, dit is het einde
van een millennium en dat in een

tijdperk met de grootste welvaart ooit,
meer mensen dan er ooit geweest zijn
en een versplinterde moraal. Alles lijkt
er te zijn om een twee jaar lange
braspartij in te zetten en de meest
decadente vertoning uit de
wereldgeschiedenis met miljoenen
mensen op gang te blazen.

We leven immers in een postmoderne
wereld, nietwaar? En wie Juliet Lewis

in "Strange days" aan het werk zag,
kan zich inbeelden welke donkere

onvrede de motor voor zo'n exploot
zou kunnen zijn.
Het zal allemaal wel niet zo'n vaart

lopen, gewoon omdat er te veel
nuchtere en brave mensen zijn, maar
wij jongelui, wat zullen wij doen?
Hebben we de keus, en als we die dan

al hebben, wat verdient dan onze

voorkeur? Zullen we met zijn allen
verzuipen in het overaanbod van
universele waarheden en op geld
beluste redenaars?Zullen we het zuiu*

verdiende kapitaal van de vorige
generatie omzetten in verdovende
middelen om de chaos en leegte van
ons bestaan niet te moeten zien? Of

schiet er na dit spervuur van
verwarring en relativisme nog een
greintje verantwoordelijkheidszin
over? Geloven wij dat de wereld is wat
wij er van maken? De weet het zelf
soms niet zo goed meer, maar dat we
moeten kiezen staat vast. En of het nu

het één of het ander wordt, we zullen

er mee moeten leven ook. Wat U er

mee zal doen is onvoorspelbaar. U zegt
het maar.

Uw in een winterdepressie verkerende
voorzitter.

Lieven, XXX
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TeRugBUk

Tonzent Terugblik
Laten we samen eventjes tot rust komen

en de woelige eindejaarsmaanden terug
tot leven laten komen.

Dus spring mee in de teletijdmachine en
ZAP.

Terugblik

November
Fhwers For Breakfast.

ZAP, het is vrijdag 7 november en
Tonzent lijkt meer en meer op de AB,
torenhoge boxen, lichten en rook, net
echt, en ja het was echt goed, want The
Flowers for Breakfast waren geweldig,
niet met woorden te beschrijven.

Prachtig, de tranen komen me in de
ogen, ZAP

The Hunter and Sof urn.

ZAP, we zijn geland op vrijdag 14
november, Tonzent zit goed vol, en

centraal staan 2 computers die op
commando van Gerd en Jurgen snelle
breakbeats, zware hardcore bassen en

wegdromerige melodietjes uit de boxen
toveren .

Talent is geboren. ZAP

Ping Pang Toernooi.

ZAP, PINGPONG, zaterdag 22
november, platter dan vorig jaar maar

ja de palet kan niet altijd gespannen
staan, Koenraad en Steven OH wonnen

gevolgd door Jan en Ronaldo, en Steven

VI en Dieter VH.

t'Was toch plezant.ZAP

Breezer Instuif.

ZAP, Het is nu vrijdag 28 november
en Tonzent zit afgeladen vol om van de
4 smaken Breezer te proeven. En door
velen werd het veraderlijke vocht in
liters binnengekapt.
Maar het was echt gezellig. ZAT, euh
ZAP
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TeRugBHk

Terugblik
Oecember
StarSpawn.

ZAP, vrijdag 5 december, de
eindejaarsmaand is gestart met ruwe in

elkaar geduwde nummers over
schoonheidsalons, verkeersagenten en
zoveel meer. Het werd helemaal te gek
toen de knuppels werden bovengehaald.

Een leuk optreden van Starspawn.ZAP

Sinterklaas Instuif.

ZAP, zaterdag 6 december, en de Sint
liet ons jeugdhuis niet onberoerd. En
dus bracht hij zijn kakkePieten en Go-
Go-Girls mee om er voor ons een i^.v.z''sr

schitterende show neer te zetten. Dank

u Sint. ZAP Zie ook Sinterkle-la-la-

laas-live!

ZAP, we zijn weer thuis, en ik zet m'n
teletijdmachine weer eens twee maand
aan de kant. Dank u voor uw aandacht

en ZAP!!!

Freakazoid

(Freakazoid in actie ?!)

TonzentZiJde 5



VoorUitBHk

VoorUitBHk

Zaterdag 3 januari:
LedenRaad om 1930u.

