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Wees Voor&ezeten

VoorWoord

Hey gasten!

We zijn vertrokken! Een nieuwe
ploeg staat klaar om samen met u
Tonzent naar nooit geziene toppen te
brengen. Niet enkel de Raad van
Beheer onderging stevige wijzig
ingen, ook staan er enkele nieuwe
permanent verantwoordelijken klaar.
Jurgen, onze nieuwe tapverant-
woordelijke, z£il er voor zorgen dat
elke pintje of elke Cola u doet
verlangen naar een tweede. Onze
man des onderhoud draagt voortaan
de naam Michiel. Filip zal hier voor
een stevige ruggesteun zorgen. Wil je
eens omtrent podiumprogrammatie je
zegje doen dan moetje bij Emmanuel
zijn. Ook Jeffrey staat hier klaar om u
van dienst te zijn. In de stripbib zal
een breedlachende Fanny u op uw
wenken bedienen. Vorming rust op

haar beurt op de schouders van
enkele stevige kanonnen. Peter,
Nathalie, Anne en Joke gaan
ongetwijfeld sterke dingen
ineenboksen. Al deze mensen krijgen
van iedereen het vertrouwen om deze

verantwoorde-lijkheid op zich te
nemen. Het is nu aan hen om te tonen

dat ze dit vertrouwen meer dan

waard zijn . Ik twijfel er geen
seconde aan. Succes gasten !

Maar het is natuurlijk niet enkel
alleen aan deze mensen om Tonzent

te laten schitteren. Zij kunnen allen
best wat hulp gebruiken en ze
rekenen daarvoor op U ! Ja, U die dit
nu leest. Heeft u al menig bloed,
zweet en tranen verloren in Tonzent

of staat u te popelen om door het
vuur te gaan voor Tonzent dan mag u
één ding niet vergeten : 'Tonzent staat
of valt bij U!' Passeer eens op de
ledenraad, werk eens mee rond een
bepaalde activiteit, kom eens
tappen,...

Het maakt niet uit wat maar heb geen
schrik om te tonen dat Tonzent een

SPECIAL PLACE in uw hartje heeft.
Om te beginnen kan u dit al eens
tonen tijdens de komende maanden
waar menig schiterende activiteit
gepland staat. Wat dacht u van een
retrofuif, een optreden van Green of
een avondje theater. Het is allemaal
mogelijk. Neem dus maar uw agenda
ter hand en kijk rap bij de vooruitblik
dan weet u welke data je zeker vrij
moet houden.

Wij zijn er klaar voor en hopen van u
hetzelfde...

Uw startende voorzitter

Kristof

TonzentZjjde 3



TeRugBh'k

Tonzent TeRugBh'k

Het was weer wat die Jeugd- 14-daagse, editie 1998 zit er op, en ze was niet van de minste.
OK, ook niet van de beste, maar je kan niet altijd alles willen, nietwaar?!
In elk geval we hebben ons geamuseerd, da's het belangrijkste! Het is nu voorbij, maar
gelukkig hebben we nog vele herinneringen; enkele Tonzentleden doen hun verhaal:

Vrijdag 7 augustus:

The First Party.

Een goede start voor een nieuw
werkjaar. Wat wil een jeugdhuis nog
meer hebben. 160 personen die op deze
avond een lidkaart hebben gekocht. Ik
denk dat dit een nieuw record is. De

sfeer was in de keet, en den ambiance

was heet. Of toch zoiets in dienen aard.

Veel nieuw volk over de vloer,

waarvoor dank. Hopelijk zijn wij jullie

nog eens terug in ons nederig stulpje. Al
wie er niet was heeft toch iets gemist.
De nieuwe Tonzent T-shirts en

sweaters zijn hier voor het eerst ten
tone gebracht. Dank aan W'Derik en
Stef om dit op een elegante manier te
showen. Al wie nog geen T-shirt of
Sweater heeft, geen nood, je kan nog
steeds terecht bij Veronique voor een
exemplaar. Als slot wil ik nog een
dankwoordje geven aan Wout,
Veronique, Kristof, Lieven en Sarah om

ons huisje nog te kuisen in de vroege
uurtjes. Dank daarvoor.

Uw nederige dienaar : AJJA.

Zaterdag 8 augustus

Kwis

Jawel!! Tonzent wint z'n eigen Kwis!
Jaren was het geleden dat dat nog eens

gebeiude. OK, er waren maar vier
ploegen, en OK, er waren enkel ploegen

van Tonzent. Maar dat neemt niet weg
dat we niet fier mogen zijn op deze
overwinning.

Zeus.

