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Zonder jou

be wereld is wonderlijk leeg zonder jou

Er staat maar weinig meer in

be hemel is aldoor zo blauw

Waarom? Wat heeft het voor zin?

be merel zit zachtjes te zingen in 't groen

Voor mij hoeft ie heus zo z'n best niet te doen

be wereld kon vol van geluk zijn, maar nou:

leeg, zonder jou

Annie M.S. Schmidt

Opgedragen aan de ouders en vrienden van Wim De Smedt,
Tonzcnt-lid, overleden op 7 juni 2000.
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Wees Voorgezeten

Voor Woord

WOORDJE VAN DE VOORZITTER

Beste Tonzentkrantverslind(st)er,

De krant heeft een maandje
overgeslagen wegens examens, ziekte
en vakantie. Onze oprechte excuses
daarvoor.

Maar als u ziet welk programma wij u
voorschotelen voor de komende

vakantiemaanden, dan zal u ons dit

wel vergeven.
Hopelijk zijn de examens voor
iedereen goed verlopen en kunnen we
dan ook de komende maanden volop
rekenen op die studerende krachten om^
in de vakantie en voornamelijk in de .li
Jeugd veertiendaagse mee l het .■
voortouw te trekken. J [ '
En dat voortouw daar gaan we o& een ^
beetje aan sleutelen. Dinsdag 4 juli -
organiseren we et n vergadering
waarop zij die geïnteresseerd zijft in
een functie binnen de Raad van Beheer
van harte uitgenodigd. Het is daar dat
we gaan kneden, zoeken en zweten om
^n nieuwe RvB samen te stellen voor
i^olgentk werkjaar. Misschien met
l^zelfde^ ménsen, niisschien Thet
enkele nieuwelingen erbij. iSKa zullen
|/el zien

natuurlijk aan de AV pm
onïcieel te benoemen,

eens over na; jij als
penningmeester, PR-verantwoÖf-

delijke, secretaris, boekhouder of
misschien zelfs als voorzitter. We
hopen dat je niet bang bent om er
eerlijk voor uit te komen als je
interesse hebt. Laat het ons weten, we
zijn zeker en vast verheugd door de
belangstelling die jij of eender wie aan
de dag legt.
Zie je jezelf eerder een vaste
verantwoordelijkheid opnemen zoals
Tap, Stripbib, Krant, Podium,...
aarzel ook dan niet want ook dat willen
we graag weten! Voor deze mensen
gaan we echter op den AV een datum
afspreken zodanig dat we met de
nieuwe RvB samen eens kunnen
bekijken hoe we nu precies verder
roeien: met strakke' riemen of eerder
soepel ronddrijven? |
Laat ons nu echter rustig afwachten en
het is aai^ibtf om ér eens over na te
denken^ï'^'
We'hopen iets van jullie tt! horen vooi^
2 juli! I , u

I

Uw

zongenietende
voorzitter

X-toff
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TerugBUk

TeRugBUk

MAART

Vriidaa 17 maart

Optreden Moonquacke Bliss
Een goed potje rock voor het alom
aanwezige Tonzent-rockend volk. Raar
maar waar: geen zang, want de gasten waren
op zoek naar iemand. Voelt u zich
geroepen? Aarzel dan niet en contacteer
deze sympathieke gozers...

Johan

26 maart

Kifika: Mulan

De Jeanne d' Are van China trok vandaag
met enkele potentiële Tonzentleden (binnen
een jaar of 10) ten strijde tegen de
slechterikken. Spanning, avontuur, en weer
gelukkige kindjes die 's nachts zeker van
draken en rijst hebben gedroomd.

Leen

Film: Amerlcan Histories X

Dit is een film die de situatie tussen blank

en zwart in Amerika realistisch weergeeft.
De film gaat over een tieneijongen die neo
nazi is. Zijn broer geraakt in de gevangenis
na het vermoorden van een zwarte die zijn
auto probeerde te stelen.
En door zijn broer geraakt hij ook verstrikt
in het neo-nazi milieu. Wanneer de oudere

broer vrijkomt en spijt heeft van wat hij
heelt aangericht, probeert deze zijn jonge
broertje uit dat milieu weg te halen.
Tonzent werd er stil van ...