Wees vandaag eens niet te verlegen om
naar de LR te komen, iedereen is

welkom om zijn zegje te doen over zijn
eigen jeugdhuis, dus ook jij. De LR is
helemaal niet saai zoals velen wel

denken, integendeel, het is zelfs fijn om
op de LR te zijn. Vandaag worden op
de LR ook CD's gestemd, een rede te
meer om te komen. Laat jouw muziek
ook eens in Tonzent spelen door jouw
favoriete CD voor te stellen.

Be there, or be ne sukkel!!!

Zondag 4 januari:
Receptie 100 Jaar Reist

In het Park van Reist!!! Iedereen

welkom, breng uw mama, papa,
broertjes, zusjes, kindjes, vriendjes,
vriendinnetjes, en anderen, allemaal

maar mee!! Voor de rest, zie externe

nieuwtjes.

Zaterdag 10 januari:
Muurkiimmen.

Koning Albert I heeft het ook ooit
geprobeerd. Helaas! De man had nog
niet van veiligheidsgordels, haken of

klimschoenen gehoord. Maar we
kunnen het de arme stakker niet kwalijk
nemen, want hij heeft het tenminste
geprobeerd. Hoe dan ook willen we

met Tonzent even gaan tonen dat wij
ook kunnen klimmen, en let wel, wij
zullen niet vallen.

Klauter je mee naar plaatsen die nog
hoger reiken dan Tonzent. Laat zien die

getrainde biceps en triceps.
Hang jezelf aan een koordje en klimmen
maar. Prijs, uur van vertrek,...het zal
zeer snel vakkundig omhoog hangen
aan uw geliefde valven.

Zondag 11 januari:

Ruiterlnstuif.

Samen met je maten in je favoriete
stekje naar Belgisch meest beruchte TV-

programma kijken. Schalkse Ruiters
wordt immers op groot scherm voor het
Tonzentpubliek afgespeeld. Wij zijn
niet klein Vlaanderen, maar wel groot
Tonzent. Je mag zeker deze kans niet
voorbij laten gaan, want iedereen zal
zijn pronostiek moeten meedelen, we
bellen deze door en wie weet...Dit is

nog niet alles...na deel 1 gaan we
gezellig met z'n allen naar de kaskraker
'The Holy Grale' kijken. We willen

immers in de ruiter stemming blijven.
Na de film tonen we jullie integraal op
video (nog steeds groot scherm) deel 2
van de Schalkse Ruiters. Haal alvast de

popcorn, de lachspieren en de paarden
boven!

TonzentZiJde 6



VoorUitBHk

Vrijdag 16 januari:
LedenRaad om 2000u.

Wees geen nerd, de ledenraad is aan de
beurt. Ook voor jou, kom naar die

ledenraad, 't Is ni omdat 'tzondag is da
ge niet moet komen! 't Was gisteren
Jong loof spreekt dus kon het toen geen
LR zijn. Onze excuses!
Ledenraad geeft kleur in je jeugdhuis.

Zaterdag 17 januari:
Jong Loof Spreekt.

Nog heter dan The X-files. Wij gaan
immers een kijkje nemen in de

toekomst. Dit is geen gezever. Hoe zal
Kampenhout eruit zien binnen 4 jaar?
Wil je het weten, wil je er iets aan
veranderen, moet er iets verbeteren.

Kom eens kijken en geef ons jouw idee.
(zie ook externe nieuwtjes)

Vrijdag 23 januari:
Croque Instuif.

Monsieur, Madame, Hawaï uit het

vuistje of heb je geen honger.
't Is tijd om nog eens lekker te smullen
in Tonzent! Eet thuis niet te veel en

kom samen met de anderen proeven van
onze overheerlijke CROQUES.
Vrouwen, denk eraan, 'de liefde van de

man gaat door de maag' ; mannen,
vergeet niet 'als een vrouw eten kan één
croque-monsieur, dan wordt de avond

zeker amoureux' (hij wijze van spreken
natuurlijk).

Zaterdag 24 januari:
Reisverslag Maii.

Wat zouden we zijn moest er nu en dan
geen goede vormingsaktiviteit in ons

aanbod pronken. Hou u klaar want
ditmaal vroegen de dames van Vorming
aan de Willy om een boeiend reisverslag
te brengen van zijn reis naar Mali.

Vrijdag 30 januari:
LedenRaad om 2000u.

