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^ees \/oor&ezeten

Voor Woord

RESPONSIBILIDAD

üp het moment dat ik deze
boodschap neerschrijf, is de Tonzent-
gang aan het bowlen. De, ik zit hier
achter de toog klaar om eenieders

dorstige behoeften te bevredigen. Dit
had ik een uurtje geleden zeker niet
gepland, integendeel! Ik dacht strikes
en spares aan de lopende band te

gooien. Een laatste maal de agressie
uit mijn teder lijQe loslaten om
vervolgens stevig de boeken in te

duiken.

Verantwoordelijkheid opnemen heet
zoiets. Er vallen gaten in de taplijst.
Niemand wil ze opvullen en...diegene
die ze moet opvullen, probeert ze wel
vol te 'kijken', maar... zonder succes.
En dan richt men zich altijd tot
dezelfde personen. Psychologische
druk noemen ze dat. Laten we de

poort gesloten dan wordt de Raad
Van Beheer met de vinger gewezen.
In Tonzent is het aantal actieve

medewerkers momenteel zeer

beperkt. Alles hebben deze mensen

ervoor over om de boel draaiende te

houden. Niemand verwacht dit van

deze mensen, maar alle blikken

worden wel op hen gericht tijdens de
moeilijke momenten.
De Algemene Vergadering komt er
binnenkort weer aan. Wanneer men

op deze Algemene Vergadering een
verantwoordelijkheid op zich neemt,
mogen de 300 leden uiteraard ook
verwachten dat men deze naar

behoren tracht uit te oefenen, tot het

bittere einde. Want dat is wat we

bedoelen met verantwoordelijkheid.
Te veel mensen dragen Tonzent
tegenwoordig niet echt meer in hun
hart. We kunnen dit alleen maar

betreuren en hopen dat zowel
verantwoordelijken, medewerkers als
ook leden zich tijdens de nakende

Algemene Vergadering bezinnen
vooraleer ze beginnen.
Denk daar maar eens over na !!!

Uw 'wegens gebroken rib
lijdende' voorzitter

Kristof

TonzentZijde 3



TeRugBh'k

Tonzent TeRugBh'k

Maart

Vrndag 12 maart

Jeugdhuizentocht

Het was nooit zó rustig in Tonzent, tot een
uur of één. Nooit werd er harder gezongen.
Ik denk dat de vloer van Tonzent nooit

méér gedraaid heeft of waren dat de kopkes
van degenen die mee waren op JH-tocht?
Onze kop eens binnen gestoken bij enkele
collega-jeugdhuizen rond het Brusselse en
hier en daar een paar pintjes (te veel)
gedronken. Misschien kunnen we volgende
keer 's morgens een "kater-" instuif
organiseren?

Zaterdag 13 maart

Dall-aspi-fuif

Het werd weer eens een goede stevige
chirofuif zoals we die van de aspi's gewoon
zijn. We kijken reeds uit naar de volgende.

Vrijdag 19 maart

Vlaamsche-lied-Instuif

Een leuke kwis en enkele stevige Vlaamse

kaskrakers. Wij waren weer zo eenzaam
zonder Will en zo veel te mooi voor Sanne

en Erik.

En jawel, zelfs Vlaamse schlagers brengen
sfeer in Tonzent!

Zondag 21 maart

KiFIKa & Film

'The full monty', een amusante film, al zeg
ik het zelf.

Jammer dat er niet zo veel volk was. U

hebt wat gemist: voor slechts 50,- zoveel
plezier op het scherm.

Dinsdag 23 maart

ZITA SWOON
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TeRugBUk

Zita Swoon:

Tonzent heeft nog nooit zo een massa
binnenlands en buitenlands volk mogen

verwelkomen. Dat vinden we uiteraard

wel fijn. De muziek, afkomstig van het
Tonzentpodium, heeft ook nog nooit zo
fijn en gesofisticeerd geklonken. Wie
geen kaart kon bemachtigen kon
natuurlijk nog altijd de trukken van de
Chiro van Erps gebruiken. Wie Zita
Swoon niet echt interessant vond, kon

nog altijd genieten van het schouwspel
dat er aan verbonden was. Wij zijn er
terecht fier op dat wij de Cultureel
ambassadeurs in Tonzent mochten

binnenhalen en hopen in de toekomst

nog met dergelijke grote namen te
kunnen aankloppen bij onze leden.
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TeRugBHk

Vrijdag 26 maart

Optreden: Jezus

In tegenstelling tot het optreden van
dinsdag, kon je nu wel vrij rondlopen in
Tonzent, zonder anderen aan te stoten. Iets

te veel misschien zelfs, maar ja... We
geven het toe: overdaad schaadt De vele
optredens van de laatste maanden brengen
met zich mee dat er wel eens wat minder

volk te lokken valt voor één, dan toch wel

vrij onbekend, muziekgroepje als dit. Maar
niet getreurd; de weinigen die er waren
kunnen er nu nog over spreken. De
samenzang in Tonzent mag er best wel
wezen.

Zaterdag 27 maart

Film: Ariington road

Bowlen en Snookeren is altijd wel leuk, op

voorwaarde dat er uiteraard vrwgtijdig
gereserveerd wordt, wat nu niet het geval
was. Dan werd er maar een altemadef

aangeboden. Samen naar de cinema en ja,
waarom niet eens in Brussel? Alleen spijtig

dat een aantal weirdo's zich pas
halverwege de Brusselse ring herinnerden
dat het voetbal op de Heizei was.
Desalniettemin, het was een leuke uitstap,
met de nodige opstoppingen. De film
mocht er best wel zijn, maar we waren met
z'n allen toch blij nadien terug in Tonzent
te zijn. (slijmbal)

Zondag 28 maart

Instrumenteninstulf

Bij de vorming dachten ze dat het nog wel
eens leuk zou zijn om het Tonzentvolk nog
eens kennis te laten maken met de iets

minder voor de hand liggende
muziekinstrumenten. Uiteraard werd ook

de Chiro uitgenodigd om ons te
vergezellen. Het werd een kakafbnie van
jewelste, maar wel gezellig natuurlijk.
Nathalie, bedankt voor de overheerlijke
taart.

Uw nog-steeds-aan-de-VDAB-werkende
ElkeA.

