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Wees Voorgezeten

VoorWoord

RESPONSIBILIDAD

POEDELNAAKT

Een nieuwe start, nieuwe gezichten, ne nieuwen toog, bekan ne nieuwen hof, a
"State Of the ART" discoceedeemengmuziekpaneei, nieuwe tappers, een
nieuw

verwarmingsmachien om ons te verwarmen op koude, regenachtige
winteravonden...

Wat gebeurd er toch allemaal in ons aller jeugdhuizeke?

Er hangt verandering in de lucht, ik voel het kriebelen aan mijne kleinen
teen, spontaan beginnen mijn neusvleugeltjes te trillen, het gevoel is niet
meer te stuiten,ikscheur de kleren van m 'n Hjf en EA ERVOOR...
Als Je mij zoekt, I'H probably be out there, running and dancing BUTTNAKEö
through the fields of Campwood.

Hopelijk doet U hetzelfde...
(We kunnen ons daarna toch aan de nieuw chauffage komen verwarmen)

Uw nieuw nederig voorzitterke
Peter Daems
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TeRugBh'k

Tonzent TeRugBh'k

Zaterdag 2 juni

Sukilove en Blind Alley

Zaterdag 2 juni: een datum die in vele
cultuurmensen hun geheugen gegrift
staat, want wie Sukilove -egt, zegt
Cultuur.

Dit was de tweede keer dat Pascal

Deweze en de zijnen (al waren het er nu
anderen) het podium in uw Kampenhouts
jeugdhuis betraden.
Eerst mochten de mensen van Blind Alley
het volk opwarmen, en dan was het grote
moment aangebroken:
Een eenvoudige (haast banale) opstelling,
maar waar toch veel uitgehaald werd.
liet zijn dan ook geen prutsers, maar stuk
voor stuk professionele muzikanten, en
dat was eraan te zien. Nummers zoals

"AH the girls in the summer" (wat de
echte titel is, weet ik niet, maar dit is

degene die \V*derik eraan gaj) en "Don't
ever change" blijven nu noch altijd in
mijn hoofd .spoken. Er zijn weinig
avonden dat ik met zo'n goed gevoel naar
huis ga.

fiokibTSKrikkes

rMtmiiUq i junj
lïjjssi

Zaterdag 9 juni

Examenfuif & ouw zakkenfulf

Tonzent heeft weer aan onze uitgeputte
blokkertjes gedacht. Een fuifje waarje al
je frustraties en examenstress uit je lijf
kon swingen. Maar toen de blokkers
omstreeks middernacht huiswaarts

keerden was het bijlange nog niet gedaan,
toen M'as het de beurt aan de ouderen

onder ons om hun danskunsten nog eens
boven te halen!!!

Zaterdag 16 juni

Fruitstuif

Fruitsla, fruitcocktails, fruitbrochetten,
allerhande fruisapjes en een
zonnige inkleding ...dé ingrediënten om
de zomer en de vakantie op een
gepaste wijze in te zetten. En dat hebben
we dan ook gedaan. En wees er
maarzeker van 'there was fruit all over
the place'.

Nico
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TeRugBh'k

Woensdag 27 juni

Uitslagfuif

Geen rekensommen, formules, wetten,
definities, teksten, berekeningen, ...meer.
Ook het nagelbijten, bet puffen, het
stressen, het zweten, het gokken, het
zuchten,... was voorbij (voor 2 maanden
weliswaar). Eindelijk eens tijd voor
volledige rela.xing van lichaam en geest.
En dat was wel nodig na zo 'n bel.se
periode van examens. Daaivoor was het
Tonzent the place to be. Een rustig
babbelke of een hevig danske placeren,
alles kon op de Uitslagfuif. Sommigen
met uitslag en anderen stil hopend op een
goed resultaat. Iedereen goed gemutst
om aan de lang verwachte holiday te
beginnen, 't tyas nen gezelligen boel.

Greet

Vrijdag 3 augustus

Opening jeugd -14 - daagse

Wat minder volk dan anders, maar

daarom niet minder ambiance. Vol

spanning wachten op het resultaat van
vele voorbereidende vergaderingen en
gewaagde ideeën. Een sausje van
sketchkes en ongecensureerd
videomateriaal werd ons allen te berde

gebracht. Van het stoeiplekje van Anneke
tot de voetbalkunsten van onzen

Bonnarens en Vanessa 's bed. En jawel
hoor, het hikte aardig heel wat nieuw volk
warm te maken voor de komende

activiteiten!