Omdat januari meer weekends telt dan
februari, en omdat volgend weekend al
barstensvol zit, vandaag al de eerste LR
van februari ! Allen daarheen.

Zaterdag 31 januari:
GaiaBai

Ladies and gentlemen, haal uw mooiste
pak uit die kast. Neem het kleed met de
fraaiste omlijningen. Bel uw 'date' en
haast u naar het Tonzent. Alle

beroemdheden uit Kampenhout en
omstreken worden verwacht. Dus U

ook!

Het wordt niet zomaar een avondje in
gala. Het zal spetterend, heet en
onnavolgbaar zijn! Eerst en vooral
zullen ook op het galabal de pop-poll

uitslagen bekend gemaakt worden. Wie

TonzenfZiJde 7



VoorUifBHk

wordt het mooiste koppel van de avond?
Welk nummertje wil jij horen? (U
vraagt wij draaien, is immers het motto)
Wil jij vereeuwigd worden? (laat je dan
fotograferen in het intieme hoekje),...
U hoort het goed, het wordt een massa
spektakel waarop een beroemdheid als
jij zeker niet mag ontbreken.

Vrijdag 6 februari:
EvvdM'UtfIe Funny Things'.

Dit mogen we u aanbieden als muzikaal
entertainment op de eerste vrijdag van
de maand.

Wat ze zoal spelen, wel,...euh...,wel...
euh,..'Little funny things'

Zaterdag 7 Februari:
Scoutsfuif. (die van Nederokkerzee!)

Neem pen en papier en noteer alvast 7
februari. De skoete komt fuiven! Zeker

weten dat je dan een onweerstaanbare
drang hebt om te komen shaken en
swingen, hakken en gabberen, slowen
en breakdancen. Laat je maar eens goed
gaan. Ik ga dat ook doen. Het zal
trouwens waarschijnlijk een Retro-
Disco-fuif zijn, dus haal die brede-
pijpen-broeken, flashy kleren en andere
maar weer eens lekker boven. Voor

kaarten te krijgen moet je zelf eens op
zoek gaan naar iemand uit de skoete van
Nederokkerzeel.

See you there!

Vrijdag 13 februari:
Formule T.

Geen formule 1, geen karting, geen
matchboxkes maar wel FORMULE T.

Ons stulpje zal een kleine metamorfose
ondergaan voor deze wereld
gebeurtenis. Heb geen schrik want we
gaan een groot kampioenschap
autoracen organiseren. Nee, geen echte
wagens maar wel kleine flitsende
machientjes op afstandsbedienig. Het
enige echte officiële circuit zal in uw
liefste jeugdhuis zelve liggen te
pronken.
Aan u om de auto's op
afstandsbediening als eerste over de
meet te laten vliegen.
Doe mee en win de titel TONZENT

FORMULE T CHAMPION.

Zaterdag 14 februari:
Vaientijnslnstuif.

Laat uw geliefde eens horen oe geire da
ge ze (hem) wel ziet. Naast dat mooie
cadeau moet je zeker een bezoekje
inlassen langs het romantisch
ingekleede jeugdhuis in Reist. Ook
voor de vrijgezellen is dit de avond van
hun dromen. Je kan eens meekomen

genieten van de romantiek die Valentijn
met zich meebrengt en wie weet wordt
je zelfs verliefd in jouw favoriete
stulpje.

TonzentZijde 8



VoorUifBUk

Vrijdag 20 februari:
Verkleedlnstuif. 'öe Middeleeuwen'

Laat jc niet kennen en verschijn ais

Koning Arthur of een van z'n
gelauwerde ridders. Jonkvrouwen, kom
jullie krijgers aanschouwen en laat
jezelf pronken in Middeleeuwse
klederdracht.

Zaterdag 21 februari:
LedenRaad om ZOOOu.

Let's have a party again!!!!!! In the
vergaderzaal boven. You, me,

everybody!
Zonder jou zou het geen ledenraad zijn.
Ledenraad, twee keer per maand een
goede daad. (in je eigen jeugdhuis, voor
jezelf)

Vrijdag 27 februari:

Vinyl Instuif.

De echte krakers worden weer eens

boven gehaald. Is het nu 35 of 45
toeren? Het maakt niet uit want u hoeft

enkel te genieten van het ritme der LP's.

Kristof Metdecentjes.

