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Dit is het gratis
en tweemaandelijks
iedenblad van

leugdHuis TonzenT vzw

Hutstraat 22

1910 Kampenhout

016 / 65 04 61

Dit tijdschrift werd uitgebracht op 1
december 2000, met een oplage van 200.

Klachten, opmerkingen, tips,
vragen,...

over deze Tonzentkrant kan u

steeds kwijt bij Kwinten Verspeurt,

Tine Janssens of via

tonzent@kampenhout.be

Minimum Geopend:

Woensdag 19.00-23.00

Vrijdag 19.00-01.00
Zaterdag 19.00-01.00

Zondag 17.00-23.00

StrtpBib Geopend:

Zondag 17.00-18.30

Informatie omptrend het jeugdhuis
Tonzent vzw vindt u tevens op het
internet:

http://wwwJ(ampenhoift.be/tonzad:/
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VOORWOORD

Boelekes,

Buiten Is het kil en koud. Toch graven
vakmannen elke dag voor onze poort
putten om ze daarna terug dicht te
smijten... Zij trotseren weer en wind
om ons en de ganse Hutstraat te
voorzien van een betere riolering.
Ook jullie trotseren weer en wind om
naar ons stulpje af te zakken... Ik vind
het neig om op vele avonden Tonzent
gezellig vol te zien zitten.
De werken voor onze poort zullen nog
wel even aanslepen maar laat dat ons
vooral niet beletten om te schitteren.

Een overweldigende toneelvertoning,
een kickende olievatenpercussie en
zeker ook de meerdere constructieve

vergaderingen.
Als je de inzet, het enthousiasme en
de vastberadenheid van de TT2 groep
recht in de ogen kijkt, kan je er niet
om heen. Dit werkt verdorie aansteke
lijk... Zulk een schitterende activiteit
verdient veel meer dan mijn volle lof
hier in een voorwoord.... Daarom hou

ik het op een zeer gemeende kus en
dank u aan alle, maar dan ook werke
lijk alle medewerkers van TT21
De naam klinkt misschien niet, wat
het precies is wist je misschien ook
niet en dat het zo beestig neig was,
had je vast nooit gedacht. Waarom
zou een naam als Olievatenpercussie
je moeten af-schrikken... Oké, het is
meer dan drie lettergrepen maar niet
zo veel meer dan dat. Ik ben ervan

overtuigd dat bij iedereen heel wat
agressie, ritme en liefde geuit werd
tijdens deze volwaardige jamsessies...
En last but not... Waarom zou u als u
ziet hoe neig sommige dingen zijn,
niet eens zelf de touwtjes in handen
nemen? Waarom zou jij dat niet eens
kunnen op poten zetten...? Als je
merkt hoe constructief en, zo blijkt
althans, ook succesvol sommige ver
gaderingen zijn, waarom zou jij dan
niet eens mee komen denken.

Ik voel het, er zit veel positieve
energie in de Tonzent lucht.
Als we met z'n 'allen', en dan bedoel ik
ook iedereen, starten door eens diep
in eikaars ogen te kijken en de meeste
crazy ideetjes op tafel te gooien...
In Tonzent weet je nooit wat er uit de
mand valt, maar samen met jullie
hoop ik nog lekkers te oogsten...

ToT in

TonzenT

X-ToFF

't is toch een schatteke he
(den hond bedoel ik)

T



TERUGBLIK

Zondag 3 september

GORDEL

De sportievelingen gelijk ik op pad met de
fiets. De anderen achter den toog in
tonzent. Tonzent heeft volgens mij goede
zaken gedaan die dag. Uitgedroogde,
dorstige fietsers hielden halt in ons
jeugdhuisje. Met een promotie team
buiten die de mensen binnen lokten, werd
het een geslaagde dag.

Tinneke van den unic

Zaterdag 23 september

PAINTBALL
Benodigdheden:
-2Batalions

(De goeden en de stectiteijf
-een groot bos

(in den Jungle van Avertxxie)

-nen overal a la desert

Storm(heel opvallend in het

viaamsche groene ioof),een maskertje zoda u
bakkes ni vol me verf hangt en het belan-
grijkste:gewerenl
-en enorme hoeveelheden verfballekeslllill

-en serieus wa poen!
Verloop:
Averbode,de jungle ontwaakt stilletjes,in
de verte hoor je de kreten nog van diege
nen die er de vorige dagen sneuvelden.
Ons batallon marcheert naar het slagveld
wetende dat hun laatste uren geteld zijn.In
de lucht de geur van rottend vlees,of was
het nu soldaat gompie die een scheet had
gelaten?(I don't like the smell of NAPALM
in the morning)

De geweren werden geladen en we
vertrokken op onze eerste missie.

1

Meteen ont-F

dekten wel
dat je nieti
door hett

m O e r a SI

m O e s tl

proberenl
lopen é sol-J
daat Noppe. Soldaat Maarten had al snel
door dat camouflage heel handig was,hij
verdween in het groen tussen de
varens,wachtend op zijn prooi.Na enkele
kamikazemissies was het tijd om ons bokes
dat de mama's hadden gesmeerd te veror
beren.

In de namiddag gingen de gevechten in
alle hevigheid door en na verschillende
veldslagen was de uitslag nog steeds
onbeslist.Belde kampen leden zware ver
liezen.

