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Dit Is het gratis en tweemaandelijks
ledenblad van

JeugdHuis TonzenT vzw
Hutstraat 22

1910 Kampenhout
016 / 65 04 61
lnfo@tonzent.be

Dit tijdschrift wend uitgebracht op 2 April
2001, meteen oplage van 200.

Klachten, opmerkingen, tips,
vragen,...

over deze Tonzentkrant kan u

steeds kwijt bij Kwinten Verspeurt,
Tinne Janssens of via

krant@tonzent.be

Tonzent Minimum Geopend:
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Informatie omtrent het jeugdhuis

Tonzent vzw vindt u tevens op het
internet. Alsook de laatste updates

van de activiteitenkalender.

http://www.tonzent.be
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VOORWOORD
Beste allemaal,

'Daar is de lente, daar is de zon...'
zong men vroeger uit volle borst.
Moderne versies beperken zich tot 'Al
wie da ni springt, al wie da ni
springt...' en ga zo maar door! Het
gaat niet goed met het Vlaamse
chanson... En dat betreur ik toch.

Vroeger zat iedereen gekluisterd aan
de radio voor de Vlaamse Top Tien...
Nu gaat men porno bekijken in
discotheken. Mijn God, waar gaan
we naartoe! Nee, geef mij maar de
fantastische Nicole en Hugo of Louis
'The Karate Kid' Neefs. Zij zongen met
een ware intieme passie over steden,
weides en liefdes. Zij pakten de koe
bij de horens. Nu moet je al eens
goed kijken of dat beest geen gek dier
is, of ze geen BSE heeft. Will Tura
deed nog een verwoeste poging met
'Mooi, 't leven is mooi' maar helaas...
Maar nu moet je eens eerlijk zijn. Je
kan dezer dagen niet meer naar het
nieuws kijken... In een half uurtje tijd
slaagt men erin zonder pardon kijk
end Vlaanderen depressief te maken.
Oké, ze vullen alle negatieve items
wel eens op met een geboorte van
een walvisje of ons bomma die 150
jaar is geworden. Maar waar blijft het
positieve nieuws, het echte leuke
nieuws... Waar je nog eens kon
lachen met de nieuwtjes! Ik hoor het
u al denken... 'Wat heeft hij nu weer
gedronken? Amaai, hij is weer goed
aan het zwammen!' Ik moet jullie
echter ontgoochelen; ik heb nog niks

gedronken... Trouwens, u heeft het
ongetwijfeld gezien: ons aller
Hutstraat begint weer op een straat te
lijken. We kunnen terug zonder het
schaamrood op onze wangen te krij
gen, zeggen dat Jh Tonzent in de
Hutstraat ligt. Geen vuile auto's meer,
geen vuile kleren... Allemaal
afgelopen, terug naar de normale ver
keerssituatie! Het einde van dit werk

jaar komt er stilletjes aan aangehold.
Dat wil zeggen dat er weer enkele
vacatures worden uitgeschreven. Om
een tipje van de sluier op te lichten,
kan ik jullie al verklappen dat er zowel
in RvB als in de Kern heel wat zaken

zullen veranderen. Nieuwe gezichten,
nieuwe motivaties, nieuw!
Ik zeg het je nu al; denk er eens over
na! Zou jij niet graag meewerken aan
Tonzent? Zou jij niet eens mee een
activiteit in elkaar steken? Denk er

eens over want we zijn op zoek naar
mensen die bereid zijn om zich naar
het volgende werkjaar toe zich in te
zetten voor Tonzent... Hey, je weet, er
is een tijd van komen en er is een tijd
van gaan. En wanneer voor sommige
de tijd van gaan is gekomen, dan
hopen wij dat er een tijd van 'mensen
komen' gaat! Allez ge snap wel wat ik
bedoel....

Think about what 1 just said!
Luv ye all !

El presidento

Kristof



TERUGBLIK

1

Vrijdag 2 februari

SCOUTSFUIF BERG.

Aangezien ik (zoals velen) er niet was
zou je best aan de weinigen die er wel
waren (tip: scouts Berg dus) vragen hoe
het dan wel was op die avond. Naar wat
ik heb gehoord was het bangelijk.

Ronald Mekdonald

Zaterdag 3 februari

SHOWGIRLS

Woooow, De Miss]
België verkiezing is
niks vergeleken metj
dit!!

De meisjes van "Okkezeel" hebben hun
mooiste kantjes laten zien!
Daar kan nog wat van geleerd worden!!
Geslaagde avond voor de Scouts van
Nederokkerzeel dus!

Tinne

Woensdag 14 februari

VALENTI3NSINSTUIF.

Naar goede gewoonte zat er weer
romantiek in de lucht op deze avond. Of
er stelletjes gevormd zijn, zou ik niet
kunnen zeggen maar de kans was zeker
wel aanwezig; ze lag er dus om te gri
jpen. Velen hebben dan waarschijnlijk
ook geprobeerd maar grepen er miss
chien wel naast. Voor de anderen die dan

weer in de roos schoten, zou ik zo
zeggen: doe zo verder en hou die cupido
-pijlen in aanslag.

Ronald

Zaterdag 17 februari

TOUR EN TONZENT

Tonzent werd weer eens

omgebouwd door Mr. K.
en Mr. B.! Ze creëerden

een intieme en warme

sfeer; gewoon een relaxe
avond met de nodige
ambiance! De Pineau de

Charentes (drankje van de avond) was
ook wel goed te pruimen en we hebben
er zelfs een nieuwe Olymische sport bij
gecreëerd. Echt wel goed dat Tour en
Tonzent een vaste waarde wordt in ons

Jeugdhuisje!
Tinne

Zaterdag 24 februari

CARNAVAL INSTUIF

Voor de o, zo weinig verkleede aanwezi
gen toch nog een geslaagde avond,
neen? Negen mensen lieten zich deze
avond even gaan toen ze in hun kleerkast
doken of hun uitfit voor deze avond

bedachten. Zoals Maarten 'lunatic'

Daems die deze avond als gigantische
banaan doorbracht.

Spijtig dat er niet meer inspiratie
rondzweeft onder ons tonzentleden of is

het gewoon een tekort aan lef?
Tinne



Vrijdag 2 maart

RETRO HOUSE PARTY.