Steven

Vriidaa 31 maart

Visfuif

Een zoals gewoonlijk niet-veel-volk-
trekkende-fuif. Maaaaaaaaüü Daarom

geen slechte!! Het trouwe publiek dat
aanwezig was heeft zich VOLLENBAK
laten gaan. 'k Ga geen namen noemen!
Den ambiance, zoals we die allen kennen

in Tonzent, kon natuurlijk niet ontbreken
op deze fuif. Daar hebben dan ook enkele
welbekende Tonzentgangers voor
gezorgd. De muziek was zalig, er was
drank genoeg en het zat vol met het
superfijnste volk van Kampenhout Wat
moet je meer hebben? Eerst eens goed
shaken en dan zo'n lekkere plakker met
uw dierbaarste naaste. Habbahabba. Wie

ontbrak kan alleen maar zien dat hij of zij
de volgende keer van de partij is!

Tinne van den Unie

TonzentZijde 4



TeRugBh'k

APRIL

Zaterdag 1 april

Dag en nacht van de jeugdhuizen

Trophy
Bloed zweet en tranen... Maar een dikke

chapeau... De mannen van de wijk (en nog
enkele anderen) hebben de eer van ons
jeugdhuis op fenomenale wijze verdedigd.
De overwinning moesten ze echter aan hun
neus voorbij laten gaan. Maar niet getreurd,
na een verkwikkende douche gingen alle
trophy-deelnemers naar Erps om een leuk
feestje te beginnen...

Fuif

Grote zaal, die sporthal van Erps... Toch
was er veel volk, al viel dat in zo een
fenomenale ruimte niet echt op... De lampen
stonden niet fantastisch gericht. Maar de

stand van Tonzent mocht er best wezen.

Een bere-fuif was het niet maar geamuseerd
hebben we ons wel...

7 april

Optreden: DJ Diederik
Vraag eens een DJ in Tonzent! Wanneer
komt er eens een DJ naar Tonzent? Dan zou

er toch veel meer volk naar Tonzent komen!

Rockgroepen zijn passé! Dit soort gelul
werd constant naar mijn kop geslingerd.
Dus wat doet deze toch wel zeer brave

jongen? Hij programmeert een DJ. Buiten
met haar gat zwierende Sarah trachtte
iedereen zijn muzikale emoties in bedwang
te houden, of vonden het gewoon niet goed.
Jammer dat die boenkliefhebbers (die de
lulkoek van in het begin van mijn tekstje

naar mijn kop slingerden) niet aanwezig
waren, anders zou er nogal de pan
uitgeswingd zijn hé. Want het was goed.
Er was trouwens nog minder volk dan bij
een gewoon optreden. Shame on youü!

Een beetje op zijn tenen getrapte J.R.

10 tot 13 april

Tonzentweekend

U  zag

misschien

de video of

en de foto's

waarbij u
waar

schijnlijk
een diepe
zucht slaakte en hoopte dat u was
meegegaan. Te laat, het Tonzentweekend
2000 zit er weer op. En dat zullen ze
geweten hebben in de hoge Rielen. Geen
lange saaie gesprekken, maar toffe
babbels, verkleedpartijen, puddingspelen
en superlekker eten (merci Leen en

Krista). Dit jaar was er
wat meer animatie dan

de vorige jaren en dat
was echt wel aan de

sfeer te merken. Ook de

scouts van Berg kwamen
ons eens bezoeken en

hadden een fantastisch

spel bedacht.
Jaja, 't Tonzentweekend

zal dit jaar niet snel vergeten worden!!! En
voor degenen die niet mee waren...
volgend jaar krijg je een nieuwe kans!