Mijne kop
was er al een

paar keer
afgeschoten.
Gompie was
aan het

breakdancen onder een spervuur van
kogels. De Noppe ontpopte zich als ware
paracommando en er bevond zich zelfs een
spion in ons midden die bijna meteen heel
ons kamp uitroeide,enz...

Kortom 't was plezant en iedereen ging vol
blauw plekken en een heel arsenaal zware
verhalen tevreden en afgepeigerd naar
huis.

VlVA LA Révolution!

PEdro DaemSueVara



Zaterdag 30 september

POLITIEK DEBAT:

Voor één keer zou ik het niet mooier kun

nen zeggen dan met de woorden van K3.
"Hand in hand, oog in oog, alle kleuren van
de regenboog." Rood, geel, groen, blauw
en oranje samen aan één vriendschap
pelijke tafel.
Dat was wat je te zien kreeg tijdens dit
langverwachte politieke debat. Aan de
vooravond van de gemeenteraads
verkiezingen, werd het wel eens tijd om
deze vooraanstaande heren (want dat
waren het bijna allemaal) aan de tand te
voelen.

Wat bleek? Nog nooit zijn vijf partijen met
een totaal verschillende invalshoek het zo

eens geweest met elkaar. Het was alsof
iedereen het eens was over de gestelde
vragen, de geformuleerde antwoorden en
de aangehaalde stellingen. Je zou bijna
kunnen afleiden dat het weinig uitmaakte
aan wie je je stem schonk.
Kampenhout zou er sowieso met
gigantische schreden op vooruit gaan.
Speelterreinen in alle deelgemeenten, een
cultureel centrum, een betere bereik
baarheid van de gemeente, een nieuwe
voltijds jeugdconsulent,... en ga zo maar
door.

Gelukkig konden enkele gerichte vragen uit
het publiek toch nog wat reactie losweken.
Het bolletjeskleuren zou wel eens heel
moeilijk kunnen worden. Het beloofde
alleszins een spannende strijd te worden.

Maar blijkbaar kiest men dan achteraf toch
voor diegenen die het meest promotie
voerden.

Elza

0 Éf ^

ZAliRi:^Gr i4 iKT^Elf

HOT EN SPICY INSTUIF
Een instuif onder leiding van Stijn M. Heet
was het wel, zeker als je van de sousjes
geproefd had. Hapjes waren er niet te kort
en ambiance nog minder. Rond middernacht
begon het resterende volkje dik van zijn gat
te geven. Een kleine dertig man had
bepaald dat er plots gedanst moest worden,
en dat deden ze dan ook. Nog nooit in mijn
hele Tonzent-carrière (en die is lang, al veel te
lang) heb ik dit weten gebeuren. Nog van
dat!! Söjn en co, you can do it!

ZATERDAG 21 OKTOBER

USHOCKEY

En alweer een schitterende activiteit.

Normaal gezien was het zondag 8 oktober
schaatsen, maar dit partijtje ijshockey was
de perfecte vervanger! JH Tonzent versus
JH Shaloom.

Tonzent is, wat normaal gezien niet de
gewoonte is, gewonnen. We zijn niet gewoon
gewonnen, maar wel "super grandioos mega
hard"!!!! De supporters hebben naar t schijnt
goe gelachen, met de de domme stoten van
de spelers veronderstel ik. Waves kwamen er
niet te kort. Haasrode was weer te klein voor
Tonzent. Nog van dat! „

^  Kwinten

ZATERDAG 21 OKTOBER

VINYL - INSTUIF»!
Men neme uit het ruim assortiment

Tonzentgangers 2 tappers, die zich voor de
gelegenheid helemaal assortie kleden. De
platenspelers vanonder het stof en
daarachter zet je Nico, even goed schud
den en zij bereiden voor u een vinyl-instuif
om U tegen te zeggen. Veel volk, veel plat
en en een gezellig sfeertje, meer moet da
ni zijn, of toch wel.... meer van dat! ̂

Thaue



DON 2, VRIJ 3 EN ZAT 4 NOVEMBER

TONEEL:

EEN ANDERE VERMEER

Naar goede gewoonte
zijn de medewerk

ers van TT2 weer eens

verrassend uit de hoek

gekomen met een
eigentijds stuk!
Het verhaal zelf sprak
MD persoonlijk niet aan(maar ja, ben dan
ook een beelje een cultuurbarbaar) maar
over de organisatie en de acteerprestaties
kan ik zeker en vast niets slecht zeggen!
Nog een grote DANIGEWEL aan de spelers
voor al de tijd en moeite die ze er hebben
ingestoken en zeker aan Thalie en den
Boekes!

Op naar TT 3 ??Laat ons hopen van wel!
Anneke

Bloed, zweet en tranen, slapeloze
nachten, avondvullende repetitiemo

menten, heelder bakken cola, chocomelk,
porto en koffiekoeken gingen er vooraf
aan deze briljante toneelvoorstelling.
Thalie en den Boekes, onze huisbereide
perfectionistjes, maakten er een
geweldige voorstelling van. Hans, David,
Leen, Inge, Steven en Wenne zorgden
voor de onovertreffelijke invulling ervan.
Vorig jaar kon Tonzenttoneel op heel wat
positieve reacties rekenen.
Dit jaar werden deze nogmaals overtrof
fen. Twee en een halve volle zalen en veel

lovende woorden later, kunnen we alleen
maar hopen dat talent als dit niet verloren
gaat in Tonzent. Voelt er zich iemand
geroepen om binnen een jaartje of twee
Tonzenttoneel III uit de grond te stampen?