Je moet het wel toegeven: het was
RETRO. Daar sommigen onder ons dat
geen hele avond aankonden (de Up-To-
Daters), bleef de nodige sfeer er wel In
hangen. "Hoe doen ze het', zou ik mezelf
beginnen af te vragen. Het antwoord biijf
ik jullie natuurlijk schuldig.

Ronald

Zaterdag 3 maart

MUZIEKINSÏRUMEWTENMUSEUM

Spijtig genoeg héél weinig geïnteresseer
den voor het muziekinstrumentenmuse

um. ü'uist geteld 2) Spijtig ook voor deze
2, want het is dan ook niet doorgegaan.
En anderzijds was het ook spijtig omdat
het helemaai niet zo'n gewoon saai
museum is, waar je aiieen maar mag luis
teren en kijken I Nee, nee het was meer
dan dat; maar wat meer, dat vertel Ik je
niet. Je zal zelf maar eens moeten gaan
kijken...

Kim S.

Vrijdag 9 maart

CROOUE-INSTUIF,

Naar goede gewoonte zat er weer honger
in de lucht op deze avond. Of er gegeten
is, zou ik niet kunnen zeggen maar de
kans was zeker wei aanwezig; ze iag er
dus om te grijpen. Velen hebben dan
waarschijnlijk ook geproefd maar konden
de keuze niet maken uit ons zeer uitge
breid gamma aan Croqueskes. Voor de
andere die de keuze wel konden maken,
zou ik zo zeggen: "Hou uw geld in de
aanslag voor een volgende eetinstuif."

Rony-boy

Zaterdag 17 maart

RISK-INSTUIF
Naar goede gewoonte zat er weer speelzin
in de iucht op deze avond. Of er gewonnen
is, zou ik niet kunnen zeggen, want er is
helemaal niet gespeeld. De reden hiervoor
is dat die avond gebleken is, dat het
Riskspel verdwenen is. Dit was de vast
stelling van enkele zeer gemotiveerde
Risk-freaks die een halve avond besteed

hebben met het stukje voor stulqe uitkam
men van Tonzent. Geen enkel spoor van
het zeer gegeerde spel. Elk hoekje en kan
tje van het gebouw werd onderzocht maar
tevergeefs. Dus één of andere Bozo heeft
het spel mee naar huis.
Het zou dan ook zeer vriendelijk zijn ais
deze persoon het spel in zijn originele
toestand zou terugbrengen.
Aan iedereen die enige informatie kan
geven over deze verdwijning kan altijd bij
iemand van de Kern of RVB terecht, en er
is natuurlijk een beloning voor elke
Informant.

Zaterdag 24 maart

AS-PIKANTFUIF,

Naar zeer goede gewoonte zat er weer
vanaiies In de iucht. Bier was er weer met

vaten (zelfs misschien te weinig). Meisjes
waren weer met genoeg "boqes", klaar
om geplukt te worden. Het is dan ook
niet te verwonderen dat het secretariaat

in Tonzent vol veren ligt. De beats
knalden weer door menig vlies. Daar dit
ai geplukt was, kan dit schadelijk zijn
voor de bloedsomloop. Zoals gewoonlijk
konden onze 2 getrouwe Chiro-DJ's op
menig applaus en ge"moonwalk" reke
nen. Meerdere palen werden dan ook
bediend van dansende objecten. R.



EEN JEUGDHUIS??

Deel 1

Een Jeugdhuis in Kampenhout?
Een samenraapsel van artikels uit de oude doos.

Wil jij daar beweren dat je nog nooit van
Jeugdhuis Tonzent gehoord hebt?
Ah, u maakte slechts een grapje! Daar
zijn we blij om, want de gedachte dat er
mensen zijn die bij het woord Tonzent
aan waadvogels of Indonesische schotels
moeten denken, is voor ons perfect
ondraaglijk.
Iedereen in Kampenhout weet toch dat
er een jeugdhuis is,
maar weten zij ook wat
er allemaal gebeurt?
Wat is dat nu eigenlijk,
zo'n jeugdhuis?
Seks, drugs en rock-
'n'roll? Wij moeten je
teleurstellen. De seks blijven we maar
uitstellen. De drugs beperken zich tot het
overmatig koffiedrinken ter onder
drukking van... ja, van wat? De rock'n'roll
daarentegen, daar pleiten we schuldig.
Een Mens is niet gemaakt om perfect te
zijn...
In al onze onovertroffen bescheidenheid

kan je tonzent zien als een oase in de
cultuunvoestijn die de voorts fantastische
witloofstreek is. Tonzentleden zijn gulzig
en willen meer dan Up With People in
Kampenhout en duur discotheek-vertier
buiten Kampenhout. Wij willen elke week
uit ons dak gaan, in ons eigen dorp.
Tonzent tracht op deze nood in te spelen
op dezelfde wijze als elk ander jeugdhuis.

Activiteiten vallen uiteen

In drie grote groepen:
ontmoeting, vormln

en recreatie.

Maar effe formeel nu:

jeugdhuis Tonzent is een V.Z.W. die zich
tot doel gesteld heeft de jeugd vor
mende, sociale, sportieve en ontspan
nende activiteiten te bieden. Om zichzelf

een jeugdhuis te kunnen noemen moet
de werking van Tonzent voldoen aan
bepaalde kwalitatieve en kwantitatieve
criteria die vermeld staan in het gemeen

telijke jeugdwerkbelei
dsplan (waarover
eerder in deze krant

reeds meer) Deze
activiteiten vallen

uiteen in drie grote
groepen: ontmoeting,

vorming en recreatie. Alle activiteiten van
de Tonzentwerking vallen ergens onder
één of meerdere van deze drie noemers

te plaatsen.
Om dit alles een beetje duidelijker te
maken dachten wij er aan om alledrie
deze pijlers eens grondig uit de doeken
te doen in de volgende tonzentkranten.
Wat we met dit woordje uitleg duidelijk
willen maken is dat tonzent veel meer is

dan een goedkoop café.
Dus... Tot ziens I

li

Tot Tonzent

Tonzentkrant

en... tot lees I Tot de



Deel 2

Gewone instuif. Ou'est-ce que c'est?