Wist u trouwens dat Kris tof M., onze ex-
voorzitter die avond last had van vreemde

haargroei? Dat in combinatie met de

nieuwe tonzent-shirt kon enkel vonken (of
scheuten?) geven voor het begin van ons
I4dagen-durende-jaarlijkse hoogtepunt

Anneleen

Zaterdag 4 augustus

Onthaaldag + fuif

De traditionele dag waarop we de nieuwe
16 jarigen uitnodigen in Tonzent is weer
geschied!
Het itwi zowel voor de nieuwe leden als

voor ons een hele verbazing dat er zoveel
nieuwe gezichten waren, dit was het
moment dat de jongsten onder ons ook
eens achter de tap mochten staan en
aanvoelen hoe het voelt in het vel van een

echte dj. Een waar trainingskamp voor de
nieuwe tonzentjeugd. Op de koop toe
volgde nog een fuifmede georganiseerd
door de tonzentgasten.
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TeRugBh'k

Zondag 5 augustus

Voetbal + jurassic sunday

Het allegaartje van oiiJe toiizenfenaars
heeft weer eens van zijn gat gegeven: een
jurassic siinday urn het resultaat.
Die avond werd n verse pasta onder de
vorm van lasagne, in alle kleuren en
geuren voorgeschoteld. Wat het juist
allemaal iim, kan ik mij niet herinneren,
maar dat het gesmaakt heeft, des te meer.
liet hord urn nog maar net leeg, en daar
kwam het volgende stuk al uit de oven
aangevlogen.
Na deze oveiwloed aan Italiaanse

specialiteiten uit Kampenhout, «yk het
tijdvoor 'creatief met gebak', of uyk het
eerder de Naked Chef, die in Tonzent een

Blijde Intrede had gemaakt ? Creatiefof
Naked Chef, Stefhad toch een heerlijke
(vreselijk zware) chocoladetaart weten te
fabriceren. Van wie de citroentaart was,
weet ik niet meer, alleen hoe ze proefde
(ik val in herhaling).
Een de.ssert, evenwaardig aan een
volledige maaltijd.
Gelukkig was er nog goede muziek ook,
want anders had ik dit alles niet verteerd

gekregen.

Buikpijn!!!

Maandag 6 augustus

Kuisinstuif

Tijdens de jeugd 14 daagse is er in
Tonzent veel ambiance gemaakt. Dat was
overduidelijk als je zag hoe ons
teerbeminde Tonzent erbij lag =een ware
mesthoop. Voor de onoverzichtelijke
taken zoals toiletten poetsen, vloer
.schrobben, de toog opruimen, hier en
daar wat .schilderen, kortom het Tonzent

terug een beetje toegankelijk maken voor
onze allerbeste leden, .stonden de niet zo

talrijk opgekomen kuisvrijwiHigers
klaar.

Vk [LICt[IST[ZCIII«C jF
IEmxvn //
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TeRugBh'k

Dinsdag 7 augustus

Lady's night

Mh, Ladies Night dtis.. jaja. er was er
een hoor. hij was alleen wat
gecainoii/IeerJ met een paar mannen. Op
zich heh ik absoluut niets tegen het
mannelijke geslacht, maar Ladies Night is
Ladies Night. Moesten de, toch wel mooi
verklede, dames wat meer Girl Power

hebben gehad dan hadden ze de mannen
gewoon buitengeschopt.
Maar ik begrijp dat dat op hoge hakken
niet al te makkelijk is. Maar dan op een
moment datje je erbij neerlegt en rustig
een sigaartje zit te roken komen er drie
ontzettend knappe grieten binnen. Hun
namen vond ik wel vrij gek maarja dat
kies je niet zelf. Maar als ik later mama
word noem ik tn'n dochter toch zeker niet

Rob. Steven ofWiet.se hoor.

Hele natje

Woensdag 8 augustus

Dropping

Igroepen. 2 manieren, maar allebei
gedropt! Koude en regen hield onze
mannen en vrouw niet tegen! Na de eerste
tussenstop aan het frituur en met een bak
vol bier trokken ze verder door

Kampenhout in de hoop een volgende
aanwijzing te vinden die hen op het rechte
pad zou brengen. Na een uur of drie
zwoegen en zweten kwamen ze eindelijk
aan in Tonzent waar een frisse pint op
hen stond te wachten.

