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IVees Voorgezeten

VoorWoord

'2000 zero, zero party
over oeps out of time
Tonight l'm gonna party
Like it's 1999!'

'W^aar zal dit swingend Prince-nummer^e
niet te horen zijn als we de magische
overgang van 1998 naar 1999 beleven.

Enkele fanatiekelingen doen alvast hun best
om het melodie^e te bannen. Met een
petitie via Internet proberen ze zoveel
mogelijk zieltjes ervan te overtuigen om
Prince tijdens de feestelijke avond niet door
de boxen te jagen. Voor de tegenhangers is

het duidelijk: '1999 zeker niet op oudjaar
draaien en liefst niet gedurende het ganse
jaar!'
Of JH Tonzent op deze vraag zal ingaan,
weet ik niet. Maar van oud op nieuw gaan
we in elk geval feesten. 'Oudjaar Intiem'
zo luidt het Tonzent-motto. Je kan op
aangepaste wijze genieten van de eerste
stappen in het jaar 1999. Wil je een
gezellige babbel, wil je een hak placeren of
wil je eens lekker shaken, allemaal geen
probleem. As long as we're having fun I
Wat zal 1999 ons brengen?
Gaat de wereld vergaan? Bestijgt Daneels
de Paustroon? Haalt JH TonzenT de

massamedia? Wie zal het zeggen...

Mijn vurigste nieuwjaarswens is zeer
eenvoudig, niet teveel gevraagd en naar U
gericht:

'Mag JH Tonzent in 1999
een waardevol plekje in

ieders hart veroveren ?'

Wat een gezever hoor ik velen denken.
Toch meen ik dit uit de grond van m'n

hart I De hoop dat steeds meer en meer
mensen wUlen meewerken aan ons

jeugdhuis. Ik hoop dat ook jij in 1999 actief
zal deelnemen of blijven meewerken. De
hoop dat we samen onze zotste

nieuwjaarswensen kunnen waarmaken I

Alvast een gelukkig nieuwjaar en vergeet

niet;

'Tonight we're goiina
party like JH Tonzent'

Uw schijnbare Boys-Band-lid en tevens voorzitter:

Kristof
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TeRugBh'k

Tonzenf TeRugBUk

Oktober

Vrijdag 2 oktober
EvvdM optreden : Nanny Ogg

Een zanger in zomerbermuda die
"RHOAR" doet. Nanny Ogg geeft

duidelijk geen Puck om een imago, yep,
het enige dat telt is de muziek. "Hard,

Zacht ?" Deze jongens houden in elk
geval niet van Johnny's en noemen
mekaar waarschijnlijk "Dude". De enige
haedbanger in zaal gaf zich dan ook
volledig. Wie al wat langer in Tonzent
kwam, ging ook door het dak, maar

behield zijn natuurlijke COOL!

Jefftey

Zoterdog 3 oktober
Tapcursus

2 man, da's alles. Goeie cursus, maar geen
volk (ja 2 man). Tappers en bijna-tappers,

schaam u diep, zeer diep I

S

'
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TeRugBUk

Zaterdag 10 oktober
Stripmuseum

Vandaag konden de stripofielen onder ons
eindelijk hun hartje eens ophalen. Met z'n
tienen trokken we naar ... Brussel voor

een blitz bezoekje aan het stripmuseum.
Mooi weer, een knap gebouw en
natuurlijk veel strips. Wij te-vreden, de
anderen weten niet wat ze ge-mist hebben.

Op naar de volgende musea!
Anneleen

Zondag 11 oktober
Hoeveel is Biauw + Biauw

Hoeveel is Blauw + Blauw, of over de

kleur van zoeken. Zoeken was het wel in

de overvolle Pax. Ook Tonzent was goed
vertegenwoordigd (ongeveer 80 man).

Maar enfi: hoeveel is blauw + blauw nu

eigenlijk? Voorwaar, ik zeg u: blauw +
blauw is: diep, vreemd maar toch her

kenbaar, grappig, maar vooral; het kietelt.
Ik heb ervan genoten en hoop van u

hetzelfde.

Leen.

Vrijdag 16 Oktober
Cassette- en vinyiinstuif

Het stof werd weer eens van onze

platenspeler geblazen. Bij onze cassette
speler lukte dit niet zo onmiddellijk.
Vandaar toch maar alleen platen. De
oudjes konden weer eens hun hart ophalen
en de house-freaks leerden eindelijk eens
wat goede muziek is. Daarom wordt deze
activiteit ook onder vorming geplaatst.

Een steeds-voor-herhaling-vatbare
voorbereiding op de 'Tijd van toen'-ftiif.

Vrijdag 23 oktober
Hoofddeksel instuif

Een zeer luid applaus voor ene Stefaan
Croon, hij was namelijk de enige die een

hoofddeksel meegebracht had en op zijn

hoofd droeg. Niet slecht, goei opkomst
niewaar?

Vrijdag 23 oktober
öe Tijd van toen-fuif
Er was ereis muziek ... échte muziek uit

een ver, duister verleeden toen Anderlecht

nogh kampioen speelde en de taefels
bedekt waeren met rood-witge-karrootte
taefellaekens. En wel mijne heeren en

daemes er werd geswingd dat het niet
meer schoonen was. Iedereen keerde

moede, tevree en voldaen naer huis weder

en Elvis ... terug de kast in.
Anneleen
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TeRugBh'k

November

Vrijdag 6 november
Postpone The Eloquent Farmer

Geen optreden van de bovenste plank,
maar wel een goed optreden als je het
bekijkt als een eerste optreden voor die
jongens. Enkele leuke melodie^es, een
soms ietwat gebrekkig en chaotisch
samenspel, maar voor de rest blijven
verder doen jongens!

Het was wel lekkere verjaardagsCake. An
J., uw lief (Kristof) kan goei cakeskes
bakken, en drink in 't vervolg wa minder
Porto op uw veijaardag. Ah ja voor de rest
lagen er nog wel veel Knacks en er stond
een Surf-Computer.

Zaterdag 14 november
ll.ll.ll-kwis

Zaterdag 7 november
Night of the ScarryMovies

!
U was weer geweldig. Iedereen die er was
bewees dat hij/zij kon lezen, want Tonzent
hing vol affiches.
De rest, ge hebt wat gemist. Het was tof,
en (bijna) iedereen is gebleven tot de late
uren.

Freddy...