stel je voor:
Op een gewone zaterdagavond wandel je In
Tonzent binnen, je zoekt je de beste barkruk
die je nog kan vinden, je bestelt een drankje,
maakt een praatje met je vrienden en geniet
wat van de uitstekende muziek. Na een goed
keurende blik op het aanwezige publiek zoek
je Iets interessants te doen op het
affichebord. Ha, volgende week vrijdag een
gratis optreden in Tonzent. Je overtuigt je
vrienden ervan dat dit een niet te missen

spektakel is, waarna zich een goed gesprek
ontpiooit over ik zeg maar wat, de kwaiiteit
van de hedendaagse Belgische rockmuziek.
Even iater daag je je Hef uit voor een partijtje
tafeivoetbai en iaat hem of haar natuuriijk
winnen. Vanzelfsprekend neem je volgende
week revanche aan de goeibak. Nadien biijf
je nog wat nakaarten met vrienden. Zulk een
simpel spel ais kieurenwies kan je natuuriijk
niet blijven boeien, je zit dan ook (vat rond te
kijken en je blik valt op de boekenkast. Je
kiest een tof tijdschrift en nestelt je in het
saion alwaar je je iaat meesiepen door de
interessante literatuur (vb. Deze Tonzentkrant). Je
bent bijna door je tijdschrift heen ais de tap
per van dienst je iaat weten dat hij de laatste
tapt. Oei, zo iaat ai? Je bestelt gauw nog je
laatste kouwe choco, je spreekt nog snel met
je vrienden af hoe iaatje volgende week naar
de tiim vertrekt en haast je naar huis of één
of andere fuif in de buurt. Morgen komen we
wei terug.

Dit, beste leden, zou één van de vele
mogelijke scenario's kunnen zijn van wat een
gewone instuif in Tonzent betekent.
Sommigen onder ons maken het doorgaans
wellicht Iets bonter, maar ik zal me welvoeglijk
tot dit voorbeeld beperken.
Waarom nu, zal je je afvragen, een beschrijv
ing geven van wat we allen reeds vele malen
hebben meegemaakt? Welnu, ik tracht je
hiermee diets te maken wat een jeugdhuis-
en jeugdhuis Tonzent in het bijzonder -nu
eigenlijk is. Over de drie pijlers hadden we het
eerder al. Je kan natuurlijk wel raden waar de
instuif bijhoort. Inderdaad, instuif is ontmoet
ing.
Wat is daar nu zo geweldig aan, hoor ik je al
zeggen. Wel, gewoon het blote feit dat dit in
Tonzent mogelijk wordt gemaakt. Het Is niet
nodig daar veel ingewikkelde woorden aan
vuil te maken: heel de Instuif met al wat daar

bij hoort is ontmoeting. En dat is eigenlijk
heel wat. Deze Instuif vraagt veel organisatie:
tappers, verwarming, elektriciteit, stockbe-
heer, kuisen, de kicker repareren, muziekin-
stallab'e, de abonnementen, onderhoud... en
ga zo maar door. Alles moet In orde zijn.
Waarom is deze instuif nu zo belangrijk voor
Tonzent? Eerst en vooral brengt de verkoop
van drank wat geld in het laatje. Met dit geld
kunnen activiteiten gefinancierd worden en
kunnen het gebouw en het interieur onder
houden worden. Ten tweede is deze instuif

voor de meeste leden de eerste stap op weg

naar een verdere kennismaking met de werk
ing van Tonzent. Je komt in contact met het
aanbod van activiteiten. Je kan meewerken
aan de organisatie van activiteiten enzovoort.
Je leert er veel mensen kennen. Zodoende
vormt de instuif, waar Tonzentleden elkaar
ontmoeten, een zekere basis voor de rest van
de werking. In een gezellige en open sfeer
kan het aangenaam vertoeven zijn in Tonzent
En dat is wat we allemaal willen.

Dus : Tot ziens! Tot Tonzent!



EEN JEUGDHUIS??

Deel 3
Vorming. Een vies woord?

Dit derde deel in de reeks Tonzent-info zal

gaan over de vorming.
Stop nu niet meteen met lezen. Dikwijls -en
we geven graag toe: soms terecht- is er geen
kat geïnteresseerd in 'vormende' activiteiten.
Hoe komt dit?

Vrij eenvoudig: Sinds lang hebben de vor
mende activiteiten een negatief imago.
Veelgehoorde klachten zijn: vorming is saai,
niet aangepast aan de leefwereld van de
leden, wereldvreemd en onnuttig. Wij kunnen
hier zeker inkomen. Diareeksen over de prob
lematiek van de Peruviaanse boeren, lezingen
betreffende de vervuilingsgraad van het
milieu en uiteenzettingen over de werking van
internationale politieke instellingen zijn
gewoon niet interessant voor de modale
Tonzentbezoeker en horen ook niet in een

jeugdhuis gegeven te worden. Vorming werd
lang op een betuttelende manier gegeven.
Eén of andere expert kwam ons met zijn dia's
en video's overdonderen met een heleboel

feiten en kwam ons verteilen hoe slecht wij
eigenlijk waren en hoe we het vanaf nu
zouden moeten doen. Dit is de patemalish's-
che versie van vormingsacüviteiten. Op die
manier bereik je niets en wek je alleen maar
wrevel bij de leden. Onze Peruviaanse boer
wordt er niet beter van en wij hebben ons
heel de avond verveeld. Iemand die komt

beweren dat jongeren nergens meer interesse
voor hebben en dat met aiie geweld wil ver
helpen met een doodsaaie vormingsactiviteit
creëert zo zijn eigen gelijk. Dit kan anders, en
is in Tonzent eigenlijk ook al anders.
Tegenwoordig bestaat er in Tonzent een veel
ruimere en modernere kijk op die zaken.
Wij willen geen mening of visie opdringen,
wij weten dat jongeren zelf kunnen denken
en beslissen. Vorming moet tof blijven. Wij
komen in Tonzent tijdens onze vrije tijd. En
we willen allemaal deze vrije tijd aangenaam,
nuttig, tof, interessant en zinvol doorbrengen.
En in Tonzent moeten we er gewoon voor zor
gen dat dat kan. Wat is nu aangenaam, nut-