APRIL

Zaterdag 3 aoril:

Oma's taartensiag
Wie niet kon koken kon hier heel wat

leren. Wie niet kwam had ongelijk. De
vreemdste recepten werden uitgeprobeerd.
En inderdaad, het resultaat was

'verschrikkelijk' lekker! De opkomst was

niet zeer groot, maar gezellig was het wel.
Een geslaagde activiteit met als a&luiting
een gesmaakte ledenraad!

Pin. 6 tot don. 15 aoril:

Kuis-werk-instülf-week

Heeft u het ook al gemerkt?
Dat fantastische roest-rode nieuwe kleurtje
voor den toog? Jaja, er werd hard gewerkt in
uw jeugdhuisje! Dit bracht natuurlijk wel de
nodige ongemakken mee, zoals de
geïmproviseerde tap waarmee we het een
weekje moesten doen. Oké, op sommige
momenten was er in Tonzent wat opstopping
en zo, maar met zoveel, zo knus tegeneen zat
u waarschijnlijk nog nooit

TonzeatZijde 6



TeRugBUk

Een ideetje voor de koude winterdagen?
Kuisen werd er iets minder gedaan, maar
we zullen dit maar toewijden aan het feit
dat weinigen acrobatisch genoeg waren het
kuisproduct achter de toog vandaan te
halen zonder over de pasgeverfde vloer te
lopen. (Wie heeft het immers graag aan de
stok met Michiel?)

Zondag 11 april

Vergadering J14D
Er is weer vanalles besproken en beslist
voor het evenement waar ieder van ons vol

ongeduld naar uitkijkt; de Jeugd-
VeertienDaagse.

Maar je dacht toch niet dat ik daar al iets
van zou lossen... Oké, het zal weer

spetterend worden. Hou dus van 30/7 tot
14/8 vrij in je agenda! (en blader iets
verder in je Tonzentkrant dan wordt je
alvast wat wijzer over de activiteiten)

Vrijdag 16 april

Onthaaldag - Springparty.
Wie had dat gedacht, zo veel nieuwe, jonge
gezichten op één dag in Tonzent? Naar ik
gehoord heb, moet het heel gezellig zijn
geweest.

Tot besluit nog eens goed springen op de
fiiif en ik moet zeggen dat de 'spring' naar
mijn bed niet al te vroeg gemaakt werd.
Spring was in the air!

TonzenfZijde 7



TeRugBUk

Zaterdag 17 april

Karaoke

Verdriet alom toen we hoorden dat de All

Star Band voor onbepaalde tijd uitgesteld
zou worden. Maar naast een grote zakdoek,

was er een al even swingend alternatief:
karaoke! Enkele moedige Tonzentgangers
kropen -de één al met knikkender knieën
dan de ander- het podium op.
En wist u bv. dat Stef een 'real Elvis voice'

bezit, en dat de Fikkes buiten een 'wild

thing' ook fan bleek te zijn van Gala?

(Met dank aan Benny voor de
aehtergrondact!)

TonzentZijde 8



TeRugBUk

Zondag 18 april

Kermis en StripBlb-uitverkoop

Na een stevige rit in de botsauto's is een
goed streekbiertje altijd wel welkom. Dat
was te zien aan het volk dat Tonzent

binnenstroomde. Oud en jong smikkelden
kaas of nootjes en staken hun neus eens
tussen die van Suske en Wiske, Bert

Bibber en Piet Pieter,...

Voor de jongsten onder ons was er ook
eens wat anders: crèmekes lil

En wat er met de overschot van de strips
gebeurde? Die werden keurig door dhr. L.
Zwaencpoel geveild. Ja,Ja(n), nu weten we

wie er geld heeft in Tonzent!

Vriidaa 23 april

DIscofulf

Beste meneer en mevrouw Tonzentvis,

Hier het verslag van uw reporter ter
plaatse, zittende midden in 't
feestgedruis van "ze paartie" van
Kampenhouts niet grootste, doch ncigste
jeugdbeweging. Scouts Nederokkerzeel.

Disco Puur is het niet, wel lekker

gecocktaild met wat fever van andere
oorden. En u moge gerust zijn dat de bende
losgeslagen freaks hier voor mij, weet wat

feesten is. Ze hadden het trouwens goed
begrepen, de smeerlappen: gratis inkom
voor 22.00 u. Om 21.50 u staan ze hier te

wriemelen aan de zijdeur om toch maar die

portefeuille te kunnen dichthouden. O.K,
dat ze gelijk hebben natuurlijk (hoe zout ge
zelf zijn?!).
Ondertussen, ruim twee uur verder, speelt
mister 'Allah' de pannen van het dak dat

de stripkes hierboven staan te shaken in

hun kaftje. Zaaalig, alleen de zeepsmoelen
(insider voor de gelukkigen die op de Dans-je-
rot-fuif aanwezig waren) gaan nog eens

serieus van kleur verschieten als wij ook
schuim op onze bek krijgen!
Enfin, let's move our buts around . Als ik

straks op mijn fietske huiswaarts bol zal ik
tevreden kunnen peinzen:
"Okkeziejl, g'et da wé goe gedounü!"

Sarah, alias Dartele Tarbagan

Zaterdag 24 april

T onzent-vis-party

3 man, veel ambi, veel vis en af en toe ne

supporter. Meer moet dat niet zijn. Vraag
maar aan Peter D., Steven VI en Ronald!

Deze drie helden stonden reeds om 8 u. ('s
morgens wel te verstaan) met hun vislijn en
zelfgevangen (?) wormkes aan Tonzent

Tonzents symbool werd eer aangedaan. De
buit was niet mis: 25 vissen. Kent u de

speciaal-ontworpen-vis-strategie van Ronald
al? 2 vissen vangen en met 8 naar huis gaan.
En hoe hij dat klaarspeelde?
Tactiek... tactiek...

Zondag 25 april

IJshockey
Ikzelf was er niet. Maar het was beestig (neig
of glad), heb ik me laten vertellen.
En voor wie het niet zou geloven: geef eerst
uw lief en dan uw voorzitter een 'stevige'

knuffel. Wat u dan zult horen (het geluid van
gebroken ribben) zegt genoeg!!!
En Steven, al gerecupereerd van u recht te
houden op het ijs?