Elke

Het tonzenttoneel was net zoals vorig
jaar weer een ongelooflijk succes en

de zaal was steeds goed gevuld. Het
onderwerp van het toneel had eigenlijk
een klein beetje dezelfde boodschap als
vorig jaar. Het besprak de problematiek in
de wereld omtrent vervuiling, in dit geval
door een bedrijf en het egoïsme van de
rijkere stand. Ik vond het echt de moeite
waard om er eens naar te komen kijken.
Zo zie je maar welk verborgen acteertalent
er in Tonzent over de vloer komt.

Steven

Zaterdag 18 november

OLIEVATENPERCUSSIE

U neme een leeg olievat. Bovendien zoekt u
uzelf een borstelsteel die u in stukken van zo'n

30 cm zaagt. In principe heeft u er twee nodig,
maar het derde stuk kan u maar best achter de

hand houden als reserve. U zorgt er tot slot
voor dat u al uw opgekropte agressie en
energie bij u heeft om los te laten. Nadien komt
het er op neer om u uit te leven door de bors
telstelen op het lege vat te laten weerklinken.
Wanneer het u lukt om dit in een bepaalde
toonaard en met een zeker ritmegevoel te vol
brengen, komt u nog voor verrassingen te
staan. Dit is nu olievatenpercussie. Alleen maar
kwestie van tegen een stootje en fluitende oren
achteraf te kunnen. En laat mij duidelijk zijn.
Degenen die er niet bij waren hebben iets
gemist. Het was natuurlijk ook fijn om nadien
de rust in Tonzent te zien weerkeren.

Zaïke



BEDANKT!

Na een week dag en
macht werken (met
Ihoofd en handen)
jwas het donderda-
Igavond 2 november
12000 eindelijk zover.
I Radio uit, spots aan,
Istilte en ... BANZAÏ I

Zes spelers besprongen het podium met
volle overgave. 'Een andere Vermeer'
werd als een blok op het podium gezet.
Stuk voor stuk verschillende karakters en

toch één geheel.

Een woord van dank aan alle medewerk

ers kan en mag tot slot niet ontbreken.
Kwinten, Elke, Bart, Veresjka, Ellen, Roel,
Filip, Kristof, ... , bedankt voor jullie tijd,
geduld en steun.
Thalie, bedankt voor het vertrouwen en
het geloof in mij en TT2.
Hans, David, Steven, Wenne, Inge en
Leen, bedankt voor jullie inzet, geduld en
vertrouwen.

Alle toeschouwers en Tonzentleden, voor
de komst, het applaus en de hartverwar
mende kritiek.

Drie mooie avondvoorstellingen voor
evenveel mooi gevulde zalen, een
vlekkeloze organisatie van begin tot
einde, een hechte groep medewerkers :
een geslaagd TT2.

'Cultuur in het kleine T': het kan 1

Zeer genegen.

Boekes

Genieten

Geniet van het leven

van elke lach

zorg dat je liefde kan geven
elke dag
maak een nieuw begin
wanneer het slecht gaat
geef niet op
want eens is het jouw beurt
en groeit uit die hoop
de liefde die jou goedkeurt

Janssens Tinne

iiS':,'



STRIPMANIA
Het is weer zondag zo zo zo zondag, en u bent
goed uitgeslapen want het Is al 17h en je bent op weg
naar de Tonzent, to to to Tonzent-strlpbib! Jajaja,
beste lezers dit zou best wel eens waar kunnen zijn.
Vooral als je eens wist wat voor nieuws er allemaal
weer te lezen valt.

Maar liefst 13 nieuwe strips werden aangekocht, en toeval of niet, de
nieuwe XIII zit er bijl Kom dat zien, kom dat zien. Ik ga ze hier nu

niet allemaal zitten opsommen, maar ik zie hier o.a. een Kiekeboe, een
Rooie Oortjes en een Dallas Barr liggen...

Een boek waar ik het wel over wil
hebben is Little Nemo van Winsor Mc

Cay. En van een Boek kunnen we hier wel
gerust spreken: maar liefst 428 pagina's
dik! Het gaat hier dan ook om de verza
melde werken van Winsor McCay die een
absolute pionier was in de stripwereld van
begin deze (of was het vorige) eeuw. Hij
publiceerde vanaf 1905 tot 1914 wekelijks
zijn strip in een Amerikaanse krant. Veel
succes kende hij echter niet, zoals het
zovele kunstenaars vergaat tijdens hun
leven... (kijk maar naar Van Gogh). Op
iedere pagina heb je een nieuw kortver-
haaltje dat altijd dezelfde verhaallijn heeft.
Namelijk telkens als hij net ingeslapen is,
wordt de kleine Nemo op het hof van kon
ing Morpheus (god van de dromen/slaap
als ik mij niet vergis) ontboden om de
kleine prinses te troosten. De weg naar
dat hof is echter steeds onwaarschijnlijk en
het gevaar schuilt om elke hoek. Keer op
keer wordt hij dus wakker voordat hij het
paleis van koning Morpheus bereikt heeft
en niet zelden ligt hij dan naast zijn bed.
Conclusie: In zijn tijd moet dit een soort
van cult-strip geweest zijn, en in die zin
heeft het nog steeds zijN waarde. Je kan
er een soort 'Calvin & Hobbes avant la let-

tre' in zien als je wil. Maar een vlotte strip

is het zeker niet, ook al omdat het
gehanteerde Engels niet van de gemakke
lijke soort is...