tig, zinvol, tof enzovoort? Wel, dat zal
iedereen toch het best voor zichzelf weten,
zeker. Wij, als jeugdhuis, bieden je gewoon
een aantal mogelijkheden aan en je kiest dan
maar zelf waarmee je je bezighoudt.
Misschien zie je niet onmiddellijk wat we hier
mee bedoelen. Daarom een paar voorbeeld
jes. Het spelen van een gezelschapsspel kan
heel leuk en gezellig zijn. Maar heb je je ooit
gerealiseerd dat het spelen zelf sociaal gedrag
bij uitstek is. Het vergt ook een intellectuele
inspanning. Elk goed kaarter zal getuigen dat
concentratie belangrijk is. Nog een ander
voorbeeld: de lectuurkast. Hierin vind je aller
lei tijdschriften, je kan lezen over watje inter
esseert. Je steekt er toch steeds wat van op.
Geloof ons: de lectuurkast is vorming. Nog
straffer: het gewoon openhouden van de ins
tuif in vorming. Je moet constant met mensen
omgaan, je leert nieuwe mensen kennen, je
voert discussies en gesprekken over van alles
en nog wat. Asociaal gedrag wordt niet getol
ereerd in Tonzent. Dat merkt iedereen die ons

bezoekt, en dat is toch ook nuttig en zinvol.
Conclusie: eigenlijk is heel Tonzent vorming.
Wie had dat ooit gedacht? Er valt in Tonzent
zoveel te doen dat je al een serieuze nihilist
moet zijn om je vrije tijd er compleet nut
teloos door te brengen. Je kan er nog heel
wat bijleren. Bon, we zijn er, zal je denken.
Heel Tonzent is vorming en dat is nog tof ook.
Juist, maar nog niet volledig. Naast deze
eerste soort, die we de constante vorming
zullen noemen, bestaan er nog een tweede
soort vorming, die vla speciale activiteiten.
Waarom is deze tweede soort dan nog nodig
als heel Tonzent al vorming is?
Wei, dat is heel eenvoudig. De constante
vorming alleen kan onmogelijk realiseren wat
wij als jeugdhuis willen bereiken. Wat willen
wij als jeugdhuis dan bereiken? Simpel
gezegd: dat onze leden een beetje nadenken
over zichzelf en de wereld waarin ze leven,
dat ze kritisch zijn, maar open. We leven in
een wereld waar niet alles koek en ei is. We

8



hebben misschien onze persooniijke proble
men maar we kennen ook de maatschap

pelijke kwalen. En het is gewoon onmogelijk
om deze te negeren en er ons niets van aan

te trekken. Wij gaan je in Tonzent niet met de
vinger wijzen, maar kunnen je duidelijk
proberen te maken hoe je op een verantwo
orde manier met bepaalde zaken kan
omgaan. Zo zie je maar dat deze tweede
soort vorming noodzakelijk is. Juiste infor
matie omtrent een probleem is de eerste stap
op weg naar de oplossing. We kunnen het ons
niet veroorloven blind te blijven, anders
dansen we onszelf al lachend in het graf.

We gaan vanuit tonzent de wereld niet ver
beteren, dat weten we ook wel. We willen je
gewoon even een zetje geven en hopen dat je
er iets van mee pikt. Dat je niet dronken rijdt
of dat je je niet laat vangen aan 70 punten
programma's.
Velen herinneren zich misschien nog de leer
rijke gesprekken rond drugs of aids, of de
amusante uitleg over tarotkaarten of de
luidruchtige oiievatenpercussie of stijidansini-
tiatie. Laat vooral duidelijk zijn dat deze
activiteiten onder noemer vorming te plaat
sen vallen en dat ze door alle deelnemers zeer

gesmaakt werden. Vorming kan dus tof zijn.
Wij hebben je als jeugdhuis heel wat te
bieden, een hele waaier van mogelijkheden.
Aan jou om ze zelf te ontdekken.
Dus... Tot ziens! Tot Tonzent!

SAMENGERAAPT EN DEELS

GESCHREVEN DOOR VDAB ANTWER

PEN

Elke Andries

MET dank AAN DE ARCHIEVEN VAN

JH Tonzent

Deel 4:
Recreatie

Over recreatie kunnen we kort zijn. We kunnen
het natuurlijk ook in het lang en het breed
uitsmeren. Het is één van de functies waaraan
een jeugdhuis moet voldoen en tonzent vol
doet er ruimschoots aan. Een groot deel van
de werking bestaat uit recreatieve activiteiten:
sport, films, optredens, fuiven, verkieedinstu-
iven, thema-avonden, ... U vraagt, wij draaien.
Volledig uitgedost als harlekijn plezier maken
aan de toog. Bewijzen wat we hockeygewijs
waard zijn op het ijs. Frustratieveriagende
inspiratie opdoen tijdens de fight dub. Op een
zwoele zomeravond buiten staan dringen om
een glimp op te vangen van het optreden van
Zita swoon. Uitgeregend worden op de luide
tonen van Moby... U vroeg, wij draaiden. Meer
inkt hoeft hier niet aan verspild. Buiten miss
chien nog het feit dat je met al je ideeën
terechtkan op de ledenraad. U vraagt, zij
draaien, of... beter misschien nog: u vraagt, u
draait!

Wat kan er dan nog wel verteld worden over
de drie pijlers van de werking van tonzent?
Wel, beste leden, laat u niet vangen aan het
verregaand analyseren van de activiteiten om
ze in één van de drie vakjes te kunnen plaat
sen. To define is to confine, sprak ooit een wijs
man. Benoemen is beperken, en dat kunnen
wij volmondig beamen. Met een beetje goede
wil en wat ruimdenkendheid, twee eigen
schappen die doorgaans de jeugd worden
toegeschreven, kan rustig gesteld worden dat
de meeste activiteiten van tonzent onder meer

dan één van de drie noemers kunnen geplaatst
worden. (Voor het geval uw lange termijnge
heugen u in de steek iaat. We hebben het hier
over ontmoeting, vorming en recreatie) Met
een beetje fantasie, en dat bezit u toch ook,
kan deze lijst van drie functies zelfs flink uit
gebreid worden. Wij noemen maar wat: dien
stverlening, maatschappelijke participatie,
groepsvorming, creativiteit, informatie, cultu
urbeleving, ... dat jargon kent geen grenzen.
Laten we ons dus niet te sterk vastpinnen op
wat terminologie. Wij organiseren activiteiten,
door en voor de jeugd, en we proberen daar
iets waardevol van te maken. Laat het
geweten zijn.
Verder rest ons alleen nog: Tot ziens! Tot
Tonzent!