TonzentZijde 9



TeRugBHk

MEI
Vrijdag 7 mei

Stick's 'n stones

+ DJ Sugar Charlie

Van deze groep zullen we zeker nog wat
horen. In 1994 zilver in Humo's RockRally
en dat was te horen! Funk, Soul en wat

'seventies-rock'.

De sfeer zat er duidelijk in!
Jammer genoeg hadden weinigen (die re
waren) na het optreden nog oor voor DJ
Sugar Charlie, die het nochtans ook niet

slecht deed!

Zaterdag 8 mei

Bowling
Het is er dan toch nog van gekomen. Met z'n
allen naar de bowlingbaan in Holsbeek. Zo'n

15 Tonzentleden konden er zich uitleven met

bal en macht. Strikes, spares, noem maar op,
d'r zijn in Tonzent wel wat profs te vinden.
Het groepje waar ikzelf deel van uitmaakte,

heeft echter het meest van al gegooid; wat wil
je ook als je zeven kansen krijgt bij elke
worp. Wij hebben het niet stuk gemaakt,
maar wij hebben er dan ook niet voor
betaald.

Zaterdag 15 mei

The White edition

Alcatrance is passé. The White edition is de
nieuwe hype. Het blijft een genre apart, waar
ikzelf niet zoveel kaas van gegeten heb. Maar
het was wel leuk. Tonzent was voor één keer

maagdelijk wit, (Vooral voor en tijdens de

fuif) en ook hier kon wat volk van buitenaf

gelokt worden. Het is echter nog geen
Tonzenttraditie om goede fuiven in dit genre
te organiseren, maar na vorig jaar is
Kampenhout er blijkbaar wel klaar voor.
Wacht maar tot volgend jaar, dan zal je ze zien
swingen.

Uw nog-steeds-niet-van-Nico-kunnen-

büjvende Anneleen.

TonzentZiJde 10



The Future

Voorproefje JeugdVeerfienÖaagse

Wij zijn ervan overtuigd dat je nog geen vakantieplannen hebt gemaakt, net
omdat er nog geen nieuws van het Jeugdveertiendaagsefront in deze krant
verscheen. Wel, nu is het moment om je vakantie te gaan plannen, want
vandaag lichten wij een tipje van de sluier. Als je je vakantie wel al plande en
die toevallig begin augustus valt, wend je dan nog snel tot je reisbureau en
tracht alles toch nog te canceleren. Want je weet nu wel wat je zal moeten
missen.

Vrijdag 30 juli
Zaterdag 31 juli
Zondag 1 augustus
Maandag 2 augustus
Dinsdag 3 augustus
Woensdag 4 augustus
Donderdag 5 augustus
Vrijdag 6 augustus
Zaterdag 7 augustus
Zondag 8 augustus
Maandag 9 augustus
Dinsdag 10 augustus
Woensdag 11 augustus

Donderdag 12 augustus
Vrijdag 13 augustus
Zaterdag 14 augustus
Zondag 15 augustus

Officiële Openingsreceptie
Bal Masqué
Strlpbeurs
Kulsinstulf

KunsT met grote T
Skiën en snowboarden

Pyama Instuif
Optreden Tweezwaard
Swingpalels
Maffia avond

Kulsinstulf

Spelenavond
Afvaart van de Lesse tijdens de
zonsverduistering
Try out Tonzenttoneel
Tonzenttoneel Ouderavond

NIght of the D.J.'s
Candlellght dinner

TonzentZijde 11



Mopjell

Heiligste man uit Kampenhout

blij

hom tol mij^

voor het te laat is^

de kniisjes zijn
gra tis !

kV
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VoorUifBUk

VoorUifBUk

Juni

Zaterdag 5 luni

Ledenraad {ZOuOO}

We zijn er van op de hoogte. Zowat
iedereen heeft op dit moment examens,
maar ja, ook ons jeugdhuis moet draaiende
blijven. Het kort overlopen van de op
stapel staande activiteiten en al een
vooruitzicht op de A.V. We beloven het
kort te houden. Hoe meer aanwezigen, hoe
minder lang de vergadering zal duren.

Zaterdag 12 lunl

Frultstulf

Een gezonde geest in een gezond lichaam,
of hoe zat dat ook weer? Enfin, men

beweert wel eens dat fhiit goed zou zijn
voor ons en tijdens de examens is het
natuurlijk een kunst om extra gezond voor
de dag te komen. Wij zorgen vandaag voor
die extra porde vitamien^es, zodat je er
weer tegenaan kan. Kiwi's, bananen,
sinaasappels, druiven,... Milkshakes,
fruitsapjes, fhiitsla,... U vraagt, wij
draaien.

Vrildag 18 luiri

Examenfuirje

Naar jaarlijkse gewoonte, laten we je ook
tijdens de examens wat stoom aflaten. Het
principe is gekend. Tot een uur of 11
maakt de jongere generatie de avond.
Vanaf 11 uur kunnen de ouw zakken zich

nog eens grondig uitleven, ook al hebben
zij geen examens meer.

Zaterdag 19 lunl

Ledenraad fZOuOOf

Ja, je kent het nu al wel zeker. De
ledenraad, die vergadering waar er vanalles
beslist wordt over het wel en wee van en

het reilen en zeilen in TonzenL Ben je er,

dan krijg je daar soms achteraf spijt van.
Ben je er niet, dan kan je het je alleen maar
beklagen wanneer er beslissingen genomen
werden waar jij het niet mee eens bent
Met andere woorden: we verwachten je!

VrHdag 25. Zaterdag 26.

Zondag 27 lunl

Sportweehend

Vrijdag:
Caféspelen
Oké, we weten het zelf ook wel. De

kicker, de biljart,... ze zijn er altijd wel,
maar vandaag willen we deze eens extra in
de verf zetten. Ook de kaartspelen en de
sjoelbak worden weer eens van onder het
stof gehaald. Aangezien jullie nadien toch
allemaal naar één of andere fuif vertrekken,

heeft het weinig zin om een super deluxe
activiteit in elkaar te boksen. Gezien de

concurrentie, heeft het weinig zin dat we
zelf een fuif organiseren. Kom je eerst
opwarmen in Tonzent en ga dan maar eens

goed uitje dak.