Le nouveau Xm est arrivé! i
Jawel, en nog een maand=

vro eger dan gepland ookll
Volgens mij is dat alleen al|
een primeur in de wereld van de strip.
Afin, 'Staatsgevaarlijk' heet dit nieuw
hersenspinsel van J. Van Hamme en teke
naar W. Vance. Je kan de strip ook al een
tijdje volgen in de krant (De Morgen).
Het is inmiddels al het 14de deel in de

reeks en opnieuw blijkt XIII niet te zijn wie
hij dacht te zijn. Bovendien krijgt hij eerst
de FBI, daarna de CIA en dan nog de
opvolgster van de Mangoest achter zich
aan. Je begrijpt al dat de hele strip eigen
lijk één klopjacht is op onze held.
Bovendien kan hij geen beroep meer doen
op (ex-)generaal Carrington en major
Jones omdat zij nauwlettend in de gaten
gehouden worden op het eiland waar zij
hun toevlucht toe genomen hebben.
Conclusie: Eigenlijk een te mager sce
nario en ik ben bang dat het met deze
reeks zal gaan zoals het bij Thorgal gegaan
is. Ik bedoel daarmee dat er misschien al

teveel voortgeborduurd is op de held waar-

8



door hij slechts een schim wordt van wat
hij ooit geweest is. (Kunt u nog volgen?)

En dan is er ook nog de nieuwe
Kogaratsui Het negende avontuur van

deze samoerai gecreëerd door tekenaar
Michetz en scenarist Bosse. Ook dit ver-

haai kan je lezen in een krant, namelijk De
Metro (gratis te verkrijgen).
In het begin van de reeks was Kogaratsu
een rechtvaardige samoerai die zijn
meester goed diende en verdedigde.
Gaandeweg is hij echter het vertrouwen
van zijn meester kwijt geraakt en is hij
beginnen rondzwerven. Zo'n 'ridder' is niet
langer een samoerai maar een ronin, een
aan lager wal geraakte samoerai.
In 'De strategie van de spanrupsvlinder'

wordt Kogaratsu
uitgedaagd door een
andere ronin, gewoon
omdat deze genoegen
schept in het gevecht en
ook omdat Kogaratsu vol-j|^^^
gens hem een waardig
tegenstander zou zijn. Aanvankelijk
weigert hij echter met als excuus dat zijn
zwaard gebroken is tijdens zijn laatste
gevecht...
Conclusie: Ook dit is eigenlijk een te
mager scenario, maar de prachtige
tekeningen maken veel goed!

Come and check it out, op zondagavond
van 17h tot 20h.

Dominik.

WAT
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VOORUITBLIK

DECEMBER 2000

ZONDAG 3 DECEMBER

JURASSIC SUNDAY

Zoais elke maand is het ook deze eerste

zondag van de maand een avond vol gezel
ligheid, lekker eten en enkele oudere
gezichten. Zoals elke keer Is de kostprijs
van dit overheerlijk diner een schamele
80,-BEF. Afspraak 18.30u in Tonzent.

ZATERDAG 9 DECEMBER

SINTERKLAAS, DE MEER-
DAN-EEN-MANS SHOW

Bibbert allen, want de sint is weer in't land.
Op negen december is het zover. Dan krij
gen alle brave kindjes snoep, worden alle
stoute kindjes weer op't knietje geroepen.
Natuurlijk zijn ook de blakdiks er weer bij
om tussendoor er een ferme lap op te
geven. Je kan trouwens nooit raden wie de
sint meegebracht heeft....

Nico

ZONDAG 10 DECEMBER
KUISINSTUIF

Nadat de sint en zijn pieten TonzenT
aangedaan zullen hebben is het hoog tijd
om de boel weer proper te maken. Want
als we braaf zijn, dan komt sinterklaas vol
gend jaar vast en zeker terug...
Al wie het niet laten kan: om 14h vliegen
w'er in onder het motto: Let's make things
cleaner!

DE ONDERHOUDS-'CREW'

ZATERDAG 16 DECEMBER

VEILIG VRIJEN TOURNEE:

Sex, sex, sex, vrijen, vrijen, vrijen, daar
draait het deze avond allemaal om, maar

we houden het wei veilig.
Voor de mensen die wat preuts zijn, is het
de moment om er hun over te zetten, en
voor de mensen die van mama of papa
nog geen verhaaltje hebben gehad over de
bloemetjes en de bijtjes, 't is de moment,
mannen.