VOORUITBLIK
~~~~ inkleding. Het is meer dan sterk aan te

raden om te "komen" aangezien er spet-

i#AM nriN C TftT 70N S ADRTL Arende verrassingen verwacht worden.

TONZENTOEEKE^^ was heeft gelijk en kan zich daar al op en
Wanneer u dit leest Is het waarschijnlijk
ai te laat om in te schrijven, maar je kan
nog steeds proberen (en zeker als het
voor 3 april is).
Ergens ver weg in Antwerpen zetten wij
(ietteriijk) ons tentjes op. Een fantastisch
weekend voor de boeg, af en toe wat
nadenken, luisteren, praten of ruzie
maken, en vooral veel spellekes spelen
en ons amuseren. K.

VRUDAG 6 APRIL
EWDM: KILUOY

Vandaag een gratis Roek-optreden,
nameiijk finalsiten van RockVonk: "Killjoy".

ZATERDAG 7 APRIL

TOUR & TONZENT
Spijtig genoeg niet met Fiero, maar
waarschijnlijk wel met een ander draniqe.
Even goed als de vorige keren! Of zelfe beter

VRIJDAG 13 APRIL
CLUB 6R PARTV

Omdat het al een
tijd geleden is, dati:^^^sli^
er nog eens een

Tonzentfuif in

Tonzent is doorge
gaan, zulien we
jullie geduld niet

fti. nittyt'nt

ianger op de proef stellen en weer naar
goede gewoonte met een schitterende
fuif uitpakken. Het belooft een heet
avondje te worden met enerzijds zwoele
muziek en anderzijds de aangepaste

top voort)erelden op pikanters.
Foxy Ronald

ZONDAG 15 APRIL
KICKER-TORNOOÏ

Ben jij lOcm groot, heb je een voetbal-
broekske aan, en kunt ge goe shotten?
Kom dan met ai uw vriendjes aan een
bareke hangen en tegen een balleke
shotten.

Ben je dit niet, dan kan je misschien
meedoen aan het kickertornooi. Voor de

iets minder inteliigenten onder ons: een
kickertornooi is hetzelfde dan een
"tafelvoetbaltornooi".

Je moet je wel inschrijven, er hangt sinds
enkele weken al een inschrijvingsaffiche
op de vaiven. Dus je naam erop schrijven
is de boodschap. Meer detaiis vind je
daar trouwens ook. Kwinten

ZATERDAG 21 APRIL
VERRASSIN6SACT1V1TE1I
Het zou nogal onnozel zijn als we hier
meer uitleg over zouden geven. Hou je
ogen en oren maar open en dan kom je
het heus wel te weten.

VUDAG 27 APRIL

VLAAMSCHE SCHLAGHER-
I  INSTUIF MET PENSEN
Om onze roots niet te veriiezen, is het af
en toe nodig om met het verleden in con
tact te treden. Dit kan gebeuren gepaard
gaande met een smakelijke witte en
zwarte pens. Ronald
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MEI
VRUDAG 4 MEI

EWD: ZEPPOS
Een tweemans project van Koen Deca en
zijn conpaan. Gratis en voor niks een
rustige avond, met fijne muziek.

ZATERDAG 5 MEI
TOUR & TONZENT

U kent het principe. Indien niet, kom dan af.

ZONDAG 6 MEI

JÜRASSIC SÜNbAY
Lekker eten voor een zeer goed betaal
bare prijs. En nog veel meer.
Diner at 6.30 pm.

VERG. NIEUWE RVb
Beste lidjes en leden,
We zijn aan het werken aan een nieuwe
ploeg voor volgend jaar. Hebt ge goesting
om JOUW inbreng te vergroten, wil jij je
bestaande engagement nog een beetje
uitbreiden en zie jij wat meer verantwo
ordelijkheid binnen Tonzent wel zitten? En
wil je wel wat meer tijd investeren in je
jeugdhuis? Aarzel dan niet en kom naar
deze bijeekomst. Wij hopen velen van u
daar te mogen begroeten opdat Tonzent
ook weer volgend jaar kan schitteren.
Weet je het allemaal niet zo goed, kom
dan ook gerust eens langs of spreek een
van de pipo's van de Raad van Beheer
gerust aan... Weet je ni zo goe meer wie
da zijn... Nico, de lange smalle; Anneke,
de welgevormde; Krista, het bruisende
brein; Kwinten, de fakkende adonis of
Kristof, de wiide krijger!!
Dit is een startvergadering waar vooral
veel uitleg zal gegeven worden en
gepraat zal worden over wie, wat, wan
neer en hoe. Je MOET niet in de raad van
beheer stappen als je vandaag komt.
Hopelijk zien we u in Tonzent rond een uur
of zeven. Kristof

VRIJDAG 11 MEI

—DE FAVORIETEN FUIP!
Na het grandioze succes van vooraf
gaande edities In andere parochies heeft
de crisismanager van de parochie zich
het lumineuze idee toegeëigend om het
feestje te laten plaatsvinden In ons chris
telijk doch wredig stulpje. Dit is nog een
laatste keer de kans die men krijgt om
zich te bezinnen voor de examens. Grijp
ze en uw gebeden zullen in hun totaliteit
verhoord worden.

Deze fuif wordt u aangeboden door
UITROEPi

Ronald

ZATERDAG 19 MEI

MULTIPLE CHOICE GRORT
't Zijn bijna examens, daarom nu al een
voorproefje: welke activiteit is volgens
jou de activiteit die vandaag moet
plaatsvinden?

O Karting
O Lasershooting
O Duiken

O Golf

O Paintball

O Paardrijden
O Agualibi (voor zover dit een sport mag wezen)

Al deze sporten zijn onder voorbehoud.
Daarom is het best dat je steeds een
tweede keuze invuit.

tip: op een examen doe je dit beter niet.
Kwinten

ZONDAG 20 MEI
KIFIKA

Voor de kleinsten onder ons:

- De klokkenluider van de Notre Dame

Voor de grootjes onder ons:
- American Pie (de hebreeuwse versie in het

Spaans ondertiteld)
R.
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AGIMONT, 'LE CHATEAU'
Voor één weekendje hebben we dan

toch ons fel begeerde jeugdhuisje
moeten laten liggen, maar we had

den het ervoor over. Het verlengstukje
van 'onze living' heeft moeten plaats
maken. Veel plaats... We zagen het iets
grootser deze keer. Dus hebben we