Zondag 9 augustus:

Stripbeurs

Vier lange tafels, vol getast met strips.
Dat is wat we die dag in ons aller

jeugdhuis konden aanschouwen. Er
waren mooie boeken bij en domme
kinderverhaaltjes, gitzwart erotisch spul
en vrolijke onschuld. Kortom voor elk

TonzentZijde 4



TeftugBUk

wat wils. Wat een bee^e ontbrak was
de verhoopte menigte uitzinnige
stripliefhebbers die hun ziel zouden
verkopen om een snipper van al dit
fraais mee naar huis te mogen nemen.
Maar laat ons eerlijk zijn, het lag niet
alleen aan de lage opkomst dat we van
gekir en hoezeegeroep verstoken
moesten blijven. Het zag er allemaal
wat rommelig en geïn:q)roviseerd uit en
dat was het ook. Gelukkig waren er wel
enkele jeugdige lieden die met de
grootste smaak het allerbeste uit de
collectie wisten te plukken, wat aan de
beruchte porno- en metalfan Kris
Jacobs van stripwinkel Het Besloten
Land de uitspraak "Tof publiek hebben
jullie" wist te ondokken. Proficiat
Tonzent... U bevat stripkenners!

Lieventje

Maandag 10 augustus

Kuisinstuif

Welke kuisinstuif?! Niks kuisen. Wel

goe aan den toog gehangen. Goe
gezopen, 't Was tof.

Johny.

Woensdag 12 augustus
Junk Art

Kan je uit stof en slijm ware
schoonheid brouwen of is het leven dan

toch zinloos? Met die vraag keken we
een verloren woensdagmiddag neer op
een berg rommel die van de
mysterieuzeTonzentzolder onverhoeds
op onze prachtige pelouse neergedaald
was. Op de vernissage was dan ook een

knal van een groepswerk te zien,
aangevuld met enkele individuele
zijsporen. Wat dacht U bijvoorbeeld
van "Plaatjesman met Bloedend Hart"
van de heer Kristof M.? Of "De

Tonzentvis" van Mejuffer An J.? Ook
Gerd V. goot zijn geest in allerlei
bizarre vormen, terwijl de pragmatische
Nico V. schroot omtoverde tot (nog
steeds in gebruik zijnde!) kandelaartjes.
Hét pronkstuk was uiteraard "Veelogig
Gezicht", door ons allen tegader
opgetrokken en nog van twee extra
smoelwerken voorzien door de heer

Varen D., ook wel de Varkes genoemd.
Ofschoon dit alles ondertussen bij het
groot vuil terecht gekomen is (dus toch
afval) hebben we ons toen toch lekker

geamuseerd. Knutselen (of kunstelen?)
kan leuk zijn!

Lieven

Donderdag 13 augustus

Geel

Enkele Aziatische personen stuurden
hun kat, maar geen paniek. Het
J14daagse team schoot in actie en het
resultaat mocht er zijn. Een rustige
instuif met gele zetel, tafels, WC-
deuren en - brillen, ... U kan het zo

gek niet bedenken. Inderdaad ook gele
limonade, sinaasappel-, ananas- en
ponq)elmoessap en last but not least de
... Yellow Submarine; een gele coktail
van het huis. Alle nodige ingrediënten
om er een gezellig avondje van te
maken, en dat deden we dus ook.

Véro.

TottzenfZiJde 5



TeRugBUk

Vrijdag 14 augustus

Punkdag

Fuck youü Dat was zeker de meest

gebruikte uitspraak van de avond.
Kettingen, neusringen, gekleurd haar,

gescheurde kleren, ... was weer
compleet normaal vandaag. Het

hoogtepunt van deze avond was zeker
en vast het optreden van enkele Sex
Pistols-Wannebe's. Frontman Piet met

zijn uitschot Stef, Wé, en Ward hebben
er een goei lap op gegeven met enkele
covers van, u raadt het nooit, inderdaad

De Sex Pistolen. Of Piet nu zeer goed
in zijn rol was op dat podium, of dat hij

eigenlijk compleet in zijn normale doen

was, weten we eigenlijk nog altijd niet
zeker. Hij was allesinds schitterend,
nog van dat jongens! Tijdens deze
performance konden we nog genieten
van een lekker punk gevechtje, zoals
dat hoort in dat sfeertje. Een geslaagde
avond, enkel spijtig dat Marktrock
bestaat.

Zeus

Zaterdag 15 augustus

Marktrock

En daar stonden we dan, met zes

Tonzentleden en zes fietsen, andere

tamme zakken gingen met de auto,
omdat ze schrik hadden hun benen te

verrekken.

Voor de rest was het, net als andere

jaren, weer druk in Leuven.
Zeus

Zondag 16 augustus

KwistaxRace

Jawel terug van weggeweest: de
kwistaxrace. Naar 't schijnt komt
'kwistax' van 'Cuisse-taxi' (of in 't

mooi Nederlands 'billen-taxi'), zegt u
dus maar gerust dat we gekontkoerst
hebben.

En Reist heeft het geweten, want als
TonzentVolk met wielen onder de poep
zit, dan GAAN we ! Voor Chirovolk

geldt dat ook. Met volle moed
ertegenaan en als een stel uitgelaten
kerstkalkoenen in een kwartelkwekerij
raasden ze over het het parcours van
Fran-koers-champs. En ze genoten na
een half uurtje trappen reeds een

voorsprong.