I  .

-Si,

iJvcfggle

•OHCttv
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TeRugBh'k

Donderdag 9 augustus

Springkastelendag
Vrijdag 10 augustus

Beurs-drank-avond

Hier hebben onze lieve tonzentleden nog
eens volledig de heest kunnen
uithangen!!! Jong en oud, er werd plezier
gemaakt, dat is een feit! Elkaar uitdagen
en eikaars schoenen pikken hoorde er
natuurlijk ook hij!

Ingrediënten: de normale dranken van
alle avonden, enkele bieren die al twee

keer zo zwaar geworden zijn in ons
hierkot, een pjoeter met bijhorend
programma voor het berekenen van de
prijs, een projector om al die prijzen op
groot scherm te laten verschijnen, een
aangepaste inkleding van de zaal, en een
aangepaste, in 't zweet gewerkte tapper:
Nico.

't Was zwaar, vooral dan voor Nico

(eigenlijk alleen voor Nico) en er is wat
qfgez***n dat het niet normaal was, we
waren half uitverkocht.
De fanatiekelingen waren bereid om voor
hunne Jupiler 60 Heetten neer te tellen,
terwijl anderen geduldig de prijsdaling
van den Duvel in het oog hielden en dan
op het gepaste moment toesloegen. Zo
nu en dan werd deze prijsdaling eens een
duwtje in de rug gegeven door dertien
soepekes (dank u, Bart), waardoor we in
de keuken ook ons werk hadden.

Geslaagde avond, en zeker voor
herhaling vatbaar (.spraken toch enkele
stemmen)

Krikkes

onormc
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TeRugBh'k

Zaterdag 11 augustus

Karaoké

Tonzent heeft meer zangtalent Jan we
altijd maar denken, dat hebben we nu wel
duidelijk gezien. Hier en daar viel wel
eens een valse noot, maar dit werd door

het gejouw en gelach niet eens
opgemerkt! Proficiat mannen! (en
natuurlijk ook de vrouwen!)

Zondag 12 augustus

Comedy film night

Geen popcorn vanavond, maar om dat
goed te maken enkele stevige kaskrakers
van formaat, liet was even wachten op
'medewerking' van onze projector, maar
ook dit was niet zo erg. Ons jong volk lag
heerlijk te soezen in de zetels. En
bovendien met zicht op enkele grappige
Jilmpkes. Dat alles voor een spotprijs.
Wat kan een mens zich nog meer wensen
op een rustige zondagavond? Tarzoon liet
zijn 'geval' eens zien, in Scaiy Movie was
de humor al even absurd, bij het zien van
Ace ventura ontstonden reeds wilde

ideeën voor een Ace-ventura instuif
(kuifjes enzo).
Gezellig gezellig en nog eens gezellig.

Anne leen
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TeRugBUk

Vrijdag 17 augustus

Isabelle A

Zaterdag 18 augustus

Kaas - en wijnavond

Ondanks het feit dat ze een ietsje te laat
aankwam en ze haar eerste liedje play
backte was het best een geslaagd
optreden. Dat mag ook wel, als je weet
dat er een fan van aan de zee was
afgezakt naar Tonzent om haar te zien.
De sfeer kwam er al snel in en de mannen
van de Chiro waren al niet meer te

honden. Ze zorgden dan ook voor het
nodige gejlnit, geroep en de bijhorende
kwijl. (Tja. iemand moet het doen hé)
Tussen 'Lekker Beest' en 'Wie ben jij?'
door hield ze een kleine quiz om kaarten
te winnen voor de Wei-fuif en Het ze een
nietsvermoedend koppeltje bij haar op het
podium komen dansen, ('t Was een héél
mooi koppeltje trouwens) Maar ja. mooie
liedjes duren niet lang en het optreden
kwam ten einde. Gelukkig kwam Isabelle
na heel wat bis-geroep nog een
nummertje brengen. Jammer genoeg was
ze na't optreden meteen weg en heb ik dus
geen handtekening kunnen vragen. Dus
als je me even wilt excuseren, ik ga nu
stilletjes in een hoekje wenen ...

Hele natje.