samen een kasteeltje gehuurd. Wat we
daar twee dagen en twee nachten
hebben mogen meemaken, ga ik niet
proberen in één enkel tonzentkrantje
neer te pennen.
Het was gewoon neig. We waren eigen
lijk even een heel groot gezinnetje. Met
in totaal 57 inschrijvingen kón het
gewoonweg niet meer stuk en het plezi
er was naargelang. Alle moeite die in de
organisatie kroop, verbleekte naast het
enorme enthousiasme van bijna 60
mensen die er samen midden in de nacht

het bos inge
trokken zijn, ge-j
fuifd hebben,!
eten klaarmaak-1
ten, op 30ml
hoogte de aap
uithingen in de
bomen, het
moordspell
oplosten en last!
but not least: een

kasteel kuisen isl
ook niet niks geweest, maar met een
gedeelde inzet was alles mogelijk.
Bedankt nog eens aan iedereen!
Zondagmiddag, iedereen moe maar
voldaan. Het was 'weer goe geweest'!
We gaan het nog eens overdoen, zoveel
is zeker: dixit teo.

Olivier Rillaers alias Pluk

POEZIE
MODERN SOCIETY

ALL SMILING,

PRETENDING TO BE HAPPY

ALL HOPING

NO ONE WOULD SEE THE LENELINESS

BEHIND THAI CHEERFULL MASK.

BUT EYES CAN TELL !

ALL STRUGGLING

WITH PROBLEMS NOT MEANT POR ONES EARS

ALL LAÜGHING

TO KEEP ÜP THEIR SO-CALLED FRIENDS

ALL CHOKING

IN THE EFFORT TO BE POPÜLAR

ALL EMPTY IN A FULL ROOM

ALL TOGETHER

ALL ALONE

AND THAT'S ALL ! SILFO
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NIEUWSFLITS!

Even de verschillende werkgroepen overlopen:

ONDERHOUD: VORMING:

Voor de verwarming kregen we een viertal
offertes binnen, we besloten na een
prijs/kwaliteitonderzoek om de firma
Bouiloot uit Vilvoorde de verwarming te
laten zetten. Dit kost Tonzent zo'n 360.000

frankskes. dankzjj de subsidies die we hier
voor krijgen is er nog zo'n 160.000,- zelf te
betalen. Deze werken zullen and mei van

start gaan.
De werken achter den toog zijn al ver
gevorderd, Kristof Demulder maakt een
flight-case voor de nieuwe installatie. Steven
De Prins maakt de schuiven voor de cd's.

De werken aan den tuin zullen zo snel

mogelijk begonnen worden.

PODIUMPROGRAMMATIE:

Nico V. en Kristof Bonnaerens horen her

en der rond bij kleineren en grote
groepen, zij zorgen ook voor een spet
terend optreden tijdens de jeugdveer-
tiendaagse.

SPORT:

Schrijf u massaal in voor de volgende
sportactiviteit (kickertoernooi) en laat
zien wat je waard bent II!
Er werd een voorstel gelanceerd om een
minivoetbalploeg op te starten onder de
naam 'Tonzent". Dit voorstel werd zeer

enthousiast onthaald. Nu nog mensen
die er hun schouders willen onder zetten,
en de rest van de voetbalploegen kan
Ingemaakt worden.

Het museumbezoek is niet doorgegaan,
ondanks de vele promotie die er voor
gemaakt werd, spijtig.

Zoals je wel gelezen hebt in één van de
vorige artikels waar vorming uitgebreid aan
bod kwam, komt de term "vorming" bij de
meeste mensen meestal niet zo positief
over. In 95% van de gevallen is dat door
een vooroordeel dat heel wat mensen

hebben t.o.v. het woord "vorming".
Het is dit jaar dan ook al enkele keren
gebeurd dat er bitter weinig respons
komt op de vormingsactiviteiten.
Eigeniijk wel een beetje spijtig, want elke
maand op zoek gaan naar activiteiten is
niet makkelijk en dat die dan door onder
bevolking niet door kan gaan, is dit spi
jtig en enorm frustrerend.
Daarom deze oproep!
Vormingsactiviteiten zijn heel breed, dus
heb je één of ander idee en het zou dan
toevallig geen vormingsactiviteit zijn, dan
zorg ik er persoonlijk voor dat het bij de
juiste werkgroep terechtkomt.
Het mag eender wat zijn, en als het dan
niet voor dit jaar is, dan komt het zeker
in de agenda voor het begin van volgend
werkjaar.
Hartelijk dank.

Kim, uw welgevormde vormingsagente

FUIF & INSTUIF:

Zwier uzelve op de plak -en werklijst,
feestje bouwen is de boodschap!

13



NIEUWSFLITS

TAP:

er wordt gevraagd van het leeggoedkot netjes te houden,
voor de rest: nog steeds een drankje van de maand u
aangeboden door onze tapverantwoordelijke.
Lege tapdagen mogen nog steeds opgevuld worden

STRIPBIB:

geen nieuws, goed nieuws?!
De bankkaart voor de stripbibbers was even "over tijd", en
wordt weer in orde gebracht door Kristof M.

NOG MEER NIEUWS:

TOUR & TONZENT,

SABAM

BARKRUKKEN

NATHALIE

Bij de vorige tour en tonzent werd de
sport" barkrukwerpen" beoefend, hierbij
werd de deur beschadigd.
De schade wordt door de sportman
betaald. Potje breek, potje t>etaal...

Wij betaalden dit werkjaar ongeveer
60.000,- saham. Er zal 7Pkpr en vast met
deze mensen een afspraak worden
gemaakt om deze zaak eens wat meer
toe te lichten. Wij wachten vol spanning
af.

Iemand enig idee waar al onze verdwe
nen barkrukken zich bevinden? De laat

ste tijd zijn er maar de helft van de
barkrukken die we enkele maanden gele
den hadden.

Aan de huidige bezitter van onze
barkrukken: Gelieve ze terug te brengen!
We missen ze echt wel!

Onze fiere secretaresse Nathalie neemt

ontslag uit de Raad van Beheer.
Aangezien ze de functie van jeugdcon-
sulent op zich neemt, voelt ze zich ver
plicht om ontslag te nemen uit de raad
van beheer. Dit om de objectiviteit te
bewaren.

DRANKVERGUNNING
Zoals u al wel kon merken in uw mailbox

of hoorde in jeugdhuis Tonzent, is er