Uw WELGEVORMDE VORMINGSVERANTWOORDELIJKE

VRIJDAG 22 DECEMBER

CHRIOFUIF

Onze rustige verder huppelende vriendjes
van den 'overkant', geven weer eens hun
jaarlijks chirofuifke in ons stulpje. Het zal
wel weer 'vollen bak' zijn zoals altijd. Dit
zal wel nodig zijn als ze het "verlies" van
hun strandfuif willen goedmaken.
Dus: Trekke uw dansgympies aan

Ronald

DIN 26 TOT VRIJ 29 DECEMBER

OVERSCHOTTEKESINSTUIF

stilaan een jaarlijkse traditie aan't worden.
Ons milieubewust publiek denkt weer niet
alleen aan zichzelf en zal ervoor zorgen dat
de kerstoverschottekes niet in de gft-bak
belanden, maar wel in onze maagjes.
Wie overschottekes heeft weet dus wat te

doen.

Nico

ZONDAG 31 DECEMBER

OUDJAAR

Ook dit jaar zal je in tonzent weer oudjaar
kunnen vieren. Het idee is en blijft het
zelfde: eerst lekker eten en daarna eens

goed uit ons dak gaan. De inkleding zou
iets speciaals moeten worden. Voor meer
info hou je best de valven in het oog.

Nico

10



JANUARI 2001

VRIJDAG 5 JANUARI

Eerste vrijdag van de
Maand OPTREDEN

Dit is nog een grote verrassing, ook voor
de mensen van podiumprogrammatie.
Maar "SOON" zal je het weten.
Zoals altijd gratis en voor niks!

P.P. (niet Polle Pap, maar wel

Podiumprogrammatie)

ZAT 6 TOT ZON 7 JANUARI

SPORTWEEKEND

Beste tonzent gangers en gangsters!
Dit weekend gaan we muurklimmen
(kosten en inschrijvingen: zie valven). We
gaan wel veilig te werk, dus om onze val te
breken gaan we de dag daarop een les jiu
jitsu volgen (meer info bij Daems M.).

Maarten D.

ZONDAG 7 JANUARI

KUISINSTUIF

Ons moeder die is in topconditie, niet van
het sporten, maar van het kuisen. In teken
van dit themaweekend, vandaag kuisen
geblazen. En u zal merken, dat sport soms
nog wel leuk is, ook al betekent dat uw
handen eens vuilmaken. Allemaal voor het

goede doel, TONZENT (en zijn bewoners).

JURASSIC SUNDAY

Zoals elke maand is het ook

deze eerste zondag van de g
maand een avond vol gezel-1
ligheid, lekker eten en enkele^
oudere gezichten. Zoals elke keer is de
kostprijs van dit overheerlijk diner een
schamele 80,-BEF. Afspraak 18.30u in
Tonzent.

1i

zaterdag 13 JANUARI

TOP 100 FUIF

Na het succes van vorig jaar, moest en zal
er dus ook een Deel II komen van deze top
100 fuif! En voor 1 keer gaat deel II nog
gekker worden als deel I. Dus vul uw
favoriete nummers in op de briefjes aan de
toog. We beloven dat de winnaars bekend
gemaakt zullen worden zonder hertelling.
Voor wie de volledige top 100 juist kan
invullen, betaal ik een fles champagne!

Ronald

ZATERDAG 20 JANUARI

STIJLDANSEN

We hebben het al lang gezien, als er op
een fuif eens iets totaal anders wordt

gedraaid dan muziek uit de top 50, dan is
de dansvloer leeg.
Maar ook met het galabal in het nabije
vooruitzicht, vonden we het toch eens
nodig om te leren dansen zoals men danst
op een bal.
Maar maak je geen zorgen 't is niet alleen
de wals en de tango, er is nog veei meer.
Uw WELGEVORMDE VORMINGSVERANTWOORDELDKE K.S.

ZATERDAG 27 JANUARI

GALABAL

"Het galabal in ere hersteld". Geen flit
sende videobeelden, pompende muziek of
hoogstaande technologische snufjes dit
jaar. Wel een statige bekendmaking van de
winnaars van de pop-poil, met de nodige
discrete prijzen, en een echt stijlvol gala
bal. Haal je beste plunje al maar onder het
stof vandaan, kom zeker en vast naar de
vorming over stijldansen en zorg dat je
aanwezig bent op 27 januari, want zo'n
activiteit 'a l'andenne' dat mag je zeker
niet missen."

Elza
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VERRE TOEKOMST

ZATERDAG 3 FEBRUARI

MODESHOW SCOUTS NOZ

Ze komen 3 februari eens goed met hun
gat draalen. Ze zijn de 6 "Schuppen" van
de Gidsen van Nederokkerzeel. Dit ailes

verpakt in een modeshow!
De Gompi

ZONDAG 4 FEBRUARI

KIFIKA: BAMBI

Weer een namiddag voor de allerkleinsten
onder ons! Neen, dit zeg ik verkeerd want
daar hoor ik zelf ook nog bij. (Ai zou ik er
niets mee inzitten die film te komen bek

ijken, super goeie fiim!) Ma da doe nu niet
ter zake natuurlijk! Wat ik dus bedoel was,

pakt diene kleine snot-
fneus die daar thuis

if rond loopt (neen niet ;
J  uw pa), of da klein

gespuis vanuit uw straat dat altijd beileke
trek komt doen. En bezorg die mannen de
namiddag van hun leven hier in Tonzent!
Laat uw goed hart dus zien! Chiro en
scouts ook altijd welkom, zoals gewoonlijk!
Ik begin toch ook te twijfelen of ik ni kom!