Anneleen

TonzentZiJde 5



TeRugBUk

15 april

TonzentWeekendTeru(

Oh ja, we
waren terug

en iedereen

moest het

weten! Het

was zo

plezant
geweest dat we er GEWOON MOESTEN
OP TERUGBLIKKEN! Het was dan maar

1 hoekje in de zaal maar iedereen heeft het
gezien, én de video, én de foto's!

Anneke

17 tot 21 april

Werkweek: In den hof

Wie werkt er nu een week? En dan nog

tijdens de paasVAKANTIE. Niemand dus
want weinig tot geen vrijwilligers boden
zich aan om eens grondig Tonzent te
doorschrobben. Ook de verantwoordelijke

(ikke dus) was er tot zijn eigen grote
schaamte niet bij. Maar we gaan dit spijtige
voorval rechtzetten tijdens de grote vakantie
nietwaar...

Nico

21 april

Aspi-fulf
De aspifuif was echt een groot succes.
Het was al een tijdje geleden dat er in ons
jeugdhuis nog zoveel volk bijeen zat. Al
vanaf half tien stroomde het volk binnen

en er was dan ook meteen veel sfeer die er

bleef tot in de vroege uurtjes. Voor de
aspi's zelf nog langer vermoed ik... De
aspifuif zal de aspikas zeker goed gevuld
hebben!

Steven

22 april

Soap-serie-Instulf
Beeld je in: een jeugdhuis vol zachte
zeteltjes, kleine hoekjes met teevees en op
elke tv één van je lievclingsserietjes. Als
je erbij was, kan dat geen probleem zijn.
Vanaf nu kan je dus weer de meest melige
soaps meevolgen en is je achterstand op
dat vlak al ingehaald. Best wel veel volk
die avond in Tonzent. En jij maar beweren
datje naar zo'n 'rommel' niet kijkt ?!

Annelecn

29 april

Tapverrassing
Eten a volonté, u hebt wat gemist... Pizza,
escargots, paella en ga zo maar door. Een
waar eetfestijn dat meer zou moeten plaats
hebben. Tonzent houdt wel van zo'n

tapverrassing...

TonzentZijde 6



TeRugBUk

MEI
Vriidaa 5 mei

Optreden: Bodhi
Goe groepke! Goe bezig! Goe samenspel!
Nen hele goeie klank dankzij Ward en het
P.A.'ke van de Vlaamse provincie. Ma, ge
wordt ze snel beu na nen tijd (de groep hè).
Ze hebben wel bijna twee uur vol gespeeld,

en veel eigen volk mee gebracht (gelukkig
want aan het buitenzittende Tonzentvolk

hadden ze ook niet veel).
Johan

Zaterdag 6 mei

Kermisfuif

Geen massale opkomst maar wel een
aangenaam sfeertje. Al bij al zijn er nog
redelijk wat kopjes in Tonzent gepasseerd.
Behoorde uw hoofdje niet tot één van de
gelukkigen, dan had u groot ongelijk want
zoals het tegenwoordig fuift in Tonzent fuift
het nergens.

Zondag 7 mei

Jurassic Foorday
Is het u ook opgevallen... Een pak minder
volk dan andere jaren. Niet alleen in

Tonzent maar over de gehele kermis. Het
zal wel te maken hebben met de omvang
van de plaatselijke sinksefoor. Maar geen
paniek, in een gezellig Tonzent konden we
ons laten verdrinken in enkele sterke,

straffe, ongenaakbare biertjes. Daarenboven

werd er pitta van de bovenste plank
geserveerd. Alsof dat nog niet voldoende
was zijn we met z'n allen gaan botsen met
de gelijknamige autootjes... Ja, ja, menig
chiro-lid zal het geweten hebben... Tonzent

rules on the botsotos!!!!

Vrijdag 12 mei

Gratis vat 01!

Onzen Oli werd veertig. Ter ere hiervan
gaf hij geen 40 gratis kruiskes maar een
heel vat gratis bier. En 't is daar vlot door
de keeltjes gestroomd, dat kan ik u als
tapper van dienst wel verzekeren. Dus nog

eens nen dikke dankuwel aan den Oli en

Tonzent wenst hem daar nog eens
minstens 40 jaar bij!