Vrijdag 13 november
Biok-instuif

Twee ploegen vanuit Tonzent ('Tonzent
x' en 'Tonzent y'). Dan nog een ploeg met
Tonzent mensen die zoals elk jaar zich te
goed voelen om onder de naam van
Tonzent te spelen, namelijk 'De Kinkles'
(=exDaders - Stef + lieven). Vorig jaar
waren ze eerst, dit jaar stonden ze op de
vijfde plaats. Voor Tonzent y was er maar
1 doel: voor Tonzent x eindigen. Voor
Tonzent x was er ook maar 1 doel: voor

Tonzent y eindigen. Tonzent y, zijnde
Kristof M., Elke A., Krista, Sarah M. en

Véro, moest dan uiteindelijk de nederlaag
ondergaan door derde laatste te eindigen.

Tonzent x, zijnde Stijn M., Nico V.,
Anneleen W., Varen D. en Kwinten, won

met glans ten opzichte van Tonzent y.

Blok-instuif?? Buiten balloimen en de Sint

(die blijkbaar zijn kalender niet goed bij
gehouden had) heb ik daar niet veel
gezien.

Dat was het dan voor deze keer

Kwinten.
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Joe Roxy

Poezie

DE DRIE ROVERS

Er waren drie bandieten

Ze woonden in het bos

Ze dachten aan de grieten
En zopen er op los.

Toen nam een van de schurken

Een tube foto-lijm
Alsook een pot augurken
(Omwille van het rijm)

Hij riep; de mooiste vrouwen
Zijn stapelgek op irdj
De andere rabauwen

Beaamden wat hij zei.

Toen zei de tweede rover

(Een vetkwab met een sik)
Collega's, ik betover
De vrouwen met mijn bllkl

De derde boef verklaarde

Ze smelten voor mijn lijf
Al ben Ik een bejaarde
Toch krijg ik ieder wijf I

Ze riepen met zijn drieën
Het staat gewoonweg vast
In al hun fantasieën

Zijn wij steeds weer te gast.

De heetste vrouwendromen

't Zij vunzig, loops of goor
Of boertig. Daar komen
Wij altijd weer In voor.

Het Is een feit: die grieten
Gaan lustig uit hun bol
Voor ons: De Drie Bandieten!

En doe ze nog eens vol.

Ze aten wat augurken
Ze snoven nog wat lijm
Toen wel het trio sclnuken

Heel zelfvoldaan in zwijm.

Ulu Vcizamclde weiken van Joe Roxy (van Hugo Matheysen)

TonzentZijde 7



VoorUifBUk

VoorUifBUk

LR 20u00

Dit moet nu eenmaal gebeuren om een
jeugdhuis recht te houden, iedereen is
welkom, en sommigen zijn verplicht. Kom
maar op met die goeie ideeën.

5 decembec

5/nt Comee to TonzenT

De geruchten doen
weer de ronde dat

Zijne Gijligheid Sint

'Sint Stevanos' (nee
het is geen Rus) ons
nederig jeugdhuisje

dit jaar weer niet
kan missen. En nog

veel meer, hij zou
dit jaar met veel
Piptpn

en snoep komen. Het motto van dit jaar:

'Music is in the Air with the Seven

Piets and their Sint'.

Zeven inderdaad, die Sint is altijd al een
Heilige geweest en dit wil hij dit jaar maar
dan weer eens bewijzen. Na de 'Zeven

wereldwonderen', 'De zeven dwergen', de
film 'Seven', en 'De VII werken van Rob

Vanoudenhoven', nu: 'De zeven Pieten

van Sint Sint Stevanos'. De Sint wil

blijkbaar zijn Heiligschap
commercialiseren, en trekt daarom dit jaar
met zijn nieuwe show rond, of dat doet hij
ons althans geloven. Wat zal het dit jaar
zijn? Gaat de Sint toveren, zingen, ons
belacheUjk maken, of gewoon een
striptease opvoeren? Met die Sinten weet
je nooit, ze veranderen trouwens (de
laatste paar jaar toch) elk jaar van look;
Twee jaar geleden kwam hij met iets totaal
anders op de proppen; 'De Outing van de
Sint'. De Sint wou blijkbaar af van zijn

saai imago; 'even-binnenspringen-enkele-
kindjes-vooraan-roepen,-hen-iets-laten-
doen,-en-dan-krijgen-ze-een-snoepje'. Hij

zag het dat jaar geheel anders, wou met
zijn tijd meegaan en was blijkbaar zangles
gaan volgen en had dan de muzikanten van
onze Johan Verminnen geleend. Zo kwam
hij enkele onthullende nummers brengen.
Het was toen dat hij voor de eerste maal
toegegeven heeft dat hij niet meer in

Spanje woont maar wel in Monaco, en dat
dat van die boot allemaal gezever is
(behalve van die Jacht van 90 miljoen).
Vorig jaar had hij dan om nog meer met

zijn tijd mee te gaan een Face-Lift
ondergaan, en een sikje laten groeien.
Spijtig genoeg was zijn stem daardoor
even niet meer gesmeerd, of waren het nu

onze oren die vals stonden. Wat wel erg
vernieuwend was, was dat hij enkele
bloedmooie dames had meegebracht, de
Bo-Bo-Girls (Of zoiets toch).

Waarschijnlijk van die Topmodellen die

TonzentZiJde 8



VoorUitBh'k

om de een of andere reden hun kans

gemist hebben, en daarom maar met ne
rijke ouwe vent meegaan (zoals de Sint).
Je ziet: het leven van een Sint kan toch

zwaar zijn, nietwaar?
Wat Hij dit jaar zal meebrengen, daar zijn
we geheel niet van op de hoogte, wel
weten we dat het klasse zal zijn, het neusje
van de zalm, the best of the best, van de

bovenste plank. Komen is dus aan te
raden !!!

Vrijdag 11 dflnflmbfir

Vergadering tap

Voel je je bekommerd over tap lees dan
het woord van de tapkraan ergens in deze
TonzentKrant. En kom naar deze

vergadering om 20u30.

Zaterdag d/icamher nami/Jdag

Vorming rond Evalueren

'Ovuleren, dat kan toch iedereen' hoor ik

u al zeggen. Jaja, maar Evalueren, das nog
iets anders!

Om de twee maanden organiseert de
jeugdraad een vorming. Ditmaal gaat het
over evalueren, iets wat wij in Tonzent
geregeld moeten doen. Maar doen «dj dit
wel goed, hoe doen we het beter, of hoe
kan het eens anders. Niet enkel het bestuur

kan hier iets van opsteken, maar zeker en
vooral ook iedereen die zich een

medewerkend lid kan (durft, mag)

noemen, of zelfs gewone leden kunnen
deze vorming zeer goed gebruiken. Denk

maar niet dat jij dit niet nodig hebt, want
dan zit je volledig fout! En voor diegenen
die denken dat deze vormingssessies saai
zijn ; YOU' RE FUCKING WRONG!!!
Kom dus maar af om M.OOu in de

gebouwen van het OCMW aan het
marktplein in 't centrum.