De toch wel stevige opkomst genoot
van Hot-Dogs, zon en stofwolken van
de Pit-Stop. Deze laatste hebben we
tussen haakjes hard nodig gehad, want
na drie uur was nog steeds één van de

vier crossmachientjes mobiel. Wij

TonzentZijde 6



TeRugBh'k

hopen bij deze dan ook onze waarborg
mét intrest teruggestort te krijgen.

Na een uithoudingsrace van maar liefst
9 uur reed JH Tonzent met een

verdiende publieke appreciatie de
overwinning (en onze bouwvallige
hostessen - Filip en Fikkes - om een
mooie proficiat te ontvangen) tegemoet.
Zo zie je maar weer; Tonzent gaat
alleen voor Goud !

Sarah T.

P.S. : Lieven, merci voor alle bijstand !
Dank u wel sportkot Leuven voor deze
juweeltjes !

Maandag 17 augustus

Kuisinstuif

De balie ja!!! De stond ekkik daar
schoon met special-made-Kuis-outfit

aan. Niks gekuisd, 't enige wa da kik
daar gedaan heb is Colakes gezopen. De
had beter mijnen borstel zelf
meegebracht, dan had ik al 't stof van

de muren kunnen doen, of tenminste de

'Left-overs' van den Junk Art kunnen

opruimen, maar da ik mocht alleens ni!
Alé ja, da denk ik toch.

Johny.

Woensdag 19 augustus

Shoppingspel

Niks ja! Dc dacht ne keer goci nief klere
te gaan kopen in zo'n spel van een
Shoppingcenter. Maar ik was dan toch
wel den enigen. En spellekes gespeeld
hebben we nog minder. Buiten een
bekke gekickerd in Tonzent kwam er ni

veel in (jeugd)Huis. En 's avonds assek
dan ne Fristi wou komen drinken was 't

nog ni eens op, en da op het hoogtepunt
van 't jaar. Als toost ben ik dan maar
naar den dokter geweest, en daar mocht
ik mij dan wa afreageren door wa brood
naar nen anderen zijne kop te gooien, 't
Was toch nog tof.

Johny.

Donderdag 20 augustus

Rood

Rood ; ... de kleur van de liefde, maar

ook de kleur van bloed. Alles wat we

nodig hebben voor een actieve tijd.
JH T. laat 100 jaar Reist niet zonder
meer voorbij gaan. Vandaar dat er een
dapper groepje het rode T.-T-shirt

aantrok en waagde zich aan de
fietszoektocht. Het kostte zweet en

bloed (rood, weet u nog), maar al bij al
werd het een romantisch (rood, de kleur

van de liefde) uitstapjedat nog wel
prijzen zal opleveren. Wordt
vervolgd...

Véro

TonzentZijde 7



TeRugBh'k

Vrijdag 21 augustus
Optreden: Walter en El Fish

Na de wedergeboorte van Elvis van
vorig jaar in ons huisje, was het dit jaar
de beurt aan zijn Blues-broertje El Fish
(hebt gem?). Maar eerst mocht Walter
ons Tonzentpodium betreden. Deze zes-
koppige groep was met hun krachtige
Radiohead-achtige songs het perfecte
voorprogramma (althans naar mijn
mening toch).

El Fish daarentegen was lekkere Blues

die er mocht wezen. Halfuren lange
solo's die voor de ene nog langer

moesten duren en bij de andere de keel
uitkwamen. Al bij al waren het twee
schitterende optredens.

Zeus

Zaterdag 22 augustus

Ouderavond

Naar jaarlijkse traditie serveerden we
Self-Made-Sangria, dit komt alleen
maar de sfeer ten goede. Of boezemt dit
sommige (lees: vele) oudjes enige angst
in? 't Was jaren geleden dat de ouders
de weg naar uw favoriet jeugdhuis niet
meer vonden.

De aanwezigen lieten zich echter niet
onbetuigd. We hadden bezoek van de
Limburgse (inderdaad, het duurde
allemaal wel wat lang) Stoopkens. Ze
kregen de sfeer er wel in, maar onze
moeders onder tafel drinken lukte van

geen kanten (zeker niet bij Mama
Croon). Heren, deze dames zijn
getraind. Bij de jeugd, zeg maar d'ouw
zakken, kon de sfeer ook al niet meer

stuk. Zij keelden uit volle borst en met
heimwee in het hart mee met liederen

gekend uit hun studententijd. Waar is
die tijd?
Zo lang we ons broek niet scheuren
moet dit allemaal kunnen.

TonzenfZijde 8



TeRugBh'k

Zondag 23 augustus

BBQ

En tot slot een spiertje of pootje braden.

De weergoden lieten ons in de steek,
doch we proefden en vonden dat het
goed was. Is dat niet fijn ?
Aan niets ontbrak het ons: aperitief
maison, groentjes, sausjes, worstjes,
kipjes, sateetjes, mesjes, vorkjes,
bordjes, drankjes en ook ijsjes. Er werd
zelfs samen opgeruimd en afgewassen.
Het uitpissen van de BBQ is natuurlijk
vanzelfsprekend het hoogtepunt van de

avond. Voor de obscene dames onder

ons; die foto is spijtig genoeg mislukt.
Volgend jaar beter.