TonzentZijde 9



Interview

Interview- Tim Reymer (Fhwers For Breakfast)

'LIEUER BOKES MET CHOCO...'

Laat ons wel eerlijk zijn, het was groots! Dankzij de
inzet van menig gemotiveerd lid-medewerker van Jh
Tonzent is het gelukt. Een optreden van een
kwaliteitsband voor een groot kwaliteitspubliek. Het
was al een tijdje geleden dat de tegelvloer van Tonzent
nog zovele tenen heeft gevoeld. En geef toe, ook die van
jou konden niet stilstaan. Wat wil je. Een schitterende
bas gecombineerd met enkele mooie gitaarstreepjes,
reken hier nog een prachtig sax- en drumgeluid bij en u

komt bij het magische 'FLOWERS FOR BREAKFAST'. Of toch niet? Ik ben de
nachtegaal nog vergeten, de jonkvrouw die ook gerust mijn ontbijt mag serveren.
De blondine die menig man deed watertanden!! Ik geef toe, ik stond met de mond
vol tanden! Zeker als je bedenkt dat ik deze schoonheid mocht interviewen.
Mannen, word maar jaloers want Tine Reymer sprak niet enkel over 'do re mi fa
sol....', maar ook over konijnen, Werchter en Sex.

Kristof M: Tinne, wat vond je zelf van
het optreden?

Tine: (niet lang nadenkend) FIJN!
KM: Fijn?
T: Ja, FIJN I We vinden het steeds

plezant om op te treden in
jeugdhuizen. Het is een gezellige
sfeer en je kan eens goed uit de bol
gaan.

KM: Jullie hebben verschillende

nieuwe nummers gebracht, mogen
we dan ook veronderstellen dat de

nieuwe CD niet ver weg is?
T: Nee, toch niet. De nieuwe CD is pas

gepland voor volgend vooijaar.
Rond maart-april. Maar de nieuwe
nummers hebben we vandaag voor
de eerste maal voor publiek
gespeeld.

KM: Een soort première?

T: Zo zou je het kunnen noemen.
KM: De reacties leken me wel positief?

T: Ja, dat vond ik ook. Zeker bij
'Shilling future' , een swingend
disco-nummertje.

GROOTSE 'FUH'

Er swingde wel meer. Mijn oren hebben
meermaals opgevangen dat dit zeker het
beste Tonzent-optreden ooit was. Of deze
uitspraak terecht is, dat kan ik u niet
zeggen. Ik heb ook niet alle optredens
meegemaakt. Eén ding weet ik wel,
muzikaal was dit een zeer sterk optreden.

Als daarbij nog eens een blonde
schoonheid met een perfecte presense
voorstelt, en voor de dames een krullenkop
met een lekker kontje en mooie stem, dan

weet je dat het 'proper' was.

TonzentZiJde 10



Int er View

KM:

KM:

T:

KM:

T:

KM:

T:

KM:

T:

Tinne, 'Flowers' is eigenlijk nog
niet echt groot, maar Jullie muziek
is zeker groots. Stoort het niet dat
de grote erkenning er maar niet
komt? Of hebben jullie dat
helemaal niet nodig?
Wel, het is altijd leuk om in de
belangstelling te staan maar het
hoeft voor ons niet. Wij doen het
voor de FUN, als die er niet meer is,

dan zal Flowers niet meer zijn.

Echte amhitie is er dan niet,of wel?

Iedereen wil wel eens in het

voorprogramma van een grote naam

staan. Hopelijk krijgen wij die kans
ook eens. Het zou tof zijn om eens
in het buitenland rond te trekken

maar het hoeft niet.

Is dat het geheim van Flowers,
'FUN'?

Zeker en vast, we zijn een groep
vrienden die jammen voor de fun!
Vanwaar komt de naam 'Flowers

For Breakfast'?

(licht geirriteerd door de vraag, trekt
ze een snuitje dat bedoeld is
ergerlijk te lijken, maar ik smelt als
ijs voor de zon. Ze merkt dit en
geeft antwoord)
We zijn die naam eigenlijk beu,
kotsbeu. Het doet me altijd denken
aan de flower-power tijd. En dat
hoort toch niet echt bij onze muziek.

Als je 'flower-power' zegt moet ik
onmiddellijk aan mama en papa

denken. Wat vinden zij van je
muziek?

Niet veel, ze zeggen steeds dat het
best wat duidelijker mag zijn. Het
zijn wel goede fans, ze steunen me
en komen af en toe wel eens kijken.