Zjiterdag 1? denemher

Armoe-instulf

Een beetje te vergelijken met de
'Unplugged'-avond enkele jaren geleden,
toen Frank en Dirk van DE MENS en nog
enkelen van Ivans Land ons jeughuisje
kwamen opfleinen, accoustisch en gratis.
Wat houdt deze avond precies in, hoor ik
je al met andere bewoording vragen. Wel,
genen elentrik, dus; geen licht en gene
muziek (wel frissen drank!). Breng dus uw
gitaar of andere mee (blok- en
dwarsfluiten zijn verboden!), misschien

kan je ze nog laten signeren door nen
bekenden artiest Ambiance verzekerd!

Als u tenminste niet te vals zingt

Zondag 15 december

KIFIKA

Oftewel Kinder-Films-Kampenhout En
Dit maal zal Roald Dahl ons JHje betreden
en dit met zijn 'De Heksen'. Breng dus

uw zusje^roert|e gerust mee en dit om
half drie (14u30). Ook zijn alle Scouts en
Chiro van harte welkom (ook andere
verenigingen).
Zoals elke keer is er ook een film voor de

grote kindjes, en de grote kindjes mogen

TonzentZijde 9



VoorUitBUk

kiezen welke film ze zouden willen zien,

dit door een brie^e in de grote bus op de
toog te steken, anders wordt er toch ruzie
gemaakt De volgende films zijn
verkiesbaar; Donnle Brasco, Long Kiss
Goodnight, Wild Ordiid (gene seksfilm
volgens Jmgen) en DevUs Advocate. Stemmen

maar.

Vrijdag 1g> december

Chiro-fuif

Die hebben altijd volk genoeg (blijf dus
maar thuis (grapje)), dus hier moeten wij
geen reclame voor maken, ze zullen dat
zelf al wel genoeg doen.

Wij gaan u die dag niet vragen om ons
overtuigend een banaan mét schil uit te
beelden, neen, beste man of vrouw!

Wel rekenen we op de medewerkinng van
uw creatief brein om mee na te denken

over een toneelvoorstelling die volgend
jaar tijdens de ouderavond de Tonzent-
planken op zou moeten.
Als je geïnteresseerd bent in het werk op
of naast de planken, steek je kop er dan
even bij. Wij starten Stipt om 1430u in

ons aller jeugdhuis.
Elk fantasierijk wezen zal aldaar met open
armen worden ontvangen.

Boekes.

Vrijdag dflnfimbftr

Overchottekens instuif

Zaterdag 19 dacfimbfir

Kerstboom versieri nstuif

+ LR 20uC?0

Kerstboomversierinstuif, de titel zegt al
genoeg. We gaan dus samen lekker de

kerstboom versieren, en Tonzent in een

Kerst-pakje steken. Christmas is
everywhere, even in TonzenT.

Deze zelfde avond is het ook LedenRaad,
be there or be unknown!

Zondag 9.0 PftOfiinbftr

Startbijeenkomst

Tonzenttoneelproject

Kerstdag: de dag dat Jezus geboren is ('t
schijnt). Daar gaan wij ne keer goe op
eten en drinken, en dan nog wel gratis en
voor niks. Op één voorwaarde: als

iedereen de overschottekes (van den dag
tervoren of den dag zelf) van thuis
meebrengt. Voor diegenen die Kerstmis
enkele dagen vroegen vieren: laat die
schimmels thuisII

Zatordag doofimbfir

Uitmestinstuif

+ vergadering krant

Voor diegenen die dachten dat tweede

Kerstdag een rustdag was in Tonzent:
Totally Wrong II Michiel is nu
onderhoudsverantwoordelijke en dat
betekend fokken II 't Is namelijk

TonzentZijde 10



Vooi^itBHk

binnenkort nog eens groot vuil én Michiel

heeft grootse plannen met ons
gebouwtje, en ditmaal vooral met hetgeen
wat erin ligt Hij kan uw (onze) hulp dus
best gebruiken. Het is trouwens aan te
raden vandaag te komen, of hij smijt alles
wat volgens hem waardeloos is (en dat is
bijna heel de inboedel heb ik verstaan) op
't groot vuil. Hij (samen met u) gaat
letterlijk de keet UITMESTEN! Be there
or be lost

Behalve deze grote kuis, is er 's avonds
nog een vergadering die allesomvat wat je
hier nu leest. Zonder dit was Tonzent heel

wat minder: De Nieuwe Tonzent-Krant.

Er zou heel wat kunnen veranderen aan dit

tweemaandelijks blad. OK het niveau
ervan ligt al zeer hoog ten opzichte van

andere ledenbladen (van andere
jeugdhuizen) maar het kan nog veel beter.
Er moet stevig worden nagedacht over
deze krant. Er is nog een ander probleem,
namelijk het feit dat bijna al het werk van
deze pagina's op mijn schouders valt.
'Mijn' is dan uw al dan niet geliefde P.R.-
functionaris, die eigenlijk te veel met deze
pagina's (en andere Tonzcnt-
werkzaamheden) bezig is zodat hij te
weinig tijd over heeft om zijn eigenlijke
werk te doen; P.R.

Daarom: al diegenen die zin hebben om
een beetje tijd in dit blaadje te steken zijn
van harte welkom, ook mensen die enkele

goede ideeën hebben omtrend de krant of

zij die zeggen 'dat steekt me tegen aan

die krant', kom uw ding zeggen op deze
vergadering. En dit om 20u00.

Donderdag 51 decembar

Oudjaar intiem

Met als motto: 'Iemand doet open als ie
toekomt'. Waarschijnlijk zullen dat Nico
en Anneleen zijn.
Een ander voorstel is ook al tot onze oren

gekomen, namelijk waarom niet terug
'DInner by candlelight* in Tonzent.
Velen onder jullie gaan toch met een bosje
vrienden bij iemand thuis eten. Veelal is
het proppen om iedereen binnen te
krijgen. Daarom stelt Tonzent zijn deuren
deze avond voor jullie open. Je kan dus
deze avond gezellig komen dineren in
Tonzent, hoe alles zal geregeld worden

qua eten moet nog afgesproken worden.
De vraag is vooral of er interesse is. Van
enkele mensen weten we dat er die is (en

zij zullen er zijn), maar nog niet van u.
Kom dus iets zeggen tegen Véro of
Kristof.

Hierna zal er een Dikke Party zijn. Nog
beter dan die van vorig jaar. Klein maar
uitermate fijn! Na je familiefeest is er
zeker nog een plekje op de dansvloer over
voor jou, de huismus.