Anneleen

Vrijdag 26 mei

Cocktail avond

Men zou kunnen stellen dat men op het
einde van de maand mei zichzelf moed

kan indrinken voor de komende

eindexamens.

Daarentegen is een glaasje teveel wel erg
schadelijk voor de grijze hersencellen.
Was je die blokperiode (voor sommigen al

lang bezig, anderen moesten er nog aan
beginnen) al beu & snakte je naar
afleiding om alle remmen los te laten dan

was de cocktailavond het idee bij uitstek.

Juni

Zaterdag 3 juni

Bloknamiddag
Informatica, recht, bedrijfsbeheer, toetsen
verbeteren,...

Minstens 4 miljoen blokkende
hersencellen die gretig gebruik hebben

gemaakt van die gezellige ingerichte
infrastruur en de rijstpap van tante

Setteke.

D'er is heel wat afgeblokt (echt waar!!)
onder het strenge toezicht van Meester

Nico. Thalia

TonzentZiJde 7



VoorUifBUk

VoorUifBUk

JULI

Vrij. 30 juni tot zon. 2 juli

Werchter

Live, Live, Live,

... en nog zoveel
andere groepen!
En... Tonzent zal

er ook zijn! Voor
diegenen die niet

mee kamperen: je
kan ons altijd
vinden door in de

y lucht te turen naar

die grote Humo-
ballon mét vis erop! Voor

diegenen die wel mee doorgaan tot in de
late uurtjes: er komt meer info op de

valven, hou ze dus in 't oog.
Anneke

Dinsdag 4 juli

Vergadering voor

geïnteresseerden RvB

Jawel, op dinsdag 4 juli gaat de RvB
samen met alle geïnteresseerden de
koppen eens samensteken met het oog op
volgend werkjaar!

Doel: de huidige RvB gaat met alle
(misschien ook met jou dus)
geïnteresseerden in een RvB-functie
samenzitten om te kijken wie er volgend
jaar mogelijk deel zal uitmaken van onze
nieuwe RvB!!

We trekken hiervoor alle registers open!
De huidige RvB zal volledig aftreden.

maar wanneer deze mensen interesse

hebben om volgend jaar terug een
plaatsje te verwerven in de RvB is dat
natuurlijk mogelijk. Maar ook nieuwe
mensen kunnen deze posities invullen,
alsook nieuwe functies die uit de lucht

komen vallen.

Je voelt het: veel mogelijkheden... Laat
je dat vooral niet afschrikken, we

proberen de drempel laag te houden en
iedereen een eerlijke kans te geven om
zich in te passen binnen Tonzents
werking.
Denk er dus alvast al eens goed over na
want voor 2 juli willen we graag weten
wie er interesse heeft! Zij worden dan
ook verwacht op dinsdag 4 juli om samen
deze ware spaghettimassa te herleiden tot
een spaghetti Tonzentèse op zijn best!

See ye hear ye
RvB

TonzentZijde 8



VoorUifBUk

Vrijdag 7 juli

Het Schminkpaleis
Poes, hond, varken, kanarie, leeuw, aap,
slang, vis, kameel, olifant, konijn, vlinder,
paard, stinkdier (voorzitter), alles wat je
maar wil zijn of worden kan vanavond.
Haal je beauty-case boven en kom naar
Tonzent om je te laten schminken of
scmink zelf met ons mee!

Marinka

Zaterdag 8 juli

LedenRaad

Ook tijdens de grote vakantie blijven wij
verderwerken en -denken aan/over

Tonzent. Alle leden zijn welkom om
vandaag samen te evalueren, voor te

bereiden, CD's te stemmen en misschien

nog zoveel meer! 20.30 uur in Tonzent
natuurlijk.