KM: OK, Tinne, tot slot zou ik je nog
enkele meerkeuzevraagjes willen
voorleggen.

Eén: Tonzent of Rock Werchteri
T: Dat zijn smerige vragen, en ik moet

daar op antwoorden zeker...
TONZENT, omdat we op Werchter

veel te vroeg zouden moeten
optreden.

Twee: Konijn met pruimen of Kip met
curry?

T: (zonder twijfel) Konijn met

pruimen

Drie: Oasis of Blurl

T: Geen van beiden.

Vier: Bloemen als ontbijt of bokes met
choco?

T: (zeer overtuigend) Bokes met choco,

ik ben verslaafd aan chocolade.

Vijf: dEUS of Zita Swoon?

T: Smeerlappen, alletwee!
KM: Echt geen voorkeur?
T: Ik haat die vragen, neen geen

voorkeur. Allebei!

Zes: Sex voor, tijdens of na een
optreden?

T: (giechelend) Voor ben ik te
zenuwachtig, na ben ik te moe en
tijdens heb ik geen tijd.

In mezelf probeer ik me dan toch voor te
stellen wat voor een sexleven ze dan wel

heeft, maar net op dat moment wordt ze
door enkele Canadese vrienden geroepen.
En plots eindigt een interview met een
vrouw waar elke man van droomt

en 's morgens wakker wordt met
schitterende FLOWERS FOR

BREAKFAST.

Kristof Metdefrankstukjes
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NieuwsFUts

NieuwsFUfs

Dit is een nieuwe rubriek van de Nieuwe Tonzentkrant, waarin de belangrijkste
beslissingen van de voorbije ledenraden tot bij u gebracht worden.

Er werd zoal beslist en gezegd:

• Jurgen is onze nieuwe Onderhouds-
verantwoordelijke (en hij doet dat nog
goed ook).

• Er wordt nog eens naar de rookafzuiger
gekeken, want hij doet weer raar.

• Er komt een tappershandleiding voor
alle tappers, zij is in de maak.

• Er zouden meer mensen moeten gaan
plakken (affiches!!).

• Er werd een nieuwe CD-speler
aangekocht, daar één van de oude naar

de zak was.

• Er komt een nieuw net voor de ping-
pongtafel.

• De nieuwe CD van Björk, Cherrymoon
8, De Afrekening 14, Eden en Tanya
Donnelly worden aangekocht, dit om
(zoals elke maand) ons CD-kastje voller
te krijgen.

• Primus heeft ons een zwak voorstel

gedaan i.v.m. het tappen van Primus van
't vat, maar wij hebben dat lekker weer
afgewezen, maar gaan daarmee wel naar
Stella (niet dat mooie wicht maar wel

dat lekker biertje).

Er moest maar eens een

verantwoordelijke voor de discobar
komen, endus is Ward dat dan maar

geworden, daar hij er maandelijks mee
te doen heeft (EVvdM-optredcns). Voor
diegenen die niet weten wie Ward is,
beste kindertjes, Ward is die kerel die

bij kleinere optredens zo een beetje
geluidstechnieker speelt. Daarvoor
nogmaals dank, doe zo voort
Wardieboyü!

Indien er een maand geen degelijke
groep als eerste-vrijdag-van-de-maand-
optreden gevonden wordt tegen een
deftige prijs, is er geen EVvdMO die
maand, maar mag er de maand daarop
wel meer uitgegeven worden. Dat is
bijdeze ook beslist!

En dat was het dan zo een beetje.

Heb jij ook een voorstel van eenderd welke
aard, maar dat toch (op de één of andere
manier) met ons aller Tonzent te maken
heeft, kom dan beslist eens naar de

Ledenraad (voor data zie VoorUitBlik). U

bent steeds van superharte welkom, ook
zonder ideeën of voorstellen.

Kwinten.

TonzentZiJde 12



Externe Nieuwtjes

Externe Nieuwtjes

jeugfluierHDeieidspian

Sinds 1995 ging in alle Vlaamse
gemeenten het Jeugdwerkbeleidsplan van
start. Dit plan dient driejaarlijks opgesteld
te worden en bevat alle doelstellingen die
het gemeentebestuur aan het einde van de
volgende drie jaar bereikt wil hebben met
betrekking tot het jeugdbeleid. Dit plan
wordt opgesteld door vertegenwoordigers
van de gemeente en vertegenwoordigers uit
de bestaande jeugdverenigingen. Omdat
deze mensen niet alle wijsheid in pacht
hebben, zouden zij jou ook graag eens aan
het woord laten. Zij zouden graag van
jullie horen wat jullie gerealiseerd willen
zien voor het jaar 2001 om is.