Kwinten.

TonzentZijde 11



VoorUitBUk

■ Januari 1999

Kuisinstuif + LR 20u00

Kuisinstuif nog'ns, hoor ik u al zeggen. Ja

inderdaad, om al de mest op te ruimen

die je van oud naar nieuw hebt gemaakt.

Voel je dus schuldig en kom je rommel op
ruimen!

's Avonds kan je dan je opgedane
inspiratie komen vertellen omtrend nieuwe
activiteiten voor februari en maart, want

deze planning moet dan opgemaakt
worden op de welgekende LedenRaad
20u00.

Vrijdag g-januari

RannenkoekenDoef

Lang geleden dat we nog zoiets lekkers
binnengespeeld hebben op een vrijdag.
Pannekoeken: de specialiteit van menigen
onder ons, en voor anderen is het een

specialiteit om ze op te boefen. Vul uw
maagje niet te veel bij het avondeten, en
laat deze lekkernij niet aan uw mond
voorbij gaan.

Haasrode, here we come,

Vrijdag 15 januari

Soap-instuif
Neignbours,
Beverly Hills
90210, Familie,

Thuis, The Bold

and the Beatyfull,
Windkracht 10,

Heartbreak High,
Home and away,
Xena, Wittekerke,

Santa Barbara,

U kent ze allemaal, geef maar toe dat je

stiekem thuis naar Thuis kijkt. Om dit
stiekeme gedoe even weg te schuiven, kan

u ze deze avond allemaal bekijken.
Tonzent zorgt voor enkele TV's en

soap(s). Heb je thuis je favoriete
afleveringen van The Bold and the

Beatiful nog liggen, breng ze dan gerust

mee.

Zaterdag 16 januari

L.R. 20u00

Zondag 10 januari

Ijsschaatsen

De tijd van 't jaar, nietwaar. Het juiste uur
zal u nog kunnen vinden aan de valven
boven de toog.

U kent dit wel, nietwaar ? Wees aanwezig
en u zult gehoord en bekeken worden.
Trouwens als ik het goed voorheb kan u
vandaag CD's stemmen. Welke CD wil jij
graag in Tonzent's CD-collectie zijn
staan? Stel ze voor en zorg dat ze gestemd

wordt.

TonzentZijde 12



Overzicht Activiteiten & Optredens & Instuiven

Januari

Februari

Maart

April

Mei

Juni

zon 4 Receptie 100j Reist
zat 10 Muurklimmen

zon 11 Ruitersinstuif (schalkse)
zat 17 Jong loof spreekt
vrij 23 Croque monsieur Instuif
zat 24 Reisverslag Mali
zat 31 Galabal

zat 7 Scoutsfuif NOZ

vrij 13 Formule
zat 14 Valentijnsinstuif
vrij 20 Verkleedinstuif: Middeleeuwen
vrij 27 Vinyl instuif

vrije Architecten van de toekomst
zat 7 NUdIST aspiFUiF
zonS Ijshockey
vrij 13 Bijgeloofsinstuif
vrij 20 Pita-Instuif
zat 21 Schaatsen

zat 28 Kaartinstuif

zat 4 Bowling
zat 11 Gezelschapsavond
zon 12 Paas-ei-instuif

zat 18 Jong-loof fuif
zon 19 Film: Romeo & Juliet

vrij 24 AH Star Band
zat 25 Onthaaldag + Fuif
zon 26 Reist kermis

vrij 8 Aspi FUIF II
zat 9 Eurovisiesongfestival
zon 10 Film voor jong & oud
do 21 Zaalvoetbal

zat 23 Kickertornooi

zat 13 Examenfuifje + Ouw zakken fuif

Juii

Augustus

zat 20 Ierse Instuif

zat 27 Vinyl instuif

)
vrij 3 Alcatrarrce
etotIO Kuiswe^
zon 12 Algemene vergadering
zat 18 Afrikaarte avond

woe 22 Zwemmen (Rotselaar)
zat 25 Tapcursus
zon 26 Bezoekdag Chiro

vrij 7 Fuif
zat 8 Kwis

zon 9 ripbeurs
ma 10 Werkinstuif

woe 12 Junkart

do 13 Geel

vrij 14 Punk Instuif
zat15 Markt Rock

zon 16 Kwistax

ma 17 Werkinstuif

woe 19 Shoppingspel
do 20 Rood

vrij 21 Ei Rsh
zat 22 Ouderavond (De Stoopkens)
zon 23 BBQ

zat 17 TrefdagJGM
vrij 23 Hoofddeksel instuif
zat 24 Kuisinstuif

vrij 30 De-tijd-van-toen-fuif

November vrij 6
zat 7

Postpone the eloquent farmer
Night of the scarry movies

don 12 Tonzent goes Zillion: MTV Video
Awards

vrij 13 Blok-instuif
zat 14 11-11-11-kwis

zat 21 Kaligrafie
vrij 27 GREEN & Dildo Warheads

zat 28 Kuisinstuif

December Zie

kranti

Septembe zat 5
zon 6

Start Weekend

Start WE

zon 13 JHT goes jaarmarkt & kermis
zat 19 Ausralische avond + Didgeridoo
zon 20 Australi^he film

Oktober vrij 2 Nanny Ogg
zat 3 Tapcursus
zat 10 Stripmuseum
zon 11 Hoeveel is Blauw + Blauw

vrij 16 K 7 + Vinyl - instuif

Alles hierover is erin te vindenlllll!

(vergeet niet Sinterklaas, Kerstmis,
oudjaar, ...)

Thanks !



VoorUifBUk

Praatcafé Pop-Poll-Uitreikin^

Een praatcafé georganiseerd door de
jeugpastoraal in samenwerking met onze

werkgroep vorming. Nee, dit praatcafé is
geen kerkelijke bedoening, wat dit 100%

Juist zal inhouden weten we zelf nog niet.
Maar dit is de opzet: Deze avond hadden

we het graag gehad over 'Weerbaarheid
bij jongeren'. Hoe gaan jongeren om met
tegenslag? Wat doe je om je ertegen te
wapenen? Vanwaar haal je de kracht?

We nodigen drie sprekers uit die komen
getuigen over hun ervaringen: een moeder,

lisette Van Helmondt, die komt praten
over hun zwaar gehandicapte zoon van
zestien; Laura (een beeld van een vrouw )

de Coninck die komt praten over haar

vader (Herman de Coninck, u welbekend);

en tenslotte Kristof die lijdt aan AIDS.
We nodigen al deze mensen uit, niet om de
sensatie maar omdat ze heelwat zinnige
dingen kunnen vertellen waar jonge
mensen ontzettend veel van kunnen

opsteken én kracht en moed kunnen uit
putten.