vraag naar een vergunning voor sterke
drank (dit voor enkele keren per jaar, op
Tour en tonzent en om de drie maanden

als drankje van de maand). Na heel wat
over- en weer gepraat met de geïnter
esseerden ( 2 mensen op deze vergader
ing) is er besloten de lijn door te trekken
en geen dranken in te serveren jeugdhuis
Tonzent waar je een drankvergunning
voor nodig hebt II Sterke drank kan geen
plaats hebben in een jeugdhuis, of toch
zeker niet op regelmatige basis.
Tonzent is geen café, maar een
jeugdhuis, waar je met een visie achter
staat.

Reacties hierop kunnen nog steeds via de
rvb. Kern, en Ledenraad.
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DRANKVERGÜNNING

Een deel van die visie hierover werd enkele
weken geleden via internet naar de leden
gelanceerd. Hieronder vind je daar een
fragment uit:

Het voornaamste element is dat we nog steeds met een jeugdwerking bezig zijn en
niet met een jongerencafé. Voor onze werking krijgen wij subsidies van de
gemeente. Het Is en mag ook niet onze doelstelling zijn om vlotjes mee te gaan In
een commercieel circuit. We moeten pogen om op een andere wijze een ultgaans-
mogelijkheld te bieden aan de jongeren. Als je deze visie moeilijk kan volgen, bedenk
dan even waarom je naar Jeugdhuis Tonzent komt en niet naar bijvoorbeeld het
Scenario gaat??

Als het enkel met goedkope drank te maken heeft, dan zouden we Inderdaad beter
een café kunnen worden, maar dan kan je de subsidies vergeten en gaan die prijzen
ook omhoog en dan moet de naam JEUGDHUIS ook maar wegvallen!

Of kom je toch omdat Jeugdhuis Tonzent net dat andere weet te bieden. Een gezel
lige activiteit, de mogelijkheid om zelf eens Initiatief te nemen en plaats waar je kan
experimenteren. Wel als dat zo Is dan Is het onze taak om de werking van Jeugdhuis
Tonzent In stand te houden en te ondersteunen.

Ook moeten we rekening houden dat wij een grensloos vertrouwen krijgen van oud
ers die hun kinderen vanaf 14 al In onze handen toe verlaten. Indien wij overgaan tot
het schenken van sterk alcoholische dranken zal dit vertrouwen voor hen niet zo evi
dent meer zijn.

We hebt>en gekozen om de grens duidelijk te leggen bij de drankvergunning. Dranken
die geen drankvergunning nodig hebben, kunnen In Jeugdhuis Tonzent getapt wor
den. Andere kunnen we niet toelaten.

We begrijpen maar al te goed dat de jongerencultuur de afgelopen jaren verschil
lende veranderingen heeft ondergaan...
Maar we denken niet dat we die zomaar blindelings dienen te volgen! In vele gevallen
gaat het dan ook om trends en hypes, die volledig voor en door het commerciële cir
cuit gecreëerd worden.

Laat het duidelijk zijn dat er nog steeds een mogelijkheid tot dialoog bestaat,
maar dat een permanente drankvergunning volledig uit den boze is.
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JEUGDWERKBELEIDSPLAN?

Je Oeugd)raadt het al!
Ongeveer een jaar of zes geleden
besliste men op het Ministerie van de
Vlaamse Gemeenschap om alle Vlaamse
gemeenten subsidies te geven voor het
opstellen en uitvoeren van een gemo
tiveerd jeugdwerkbeleidsplan (JWBP). De
bedoeling is dat elke gemeente dit geld
gebruikt om het jeugdwerk
(jeugdhuizen, jeugdbewegingen,
speelpleinwerking,....) te ondersteunen.
De manier waarop ze dit doen is volledig
afhankelijk van hun eigen wil en inten
ties. Het komt er gewoon op neer dat om
de drie jaar een nieuw jeugdwerkbeleid
splan moet opgesteld worden, waarin
vermeld staat welke doelstellingen de
gemeenten de komende drie jaar zouden
willen bereiken. Uiteraard gaat het hier
dan om doelstellingen met betrekking tot
het jeugdwerk. De vragenlijsten die je
enkele weken geleden in je handen
geschoven kreeg - en hopelijk ook zo
serieus mogelijk invulde - worden
gebruikt om een aantal doelstellingen uit
te werken.

In praktijk komt het er meestal op neer
dat een aantal mensen uit het jeugdwerk
zelf dit plan opstellen. Een aantal maan
den geleden werden de eerste stappen
voor het volgende plan gezet. Dit vol
gende plan beslaat de doelstellingen
voor de periode van 2002 tot 2005 maar
omvat ook een evaluatie van het vorige
plan.
Een eerste doelstelling in het vorige plan
was een goed uitgebouwde en
aangepaste jeugddienst, bemand of
bevrouwd door een voltijds jeugdcon-

sulent. Aangezien deze eerste doel
stelling niet werd waargemaakt, was het
ook bijzonder moeilijk om alle andere
doelstellingen tot een goed einde te
brengen. Het uitbetalen van basis- en
werkingssubsidies aan alle erkende
jeugdverenigingen is een onderdeel dat
niet in het water viel. Ook Tonzent kan in

dat opzicht rekenen op een flink finan
cieel duwtje in de rug. Het opstarten van
een grabbelpas of uitbouwen van een
speelbos, evenals meer speelruimte voor
kinderen en ontmoetingsruimte voor jon
geren zijn elementen die niet aan bod
kwamen de afgelopen drie jaar. Gezien
het belang hiervan is het echter niet
onbestaand dat deze opnieuw vermeld
worden. En... aangezien de gemeente
momenteel drukdoende is met de aan

wervingen van een nieuwe, frisse en
voltijdse jeugdconsulent kunnen we
misschien zelfs hopen dat ze waarheid
zullen worden.