TonzenfZijde 13



VoorUitBUk

Zaterdag:
Volleybaltornooi
Ook in Berg kunnen ze volleyballen. En...
zoals we allen weten gaat Tonzent graag de

uitdaging aan. Het volleybaltornooi van de
Leeuwkens zal dan ook dit jaar onveilig
gemaakt worden door menig Tonzent
volleybal(st)er.

Zondag:
Voetbal Tonzent-Chiro
Je kan er haast niet naast kijken. De
affiche hangt al enige tijd te prijken aan de
Tonzentvalven. En... net als vorig jaar
hoef je je naam er niet eens zelf op te
zetten. Toch hopen we dat jij er bij bent
De meisjes spelen vanaf een uur of 14. De
heren kunnen zich dan al komen

verkneukelen aan al dit vrouwelijk geweld.
De Dames zorgen nadien wel voor de
ambiance tijdens de herenwedstrijd.

JUU

Vrll2.ZaC3.Zon4lull

RoOf WerOJter

Oké, je weet het intussen ook al wel. Het
scenario is als volgt: al wie van Tonzent
naar Rock Werchter gaat, kan zich aan heel
wat Tonzentgezelschap verwachten. De
eerste die arriveert koopt zo'n reusachtige
ballon en tekent daar een al even grote
Tonzentvis op. Hij zeult die het hele
weekend mee rond, zodat we al die

gezelschapdsdieren zo snel mogelijk
kunnen terugvinden of er zo ver mogelijk
van kutmen verwijderd blijven.

Maandag 5 juli- VrI/daa 9 lull
Werhweeh

Hopelijk schijnt de zon, dan is het
kliederen en kladderen met water en

zeep eens zo plezant. En geef toe,
wie zit er niet graag in een proper
jeugdhuis. Dan mag je daar zelf toch
ook wel eens de handen voor uit de

mouwen steken.

Wij zorgen voor water, zeep, vodden,
aftrekkers en schuurborstels. Van jou
verwachten we nog een laatste
energiekick vooraleer dat luie
vakantiesfeertje je stemming
overheerst.

Vrlldaa 9 lull

Summer dance exploslon

Hoog tijd om het ook eens commercieel te
spelen. Hit 50, Top 30, Ultratop,... de
muziek leent zich alleszins goed om ons
lichaam in de vreemdste kronkels te

bewegen. Vandaag wordt er geen
alternatieve bullshit, noch Techno of

ambient gedraaid. We houden het op de
goedkope swingende hitparade muziek.
En shaken maar.

TonzentZijde 14



VoorUitBUk

Zrnidaa 11 lulf

Algemene vergadering

Zoals je intussen wel weet organiseert
Tonzent één maal in het jaar (normaal
gezien het tweede weekend van juli en ook
nu is dat het geval) een Algemene
Vergadering. Dit is een vergadering
waarop alle leden uitgenodigd worden en
waarop de evaluatie van de afgelopen
werking en de plaiming voor het komende
jaar gebeuren. Verder in deze krant vind je
alvast jouw uitnodiging. Wanneer je iets
kwijt wil over het afgelopen jaar of
wanneer je voorstellen hebt voor het
komende jaar, ben je zeker welkom. Je
mag uiteraard ook gewoon komen
meeluisteren naar wat er daar allemaal

verteld wordt en je achteraf tegoeddoen
aan een variatie van kofhekoeken. Handig
meegenomen, nietwaar ?

Vrildaa 16 lull

Fuif VVKSM Berg

Na de vorige fuif, was de scouts van
Berg blijkbaar zo verbaasd dat fuiven
toch wel wat geld in het laatje kunnen
brengen, dat ze graag opnieuw de
kans wagen. Zij zorgen voor het
entertainment tijdens de maand juii,
wij voor de ambiance?

Zondag 18 lull

Folh

Ra, ra, ra.... Het uitgelezen moment om al
die Folkhaters eens de das om te doen.

Dansen, luisteren en meebrullen. Het kan

vandaag allemaal. Als je ons de oren maar
niet van het hoofd zaagt.
In de namiddag waarschijnlijk een
Volksdans-cursus, die je dan *s avonds in
praktijk kan omzeten. (Hou die valven in n oog!)

Zaterdag 24 lull

Tapoirsus IISuOOJ
Aangezien het binnenkort verplicht zal zijn
om een cursus gevolgd te hebben om nog
te mogen tappen, lijkt het ons het best om
zo snel mogelijk te beginnen met het geven
van deze ciu^ussen. We weten het, het

Chirovolk is dan op kamp. Maar ook jullie
krijgen alleszins de kans nog om jullie te
vormen op tap en tooggebied.

Ledenraad (ZOuoo)
De A.V. is voorbij. Wat die zal brengen,
weten we zelf nog niet, maar zal tijdens
deze ledenraad bekeken worden. Het

plannen van het volgende werkjaar, het
verdelen van functies,... Deze vergadering
brengt voor elk wat wils. Komen maar I

Zondag 25 lull

Bezoekdag Chiro

Moeten we het nog in de krant zetten ?
Zoals elk jaar gaan we onze overburen op
verplaatsing eens een bezoekje brengen.
Persoonlijk weet ik nog niet waar ze zullen
verblijven, maar voor Tonzent zal het wel
weer een luxueuze daguitstap worden met
picknick erop en eraan.

Maandag 26 - Vrlldao 30 lull

Werkweek

Vooraleer het startschot te geven voor een
schitterende en sublieme jeugdveertiend-
aagse, zouden we graag ons 'huisje' nog
eens tot in de puntjes in orde willen
brengen. Oké, we geven het zelf toe. Alles
proper, opgeruimd en gerenoveerd krijgen
is wat veel gevraagd. Maar je weet het, hoe
meer zielen, hoe meer vreugd. Laat ons
dan toch maar met zo veel mogelijk de
handen uit de mouwen steken. Je weet

maar nooit watje zou kunnen missen.

Elke
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Xfem nieuws

Tonzenttoneei Hchf opH!

L

.Wij
ZOEKEN

Kampenhoutse

Coole

Jeugd
DIE

Hippe

MUZIEK
brengT

voorFree PodiuM
georganiseerd door JEUGDRAAD KAMPENHOUT.