Nog over dit praatcafé: we beseffen dat

het zwaar op de handliggende gesprekken
kunnen worden. Daarom moeten we er

ook een dynamische avond van proberen
maken: beeldmatriaal, enkele live

nummers van een plaatselijk
muziekgroepje, interactie met de zaal ...
Van belang is ook dat we een presentator
engageren die alles vlot aan elkaar praat

en integer uit de hoek kan komen.
Momenteel onderhandelen we met Mies

Meulders.

De Werkgroep.

U hebt ongetwijfeld het Pop-Poll
formulier in je krant gevonden, de
bedoeling is dus dat je het invult! Ben je

het al kwijt geen nood in Tonzent ligt er
vanaf 1 januari eenzelfde formulier op de
toog, vul het in en steek het in de daarvoor
voorziene bus.

Deze avond is er om de eerlijke winnaars

eens in de bloemetjes te zetten. Vorig jaar
werd dit gedaan op het galabal. Dit jaar
doen we het omgekeerd, we houden een

Galabal (GalaFuif) op de uitreiking van

de Pop-Poll-uitreiking. Wat is het verschil
dan? Wel het verschil is dat deze avond

niet rond de Gala draait maar wel rond de

Pop-Poll. De uitreiking staat centraal,
daarbuiten is het dikke party. Een beetje te

vergeleiken met The MTV viewing

Party in de Zillion van November, maar
dan nog veel beter natuurlijk. Vergeet
jezelf niet in Gala-kleren te stoppen. Trek
nog eens je lakschoenen en je proper
kostuum aan voor deze avond, want het

zal nodig zijn.

Kwinten.

OKEE, IK BEN EEN SNELLE

Okee, ik ben een snelle

Okee ik kwam te gauw
Maar dat gaan rondvertellen

Vind ik ontzettend flauw!

Joe

Tomen fZijde 13



VoorUilBUk

Februari

Wel een bee^e vroeg zou je kunnen zeggen, is dit niet voor de volgende Krant? Antwoord:
ja, maar er staan enkele belangrijke dingen te doen^ezichtigen, namelijk:

Zater<dag (o ffibrijari

The V/izards of Ooze

Toink!!! De Wizards in Tonzent, Ja Ja

Tonzent is niet meer het domme kleine

jeugdhuisje waar enkel domme kleine
groepjes komen optreden (zoals Gorki,
Bettie Goes Green, Metal Molly, Ivan's
Land, De Mens, Green, The Dildo

Warheads, El Fish, The AU Star Band,

...)• Nee, nee, Tonzent is een volwaardige
Concert-tent geworden. Binnenkort gaat
het grote publiek niet meer naar Rock
Werchter, maar komen ze JH Tonzent.

Trouwens, volgend jaar zou REM hier ook
komen optreden (niet te verwarren met
R.E.M.). Genoeg gezwansd.
Inderdaad, we hebben The Wizards of

Ooze (voor een aanvaardbaar prijsje)
kunnen strikken, zodat ook U deze

waanzin van prachtige muziek tot uw oren
kan laten komen. Dit is zeker een MUST

voor iedere muziekliefliebber en

Tonzentganger. Laat deze kans niet aan u
voorbij gaan. Zeg het rondi En koop tijdig
uw kaart, de kans bestaat dat u er aan de

kassa geen meer kunt krijgen.
By the way, in maart zou Cameron ons
TonzentPodium betreden en in Mei Sticks

'n' Stones en DJ Sugar Charlie.

Van Don \& tot Zon 21 februari

TonzenT Weekend

Zoals ieder jaar organiseren we dit
wekjaar weer een T.WE. Deze keer wel
op een ander tijdstip omdat de meeste
mensen na de kerstvakantie examens

hebben (en omdat onze voorzitter gaan
Skieën is). Zin om eens enkele dagen rond
Tonzent te werken en vooral eens een

deugddoende vakantie te hebben? Dan
moetje zeker meegaan. Buiten het feit dat

het niet meer in de kerstvakantie is zijn er
nog enkele verschillen met de vorige
T.Weekends. Het duurt ditmaal 4 dagen
(3,5 dagen, oftewel 3 over-nachtingen.
Donderdag avond vertrekken en
Zondagmiddag terugkeren), minder
werksessies, véél meer ontspanning, en
het is niet meer specifiek gericht op
nieuwelingen in Tonzent (wat het vorige

jaar wel eerder het geval was). Dus ook al
zit je al 5 of meer jaar in ons jeugdhuisje
en je bent al enkele keren meegeweest, je
bent nog steeds van harte welkom. Zoals
de vorige jaren zal er weer dikken ambi
zijn, goed eten en nog veel meer.
Meer inlichtingen krijg je in de loop van
januari thuis een briei^e in de bus. Als je
nog nooit bent meegeweest kan je nu
alvast eens je oren te horen leggen bij
diegenen die andere jaren al eens
meegeweest zijn. U hoort nog van ons !

Kwinten.
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Interessante mensen

Pop-Poll anno 1998

Pop-PoIIen

Het jaar is weer bijna verstreken (Vicky?). Vol melancholie ende weemoed
blikken we terug op één van onze aangenaamste jaren. We zijn namelijk nog
jong, ziet u?
Laat het duidelijk wezen: tijd om de populaire jongens en meisjes onder ons
nog maar eens in de schijnwerpers te plaatsen.

1&2: Man / vrouw van het jaar:
Bent u dit jaar geopereerd? Word man/vrouw van het jaar
5&6: Sportman/vrouw van het Jaar:
Spotief kan u ook scoren.

7: Koppel van het jaar:
Om het lebber-lebber-koppel van het jaar te worden moet u wel enige connectie met de
Chiro (ja, die van Kampenhout) hebben
9:Single van het jaar:
Singles zijn er natuurlijk ook genoeg
lO&ll: Uitstap / Instuif van het jaar:
Stuif er in of stap er eens op uit, aan u de keuze!
12: Aanwinst van het jaar:
Aan aanswinst, of gaat het tegenwoordig om verlies, ook geen gebrek?!
13&14: Füif & DJ van het jaar:
DJ's iiiiven erop los. Wij gingen uit ons dak en hopen van u hetzelfde.
16: Tapper van het jaar:
Geeft u veel gratis weg? U wordt tapper van het jaar! Op mijn stem kan u zeker al niet
rekenen.

17,18&21: Optreden / Flop / Uitspraak van het jaar:
En tot slot: verschillende floppen treden op (en niet alleen concerten);het gevolg: een
uitspraak van het jaar.