Een aantal maanden terug kon je in het
gemeentelijke informatieblaadje al een
vragenlijst terugvinden hierover. Deze
vragenlijst slingerde ook enige tijd rond in
je jeugdhuis.

Nu organiseert deze stuurgroep voor het
jeugdwerkbeleidsplan, samen met
Jeugdhuis Tonzent, op zaterdag 17
januari 1998 een inspraak-instuif in het
jeugdhuis. Diegenen die hier vast en zeker
wat te vertellen hebben, kunnen vanaf
20u00 terecht in de vergaderzaal, voor een
gezellige brainstorm in verband met het
jeugdwerk in de gemeente Kampenhout.

Alle anderen hoeven die avond het

jeugdhuis niet te mijden, want jullie
kunnen zoals altijd terecht aan de toog
voor het gewone drankje. De zaal zal er
misschien enigszins anders uitzien en jullie
hopelijk ook aanzetten om te reageren op
bepaalde stellingen, vragen,
partijprogramma's,...maar dat zou jullie
niet mogen verhinderen om toch eens een
kijkje te komen nemen.

Dit is het uitgelezen moment om mee te
delen wat jij en ik zoal willen veranderd
zien in onze gemeente. Grijp dan ook deze
kans.

Indien je er niet bij kan zijn, maar je
ideeën toch kwijt wil, kan je altijd contact
opnemen met de gemeentelijke
jeugdconsulente. Elke Andries of de
voorzitter van de jeugdraad. Vincent
Keppens.

Meer informatie over de jeugdraad en het
jeugdwerkbeleidsplan, subsidies voor het
jeugdwerk,... vind je ongetwijfeld in één
van de volgende Tonzentkranten.
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TussenDoortje

Tussenöoortje

sinierma-la-la-laas-lluel 6 december 1997

21u30 : Wanneer komt de Sint? Je hoort

een dergelijke zin over veel ongeduldige
Tonzenttongen rollen. Nog even geduld!

22u00 : Waar is de Sint? Hij valt nog
steeds niet te bespeuren op 't Tonzentdak.
We moeten verschillende bezoekers blijven
ontgoochelen.

Maar nee hoor, halverwege het eerste
nummer zien we de Sint al meeswingen op
het podium. Hij keelt op onnavolgbare
wijze: 'ik ben de Sint, ik ben de Sint, ik
word bemind. Yeayeah!" zo vals als een
kat natuurlijk, zo is de Sint. Naast het
snoep dat vrolijk door de lucht vliegt, valt
plotseling ook ieders frank...

22ul5 : De spanning stijgt ten top. Het
snoep wordt het podium opgetakeld, maar
nog steeds geen Sint...

22u30 : Eindelijk gaan de lichten uit. De
muziek begint. De Sint is daar! Van onder

de discobar zien we een wit licht dat weldra

de Sint zal onthullen.

De schim onder de discobar kan onmogelijk
de Sint zijn, maar wel de centrale gast in
deze levensechte Sinterkla-la-laas — live.

Deze centrale gast, met het haar van
Herman Brusselmans, het verstand van

Herman van Molle, de benen van Cindy
Crawford en de borsten van Pamela

Anderson, bleek niemand minder te zijn
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Tussendoortje

dan ons aller voorzitter Lieven Zwaenepoel.

De Sint kwam uiteraard niet alleen. Hij had
speciaal voor ons zijn Kakkepieten en zijn
charmante Go-Go-Girls meegebracht. Hier
en daar kon men wel wat chaos opsnuiven,

maar één ding was duidelijk: 'De Sint
houdt wel van een goed liedje nu en dan.'
Onder de leiding van Wé-piet konden de
kakkepieten hem op zijn wenken bedienen
met "OK-Tonzent". Daaropvolgend mocht
Lieven achtereenvolgens "Zie gins komt de
stoomboot" en "Ik haat hem hier en nu" te

berde brengen.