Tinneke van den unic

AVONDFILM

FIGHTCLÜB
Ingridiënten:
- 'Bloedstollende' actiescènes

- Grappige dialogen
- Schitterende acteerpresaöes van bek
ende en minder bekende acteurs.

- Sterk verhaal

- Origineel piot
Dit zijn al meer dan genoeg redenen om
op zondagavond af te zakken naar Tonzent
om nu ook wel eens een 'goeie' film te
zien!

Ronald

VAN DON 5 APRILTOTZON 8 APRIL

TONZENTWEEKEND 2001

Neem uw agenda en noteer:
Tonzentweekend van donderdag
(avond) 5 april tot zondag 8 april.

We zijn er tijdig bij dus geen excuses om
er niet bij te zijn. Begin alvast maar te
plannen, te blokken, conzjee aan te vragen
en skivakanties te annuleren...

We hebben immers een weddenschap
aangegaan met onze voorzitter en de
mensen van de RVB dat we dit jaar min
stens twintig man (en vrouw) meekrijgen
op weekend. Wat er aan vast hangt? Come
and see (en zorg ervoor dat onze voorzit
ter en de RVB in hun portemonnee mogen
schieten).

Meer info? Zin om mee te organiseren? Zin
om te koken op TW è Thalie en

Krista. Van Ervébé
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TOP 100 FUIF • V 4;-

. .-is ixv\ go;-i -üi? in 'Tonzerji m {fccernte

Op algemene aanvraag zal er op zaterdag 13 januari opnieuw een TOP 100 FUIF
plaats hebben. Maar daarvoor hebben wij uw hulp nodig!
De honderd beste platen van de voorbije muziek-jaren! Da's relatief natuurlijk. Mijn per
soonlijke top 100 zal zeker en vast verschillend zijn met de jouwe. Daarom is het dus
de bedoeling om een algemene top 100 op te stellen van alle Tonzentleden. Elk
Tonzentlid moet dus één top 10 invullen. En zo kom je dan aan een ideale top 100 alla
Tonzent, en bijgevolg ook aan een bangelijke fuif.

Dit was dan even een definitie voor een top 100 voor de iets minder begaafde lezers
onder jullie, hiermee wordt maar weer eens bewezen dat Tonzent openstaat voor ieder
mens.

Met andere woorden:

Gelieve dit papiertje in te vullen en in de daarvoor voorziene bus in Tonzent te drop
pen. Er liggen trouwens in Tonzent ook nog invulpapiertjes, als je deze krant niet wil
verknippen.

Mijn Top 10
1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 0

Vergeet niet zowel uitvoerder als titel van het nummer te vermelden, anders is de
stem niet geldig. Je naam mag ook niet ontbreken, anders is dit stembiljet niet geldig.
Ieder lid mag maar 1 formulier invullen!

NAAM;
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POP-POLL ANNO 2000
1

Het eindejaar nadert, en daar zijn we natuurlijk weer met ons welgekende vragenlijsQe. Wij j
zouden graag weten wie er nu wel of niet gegeerd is in Tonzent. Uiteraard is het ook interes-,
sant om te weten welke activiteiten voor herhaling vatbaar zijn en welk soort fuiven we in het|
vervolg best achterwege laten. Je hoeft geen volledig lijstje op te maken, maar het zou natu-1
uiiijk wel fijn zijn. Let wel : wij hebben een neus voor valsheid in geschriften en corrupte i
omkooppraktijken. De winnaars zullen in stijl hun prijs in ontvangst mogen nemen tijdens heti
jaarlijkse galabal. Wij verwachten zowel uw ingevuld lijstje (in de brievenbus in de buurt van de i
toog, alwaar u toch wel ooit zal moeten passeren) en uw aanwezigheid. Alvast Merciekes lil j

I

Man van het jaar: i
Vrouw van het jaar: '
Best geklede man van het jaar: {
Best geklede vrouw van het jaar: i

Heetste stoot van het jaar: '
Trendzetter/ster van het jaar: j
Koppel van het jaar: i
Single van het jaar: i

Fuif van het jaar: j
Optreden van het jaar: i
Instuif van het jaar: i
Activiteit van het jaar: '
Tapper van het jaar: ,
D.J. van het jaar: i
Hit van het jaar: '
Aanwinst van het jaar: {
Flop van het jaar: i
Student van het jaar: •
Werkmens van het jaar: j
Lompe stoot van het jaar: i
Uitspraak van het jaar: i

I

Misschien wel leuk om intussen ook uw wensen en verwachtingen voor het volgende jaan
nu reeds te formuleren, zodanig dat daar tijdig rekening mee kan gehouden worden. i

I

• Activiteit van volgend jaar: i
• Specifieke wensen voor het volgende jaar: '
• Goede Tonzent voornemens voor het volgende jaar: j

I
Naam : i

I

H  :



NIEUWSFLITS!!!

Er wordt in Tonzent niet alleen gefeest, maar er wordt ook ZWAAR ver
gaderd. Soms kan men dat 'zwaar' wel met een grote korrel zout nemen.
Beslissingen worden er altijd gemaakt. We hebben het hier over de Kern
en de Ledenraad. Zie hier enkele nota's van onze secretaris:

Onderhoud: Om tonzent een nieuwe
en schone look te geven dienen de ver
antwoordelijken van onderhoud enkele
dossiers in bij werkgroep lokalen en
terreinen, o.a voor de tuin, de ver
warming, sanitair en de DiscoBar.