Ga uw gang & hou u vooral niet in!

U kan uw ingevuld Pop-Poll-formulier vanaf 1 januari in de daarvoor voorziene bus aan de
toog droppen.

Chimiel.

TonzentZijde 15



öe TonzentKrant

Poëzie

Sa ckWèh Lm

I ^cewi, to" aJ'IvA^J vu- ilt-ii^ji/ t/iA^ i<-vi^
t^VIV ̂ Vl«.'t IVCVIH.^ ('»«V !#<: il-t A+»- TW-St^in-^t

jn-sh ̂ eé-

S'K't tA-CrC V'f lV It-Ack. Ik- Wi^ I
'»vA<f f it» /vve; K/i

f «/vw/fer A-viv /ve CvH'l/^ li-AVC clwi-u-^e4 JV ltrp*-tpd'l^ ^i'^-lt
/"(a^ (vê m-É^.

A^Al!<■...

jVSs^itfÉ: /i-e^ n-cver c/iAM^fe4- li-In 1^4(^4 liij Ht.^ v»vu- /
4\4i^'i V»' iwn-l4w'h tfdct tk^ tv l-wU. civ-ler cu^4 stid ivitAi k-e
reAil^ (vA<f : j' n-St Mt^tk-ei^ iZ-Z-M-jivu.^ A**^tker clu^rMter iiv
^xu-ixintj. I jv- /fe'J'j>e»'A^e: ^vr jVtn-evi^-c tv Zvve; tZwtt '
Ci^exti' X'T'^i^ce C-kx^nMw^ nw e^e^ypj I ?

Sn-t A^AÏu-..,
MTZiv ^VÉVTl^-'t ? I Zci^-VK/ f'«<4. l»-vt tZl-É^ Vl*lj Vi^t, l^et M-VJV I'mi-
stxytni^^ tv i*u.4ey4t«^4 tkxt jvh-jH^t CX**-'i rtxrx**^e j- tiv^le tv
tk-t (va^^vm- ivfu*-t vK tkeun. tv Z#e:. P\.v*-4 tkxt'j kx^4 ^''
Mvf:.

^M-t ' '»H- lexyy>Ayi'^,.. I 'wt- Z-eAvM-iM^.
Jerj-vM^
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NieuwsFUfs

Nieuwe regeling bij fuiven: ook de helpers betalen inkom, maar mogen tijdens hun werktijd gratis
drinken (zoals bij alles met mate natuurlijk). Wel er even aan herineren; geen alcohal op de discobar !!
Daar er misbruik van gemaakt werd, zal u vanaf heden 20 bfr. Moeten betalen indien u iets drinkt
tijdens een werk-instuif. Dus geen gratis drank meer d volenté I

Stripbib zoekt een computer; heb jij nog een oude Pentium staan die je niet meer gebruikt, kom het
ons (Bert, Fanny, Lieven, ..) dan zo snel mogelijk melden, voor een zacht prijsje kan je hem altijd bij
ons kwijt.

Er zijn trouwens grote veranderingen in het StripBib gebeuren aan de gang. (Mysterieus hé ?!)
Het programma-voorstel van Podiumprogrammatie 1998 -1999 met een totaal kost van ongeveer
300000 (driehonderdduizend inderdaad) Belgische frankskens oftewel 7477,56 Euro. Dit voorstel
werd goedgekeurd op voorwaarde dat iedereen zich 200% inzet om te plakken, kaarten te verkopen,
mond op mond reclame,...

De zijdeur vormt voor de winter een groot warmte verlies (onderandere omdat het slot zowat een jaar
na de plaatsing ervan het reeds begaf) en dit is niet TOF !!! Daarom komt er een soort pompje (u kent
ze wel die pompjes die u in openbare gebouwen aan de deuren ziet hangen, of bij rijke mensen. Ook in Dworp
heeft men er dergelijke, let dan wel op dat je je vingers niet tussen de deur steekt, pijnlijke zaak anders) dit kan
misschien nog even duren, dus in tussentijd moet de deur gesloten worden (OP SLOT). Tappers,
don't forget it !
JH Tonzent won op overtuigende wijze nog eens een voetbalwedstrijd, namelijk in Sterrebeek (bij
onze vrienden van JC Tonzent). Proficiat gasten !!!

Iets minder tof zijn de verjaardagsfeestjes van de laatste tijd. 't Is te zeggen, ze waren wel heel tof,
maar gelieve;

1. Rekening te houden met andere mensen die op deze avond speciaal naar
Tonzent komen omdat ze weten dat er niets speciaal te doen is, en ze bijgevolg
rustig ne Cola kunnen komen drinken. Maar daar aangekomen tot de
constatatie komen dat hun rustig avondje uit niet echt geslaagd zal zijn omdat
het eigenlijk niet zo rustig is in het jeugdhuis, en hen duidelijk gemaakt wordt
dat ze; ofwel er mee zullen moeten leren leven voor deze avond, ofwel ze

kunnen ophoepelen en naar Ter Eist verhuizen. Denk hier even over na en
vergeet vooral niet dat Tonzent een jeugdhuis is waar IEDEREEN welkom is.

2. Rekening te houden met hel gegeven dat Tonzent een jeugdhuis is, en bijgevolg
regelmatig activiteiten organiseerd. Tonzent doet dit niet zomaar, het heeft
meestal een doel, en daar gaat ook meestal enige voorbereiding aan vooraf. Het
zou dan niet zo leuk zijn als jij in Tonzent binnenkomt en niets van al dit
opmerkt, ondergaat, ... omdat er iemand veijaart, dit wil vieren, het kot al dan
niet op stelten zet, en bijgevolg al dat Tonzent-werk voor niets geweest is. Denk
hier even over na en vergeet vooral niet dat Tonzent een jeugdhuis is dat als
werking ook nog leeft.

3. Rekening te houden met het feit dat Tonzent moet proberen overleven van zijn
inkomsten, zijnde drank. Als iedereen voortaan zijn eigen drank meebrengt, is
het probleem van de tappers misschien wel opgelost, maar zal Tonzent zeer
vlug platzak zijn. Als je natuurlijk het niet zo goedkoop vindt om iedereen iets
te trakteren dat uit de Tonzentfrigo's komt, kan je ook thuis een feestje houden.
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Denk hier even over na en vergeet vooral niet dat Tonzent een jeugdhuis is, en
dus niet elke week de Lotto wint.