Zondag 9 juli

Car Wash

Hopelijk is het de voorbije dagen heel
droog geweest, bent u veel met de wagen
in de zanderige Kampenhoutse wegen
gaan racen en is er een muggenpisbuitje
op uw wagen neergedaald. Gevolg: een

verschrikkelijk vieze en vuile stoffige 4-
wieler waarover u zich eindeloos

schaamt. Geen nood, nog slechts enkele
kilometers met het schaamrood op de
wangen en daar staan al enkel

levenslustige car washers u en en uw
wagen op te wachten in de Hutstraat om
er eens een goei spons en zeemvel tegen
te smijten.

Leen

Maandag 10 tot vrijdag

14 juli

Werkweek

Op Tonzentweekend werden reeds enkele
plannen gesmeed. Nu is 't de moment om
ze uit te voeren... Leve de nieuwe look

van de discobar aan den toog, leve de
opgevulde voegen, leve de tuin... Maar
boven al leve alle helpende
handjes...Kom, steek een handje toe,
zodat we met zijn alleen lekker fier
kunnen zijn op dat resultaat.

Zaterdag 15 juli

Voetbal Tonzent - Chiro

Dat de Belgen de kwartfinales niet
haalden zal ons een worst wezen.

Tonzent-Chiro... Dit is weldegelijk de
schok van het jaar. Tonzent-Chiro.... De
grootse voetbalmatch. Breek uit en scheer
je langs de pleinen van de Hutte. De chiro
is reeds uitgedaagd, Tonzent zit al in
volle voorbereiding. De schok der lage
witloofvelden... Moge de beste winnen...

Zondag 16 juli
Algemene Vergadering

We leggen de lat hoog... We gaan voor
niet minder dan evenveel aanwezigen als
vorig jaar. We hebben dan ook enkele
gewichtige zaken te bespreken. Ik hoor
het reeds tussen pot en pint: "Bah! Weer
een vergadering..."!! Jaaa, maar wat
voor eentje! Eentje dat je niet mag
missen, eentje om je vingers van af te
likken, de enige echte AV...

De Algemene Vergadering van vorig jaar
ligt waarschijnlijk nog vers in het
geheugen. Ik hoop dat de aanwezigen
van toen even loyaal tegenover Tonzent
zijn door zeker te komen.

TonzentZijde 9



VoorUifBUk

Maar het zijn alle leden die van harte
welkom zijn. Wil jij wel eens je bekkie
opentrekken over de gebeurtenissen van
het afgelopen half jaar? Wil jij eens
weten hoe Tonzent financieel zijn slagje
heeft geslaan dit werkjaar? Wil jij
meestemmen over de nieuwe Raad van

Beheer? Alles kan...

Wij, de huidige RvB, zouden meer dan

vereerd zijn om ook u te mogen
begroeten op zondag 16 juli in Tonzent.
We zorgen alvast voor de koffie en
bijhorende koeken!!!
Be there

Kristof

Vriidaq 21 juli

Nationalen Défilé

Zal Albert weer in de kliniek liggen?

Draagt Mathilde weer een mantelpakje?
Dondert Filip van het podium? Wordt er
bij toeval een raket afgeschoten? Leeft
Fabiola nog? Hoe kort zijn de rokjes van

onze militaires? Allemaal vragen waar
we een antwoord op zullen krijgen tijdens
het nationaal défilé. Ter plaatse of voor
onze teevee ... zien doen wc het!

Nico

Zaterdag 22 juli

Paintball

De mol in ieder van ons kan eens boven

komen op deze avontuurlijke
paintballdag. Misschien best dat je als
mol toch dicht tegen de grond blijft om er
achteraf niet te veel als een hedendaags
kunstwerk te gaan uitzien. Meer info
volgt -wat dacht u- op de val ven!

Leen

Kern

Hip hip hip hoera, het is weer kern en
daar zijn jullie, verantwoordelijken,
hartelijk op uitgenodigd!

Zondag 23 juli

Bezoekdag Chiro
JH TONZENT. STOP.

NAAR JAARLIJKSE TRADITIE. STOP.