Fuif & Instuif wil er dit jaar een spet
terend fuifjaar van maken, hiervoor
zijn centjes nodig. Op de kern is er
beslist dat, wanneer er aan de kassa
meer dan 10 OOG fr. binnenkomt, de
eerstelO.OOQ voor Tonzent is, de rest is
voor werkgroep fuif en instuif (met een
maximum van 10.000). Zo hebben zij
een budget OM de volgende fuif/instuif
ineen te steken. Deze regeling vraagt
natuurlijk een deftige administratie I!

Tap: Om alle onduidelijkheden op te
klaren, we hebben een nieuwe tapver-
antwoordelijke. Hans Janssens (beter
bekend als: Hans van den unie) zal dit
jaar tap onder zijn vleugels nemen. De
testdrankjes die u de laatste tijd om de
oren vliegen gaan nog even door. Laat
het u smaken!! Er komt ook weer elke

maand " een drankje van de maand",
ook de mensen die het niet zo op alco
hol hebben gemunt, komen aan hun
trekken.

Vorming: onze "welgevormde vorm-
ingsverantwoordelijke" (haar eigen
woorden hoor), serveert u de komende
maanden weer 2 fantastische
activiteiten, zo is er in december de "

veilig vrijen tournee" en in januari: zet
je beste beentje voor: stijldansen.

PR: vanaf januari vindt u misschien
Tonzent op het internet via:
www.Tonzent.be, Kwinten zoekt hier
nog info over, maar houdt ons zeker op
de hoogte.

Vergaderingen: op de(n)startver-
gadering werd er gevaagd om slechts
1 keer per maand een vergadering te
doen. In de maand oktober hebben we

dat gedaan. Maar we vinden het toch
beter terug over te stappen naar 2 ver
gaderingen per maand, zo kan alles
deftig opgevolgd worden! Wij
verwachten tijdens de volgende ver
gaderingen dan ook ALLE verantwo
ordelijken. volgende vergaderingen
zijn gepland. 10/12 om 19.00 23/12
om 19.30

Den tuin: het komt er dan toch ein

delijk ook van. De Tuin, die er nu al
een hele tijd als een slagveld bij ligt,
wordt begin maart door Walter C. picco
bello in orde gebracht. Met dank aan
de jeugdraad en de Tonzentkas zal dit
na veel wachten toch kunnen
gebeuren. Jullie helpende handen zijn
altijd welkom.

Varia: er werd een voorstel gedaan
om een kassa te plaatsen, hiermee
wordt gewacht tot de euro zijn intrede
doet.

Thalie the secretary
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STOPPEN MET ROKEN gllM ®S»i® 3J®ii

Van oud naar nieuw, het moment om met goede voomemens af te komen.
Eén daarvan is: 'dit jaar ga ik stoppen met roken'. Eén van de betere
voornemens vind ik persoonlijk, alhouwel weinigen hierin slagen. Om
dit slaagpercentage fors te verhogen staan hieronder enkele tips om
te stoppen met roken, en ze zijn niet uit de duim gezogen.
Integendeel, ze komen uit het beter vaktijdschrift.

Bepaal je stopdag en leef er naar toe.

)"«>Verminder niet, maar stop volledig.
Bij stoppen in één keer duurt de pijn het
kortst. De meest succesvolle ex-rokers zijn
van de ene dag op de andere gestopt.
Maak je omgeving 'tabaksvrij' en verwijder
alles wat je eraan kan doen denken.

)*»'Wondermiddeltjes bestaan niet.
Nicotinehoudende kauwgum en pleisters
kunnen de ontwenningsverschijnselen
draaglijker maken, maar uiteindelijk ben je
wei zelf verantwoordelijk voor het feit dat
je stopt met roken of niet.

Breng familie, vrienden en collega's
op de hoogte en durf steun te vragen.

)'">Hou je redenen om te stoppen in
gedachten en overbrug de moeilijke
momenten door afleiding te zoeken in
kleine dingen. Beoefen een hobby om iets
om handen te hebben.

Beweging helpt om te ontspannen:
sta onmiddellijk op na de maaltijd, maak
een wandeling of ga zwemmen of fietsen.
Sluit je aan bij een sportclub.

)■> Ontwenningsverschijnselen zijn nor
maal, Je lichaam herstelt van je verslaving
en van de schade die de tabaksrook heeft
aangericht. Deze verschijnselen zijn van
korte duur en verminderen binnen de
eerste twee tot drie weken. Ze verdwijnen
binnen de drie maanden.

J^^-Verander je gewoonten! Vermijd de
eerste dagen en weken de winkel waar je
sigaretten kocht. Kies in de trein, in het
restaurant ruimten voor niet-rokers.

)*>Door te stoppen met roken smaakt je
eten beter en neemt je eetlust toe. Let op
je lijn en begin niet te snoepen. Gebruik
caloriearme producten: groenten, fruit,
mager vlees of vis, niet-gesuikerde
dranken, suikervrije kauwgum, ... Drink
veel water.

)**Als je het moeilijk krijgt: poets je
tanden, drink een glas water, neem een
douche, eet een stuk fruit, denk aan je
motivatie om te stoppen, adem enkele
keren diep in en uit.
>*^Heb je toch een keer gerookt?
Beschouw het als een slippertje. Maak
jezelf geen verwijten maar leer ervan. Stop
opnieuw met roken.