Véro & Michiel

TonzentZijde 9



VoorUifBUk

VoorUifBUk

Oktober

Vrijdag 2 Oktober
EWDM: Nanny Ogg.

Eindelijk is het weer zover. Onze

traditie die eigenlijk een beetje in het
water was gevallen wordt weer op het

droge gelegd. De heb het hier natuurlijk
over onze eerste-vrijdag-van-de-
maand-optredens. Ons eerste groepje
van het nieuwe werkjaar wou vorige

maand eigenlijk al komen, maar daar is
iets misgelopen met een of andere
middeleewse heks. Dus konden de

mensen niet komen optreden. Maar

geen nood, nu is het zover, Tonzent is
zeer fier om u te kunne serveren :

Nanny Ogg. U weet wel dat groepje
met Sem, of is het nu Wes. In ieder

geval, het zal een denderend optreden

worden. En het is dan nog wel helemaal
gratis. De kan u dan maar een ding meer
zeggen. Komen is de boodschap.

Zaterdag 3 Oktober:
Ledenraad.

Het is weer al eens tijd om rond de
ronde tafel te gaan zitten (of is die nu
rechthoekig). Wat gaat er allemaal
gebeuren de komende weken, wat is er

al allemaal gebeurd de gepaseerde
weken. U kan het allemaal te weten

komen op de ledenraad. Dus wil jij iets
zeggen, kom dan gerust eens piepen.
Aanvang van het vergaderen : 19:30u.

Zaterdag 10 Oktober:
Tapcursus.

Hoe schenk ik een frisse pint? Hoe kan

ik me aanbieden om die frisse pint te
mogen tappen? Hoe zal ik tonzent
sluiten? Waar moet ik met al dat geld
naartoe? Word ik beloond om die frisse

pint te tappen? Hoe sluit ik die vaten
aan, en hoe koppel ik ze weer af? Op al
deze vragen, en op nog veel meer
vragen, krijgt u deze dag een grondig

antwoordt. Het is zeer belangrijk dat
iedereen die ooit nog zal tappen deze
cursus heeft gevolgd. Kan u vandaag
niet komen, geen nood er zal nog een
cursus volgen. Wanneer, dat kunt u in
het volgende krantje lezen. Meer uitleg
over waarom u deze cursus moet volgen

kan u bij het woord van de
tapverantwoordelijke lezen. Aanvang
van de cursus : 14:00u.

TonzentZijde 10



VoorUitBUk

Zondag 11 Oktober:

Hoeveel is

blauw + blauw?

Hoeveel is blauw

+blauw? Volgens
mij heeft geen
enkel wiskunde

leeraar daar een

oplossing voor.
"Hoeveel is

B+B?" is een

theaterstuk dat

Door jongeren Voor jonger is
gecreeerd, en is een project van de
Decanale jeugdwerking. Gecreeerd

inderdaad, en dit wel door de spelers
(zonder voorafgaande

theaterervaringen) zelf in
samenwerking met hun twee
begeleidsters Wig en Anja (Tonzent
lid!!). Het theaterstuk draait rond blauw

het zoeken naar ..., en dit kan soms

zeer abstracte vormen aannemen. Het is

een mix van muziek, gevoelens, humor,
verwarring en beweging, de ideale
combinatie dus. Een aanrader voor

zowel de liefhebber als de

theateranalfabeet.

Het theaterstuk heeft plaats om 17.00u
in de zaal PAX (in Kampenhout
centrum). Voor het juiste vertrekuur

aan Tonzent; zie valven.

Kaarten zijn te verkrijgen bij Véro
Goossens, Lieven Zwaenepoel, Leen

Vanhee, Kwinten Verspeurt, Joke
Mortier en Leen Meeuws

Vrijdag 16 Oktober:

Kusset- en vinylinstuif

Ha, ha, het is weer eens tijd om het stof
van onze oude collectie platen te doen.
Maar deze keer gaan we nog een stapje
verder. Niet alleen vinyl, maar ook
oude cassetjes zullen deze avond
worden gedraaid. Je hebt het vroeger
verzekerd ook gedaan. Cassetjes
overnemen van de radio, en dan maar

zorgen dat de presentator van het
radioprogramma niet mee op het
cassetje staat. Veel gerotzooi dus. Wel
vandaag gaan we eens beluisteren hoe
we dat vroeger deden, toen er nog geen

sprake was van CD's, Minidisc,
DCC,...

Zaterdag 17 Oktober:
Ledenraad + Kerndag.