WAAR: Jaarmarkt Kampenhout '99
3e weekend van september

WAT : Spetterend talent van Kampenhoutse
bodem met muziek in alle genres

HOE : Demo en technische fiche voor

1 augustus a.s. opsturen naar:

Kim Londers of

Binnenveldslraat 7

1910 Nederokkerzeel

016/65.23.42 / 0495/87.27.95

Sarah Tulkens

Laarstraat 3

1910 Nederokkerzeel

016/65.73.92
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TonzentTonee!

Tonzenttonee! Hchf op.///

HET DOEK WEEROM GEOPEND

"Langzaam, maar zeker, komt er leven In het stille huls van de familie B.
Er wordt gelezen, gestudeerd en onwaarschijnlijk veel afgelachen.
De Tonzentplanken kraken van genot wanneer de voeten van J. & H.&G., ons A.'kes,
den B. en schepen V. het zweet en de kaas In hun barsten persen."

Jawell De spelers van het Tonzenttoneel hebben zo stilaan hun weg gevonden in de, voor
velen onbekende, wereld van teksten en gespeelde emoties. Als alles zo verder loopt,
zullen we half augustus zeker niet met rode hoofden 'on stage' moeten.
Eerdaags zullen ook de mensen van het decor, de rekwisieten, de kledij,... hun steentje
bijdragen aan het project. Schrik dus niet wanneer u binnenkort enkele mensen met
doeken, kledij, meubelen,... uw jeugdhuis ziet binnenlopen.
Zij slaan niet op de vlucht! Zij hebben de zolder van Tonzent niet omgebouwd tot
luxemansardel

Aan alle mensen die reeds meewerkten, bedankt.

Aan allen die nog zullen volgen; we zullen je hulp kunnen gebruiken en waarderenl
Aan ieder van u, bedankt voor het vertrouwen en de interesse in dit, bewust vrij gesloten

gehouden, project en tot een volgend schrijven.
Voor de familie B.

B. (oekes).

Ten- Ten-Kamp
De immer langharige Koen T. steekt weer meer dan normaal zijn lijf door de Tonzentpoort en dan weet
iedereen wat er aan de hand is: het Tentenkamp komt er weer aan! Dus zetje tent al maar klaar want
ontsnappen doe je toch niet!

Wat is nu dat Tentenkamp?

Wel dat is een tentenwei met misschien wel 200 V/e verkennen de vrijheid. En de grenzen van de
jongeren. Of meer? Leefgroepen met thema's vrijheid. Wc spelen En verzinnen de afspraken
naar keuze. We genieten volop, maar niet ten koste van alles
Vriendschapsbanden Een plek om jezelf te zijn en iedereen We leven met volle teugen maar
Zingen, verzinnen en spelen. Een eindeloze beleven minder deugd aan het versükken
ambiance!

Verzin je spel is het thema van het nu al zevende Binnen de grenzen van de vrijheid is er voor
tentenkamp dat georganiseerd wordt door de iedereen plaats genoeg om het leven mooi en
Interdiocesane Jeugddienst (plaatselijk intens te kleuren. Of steek je de grens over?
secretariaat Vlaams-Brabant en Mechelcn: tel. Verspeel je zinnen niet
015/29 84 56). Verzin je spel!
Het Tentenkamp heeft dit jaar plaats in Overijse van 5 tot 10 juli. En dit alles voor amper 2600 frank.
Voor meer info kan je altijd terecht bij Koen Trappeniers of bij iemand uit de grote troep Tonzentgangers
die dit evenement meer dan de moeite waard vinden.

Dus niet wachten, wel doen!
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Zeik en SeLuL

Notities van een ouwe zak

Samson en de gereformeerde lesbiennes

• Wat te melden over de garageverf waarmee de vloer rond de toog ingesmeerd is? Lekker

overbodig. Lekker duur. Lekker gesubsidieerd. Heerlijk decadent dus. Geef die vloer nog
een (1) maand en het pittige knalrood zal weer voorgoed vervangen zijn door het vertrouwde
smeerpijpkleur^e • Waarom trouwens rood rond de toog? Onze heilige koe voelt zich vast

lekkerder met z'n voeten in het grasgroen • Onze vloerschilder Michiel introduceerde in

Tonzent een jongmens die de handen uit de mouwen durft te steken zonder eerst een halve
frigo gratis leeg te zuipen onder het mom van "iemand moet hier toch Tonzent naar de kloten
helpen en ik meen dat ik daar uiterst geschikt voor ben". Deze knaap heet, net als onze
voorzitter, Kristof, en ik mag alvast hopen dat hij enkele leden uit het Tonzent-kader nog vele
poepjes zal laten ruiken • Heden ten dage vinden we Tonzent open op de gekste dagen, maar
op de vaste openingsavonden wil het steeds minder lukken. Ondertussen is het meer dan
duidelijk dan de persoon die de taplijsten moet invullen, er allang de brui aan gegeven heeft.
In de plaats van Jurgen maar te blijven in de zeik te zetten, is het misschien nuttiger om dit
probleem eindelijk bij de horens te vatten. Een vervanger moet er komen en liefst snel ook •
Het is heus niet moeilijk, de functie van tapverantwoordelijke. Je moet wel kunnen
"hakken", natuurlijk • Verleden maand toch enkele fantastische lange praatavondjes gesleten
in Tonzent. Het soort avonden dat het jonge vee zich per kudde naar mega-fuiven in de
streek laat afvoeren. Alles relaxed, leuke muziekjes, lekker bier^e, wat zeiken over het werk
en hoe dat nu moet met vrouwen en condooms (ze blijven allebei maar in onze zakken
zitten!) • Dank aan de meester-tappers van deze stijlvolle avonden: Nico, Anneleen, Kristof,
Peter Van Dessel en nog zo enkelen • Het ouwe zakken diploma volgt • Even^es per

ongeluk op de disco-fuif van de Okkerzeelse scouts terechtgekomen. Mare Dutroux zou het
daar best naar zijn zin gehad hebben. De Tonzentvestiaire lag vermoedelijk vol met
teletubbies-windjacks en samson-boekentassen • Er was na afloop 1 (één/un/one) pintje