Dit was het ideale moment voor alle

ouders die eens een kijkje wilden nemen
in Tonzent en eens wilden zien waar hun

lieve kindjes nu elk weekeinde uithangen.
We hebben ze dan ook eens extra in de

bloemetjes gezet. Kaas en wijn d volonté.
een gezellig muziekje(pianist). en
natuurlijk: wij!!!

i
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TeRugBUk

Zondag 19 augustus

Diner by glowing

Wel. wel, U hciJ die eirond waarschijnlijk
een barbecue of iets dergelijks verwacht ?
U zou u weer kunnen laten bedienen daar

enkele tonzentleden ? Wel, dan zal u die

avond met dezelfde honger naar huis zijn
moeten gaan, als die waar u mee naar
Tonzent hvam. Wij zijn ook geen beesten
(:-) ) en daarom zijn wij, om een
geslaagde veertiendaagse te vieren, eens
dej'tig gaan eten in het mosselhuis. En
dat het ons gesmaakt heeft!

Krikkes

Zaterdag 25 augustus

Blote luchtfuif

De naam alleen al .sprak tot de
verbeelding van vele mensen. En gelijk
hadden ze. Ambiance verzekerd!!! Maar

wat wilje, als je naar Tonzent gaat, valt
er altijd wel iets te beleven! En ook deze
keer was het raak. Je zou alleen al

gekomen zijn voor de keitqffe
lichtopstelling, want ook hiervoor hadden
de mannen weer hun uiterste best gedaan.
Alles was dus dik in orde. Ook voor de

muziek waren geen woorden. Ondanks de
goeie sfeer er toch ne flauwe plezante
die het zo hoog nodig vond om de
vrachtwagen van de belichting te
besmeuren met graffiti. Maar dit spijtige
voorval kon de mega zalige tonzent.sf'eer
niet doorbreken!!! Afspraak op de
volgende Blote luchtfuif!!!

Marit
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Vooruitblik

VoorUitBUk

Zaterdag 6 oktober

Startfuif

Nu Jat er een nieuwe Raad van Beheer is,

willen zij ook eens laten zien lol wal zij
inslaat zijn, daarmee beginnen we het
seizoen mei een super spetterendfuifUe in
Tonzenl. En dit enkel om hel werkjaar in
te zeilen! Leuker kan niet natuurlijk ...

Vrijdaq 12 oktober

Wereldmuziek

Eens iels anders in Tonzenl dan altijd
hetzelfde. Daarom
wereldmuziekinsluif. Eens laten zien dat
wereldmuziek niet per definitie
slechte muziek is. Dit muzikaal

allegaartje zal naturrlijk gepaard gaan
met

wat wereldknabbeltjes en dus een reden te
meer om eens naar tonzenl af te
zakken.

Tot dan.

Nico

Zaterdag 13 oktober

Opkuis tonzenttuin

Vandaag is het de dag dat we er allen
samen nog eens gaan invliegen, de tuin
die daar nu al zo lang ligt als een grote
molshoop moet eens DRINGEND!!!!
opgeruimd worden, zodat onze tuinman
het nieuwe tonzenl terras verder kan

afwerken. Voor alle mensen die hun goed
hart laten zien en hier een dagje komen
zwoegen en zweten is er die avond een
hapje voorzien.

Zaterdag 13 oktober

Tour 'n tonzent

Ik denk dat iedereen wel weet waarover

het hier gaat. een spetterende avond vol
met de beste funky beats.

Zondag 14 oktober

Kifika

Kinder Film Kampenhout. KiFiKa is een
initiatief van jeugdhuis Tonzent samen
met de jeugdraad van Kampenhout.
Deze gezellige activiteit geeft jong en oud
de kans een leuke Jilm mee te pikken en
even in het vel van de acteur te kruipen!
Deze zondag de-nu-nog-nieuwe-en-
spectaculair-mooi-getekende-fihn: Shrek
en daarna de-voor-de-jongens-mooie-
meiden-film: Coyote Ugly!

TonzenfZijde 12



Vooruitblik

Zaterdag 20 oktober

let me eten

Waar we ons vandaag aan mogen
venvachten... Joost mag het weten, ik
weet het niet, jullie weten het niet, de
enige die het weet zal de tapper zelf zijn,
maar wie is de tapper??? Nee, 1 ding is
zeker het is iets met eten, dus iedereen die

van de mammie en pappie geen eten heeft
gekregen omdat hij/zij een beetje stout is
geweest, weet waar hij/zij naartoe kan.