Kerndag, je hebt misschien geen weet
van wat dit is. Wel hier volgt een kleine
beschrijving. Het is een initiatief van
JGM, u weet wel, die vereniging die
jeugdhuizen overkoepeld. Die dag
zullen er heel wat interessante

workshops zijn (voor meer info; bij
Lieven Z. of W.derik) waar u en ik
kunnen aan deelnemen. Samen met

Tonzent gaan we dan eens kijken hoe
andere jeugdhuizen er voor staan. Is
Tonzent een doorsnee jeugdhuis, of zijn
wij toch iets speciaal. In ieder geval is
het toch eens leuk om te doen. Je leert

nieuwe mensen kennen van andere

TonzentZijde 11



VoorUitBUk

jeugdhuizen. Voor meer uitleg over het
gebeuren kan je steeds terecht aan de
valven (er hangt nu reeds een gele
afiche omhoog voor deze dag).
Verder deze dag is er ook nog een
ledenraad. Deze zal om 20:00u plaats
vinden zodat u zeker na de kerndag nog
even kan binnenwippen op de
Ledenraad.

Opgepast, de kerndag heeft niet in
Tonzent plaats, maar ergens in
Limburg, vandaag op verplaatsing dus.
Schrijf je in aan de valven als ook jij
een plaatsje in de auto wil reserveren,

of zelf je auto terbeschikking wil
stellen.

Zaterdag 24 Oktober:
Kuisinstuif.

Na stevig te hebben geTonzent , is het
nu weer tijd om stevig te schrobben en
boenen. Want wij kunnen het nogal
vuilmaken. Kom dus gerust eens
piepen, neem een borstel en schrob er
maar stevig op los zou ik zo zeggen.
Aanvang van het boenen : 14:00u.

Vrijdag 30 Oktober:
De tijd van toen fuif.

Any time is a good time for the old
times. Wat is old can be new, wat is

new will soon be old. Inderdaad, het is

weer eens tijd om eens lekker te fuiven
in ons nederig stulpje. En is het niet
lang geleden dat we nog eens een

Retro-fuif hebben gehad in ons
jeugdhuisje. De dacht van wel. Daarom
presenteren wij u onze Tijd van Toen
Fuif. Kaarten zullen verkrijgbaar zijn
aan 49,- BEF. Aan de kassa betaal je
als lid 80,- BEF, en als niet-lid (als er

die nog zijn) 100,- BEF. Dus kom
lekker fuiven, en let the beast (of beats)

go.

November

Vrijdag 6 November:
EWDM: Postponc the eloquent farmer.

Zijn dat niet die Bergse rakkers die hier
zaterdag namiddag de keet op stelten
zetten. Ik denk het wel. In ieder geval,

ze zijn er klaar voor om ons stulpje op
deze toch wel rustige vrijdag op stelten
te zetten. Tonzent is dan ook trots om u

te serveren, een groepje van eigen
bodem : Postpone the eloquent farmer.
Amai, is me dat een naam zeg. Kunnen
jullie geen simpelere be-denken. In
ieder geval: Be there or be...

Zaterdag 7 November:
Night of the scary movies.

Trek je meest schrikwekkende plunje
aan en kom naar Tonzent, want zonder

kom je er deze avond niet in.

Een ganse nacht doorbrengen met de
beste griezelfilms uit deze eeuw. We
willen de sfeer benaderen die bij
"Scrcam 2" in de filmzaal heerst. We

TonzentZiJde 12



VoorUitBUk

verkiezen ook een Miss en Mister

Scary. En er zijn afschuwelijk lekkere
hapjes voorzien. Wie zijn matras
meebrengt kan vanuit zijn bed
griezelen, want er is een slaapdeel
voorzien. Ook mag je je knuffel niet
vergeten om je bij te staan, want we
roepen de leukste knuffel uit. Wie de
ganse nacht blijft krijgt 's morgens een
scary ontbijt voorgeschoteld. Wees
erbij.
The Scream-team. (Steven Fish)

Zondag 8 November:
Ledenraad.

Het is weer tijd om te Ledenraden. Of
hoe zeg je zoiets. In ieder geval we
gaan weer eens rond die rechthoekige
tafel zitten. U weet wel die tafel die

daar boven in de linkse kamer staat.

Wat we vandaag allemaal gaan
bespreken kan u zeker en vast aan de
valven te lezen krijgen. Wat zeker niet
zal ontbreken is Terugblik en
Vooruitblik. Iedereen van harte

welkom.

Vrijdag 13 November:
Blok-Instuif.

WATTE, gaan wij blokken in tonzent.
Ze zijn hier boven helemaal gek
geworden zeker. Maar nee, we gaan
ons een beetje voorbereiden op de Quiz
die morgen volgt, de II-II-II-Quiz
namelijk. Inderdaad, vandaag gaan we

in boeken, kranten, archieven,... zoeken

naar weetjes. Vragen van "Hoe snel
gaat de snelste trein" tot "hoeveel kilo
weegt een zak patatten" kan je vandaag
vinden. Kom dus gerust eens piepen in
onze boeken, wie weet steek je nog wat
op.

Zaterdag 14 November:
11-11-11-Quiz.

Inderdaad we gaan quizen met Tonzent.
Voriger jaren deden de Daders het niet
zo slecht op deze quiz. Misschien is het
nu wel uw beurt om te winnen. Kom

dus lekker mee quissen. Meer uitleg
over plaats en tijdstip vindt u vast en
zeker terug aan de valven.
Inschrijvingen zal je ook terug vinden
aan de valven. Schrijf je dus gerust in,
en laat eens zien hoe slim wij wel zijn.
Tot dan.