BEZOEKDAG CHIRO. STOP.

UUR VAN VERTREK AAN VALVEN.

STOP.

AUTO REEDS VOLTANKEN. STOP.

ANDERS AUTOSTOP. STOP.

SEE YOU IN RUISELDE.

KOM OP. STOP.

THALIE. STOP.

0<iW. samaar
ï.i-r-fÉN.',

TonzentZijde 10



Öen TOO&

öe Tapkraan Spreekt

Tapper o tapper

Beste,

Ik zou mezelf liever niet bekend maken,
maar ik wil het volgende toch even aan
het daglicht brengen. Tonzents tapkraan
heeft me vorige week nog aangesproken
en vroeg me hoe het kwam dat er maar zo
weinig verschillende handjes hem
beroerde. Ja, het leek me dat de tapkraan
ontgoocheld, om niet te zeggen
gefhistreerd, aan het geraken was. Ik heb
hem dan ook prompt gezegd dat we met
zijn allen ons uiterste best gingen doen

om er voor te zorgen dat er weer heel
vele mensen de tapkraan gaan hanteren.
Ik wil geen narigheid of andere rotzooi
om me heen en daarom hou ik me liefst

anoniem maar wat zeggen jullie ervan?
Als iedereen één maal tapt in Tonznet
kunnen we de keet bijna 300 dagen
openhouden... Denkt u daar maar eens

over na...

Fotsirk

TonzenT-Tonee! TweeTuizenT

Wij kruipen iets liever op het podium dan in de pen!
Afwachten dus!

Dé TT2-ploeg

Annonceken;

* Voelt u zich een geboren decorbouwer?
* Is promtieboy/girl uw gedroomd (en onbetaald) bijberoep?

Dan hebben wij het voor U: U wordt de enige echte TT2-
kadé(e)!
- meer info bij Thalie en Boekes-

TonzentZijde 11



Hip-hip Ledenkip...

NieuwsFUfs

NIEUWSFLITSNIEUWSFLITSNIEUWSFLITSNIEUWSFLITSNIEUWSFLITS

• Vanaf nu worden de Tonzentceedees niet meer uitgeleend. Te veel ceedees
verdwijnen of blijven bij toeval in een ceedeebak zitten (soms ook de mijne). Vandaar
deze preventiemaatregel. Met deze ook een oproep aan iedereen om nog eens tussen
zijn ceedees te zoeken naar die van Tonzent.

• De J14D zal plaatsvinden van 4 t.e.m. 20 augustus 2000. Wat we zullen doen, krijgen
jullie ten gepaste tijde wel te horen. Maar om alles vlot te laten verlopen, moeten er
ook de sponsors gezocht worden. Daarom een oproep aan iedereen om mee op
sponsorjacht te gaan. Anneke zal bijhouden wde hoeveel verzamelt. En... wie de
meeste sponsors binnenhaalt wint een leuk prijsje.

• De vaste kuisdag zal voortaan de eerste zaterdag van elke maand zijn zodat we van dit
evenement een vast ritueel kunnen maken.

• Hoera, hoera, terug gratis vaten in Tonzent. Er zijn wel enkele voorwaarden:
1) iedereen mag meedrinken,
2) in de prijs zit ook frisdrank (cola én fanta)
3) het moet vooraf aangevraagd worden op ledenraad of kern.

Eén groot vat kost 8250,-. Hierin zit 1 groot vat (6000,-), 1 grote bak cola (1500,-)
en 1 kleine bak fanta (750,-).

Eén klein vat kost 5850,-. Hierin zit 1 klein vat (3600,-), 1 grote bak cola (1500,-)
en 1 kleine bak fanta (750,-).

• De gemeente zal 20 fietsenrekken plaatsen op onze (allé die van de gemeente) prachtige
parking. Wanneer deze er zullen komen is voorlopig nog een vraagteken. Wij danken
het gemeentebestuur bij voorbaat!