4. Dus even te verwittigen (aan de voorzitter bijvoorbeeld) als je zoiets doet, zodat
ook Tonzent er mee kan rekening houden dat jij je gaat amuseren, en als je iets
speciaal doet ook daarvoor de goedkeuring kan geven zodat er achteraf geen
misverstanden ontstaan, enzovoort, enzovoort. Denk hier even over na en

vergeet vooral niet dat Tonzent een jeugdhuis is, waar niet jij alleen de
Touwtjes in handen hebt.

Dank je wel voor deze eventjes zeer hevige reactie. Voor diegenen die binnenkort veijaren; amuseer je
rot, trakteer (mij) gerust iets in Tonzent. Tonzent kan je tweede living zijn, maar vergeet dan niet dat
je niet alleen in die living zit, en dat je niet helemaal thuis bent en je dus niet helemaal doet wat je wilt.
Alvast een gelukkige verajaardig!
Het start Weekend was een enorm succes, voor herhaling vatbaar!

Behalve abonnement op Humo, zal er ook een abonnement op TEEK genomen worden, daar dit het
perfecte maandblad voor de Tonnzentganger is.

Er zijn enkele mensen betrapt op het gebruik van Drugs in ons geliefd jeugdhuis. Dit kan niet. In ons
jeugdhuis wordt er geen drugs gebruikt of verhandeld. De vraag is; is dit het enige wat we ermee
doen? Daarom zal er een vergadering gehouden worden omtrend een visie in verband met drugs in
Tonzent. ledereen die zich aangesproken voelt is van harte welkom. Elke Andries zal deze vergadering
leiden.

De versterker van de Discobar is kappot, er wordt een nieuwe aangekocht.
De omstreden diepvriezer uit de keuken blijft (voorlopig toch). Tap is verantwoordelijk voor het wel
en wee ervan.

De renovatiewerken van de achterste buitenmuur van ons gebouwtje zijn aan de gang, er moet nog
gevoegd worden. Hulp is altijd welkom.
Aan alle mensen die al dan niet nog een Rode Voetbal T-sbirt van Tonzent hebben: Breng hem
teiug AUB !!
Nog geen jaar geleden geleden waren er een twintigtal, nu nog maar zes (6 van de 20 dus I). Dit kan
niet! OK, ze zijn mooi, maar .... Gelieve ze dus terug te brengen, dit is echt niet grappig !

Nog zoiets is: de CD's ! Er verdwijnen weer CD's met hopen, oftewel: Tonzents CD-colIectie mist heel
wat CD's. In totaal zouden het er een 50-tal zijn (en je moet weten dat we maar een 350-tal CD's
hebben, dat betekend 15% IS MISSING). De meeste CD's worden gewoonweg 'gepikt', of raken
eerder 'onschuldig' tussen de CD-collectie van tappers, komen zo thuis bij hen thuis terecht en
worden nooit terug gebracht, meestal uit vergetelheid. Het is geen schande als dit per ongeluk gebeurt,
iedereen heeft dat wel eens voor, maar breng ze dan zo snel mogelijk terug.
Heb jij er nog een/enkele thuis liggen, aarzel en schaam je niet, en breng ze terug, of steek ze gewoon
in de brievenbus (als je je wel schaamt). Kijk dus nu, voor je verder leest, vlug even tussen jouw CD-
collectie of er niet per ongeluk ééntje van Tonzent tussenzit.
Voor diegenen die ze bewust niet terug brengen; Schaam u diep, en ik hoop dat u ooit in de hel zal
branden!

De gestemde CD's van de voorbije X-maanden zijn: EELS, Soundtrack van Godzilla, Green, Garbage,
Best of the Lemonheads, Kadril, U2 (Greatest Hits) en Dire Straits (eveneens Greatest Hits).

Kwinten (& de ledenraad natuurlijk)
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V
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Interne Nieuwtjes

Interne Nieuwtjes
Het woord van de Tapkraan.

De eerste kreetjes van de tapkraan zijn

voorbij. De tapkraan heeft zijn pampertje
al aan, en is volop bezig met zich te
evalueren. Wat gebeurt er nu allemaal met
die tapkraan? Niet veel zou u zeggen.
Alleen dat er dan bier uitstroomt. Maar

niets is minder waar. Dagen en nachten

wordt er gewerkt om ervoor te zorgen dat
u, de "klant", een frisse pint

voorgeschoteld krijgt. En er is nog veel
werk aan de winkel (al zeg ik het zelf).

Daarom wordt er op Vrijdag 11

December een vergadering omtrend TAP
georganiseerd. Wij zullen ons rond de

tafel zetten omstreeks 20u30. Wat er

allemaal zal besproken worden zal ik u nu
al even toelichten.

Ten beginne is er de ijskast die in de

keuken staat gedeponeerd. Wat gaan we er

mee doen? Wel, na het overdonderend

succes van de pizza's tijdens de Jeugd 14
Daagse, zal er vanaf komende maanden
iets dergelijks te consumeren vallen. Wat

keuken "Tonzent" u te bieden heeft, dat

heeft u zelf in handen. Kom dus je
favoriete diepvries-oven-lekkernij gerust
meedelen op deze vergadering. Wij
houden er rekening mee. Wanneer dit
lekkers zal starten, is voor ons ook nog
een vraag. Maar wees gerust, binnenkort
zullen menig grommelende buikjes
worden gevuld met "Cuisinne Tonzent",
en niet meer met Vettige Yves Frittes.
Verder zal er ook nog worden beslist of
wij verder Palm van het vat willen tappen.

Kun jij die smaak niet missen, kom dan

gerust je zegje doen over ons Brabants
trots zijnde biertje : Palm.

Last but not least is er natuurlijk ook nog
de vaste taplijst. Wie zich hier nog wenst
voor op te geven (voor een vaste tapdag

dus) kan gerust zijn favoriete datum
komen mededelen aan onze alombekende,

maar steeds nederige (grapjas),
tapverantwoordelijkc. Dit en nog veel

meer wordt die beruchte avond besproken.

En dan nu het moment van de waarheid !

Wat zal er de komende 2 kille maanden te

drinken zijn in ons aller jeugdhuisje? Hier
komen ze te pronken staan : De Biertjes

(en fiisdrankenjvan de Maand.

In December schotelen we u de

Timmermans Wit. Lamb,

aan 60,-Bef.

evenals de onvcrgeetlijke

Looza Kers-Appel,
aan 30,-Bef.

Voor Januari wordt het de

St. Guimmarius,

aan 60,-Bef.

Samen met de franse

Perrier Citroen,

aan 30,-Bef

Zo zie, tot

tapkraan.

zover het woord van de

Tot u schreef uw nederig tapveranlwoordelijke
Jurgen Tobback alias Maud'Dib alias Ajja 19.
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Tussenboortje

Poëzie

IK HAD HAAR NET BESTEGEN

Ik had haar net bestegen

Toen kreeg ik een verschot

De kon niet meer bewegen
Wat voelde ik mij rot!