Zondag 22 November:
Ledenraad.

Het is weer zover, onze tafel wordt

weer bestormd met breinwezens die hun

zegje willen doen in Tonzent.Wat leeft
er in Tonzent? Wat leeft er niet in

Tonzent? Op deze vragen vind je zeker
en vast een antwoord deze avond. Een

ding weet ik zeker. Muizen leven in
Tonzent (zeer flauw grapje). Wie zin
heeft kan gerust eens komen piepen.
Aanvang van het vergaderen : 19:30u.

TonzentZijde 13



VoorUitBUk

Vrijdag 27 November
Optreden: DUdo Warheads + Green

Het is weer zover, een groot optreden.
Jawel een GROOT optreden, want
niemand minder dan de Amerikaanse

groep (uit Chicago) Green zal ons
Tonzentpodium voor de Tweede maal
betreden. Ze deden dat vier jaar geleden
voor de eerste maal, en pootte toen een

set neer van zo'n twee uur en een half.

Omdat onze Tonzent-muziek-hartjes

niet te stoppen waren toen we hoorden
dat zij dit jaar een toemee in België
gingen doen, waren wij er als de kippen
bij om hen terug te halen. By the way,
hun nieuwe CD ligt sinds vorige week
in uw platenzaak.

Maar zij komen niet alleen, zij worden
vergezeld door de Mechelse band The

Dildo Warheads, die u allen hoort te

kennen (van onderandere de single

Saturday).

Zaterdag 28 November:

Werkinstuif.

Het is weer eens hoog tijd om onze
groene vloer eens te kuisen. Kome u

dus gerust binnen en neme uwer daar
ener borstel ene beginne te kuisen. Of

niet soms.

Wantje weet vele kleine beetjes maken
samen een groot werk. Zo is Tonzent
ooit ontstaan. Be There And Boen

There.

Uw nederige maar toch steeds

hoffelijke schrijver Maud'Dib alias
AJJA 17, en zijn hulpje Zeus.
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Poëzie: Oe Post

Poëzie

Omdat ik haar graag zie !

Over de liefde van mijn leven
niet zo heel lang gegeven

maar zeker weten

wil ik vertellen zonder zwijgen
schrijven zonder spreken
omdat ik haar graag zie

en dat is niet fout.

Er is geen schroom
omdat ik haar graag zie I

Kan ik haar zien,

dan kan ik haar horen

lachen

en

voor haar uit staren

het te weten

bekeken te worden

door mij
omdat ik haar graag zie !

Eroïn Bitch.
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Hef leven achter den toog

Leve de TapKraan

Het woord van de Tapkraan.

Wat is in hemels naam "het woord van de

tapkraan" hoor ik u al zeggen. Wel, het is
heel eenvoudig. Alle nieuw^es en wee^es
over het Tappen, het Openhouden en het
sluiten van Tonzent wordt in dit klein

rubriekje besproken. Ook de Biertjes van
de maand zullen hier worden besproken.

Allereerst wil ik een woordje kwijt over die
befaamde tapcursussen. In de loop van het
jaar zullen er verschillende tapcursussen
worden gegeven. Deze zijn van groot
belang voor alle mensen die ooit achter de
tapkraan hebben gestaan. Maar nog
belangrijker voor alle mensen die er ooit
willen achter staan. Iedereen die naar deze

ciu^us komt krijgt een grondige rondleiding
rond de tapkraan. Maar het draait hem niet
alleen om een goede pint te kunnen tappen.
Nog belangrijker is het openen en het
sluiten van Tonzent. Waar liggen al de

benodigdheden. Alles wordt op deze cursus
grondig uitgelegd. Heb je de cursus
gevolgd, dan krijg je een brevet. Deze heb
je nodig om te mogen tappen in Tonzent
Heb je er nog geen, kom dan naar een van
de volgende tapcursussen. Dit wil niet
zeggen dat je niet mag tappen zonder deze
brevet (nu toch nog niet). Vanaf Januari is
het verplicht dit brevet in je bezit te hebben.
Zo, ik hoop dat dit niemand afschrikt Een
examen is er niet! We geven je gewoon wat
uideg, zodat jij op een rustige manier
Tonzent kan openhouden.

Dit gezegd zijnde volgt nu een nieuwe regel
die vanaf nu in werking gaat Tonzent wordt
niet geopend als er geen tapper is. Dus is er
één dag vooraf geen tapper op de

tapperslijst dan wordt Tonzent die dag niet
geopend. Moge dit duidelijk zijn.

Zoals u al wel hebt gemerkt was er vorige
maand A.C.E. Looza en Gouden Hoorn te

verkrijgen. Dit waren de dranken die in
september voor het eerst hun toetrede
namen in ons huisje. De bedoeling van deze
speciale dranken is niet om ze in promotie
te zetten, maar eerder om u, de bezoeker

iets speciaal te kuiuie serveren. Daarom is
er elke maand een nieuw biertje en een
nieuw Msdrankje te verkrijgen. Tijdelijk,
voor een maand dus.