Het jeugdhuis wankelde nu al op vesting,
zelfs alvorens het la-la-la-interview

aangebroken was. Tussenin sloop Marco
Borsato op kousevoeten binnen en als
emotionele afsluiter konden wij de Sint
allen vaarwel toewensen op de tonen van
'Sinterklaas, I need you so'.

Tot volgend jaar beste Sint en bedankt aan
Wé-piet, Wout-piet, Stijn-piet, gogo-Ilse,
gogo-Heidi, gogo-Kim, Pamela-Lieven en
de SINT voor het geslaagde spectakel!
Hopelijk zien we hen volgend jaar weer.

Kristof Metdeslof

r

1
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100 Jaar Reist

100 Jaar Reist

Zoals de meesten onder ons wel weten was

ons aller Jeugdhuis de allereerste

parochiekerk sinds de oprichting van de
parochie St. Jozef Reist in 1898.
Gelukkig werd deze kapel al snel te klein
en moest een grotere kerk opgebouwd

worden. Tonzent heeft er nu al zo'n 30

jaar zijn vaste stek van gemaakt.
De parochie Reist bestaat echter al 100 jaar
en dat wordt dit jaar dan ook uitbundig
gevierd.

• Donderdag 10 september:
Afsluiting zoektocht

• Vrijdag 18 september:
Griezcltocht langsheen donkere

paden en lugubere beekjes

• Vrijdag 25, Zaterdag 26
september: Bonte avond in 'De
Vlaamsche Leeuw'

Op zondag 4 januari wordt het jubeljaar
ingezet met een receptie in het Park van
Reist. Alle inwoners van de parochie zijn
welkom. De verdere activiteitenkalender

ziet er als volgt uit:

• Vrijdag 13 maart: Poëzie-avond
met gedichten van Marcel Pira en
liederen van Armand

Preud'homme.

• Zaterdag 21 maart:

Koningsschieting

• Vrijdag 27 maart: Beelden uit de

oude doos

• Zaterdag 26, Zondag 27 april:
Tentoonstelling 100 jaar parochie
Reist

• Zondag 31 mei: Startschot
zoektocht langs de kapellen van
de parochie

• Zondag 27 september:

Feestnamiddag in het park van
Reist met sport en spel,
prijsuitreiking van de zoektocht,

barbecue, eucharistieviering
voorgegaan door Kardinaal
Danneels, en nog veel meer.

• Vrijdag 13 november: Onthulling
gedenkbeeld

Als Relstse vereniging neemt uiteraard ook
Tonzent deel aan dit onvergetelijke
feestjaar.
Mensen die willen helpen op de receptie of
briljante ideeën hebben voor de bonte
avond, kunnen zich natuurlijk altijd komen
melden. Mensen die met ons en alle

andere inwoners van de parochie willen
meefeesten, zijn uiteraard even welkom.

Elke, An, Dries.
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Speaker's Corner

Speakers Corner

LAAT UAN U HOREN! EEN PAOINA UOÜR JOU!

Dit is uw kans. U wil gehoord worden,
wel laat dan van u horen. Deze pagina in
de Nieuwe Tonzentkrant, zal voortaan

ingevuld worden door u. Eén pagina
waarop jouw ideeën aan bod komen, één
pagina waarop jouw gedacht zal prijken,
één pagina speciaal voor jou...

Het hangt al eventjes in de lucht en
eindelijk is het dan zover. De nieuwe

stijl van de Nieuwe Tonzentkrant is een
feit. 'Was dit nodig?' hoor ik u luidop
denken. Laat ik dit zeggen: 'Een
aanpassing ondergaan is goed voor de
motivatie van iedereen.'

Wie wil er niet meewerken aan een

keigoede krant, wie wil er niet schrijven
voor die kanjer en wie wil er niet eens
meedenken rond een nieuwe stijl voor
deze kraker? Het waren deze vragen die

me voor de vergadering omtrent de
hervorming van ons krantje door het
hoofd schoten, (doetaseer?)

Zoals ik reeds zei; de Nieuwe Tonzent

krant zit in nieuw kleedje. Laat ons
hopen dat de keuze van dat kleedje bij
iedereen in de smaak valt. Is dit het geval
of toch weer niet dan heeft u de kans om

het aan iedereen te laten weten.