getapt • Na een razzia lag de vloer vol tic-tac's en chocolade-joints • De volgende
jeugdveertiendaagse wordt weer met veel geestdrift voorbereid: weinig volk op de
vergadering van 11 april, waaronder slechts 2 leden van de Raad Van Beheer • De volgende
vergadering heeft plaats einde juni, krap maar één maand voor de aftrap van Tonzents
traditionele hoogdagen • Tonzent lijdt aan "overkill" wat betalende optredens betreft: het
ftinksoulgroepjes "Sticks'n'Stones" kon amper een handvol mensen binnenlokken. Er werd
nochtans een heuse videoclip opgenomen; de zanger imiteerde voor het oog van een super-8-
camera een vitale Michael Jackson (met brandend haar en al), terwijl hij toch ruim volstond

met zijn stem alleen • Achteraf moest DJ "Sugar Charlie" zichzelf suf draaien wegens geen
kip op de dansvloer • "Dit zal zeker geen plat fiiifke worden", had de Tonzentkrant ons
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Zeik en &eLuL

verzekerd. Het werd inderdaad een plat waterke, en vroeg naar bed • "Pluralistisch" is een
woord dat al jaren uit het Tonzent-gedragscodeboek geschrapt lijkt: de tentenkampfolder
wordt - uiteraard gratis en met de volste sympathie - verspreid via "inserting" in de
Tonzentkrant. Leuk voor onze sympathieke gelovige medemens, maar Tonzent is het zo
langzamerhand aan zichzelf verplicht om ook eens andere klokken dan die van Rome (of
Mechelen) te laten horen • De druppel is het artikel in dezelfde Tonzentkrant dat er nog maar
eens het hele reclamepraatje nabalkt, en dit binnen een redactioneel kader. De stond een
beetje ongelovig te kijken. Een beetje afstand, graag! Of zal ik eens met mijn folder voor het
pottenbakkerskamp van de gereformeerde lesbiennes komen aanzetten? •

Enrico R.N. Horta

Vakantie!!!

ALS GOD IN FRANKRIJK

Culinaire hoogstandjes in een lekker sausje met een koel glaasje rosé.
Heerlijk genieten in de zon, mooie meisjes, stoere binken, languit aan het strand.
De wind zachtjes fluisterend door je haren.
Lange nachten naar de sterren kijken op het strand.
Sensueel bewegend doorheen de muziek of op krachten komend aan de bar.
De rest kan je zelf ontdekken in Bourgondië.

Zo stellen wij ons onze vakantie voor en... Samen met een twintigtal Tonzenlgangers
kan je dit ook waarmaken.

Op woensdag 18 augustus vertrekken we namelijk met z'n allen (per trein of per auto)
naar deze Franse provincie. We zorgen er voor voldoende vrije momenten,
afgewisseld met de nodige animatie. Op woensdag 25 augustus keren we met z'n allen
weer huiswaarts.

Over de locatie kan Stijn Meeuws je het één en ander wijsmaken. Het programma ligt
nog op uitwerking te wachten. Inschrijven kan, maar nu nog niet. We wachten graag
tot het moment dat alle studenten hun resultaten ontvangen hebben, zodat ze met
zekerheid kunnen zeggen of ze al dan niet meegaan op Tonzentvakantie. Hou dus
vanaf half juni alvast de valven in het oog.

Stijn Mmm

TonzentZiJde 19



Bladvulling

OP SOMM&e

PASEN ben je

BLIJ PAT JE EEN

STROPPAS

PRAAST

EN SEEN
STRIKJE

DAMMI fooled
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LedenRaad en andere toestonden

NieuwsFUfs

Er werd de voorbije maanden weer eens druk geledenraad, zie hiervan de
delangrijkste besluiten.

Algemeen bekend, maar toch nog even vermeldenswaardig: alleen leden van
de jeugdraad genieten het voorrecht om in ons jeugdstulpje een fuif te mogen
geven. Andere organisaties moeten jammer genoeg elders uit de bol gaan.
Sinds kort is er ook in Herent een plakverbod. Toch gaan we contact opnemen
met de gemeenteraad van Herent om te vragen of we daar ook mogen plakken.
Wil je er gaan plakken vraag of kijk dan even na of dit al toegelaten is.
We moeten iets doen aan de (te?) grote kost die de Tonzentkrant toch is. Een
voorstel is: alleen een Tonzentkrant op vraag en naar alle andere leden alleen
een kalender met eventueel een vooruitblik opsturen. Bij het lid worden kunnen
de jongeren dan kiezen of ze een krant wensen of niet. Dit kan eventueel
gekoppeld worden aan een prijsverschil (100,- en 150,). ledereen moet wel een
kalender blijven krijgen. Dit puntje moet nog verder behandeld worden op de
volgende ledenraden. Heb je echter een idee over dit puntje kom het dan
gerust eens zeggen.

Er komen nieuwe 'paddenstoelen' in Tonzent Het zijn losse verplaatsbare
paddenstoelen die bij goed weer eventueel ook buiten gebruikt kunnen worden.
Deze delicatesse zal ons wel 13 500,- kosten.

Er zal eindelijk werk gemaakt worden van de versterker. De oude nieuwe
versterker zal verkocht worden (geïnteresseerden kunnen altijd iets laten
weten). Roel P. kijkt uit naar een andere goede versterker.
Het uitlenen van materiaal kan alleen via de uitleendienst van de jeugddienst
(als die definitief op poten staat). Anders moet dit gevraagd worden op de
ledenraad, zeker als het om duur materiaal gaat (lichten, ceedees,
platenspelers,...)
Alle leden van de groepen die in ons jeugdstulpje repeteren moeten ook lid zijn.
Dus als je een groep ziet repeteren, informeer eens of iedereen lid is.
Er zijn wat problemen geweest met repetities (dubbelboekingen). Om dit in de
toekomst te vermijden zal er een boekje gemaakt worden waarin de
verschillende groepen en hun leden hun telefoonnummers achterlaten zodat je
weet wie je moet contacteren als er een repetitie om één of andere reden niet
kan doorgaan.

Zoals je al gemerkt hebt zijn de Mora -broodjes 10,- frank duurder geworden.

Volgende ceedeetjes zijn gestemd en worden aan ons lijstje toegevoegd: dEUS
(Ideal crash) en Afrekening XVII.

Nico (& de ledenraad)
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Speelplezier

KruisWoordRaadCè! 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 13141516 1718
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SpeelPlezier

Horizontaal;

1) ontlastingsbevordering / onderdeel v/e
snorfiets.

2) boom / voordat / dier / koppig dier.
3) verhoogd / streng.
4) Eminenetie / Katholieke radio-omroep /

luchthavencode van Marseille.