Volgende twee maanden zal dit worden:

Oktober: Biertje van de maand;
I\2 Kriek lindemans. (60,- BEF)

Frisdrankje van de maand :
Appletise. (30,- BEF)

November ; Biertje van de maand :
Charles Quint (60,- BEF)

Frisdrankje van de maand : Looza
Tomaat (30,- BEF)

Zo dit waren dan de eerste woordjes van de
tapkraan.

Groetjes van uw nederige tapdienaar Jurgen
Tobback (alias MaudDib alias AJJA 17).
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Lang leve de filosofie

Zware Praat!

Wiskunde, anders bekeken...

In hetgeen hier zal volgen, zal de lezer die
niet is weggevlucht bij het lezen van de
bovenstaande titel tot zijn steeds stijgende
verbazing vaststellen dat de dagdagelijkse

realiteit opgebouwd is uit allerhande
wiskundige begrippen. Alsof dat nog niet
genoeg is, zal een concreet voorbeeld het
Tonzentpubliek perfect beschrijven als

een wiskundige entiteit.

Het onvermijdelijke is gebeurd; kleine
hersencellen worden groot, en willen
nieuwe horizonten gaan verkennen. Dit

heeft tot gevolg dat mijn horizon (een niet
eens zo onaardig uitzicht over de

noorderkempen) nogal ver van de
tonzenttoog terechtgekomen is, wat
omwille van een simpele meetkundige
beperking de oorzaak is van mijn
verdwijning. Voeg daarbij nog eens het
feit dat die verdomde hersencellen mij
iedere morgen op een onmenselijk vroeg
uur dwingen om in mijn autootje te
springen omdat zij zonodig een godganse
dag willen inspanningen leveren. Je
vraagt je soms af of die twee niets geleerd
hebben uit de studententijd te Leuven?
Wat blijft er nog over van mijn
onvoorwaardelijke overgave aan de wetten
van Newton? Ik die mijn leven volledig
had afgestemd op de eerste wet "een

lichaam in rust wil in rust blijven".
Gelukkig is er nog die alom
tegenwoordige zwaartekracht die de beste
maatjes geworden is met mijn oogleden...

Statistisch gezien bega ik nu een flater van
jewelste door opnieuw een tekstje te
tokkelen op mijn computertje, maar het
mooie weer in combinatie met een fijn
drankje doen de inspiratie weer als
vanouds opborrelen zodat ik niet aan de
verleiding kan weerstaan. De nuchtere
ziel die dit leest zal vertwijfeld denken dat
ik beter een terrasje zou opzoeken in die
condities. Bij deze wil ik die nuchtere ziel
dan geruststellen, ik zit hier op een vrij
uitgestrekt terrasje. Vanwaar nu die
statistische blunder? Wel, ik kreeg een

aantal maanden terug een tonzentkrant
onder mijn neus geduwd waaruit duidelijk
bleek dat mijn aanwezigheid in de
poppoll-uitslag omgekeerd evenredig is
met het aantal geproduceerde teksten.
Gelukkig ben ik niet zo'n fan van
statistiek, zodat ik die basisregel dan ook
met het grootst mogelijke plezier aan mijn
(punt)laars lap.
Het mooie weer dat eindelijk nog eens de

weg naar België gevonden heeft, zal bij
velen de hartjes sneller doen kloppen en

dat brengt ons als vanzelf bij een
universeel thema: de liefde. Weinigen
onder U zullen op de hoogte zijn van het
belang van enige wiskundekennis op het o
zo mysterieuze pad der verliefden. Of
dacht U echt dat U alleen op gevoelens
kan vertrouwen in die allesverzengende
maalstroom? Neem nu de commutatieve

eigenschap; is het nog niemand opgevallen
dat verliefdheid slechts in zeldzame
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Lang leve de filosofie

gevallen commutatief is? Relaties in de
wiskunde worden meestal aangegeven met
behulp van pijlen, wel ook Cupido
hanteert dezelfde hulpmiddelen. Alleen is
onze ge-vleugelde vriend niet echt een
scherp-schutter, waardoor persoon A die
smoor is op persoon B nogal vaak moet
vaststellen dat persoon B niet door een
analoge pijl getroffen is.. Het is echter
wel voortdurend opletten voor de
associatieve eigenschap in het
liefdesleven, (Ut is een zeer kwalijke
eigenschap cUe veel ellende kan
veroorzaken. Een typevoorbeeld hiervan
is het feit dat mensen geneigd zijn
associaties te leggen die er niet zijn.
Geloof me vrij, iedereen doet het; incUen U
hiervan niet overtuigd bent raad ik U aan
eens met iemand van het andere geslacht
op stap te gaan. De veelbetekenende
blikken zullen U om de oren zoeven, het

begrip 'koppel' zal U meer dan eens
uitgelegd worden... Een ander belangrijk
gegeven in een relatie is de deling. In
principe zou men alles met elkaar moeten
delen, maar in relaties durft het wel eens

gebeuren dat iemand zich als een

priemgetal gedraagt, waarbij die persoon
enkel met zichzelf deelt... Meestal is (Ut

probleem te herleiden tot een anal(X)g
probleem, waarbij beide karakters
loodrecht (of diametraal, als U dat wil)
tegenover elkaar staan, wat in bepaalde
gevaUen dan weer tot een breuk zal leiden.
Naar analogie met de wiskunde kan je
twee verschillende types van breuk
onderscheiden: de defintieve breuk