'Speakers corner' wordt vanaf nu de
interactieve Tonzentpagina bij uitstek.
Wil u uw hartje luchten omtrent iets wat
het Tonzent aanbelangt, weet u iets dat
best wel interessant is voor in de Nieuwe

Tonzentkrant. Indien u geïnteresseerd
bent om 'Speakers Corner' vol te
schrijven dan moet u het aan de beste
redactie van onze aardbol (zijnde Veerle
DH en Kwinten V.) laten weten en uw

stukje zal op deze pagina schitteren.

Kristof Metdebriefkesvanhonderd

Na een uurtje was ik eruit, er is volk dat
eraan wil werken. Ik hoop zeker dat door
onze nieuwe ideeën anderen gestimuleerd
raken om ook eens achter de PC te

kruipen en een artikeltje of iets anders
ineen te boksen.
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Tweeling KruisWoord

Ontspanning: Tweeling Kruiswoord

speciaal voor de
kruiswoordraadselfreaks:

Het grote Tweeling kruiswoordraadsel
van Koen Trapkens.

Let wel op; Elk cijfer heeft twee opgaven,
vul het juiste oplossing in in het juiste
rooster.

HORIZONTAAL

I. geschikt ogenblik; beroep
II. Indisch dorp ; bevlieging
12. draaikolk; titel

14. doopgetuige; toespraak
16. rivier in Italië ;maanstand

18. maanstand ; kosten koper
19. beenderinhoud ; soort zeewier

21. vlaktemaat; bejaard
24. nieuw ; watering

25. soort hond ; strafwerktuig
27. doodmoe; de maat nemen

29. voedsel; pret

30. bijbelse plaats ; slede
31. noot; bijvoorbeeld
32. makker; niet strak

35. middagmaal; koopmansgilde
37. plaats in de USSR; dondergod
41 voorstel; Europeaan
42. ... Vandermeiren ; een zekere

43. sprookjesfiguur; op de wijze van
44. voederbak; naar wezen

46.bijwoord; inhoudsmaat
47. vogel; ambtshalve
49. gierigaard; schram
50. Perzië; honigdrank
52. turfland; plooi
54. beroep ; belangrijke firma

VERTIKAAL

2. plaats in Nerderland; vermaning
3. schaakterm; ontdekking
4. stoomschip; onder geschut
5. opstootje; kraan
6. deel van een fuik; deel van een fuik

7. schuifbak; voorzetsel

8. eikeschors; waterkering
9. muggelarve ; godin van de vrede en
van Frank Van der Linden

10. werpanker; gemorste verf
13. plaats in Frankrijk; stop van een vat
15 extra natte afwas ; tijdperk
17. werkkleding; ijlbode
18. lid van de voormalige raad van Indië
(edeneeb); voedseltas
20. ankerplaats; steensoort
23. grondtoon; maanstand
26. opening; beteuterd

27. inhoudsmaat; uitroep van afkeer
28. tovergodin; grappenmaker
29. ik; zwart agaatsteen
32. halfaap; bridgeterm
33. tengel; bloei wij ze
34. kooplust; grasmaand

36. de onbekende ; neon

38. rivier in Frankrijk
39. groente; Spaanse uitroep
40. meubelstuk; rijksdaalder
45. roem; mand

46. rivier in schotland; loot

48. Engels telwoord ; wees gegroet
51. lidwoord ; uitroep van pijn
53. editie; boom

TonzentZiJde 18



Tweeling Kruis Woord
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Agenda

Agenda

Zaterdag 3 januari: Zaterdag 31 januari:
LedenRaad om 1930u. ^alaBal

Zondag 4 januari: Vrijdag 6 februari:
Receptie 100 jaar Reist. EvvdM.'Little Funny Things'.

Zaterdag 10 januari: Zaterdag 7 Februari:
MuurkHmmen. Scoutsfuif. (die van Nederokkerzee!)

Zondag 11 januari: Vrijdag 13 februari:
Ruiterinstuif. Formule T.

Vrijdag 16 januari:
LedenRaad om 2000u.

Zaterdag 17 januari:
Jong Loof Spreekt.

Vrijdag 23 januari:
Croque Instuif.

Zaterdag 24 januari:
Reisverslag Mali.

Vrijdag 30 januari:
LedenRaad om 2000u.

Zaterdag 14 februari:
Valentijnsinstuif

Vrijdag 20 februari:
Verkleedinstuif. 'be Middeleeuwen'

Zaterdag 21 februari:
LedenRaad om 2000u.

Vrijdag 27 februari:
Vinyl Instuif.
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