Beloon jezelf. Stop bijvoorbeeld elke
dag het geld dat je uitspaart door niet te
roken in een spaarpot. Beloon jezelf na
verloop van tijd met een cadeau.

Een artikel van de Christelijke Mutualiteit
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Zo schotje ben je
erwcer? Heb je

•j weer wat nodig?
i- i

Ik heb over je ge
droomd. Heb jc je '

lekkere koart J

weer bij jc?jj-r)f^
''7. - 7 - -J- fSiri

.;Niet wachtenljj Stop ?"
■,l hem ir. me. moor wel

HEEL longzQoml

HEEL GOEDI Duw
V hem nu helemoal
%  naar binnen..
7-, Ah...oaQooohhhhh! •

-' f

.7 Oh J/*' Nu heb ik ^
je pincode nodig. ■;

^ Geef hem mij moor.
ï' Jo, jQ perfect.

A■

Het voelt zo LEKKER
<•1 fS

,  Oh Jol Bevestig
.> rToetS nu m wat je vonj' V-, ^ '

om le koort zo DIEP .4. u uu 4. - Crukoon deom je KOOPT zo Dicr . ^ me wilt hebben. Niet r-/ ^ ^
inmii te hebben ' ■ 1 v ,r .fcchterkont. Doe hctlfin mij re neooen. verlegen zijn. Kom opL Oooooohhhhh

<Öh. je bent ZO goed'.
/ Ik kon het gewoon *,
9  niet meer binnen

Het komt!
HET KOMTl

AAooohhhh

Oooh, ik ben klaar. ; '
-'Pok het er moor uit....<4.

'■•y <4'
4  lQn920om <

7  y- % ;houden

Zo schatje,
ben je crwccr'

Zeg eens Wot is er zo interessant
oan die verrekte gcldoutomaot dot je

i  er elke dag geld moet halen? 1

Tfo
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POEZIE

Gewoon vrienden

Ik zie je heus wel staan,

maar als je langs loopt kijk ik je niet aan.

Moet ik dan laten merken hoeveel ik om je geef,
moet ik laten merken dat ik alleen voor jou leef.
Ik zou alles voor je doen wat je ook vroeg,
ik zou het willen zeggen, maar geen woord is goed genoeg.
Waarom kan ik het gewoon niet zeggen ?
Dat ik zo verliefd ben valt niet uit te leggen.

Ik geef mezelf iedere keer valse hoop,
ik denk iets te merken van verliefdheid bij je als ik met je loop.
Ik zou zo graag willen zeggen : maak je hart open en laat me erin,
maar dat gebeurt nooit want voor jou ben ik gewoon een
vriendin.

Janssens Tinne
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VERJAARDAGSKALENDER

Een verjaardag vier je nooit alleen.
Hint:

trakteer ledereen die de volgende 2
maanden verjaart.

©ICllMIIBilR IIMIk»

2. Tars Vervaecke

4. Dominleck Lombarts

5. Tom Noppe
6. Nathalle Barbé
7. Lieven Zawenepoel

MIchlel Zwaenepoel
8. Koen Magdaleens
13. Krista Van Steenwinckei

16. Marinka Van Ingelgom
Joke Vander Vurst

17. Sylvie Van Espen
Senne Meeus

26. Wendy Caron
27. Elke Andrles

30. Nathalle Cleynhens

4. Anneleen Mortier

5. Ineke PIra

6. Veerie Van Craenenbroeck
10. Bram Ven de Velde

12. Hans Verplancke
Hylke Decaluwe

19. CIndy Heens
21. Jürgen Cogghe
24. Kristof Bonnaerens
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AGENDA

ZONDAG 3 DECEMBER

JURASSIC SUNDAY

ZATERDAG 9 DECEMBER

SINTERKLAAS, DE MEER-
DAN-EEN-MANS SHOW

ZONDAG 10 DECEMBER

KUISINSTUIF

Kern/Ledenraad 19u

ZATERDAG 16 DECEMBER

VEILIG VRIJEN TOURNEE

VRIJDAG 22 DECEMBER

CHRIOFUIF

ZATERDAG 23 DECEMBER

Kern/Ledenraad 19.30u

DIN 26 TOT VRIJ 29 DECEMBER

OVERSCHOTTEKESINSTUIF

ZONDAG 31 DECEMBER

OUDJAAR(party!) !!

VRIJDAG 5 JANUARI

EERSTE VRDDAG VAN DE

MAAND OPTREDEN (SOON)

ZAT 6 TOT ZON 7 JANUARI

SPORTWEEKEND

ZATERDAG 6 JANUARI

Kern/Ledenraad

ZONDAG 7 JANUARI

KUISINSTUIF

JURASSIC SUNDAY

ZATERDAG 13 JANUARI

TOP 100 FUIF

ZATERDAG 20 JANUARI

STIJLDANSEN

Kern/Ledenraad

ZATERDAG 27 JANUARI

GALABAL

ZATERDAG 3 FEBRUARI

MODESHOW SCOUTS noz

ZONDAG 4 FEBRUARI

KIFIKA: BAMBI

FIGHT CLUB

VAN DON 5 APRIL
TOT ZON 8 APRIL

TONZENTWEEKEND 2001