(waarbij geen rest meer overblijft) en de
tijdelijke breuk...
Voor de echte avonturiers onder U bestaat

ook nog een h(x>fdstukje goniometrie, met

als voornaamste onderdeel de driehoeks

relatie, maar daar gaan we hier niet verder
op ingaan...
Een andere tak van de wiskunde die zich

duchtig genesteld heefi in onze dageUjkse
bezigheden is de logica. In deze discipUne
valt nog carriere te maken, (Uegene (Ue
dolgraag eens een Nobelprijs wil
ontvangen, weet wat hem te doen staat
De grootste uitdaging op deze blauwe
knikker is immers het trachten te

begrijpen van de zogenaamde vrouwen
logica; de persoon (Ue erin slaagt deze
logica te bevatten in een aantal simpele
regels zal ongekende wereldfaam
verwerven... Een dom toeval bracht me

recent in contact met de logica: ik bezit
sinds kort een massief ijzeren
wijnfleshouder (Ue stilaan begint te
roesten. Een aantal onder U zal

ongetwijfeld weten dat cola een prachtig
anti-roest drankje is; intUen U (Ut niet
gelooft moet U maar eens een verroeste
spijker in een glas cola leggen, na twee
dagen is de spijker als nieuw. Dit wetende
is het (x>k ineens duideUjk waarom een
fngo dan nooit aan de binnenkant roest,
da's logisch omdat in iedere frigo wel een
aantal flessen cola staan. Daarom heb ik

nu in plaats van een fles wijn, een fles cola
in (Ue wijntieshouder gepropt...
Tot slot van (Ut vurig betoog zal ik nu het
tonzentpubUek eens van nader bekijken.
Een hoop mensen die het jeugdhuis
bevolken op een bepaald moment
vertonen verdacht veel gelijkenissen met
een algebraïsche groep. Intüen U nu nog
eens (Uep in Uw geheugen graaft. Uw
hersencel vastbindt op een stoel, een felle
spot erop laat schijnen, dan zal deze
hersencel onthuUen dat in een groep een
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Lang leve de filosofie

aantal elementen moeten aanwezig zijn.
Een eerste element is het neutrale element.

Geef toe, iedereen kent toch wel een aantal

neutrale elementen in zijn vriendenkring?
Nooit echt opvallend, het duurt een hele
tijd voor iedereen beseft dat hij/zij niet
aanwezig is, ligt met niemand in de clinch.

Een heel ander geval is het zogenaamde
opslorpend element Ook zo'n personen
bevinden zich continu in Uw omgeving,
zij slorpen als het ware alle aandacht op
wanneer ze ergens binnenkomen. De
echte zware gevallen hebben zelfs
verdacht veel weg van een zwart gat, alles
wordt onweerstaanbaar naar hen toe

getrokken en raakt er nooit meer van weg.
Neutrale elementen die willen carriere

maken als opslorpend element hebben
heel wat werk voor de boeg; maar laat dit
een nuttige tip wezen: blijkbaar kan een
gsm helpen om je status wat op te
krikken... (in mijn boekje sta je dan wel
als onguur element genoteerd) Ieder moet
voor zichzelf maar eens uitmaken welk

element hij/zij is, ondergetekende kent zijn
positie al veel langer. De ben altijd een
storend element geweest, mensen ergeren
is mijn lust en leven, dan voel ik me pas
echt in mijn element...

His Wimness

(als dat niet lang geleden is)
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Agenda

Agenda
Vrijdag 2 oktober: Vrijdag 6 november:

Optreden'. Nanny Ogg Posfpone the Eloquent Farmer

Zaterdag 3 oktober: Zaterdag 7 november:
Tap Cursus / LR: 19.30u Night of the Scary movies

Zaterdag 10 oktober: Zondeag 8 november:
Strip Museum Ledenraad 19.30u

Zondag 11 oktober: Vrijdag 13 november:
Hoeveel is Biauw + Biauw? Biok-insfuif

Vrijdag 16 oktober: Zaterdag 14 november:
Kassef en Vinii instuif ü, IT11. Kwis

Zaterdag 17 oktober: Zaterdag 21 november:
Tref dag JGM Kaiigrafie

LedenRaad om 1930u

Zondag 22 november:
Vrijdag 23 oktober: Ledenraad 19.30u
Hoofddeksel instuif

Vrijdag 27 november:
Zaterdag 24 oktober:

Kuis instuif Oiido Warheads <S

Vrijdag 23 oktober: Zaterdag 28 november:
öe Tijd van Toen Fuif Kuisinstuif
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