5) winst, noch verlies / overdreven.
6) ritmisch bewegen / Noordoost /

soortelijk gewicht / kelner.
7) voegwoord / rage / dagelijks

voedingsmiddel / redactie.
8) bijwoord / lucht- (-o) / uitroep van pijn

/ biersoort

9) bijwoord / onderdeel v/e
bestuiu'sgebied.

10) kwab / getij / verliezen van haar.
11) belonings-affichering / slee.
12) katachtige / Makro-merk / voegwoord.
13) schrander / muzieknoot / gemeente bij

Arschot (naar 't schijnt met een L meer
geschreven)

14) voor de middag / mengsel van
vloeistoffen / familielid.

15) tot voorbeeld dienend / Afrikaans
land(naar 't schijnt moet er nog een H

bij)
16) ik (lat) / gereed / personnage uit Pulp

Hction / uitgave.
17) pers. vnw. / Europeaan / pers. vnw. /

opperhuid.
18) (vaste) medestanders / tot Hem laten

komen.

Verticaal;
1) kaartuitleg / oude afstansmaat /

naschrift/slok.

2) levenslucht / menskundige.
3) een ongenoemde / smurie / bijwoord.
4) trek / venter van een lekkernij /

televisieserie.

5) bijwoord / persoon die onderricht /
grootwarenhuis.

6) zeer / onzedig / reeds / pers. vnw.
7) ivoor / nep reserve officier /

oppervlaktemaat / eng.
8) gewichtseenheid / slot / miljardste

(voorv.) / chtgenoot.

9) Katholieke radio-onu-oep / Anno
Domini / openstrijken.

10) gewicht v/d verpakking / vlaag /
bolgewas / straling.

11) nietig persoon / sneeuwschoen / goed
i/h vlees.

12) jong dier / kwaliteitslabel / Markies
van.../ snijwonde.

13) ik (lat.) / Bijbels figuur /
zwaardvechter.

14) kant langs de weg / vermindering van
geestelijke vermogens / Griekse letter.

15) metaal / beperkt / spel.
16) lichaamsdeel / vuur / en andere / in

persoon.

17) boom / verbouwen van gewassen /
medische voorgeschiedenis.

18) rangtelwoord / scheikundig symbool
van Erbium / boord.

Michiel.
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Tappe tappe tap

be tapkraan spreekt

Liefste tonzentkinderties.

Aangezien het tapbeleid niet altijd van
een leien dakje liep de afgelopen
maanden, werd er het één en ander

gereorganiseerd in afwachting van het
volgende werkjaar. Voorlopig blijft
Jurgen voor de brouwersbestellingen en

het drankje van de maand zorgen.
Anneleen W. en Elke A. verzorgen

vanaf heden het verdere tapbeleid. Het
invullen van de taplijsten, afspraken,
Mora, Makro, tapcursussen,... Voor al
deze zaken kan je dus vanaf nu bij hen
terecht. Indien je geïnteresseerd bent
om te tappen, neem je dus vooraf
contact op met Anneleen of Elke. Het
gaat hier echter maar om een tijdelijke
oplossing. We zijn nog steeds op zoek
naar een stevige hand om de tapkraan
volgend jaar over te nemen. Wie
interesse heeft, de Tonzentwerking al

wat kent en deze soms toch wel grote
verantwoordelijkheid aankan, mag zich
steeds melden bij Anneleen, Elke of de
Raad van Beheer. Wij wachten vol
ongeduld op jouw kandidatuur.

Drankjes van de maand

Juni: La trappe
Looza ananas

Juli: Ciney
? (het spijt me, kan ik niet lezen)

Vanaf nu zullen we ook trachten met

een volledig vaste taplijst te werken.
Tappers zouden vanaf September
minstens één maal aan een tapcursus
deelgenomen moeten hebben om nog op
deze taplijst te mogen verschijnen. In
ruil daarvoor krijgt u als lid een perfect
getapt pintje, in een aangename en

gezellige omgeving. Een eerste
tapcursus zal plaatsvinden op zaterdag
24 juli 1999 om 15uOO. De vaste vaste
tapperslijst zou eveneens van start gaan

vanaf september. Vanaf dan durven wij
van alle Tonzentmedewerkers

verwachten dat ze minstens éénmaal in

de twee maanden (en bij voorkeur zelfs
maandelijks) zouden tappen.

Voortaan trachten we eveneens de

taplijsten op te nemen in de
Tonzentkrant, zodanig dat het voor
iedereen duidelijk is wanneer hij/zij
moet tappen en zodat je ook al eens kan
thuisblijven wanneer de tapper je niet
aanstaat.

Tijdens de zomervakantie zal het alle
dagen geopend zijn. Aangezien de vaste
tapdagen het belangrijkst zijn, zullen
deze het eerst ingevuld worden en zullen
ook alleen deze dagen in de krant
vermeld worden.
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Tap la la taP

Woensdag 2 juni
Vrijdag 4 juni
Zaterdag 5 juni
Zondag 6 juni
Woensdag 9 juni
Vrijdag 11 juni
Zaterdag 12 juni
Zondag 13 juni
Woensdag 16 juni
Vrijdag 18 juni
Zaterdag 19 juni
Zondag 20 juni
Woensdag 23 juni
Vrijdag 25 juni
Zaterdag 26 juni
Zondag 27 juni
Woensdag 30 juni

Vincent Keppens
Koenraad P.

Peter VD. + Krista VS

Stef C.

Fanny C.
Nico VC + Anneleen W.

Koen T. (?)
Elke A. + Krista V.S.

Jurgen T.
Johan R.(?)
Kristof M.

Kwinten V.

Filip C. -f Lieven D.
Peter D. + Stijn M.

Lieven Z.

Vrijdag 2 juli
Zaterdag 3 juli
Zondag 4 juli
Woensdag 7 juli
Vrijdag 9 juli
Zaterdag 10 juli
Zondag 11 juli
Woensdag 14 juli
Vrijdag 16 juli
Zaterdag 17 juli
Zondag 18 juli
Woensdag 21 juli
Vrijdag 23 juli
Zaterdag 24 juli
Zondag 25 juli
Woensdag 28 juli

Peter VD + Nathalie C.

/

Varen DM (?)
Kristof M.