Dank ui

TonzentZijde 12



Heppi beurtdeeï

J14 D vooruitblik

De 14 hipste dagen van het jaar komen er weer aan, en wel met volgende voorlopige
invulling;

Vrijdag 4 augustus: officiële opening
Zaterdag S augustus: onthaaldag + fuif
Zondag 6 augustus: stripbib
Maandag 7 augustus: Kuisinstuif
Dinsdag 8 augustus: Springkasteel
Woensdag 9 augustus: Kunsttentoonstelling (officiële opening)
Donderdag 10 augustus: Kunsttentoonstelling
Vrijdag 11 augutus: Quiz
Zaterdag 12 augutus: Ouderavond
Zondag 13 augustus: Brunch + MarktRock
Maandag 14 augustus: Kuisinstuif
Dinsdag 15 augustus: MarktRock
Woensdag 16 augustus: Mediadag
Donderdag 17 augustus: Dagje aan zee
Vrijdag 18 augustus: Openluchtfuif
Zaterdag 19 augustus: Optreden (festival??)
Zondag 20 augustus: Fret met licht

Wil jij aan één of enkele activiteiten hiervan meewerken?
Zitje nog iets dwars, of heb je nog een super-idee?
Dan ben je super-welkom op elke maandagavond. Elke maandagavond (in juli) is er een
vergadering om van deze J-14-D te maken wat ze gehoort te zijn: goed, heel goedlü
Telkens om 20.30u aan Tonzent. Daarna trekken we elke keer naar iemand van de RVB

of KERN (thuis) en gaan we daar gratis de fiigo en kasten leegmaken (en onze buikjes
vullen) terwijl we deze fantastische dagen op punt stellen. Als dat geen extra stimulans is!
Je moet dus wel stipt om 20.30u paraat staan, want anders zijn we al weg zonder jou, en
dat zou spijtig zijn nietwaar? Op voorhand zal omhoog gehangen worden bij wie we de
deur gaan platgooien.

De erveebee &de kijm
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Heppi beurtdeeï

Verjaardagskalender

Drinkt er ene op mijn gezondheid! Schol! En ne gelukkige verjaardag
natuurlijk!!

Juni Juli

1. Kelly Verlinden
Evi Verlinden

Bie Winekelmans

5. Gerd Vanhoof

7. Kristof Mettepenningen
lO.Steven Deeoster

11 .Katleen Simoens

IS.ilse De Booser

17. Véronique Goossens
18.Geert Van Langendonck

Peter Verheijen
20.Lies Wilkins

Fanny Cabie
21.Kim Londers

22.Tine Janssens

23.Lieven Dekens

24.Dieter Priëls

Siska De Wolf

25.Sarah Tulkens

David Degreef
26.Steve Van Nieuwenhuyse
28.Peter Mortier

Ingrid Verdeyen
29.Tim Vekemans

2. Lenka Winnelinckx

3. Leen Meeuws

8. Koen Verbeek

lO.Filip Van Langendonck
11 .Maarten Daems

12.Dse Verheyen
13.Alejandro Solomando
14.Maarten Buys
22Jeroen Maris

26.Bert Imbrenchts

27.Bert Vandenbussche

29.Sofie Gerardin

Roel Penninckx

31 Bert Stcrckx

P.S.: OK, juni is déjè passé longtemps, maar omdat er in juni geen krant was:
voor die jarigen toch nog ne zalige pasen! Me a kul pa!
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Agenda

Agenda

Vrijdag 30 juni tem Zondag 2 juli

Rock Werchfer

Dinsdag 4 juli

Vergadering voor geïnteresseerden RvB

Vrijdag 7 juli

Schminkpaieis

Zaterdag 8 juli

Ledenraad

andag 10 juli tem vrijdag 14 juli

^rkweek

erdag 15 juli

etbah Tonzenf-Chiro

dag 16 juli

Algemene Vergadering

Vrijdag 21 juli

Nafionalen öefUé

Zaterdag 22 juli

Paintbaii

Kern 20u30

Zondag 23 juli

Bezoekdag Chiro
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