Enfin, eigenlijk staat dit momenteel nog
allemaal in zijn kinderschoenen en kun
nen we jou in de volgende tonzentkrant
pas meer nieuws brengen. Een interview
met de nieuwe jeugdconsulent(e) zit er
dan alleszins al in.

Voor meer informatie kan je natuurlijk
ook altijd eens een klappeke doen met
Kwinten, Thalie, Elke, lan, Gwenny of
Kim Londers. Zij proberen namelijk om
zo goed mogelijk een steentje bij te dra
gen aan de uitwerking van dit nieuwe
jeugdwerkbeleidsplan.

Elke
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POEZlE

Een droom
Je kijkt me recht In de ogen
ik voel jouw warmte tegen mijn lichaam
je zachte handdruk in mijn nek
een stap dichter doet mijn benen trillen
terwijl mijn ogen nog steeds verdwalen
diep binnenin, zoekend naar je hart
je andere hand bereikt de mijne
een verbinding, het overslaan van de vonk
eindelijk, het wachten loont de moeite
je fluistert zachtjes in mijn oor
'ik zie je graag'
en dan bereiken mijn ogen jouw hart
ik voel nog enkel jouw zachte lippen
die de mijne teder het hof maken
je ogen openend, zien mijn blozende wangen
een glimlach verschijnt op jouw gelaat
ik fluister zachtjes terug
'ik zie je graag'
en dan word ik wakker

mijn ogen niet verdwaalt in de jouwe
maar verdronken in haar tranen

uuiTcies Mer

OP zog Ni/v.\p.eÊM posry^A^Troc7p.,

HET iNTEtZNeT
i.\&r Pi-AT, ^ / m

OAT zie zo t 1 l OA ?
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AFSCHEID VAN EEN VRIEND ..

Beste mensen,

Zelden ben ik zo verward geweest in
mijn gevoel. Ik heb een gevoel van
fierheid en teleurstelling, van blijd
schap en ontgoocheling. Ik heb de
eer u allen te melden dat onze secre
taris Nathalie Cleynhens zonet door
de gemeente is aangesteld als jeugd-
consulente!

Nathalie, proficiat! Uit de grond van
ieders en ook mijn hart... proficiat!!
Ik ben fier dat jij deze functie kan uitoe
fenen. Het toont dat niet alleen wij in
Tonzent opmerkten wat voor een
gedrevenheid en doorzettingsvermogen
in je schuilt. Ook de gemeente heeft dat
gezien.
Ik ben teleurgesteld omdat je nu geen
andere keuze hebt dan onze Raad van

Beheer vroegtijdig te moeten verlaten.
Om objectief ten opzichte van alle
jeugdverenigingen te staan en om niet
overbelast te raken in je tijdsbesteding,
zijn wij genoodzaakt ons daar bij neer te
leggen. Het valt ons moeilijk omdat we
mijns inziens de beste Raad van Beheer
hadden sinds de laatste 3 jaar! Van de
eerste vergadering wisten we met vijf al
direct wat we aan je hadden! En dat da
goe was daar heeft, denk ik, niemand
aan getwijfeld...

Je drukte je
stempel op
activiteiten

en werking.
Je wasi
aanspreek-j
baar voorl
alle rotjobsi
en voor aani
den toog I
een goel
paksken mee te lallen!
Enkel de pisceins heb ik je nooit zien
kuisen, maar de rest moest er onherroe
pelijk aan geloven. Wat ongetwijfeld de
meeste mensen is bijgebleven is je onbe
grensde inzet voor het Tonzent-Toneei.
Aan de zijde van Boekes wist je alle prob
leempjes, paperassen, etc op te
lossen.

Het liep niet altijd van een leien dakje. Je
had samen met ons ook wel eens moeil

ijkere momenten, maar steeds wisten we
elkaar daar in te steunen...

We wensen je het allerbeste als jeugd-
consulente en weten zeer goed dat je nu
vanop een ander niveau betrokken blijft
met Tonzent. En dat stemt me toch zeer

blij. Weet, Nathalie, dat iedereen een
zeer groot respect had en heeft voor jou
en dat we je 100 % steunen in je nieuwe
uitdaging...

Succes en vergeet ni langs te komen
of de porto geraakt ni leeg!

Kristof
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VERJAARDAGSKALENDER

Een verjaardag vier je nooit alleen.
Hint:

Laat je trakteren door iedereen die de
volgende 2 maand verjaart.

APRIL

4. Tina Rommens

6. Joery Azijn
8. Kristin De Rudder

10. Hadewig Janssens
12. Hylke Decaluwe
13. Inge De Prins
17. Jeffrey Mostrey

Leslie Mostrey
22. Inge Schoevaerts
25. Kirsten Boeve

26. An Hessels

Jola Van Hoof

MEI

4. Joke Mortier

Geert Trappeniers
6. Thierry Francois
7. Annelies Peeters

10. Anneleen Winnelinckx
11. Tine Winnelinckx

12. Steve Barbé

14. Reinhart Croon

16. Simon Ghijselings
17. Peter Van Dessel

Heidi Heremans

Lesley Van Cauwenbergh
18. Veresjka De Smedt

Els Vanhoutte

Veerie De Heyn
20. Maarten Van de Velde
27. Stijn Buys
28. Tomas Keppens
29. Olivier Francois

30. Tom Maesen

Wim Christiaens

Erik Van Vaerenbergh
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AGENDA

ZONDAG 1 APRIL VRIJDAG 4 MEI

JURASSIC SUNbAY LEDENI^D & KERljl
VAN DON 5 TOT ZON 8 APRIL

TONZËNTWEEKEND zaterdag 5 mei

VRIJDAG 6 APRIL

EWDM: KILLJOY zondag 6 mei

EW

ZATERDAG 7 APRIL

D: ZEPPOS;

MEI

T0UR&T0NZEN1'

6 MEI

3URASSIC SUNDA

tOÜk & tONZENT verg. nieuwe RV
VRIJDAG 13 APRIL VRIJD^ 11 ̂MEI

CLUB 69 PARTY DE FAVORIETEN FÜIlj!
ZATERDAG 14 APRIL

LEDENRAAD & KERN VERASSINGSACTIVITEI^
ZONDAG 15 APRIL Z0NDAGJ3J^EI^ ̂

KlCKER-TORNOOl LEDENREID & KERNi9u
ZATERDAG 21 APRIL VRIJDAG 18 MEI ̂  ̂  ̂
VERRASSINGBACTIVITEIT LEDENRAAD & KERl^

ZATERDAG 19 MEI

VIJDAG 27 APRIL MULTIPLE CHOICE SROR
VLAAMSCHE SCHLAGHER-

INSTUIF MET PENSEN ZONDAG 20 MEI

ZATERDAG 28 APRIL KI FI KA
LEDENRAAD & KERN