Nico VC + Anneleen

Peter D. + Stijn M.
Kwinten V.

Pluk + plok (?)
Filip 0. + Lieven D. (?)
Elewout DT (?)
Michiel + Vero (?)

Indien jij Tonzentlid bent en ook eens graag je stempel op een bepaalde avond
zou drukken, schrik dan niet terug om ook eens achter de Tonzenttoog te kruipen.
We verwachten van je dat je een tapcursus (in Tonzent) volgde. Maar als dit nog
niet het geval is, kan je ook tappen met iemand die deze wel volgde.
Wanneer je geïnteresseerd bent om tapper in Tonzent te worden; of als tree lance,
of als vaste tapper; vul dan het volgende strookje in en bezorg het aan Anneieen of
Elke. Zij contacteren je nadien zeker en vast.
Ook de mensen die nu reeds tappen zouden we willen vragen om dit strookje in te
vullen, of alleszins iets te laten weten aan Anneleen of Elke.

Elke A., Jurgen T. en Anneleen W.

Naam :

Voornaam :

Adres :

Telefoonnummer:

O Wil in Tonzent graag eens achter de toog staan
O Wil in Tonzent graag lx/maand tappen
O Wil in Tonzent 1x/2maand tappen

Ik zou het liefst tappen op O Woensdag
O Vrijdag
O Zaterdag
O Zondag
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Officiële Uitnodiging van de R. V. B.

Algemene Vergadering

Beste Tonzentleden,

Met een glimlach op het gelaat en enkele aandachtsknobbeltjes in het
achterhoofd, nemen wij opnieuw afscheid van een Tonzentwerkjaar. Met
frisse moed en dat ietsje meer ervaring beginnen wij in augustus opnieuw
aan een lange zoektocht naar activiteiten, verantwoordelijkheden,
oplossingen voor problemen en gezellige momenten.
Ook jij kan je zegje doen over wat jouw toekomstvisie op Tonzent is. Je
kan dit uiteraard, zoals je al lang weet tijdens de ledenraden, maar...
Eén maal in het jaar nodigen wij alle leden uit op een algemene vergadering

om het afgelopen jaar te evalueren en het naderende jaar te plannen.
Aangezien ook jij voldoende zin voor kritiek en een nuchtere kijk op de
zaak ten beste kan geven, nodigen we jou uit om aanwezig te zijn op dat
moment.

Aangezien ook jij het belang inziet van een jeugdhuis in onze gemeente, en
er alles voor over hebt om dit jeugdhuis te laten bestaan, zouden wij jouw
aanwezigheid tijdens deze vergadering erg op prijs stellen.
Aangezien ook jij er wel eens over gedacht hebt om die massa vrije tijd
zinvol in te vullen en het ook wel een je gedachten doorkruiste om dat in
Tonzent te doen, zouden we je willen vragen om dit te melden op deze
datum.

Aangezien,.... zouden wij je willen uitnodigen om op Zondag 11 juli 1999
(Naar jaarlijkse gewoonte de tweede zondag van juli) tegen 15.00u je luie
kont richting Hutstraat te begeven. Aldaar kan je jouw steentje bijdragen
aan een nieuw, maar nog verrassender Tonzentjaar. We verwachten je en
voorzien ook voor jou de nodige koffiekoeken en drank om de evaluatie
mee door te spoelen.

De Raad Van Beheer.
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Heppi Beurteï

Verjaardagskalender

We worden allemaal weer een jaartje ouder, maar de komende maanden zijn
de volgenden de gelukkigen. Proficiat alleszins en onze excuses voor het
verkeerd spellen van bepaalde namen.
Vergeet vooral niet te profiteren van je gratis Tonzentdrankje. En... als je dan
toch aan het bestellen bent, geef de rest er ook één.

JUNI JULI

1 Evi Verlinden

Kelly Verlinden
17 Veronique

Goossens

2 Lieve Boon

Kevin Faes

2 Garda Hermans 18 Xavier Suykens Lenka Winnelinckx

3 Filip Maes Peter Verheyen 3 Leen Meeuws

4 Joris Hendrickx Geert Van 6 Wim Belinckx

Jelle Van den Langendonck 8 Koen Verbeeck

Bergh 20 Fanny Cabie 12 Ilse Verheyen
5 Ronny Teirlinck Liesbeth Wilkins 14 Maarten Buys

Gerd Vanhoof 21 Kim Londers 15 Marijke Van Loo
7 Kristof

Mettepenningen
22 Kristof Mertens

Tinne Janssens

16 Thomas Van

Ostaede

Elke Eeraerts Jos Vanhoudt 18 Joris Van Dessel

Carl Vannetelbos 23 Lieven Dekens Sarah Spitaels
8 Koen Vermeire Ingrid Verdeyen 24 Gunther Hauspie
10 Steven Decoster 24 Dieter Priels Sarah Tulkens

Jessica Maurer Siska De Wolf 25 David Vertonghen
12 Mariek Vanden 25 David Degreef 27 Bert

Abeele 26 Steve Van Vandenbussche

13 Karen Van Dessel Nieuwenhuyse 29 Eva Coosemans

16 Linne Roesems 30 Phillippe Mattey Roel Penninckx

Sofie Gerardin

An Janssens & co
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Agenda

Agenda

Zaterdag 5 juni

LR 19.30u

Zaterdag 12 juni

Fruifstuif

Vrijdag 18 juni

Examenfuifje
Ouw zakkenFuif

Zaterdag 19 juni
LR 19.30U

Vrijdag 25 juni

Café spelen

aterdag 26 juni

Volleybal

Zondag 27 juni

Voetbal

Vrij. 2 juli, Za. 3 juli, Zon. 4 juli

Rock Werchfer '99

Maandag 5 tot 9 juli
Werk-kuis- week

Vrijdag 9 juli

Summer dance Exphsion

Zondag 11 juli

Algemene Vergaderingu.oou

Vrijdag 16 juli
Fuif VVKSM Berg

Zaterdag 18 juli
Folk instuif

Zaterdag 24 juli

Tapcusus

LR 19.30U

Zondag 25 juli

Bezoekdag Chiro

Maandag 26 tot 30 juli
Werk-kuis-week

Vrijdag 30 juli

Stardag J14Ö

Zaterdag 18 juli

Bai Masqué
TonzenfZiJde 28