IK HOU NIET VAN KAMELEN

De hou niet van kamelen

Ik vind kamelen stom

Ik ga ze zelden strelen
Ik geef er echt niet om!

JE WAS HETER DAN DE ZON

Je was heter dan de zon

Je liet je uitermate gaan
Je greep mij waar je kon

Je hebt me lelijk pijn gedaan!

KING KONG

Ik lag je te beminnen
Een hitsige King Kong
Plots kwam je vader binnen

Toen beetje op mijn tong.

UIT DE KOM

We kusten uren aan een stuk

Mij kaak schoot uit de kom
Ze lachte zich een ongeluk
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Dat vond ik echt heel stom.

MDN MEISJE IS EEN WONDER

Haar benen zijn pilaren
Waarop haar lichaam steunt
Als breiwol zijn haar haren
Als zij ze heeft geföhnd.
Haar oren zijn als treinen
Die sterven op het strand
Haar borsten zijn als rozijnen
Dat vind ik niet plezant.

IK HIELD NIET VAN HAAR KLEREN

Ik hield niet van haar kleren

Dus trok ze die maar uit

Dat kon ik appreciëren
Dat was een wijs besluit.

EINDELIJK LAG IK HAAR TE VERSIEREN

Eindelijk lag ik haar te versieren
Ik haakte bevend haar behaatje los
Toen kwamen daar die stomme rooie mieren

'k Ga nooit meer iets versieren in het bos!

EK KEN ZE WEL, DIE WICHTEN

Ik ken ze wel die wichten,

Ze vallen nooit in zwijm
Voor prachtige gedichten
Of voor een heerlijk rijm.
Misschien dat ik me beter

Van spierbimdels voorzie
Dat maakt die wichten heter

Dan iets als poëzie.

Uit: Verzamelde werken van Joe Roxy
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TussenDoortJe

\/erjaardagskalender

I lel moest er ooit van komen. Na een ongeloonijke vraag naar cc

Vcrjaardagsktiieiuier is ic cr dan toch. Ailcrecrsi wil ik An J. cn haa

hartelijk ilanken voor het l'antastisehe werk dat zij tot hiertoe al geleverd
hebben namelijk heel het ledenboek doorzocht om te weten wanneer JI.I

als je weet dat er nu bijiiit .^00 jij's in Tonzents rlikke ledenboek genotee;
je wel zeggen dat het een langdurig Jobje is. Zij wisten natuurlijk niet d;

ook in de computer statut, en op 2 minuten op te vragen zijn. Maar toch vi
dat goed gedatin hehben. en het zou leuk zijn als zij dat voor volgent

zouden doen, vindt u ook niet ?

December Januari

3.

6.

7.

S.

1 .1

13,

16,

18,

20,

21 ,

22,

27.

28.

.1).

•Svcii Verhoeven

Liiidsey Pinnoek

Tom Noppe

Nathalie Barbé

Lieven Zwaenepoel

M ieh ie I Zw tienep(te 1

Katrien SoulTriau

Walter Cleynhens

.Michael Schots

Krisia Vansteenw inekel

Kim Striielens

■Marinka V.l.

Kim Lsselens

Ronald Rahier

Tim Ramhoer

Uruno Crahe'

Elke .Viidries

Ronald Van Steenweghen
Thierry Rillaars
Nathalie Clevnhens

4.

6.

9.

I  I

12

1.4,

14,
13,

18,

19,

20,

27

28

Anneleen Mortier

Iris Vandenbrande
Vaarie Van Craenenbroee

/\nne De Greef

Thierry .Vndries
Gert Nevens

Erika Wyttendaele
,An .Marien

lara Striielens

Jeroen Casieels

I lis VVimmnes

Joeri L'eremans

rim Dekrem

Steven V.l.

Werner Vanderelst

Dirk De Greel'
Eef Belkx
Cindy I leens
Din Meysmans
Els De Ryek
Kristol Bonnarens

Wint De Smedt

Koen Somers
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Agenda

Agenda

Vrijdag 4 december;

LedenRaad om 2000u

Zaterdag 5 december.

Sint Comes fo Tonzent

Vrijdag 12 december.
Jeugdraad: Evalueren

Armoe - instuif

Zondag 13 december;

KIFIKA

FHm voor JOU

Vrijdag 18 december;

Chiro-Fuif

Zaterdag 19 december;

Kerstboomversier instuif

Ledenraad ZOOOu

Zondag 20 december;

Startbijeenkomst:

Tonzen tToneeiprojee t

Vrijdag 25 december;

Overschottekes instuif

Zaterdag 26 december;

Uitmestinstuif

Vergadering Krant

Zaterdag 2 januari

Kuis instuif

Ledenraad ZOOOu

Vrijdag 8 januari

Pannekoekenboef

Zondag 10 januari

IJsschaa tsen

Vrijdag 15 januari

Soap-Instuif

Zaterdag 16 januari

Ledenraad ZOOOu

Vrijdag 22 januari

Praatcafé

Zaterdog 30 januari

Pop - PoH- Uitreiking

Gala fuif

Zaterdag 6 Februari

Wizards of Ooze

Donderdag 18 tot Zondag 21 Februari

Tonzent- Weekend

Donderdag 31 december;

Oudjaar Intiem

TonzentZiJde Z4



Uitneembare bladz^de!!

POP - POLL 1998

Maak uw keuze:

1. Vrouw van het jaar:
2. Man van het jaar:
3. Best geklede vrouw van het jaar:
4. Best gebleede man van het jaar:
5. Sportvrouw van het jaar:
6. Sportman van het jaar:
7. Koppel van het jaar:
8. Groep van het jaar:
9. Single van het jaar:
10.Uitstap van het jaar:
11 .Instuif van het jaar:
12. Aanwinst van het jaar:
IS.Fuif van het jaar:

14.DJ van het jaar:
15.Activiteit van het jaar:
ló.Tapper van het jaar:
IT.Optreden van het jaar:
IS.Flop van het jaar:
19. Alleen/samenwonenden* van het jaar:
20.Student* van het jaar:
21.Uitspraak van het jaar:
(*: nieuw)

N.B.: 22. Aanwinst voor volgend jaar:

23.Activiteit voor volgend jaar:

!!!! Alleen gesingneerde formulieren tellen mee,
bovendien moet u ook lid zijn van JH TonzenT!!!!!!

Naam:

Handsignature:

Drop dit formulier na het invullen ervan in de daarvoor voorziene bus, vanaf 1 januari 1999. Thanks!