Vrildao 2 november

Optreden Gollum

Dit is een traditioneel 1" - vrijdag - van
de - maand - optreden, dus een
verassing voor al diegenen die komen.
I ding kunnen we je al zeggen het wordt
echt een schitterend optreden.
SO BE THEREUI

Vrijdag 21 december

Chiro fuif

Van de winst van de Strandfuifkunnen de
mannen van hier rechtover nog wel een
beetje verder, maar een fuifje meer of
minder, daar komt het niet op aan. Het
belangrijkste is dat de fuiven van ons-
zeer-welgekende-chiro heel goed
aanslaan en dat we nu al weten dat er

plezier zal gemaakt worden en bier zal
vloeien.

Ambiance verzekerd dus!

Zaterdag 10 november

11.11.11

Er is naar jaarlijkse gewoonte in de
Sporthal Berg - Gemeentewegel 2 de
II.II.II- actie met in de namiddag
animatie voor onze allerjongsten en dit
van I4.30u tot I7u. Ondertussen kunnen

de mama en de papa een gebakje eten en
iets drinken.

Vanaf 17u tot 20u is er de mogelijkheid
om warm te eten. En dan om !9.45u is het

tijd voor het hoogtepunt van de avond,
namelijk de I I.U.1 I-quiz..
Waar wij naarjaarlijkse gewoonte de
spits ajbijten en eindigen bij de besten.
Dus wil Tonzent ook ditjaar van zich
laten horen en hopelijk eindigen we als
beste.

Inschrijving aan de val ven.

TonzentZijde 13



Verslagen

Verslagen

Keukenprinsesjes, holbewoners, groene mannetjes van Mars, Big en Brother, een
relatiebureau,... alles kon in de 50 uren week van JGMCvan 2 tot 7juli 2001).
Is het een sekte? Neen, neen het is een cursus Jeugdhuisanimator/medewerker die 50 uren
duurt.

Wat gaat het worden, wat wordt er van ons verwacht en met welke mensen ga ik 6 dagen
opgescheept zitten? Dat was hetgene dat de eerste minuten van de cursus door mijn hoofd
spookte. Maar al gauw verdwenen deze twijfels doordat we uitgebreid aan elkaar werden
voorgesteld en het bleek dat het daar in Merelbeke echt wel OK was. De week kon dus
beginnen. Meteen werden we geconfronteerd met de 3 basisfuncties, de visie op een
jeugdhuis en de werking ervan, 's Avonds gingen we met z 'n allen naar hetjeugdhuis
Jena te Nazareth. Aangezien de toog het uithangbord is voor een jeugdhuis werden alle
mogelijke weetjes over tap en toog duidelijk gemaakt door een specialist van dienst. Het
»vas niet alleen voor ons maar ook voor de mensen van hetjeugdhuis een leerrijke avond.
Na een paar uitstekend getapte pintjes en een gezellige babbel keerden we terug naar ons
inmiddels vertrouwde stekje.

Dinsdagmorgen na een heerlijk ontbijt met alles erop en eraan vlogen we er in.
Vergadertechnieken, beeldvorming van het jeugdhuis, P.R.& netwerk rond een jeugdhuis
werd allemaal besproken. Geen schoolse bedoening of saaie sessies, integendeel de
ervaringen werden uitgewisseld en er werden enkele zeer nuttige tips meegegeven die
zeker en vast van pas zullen komen in de toekomst. Dinsdagavond hadden we de keuze;
beautyfarm en/ofkaatsen. Al ooit van kaatsen gehoord? Ik ook niet maar nu wel, kans
verkeken, je had er maar bij moeten zijn! Een gezichts-, hand-, voetmassage,... ofeen
henna tattoo al je verwachtingen werden door Karen & Tina volbracht. Na de 5^"
maaltijd, een pintje en een al iets vlottere babbel kroop iedereen wat later dan verwacht
zijn bedje in.

Op woensdag 4 juli stond de structuur van het jeugdhuis, het delegeren van taken, het
functioneren van werkgroepen, de wetten, hetfinancieel beheer & de
subsidiëringsmogelijkheden op het programma. Een zware boterham zul je denken maar
dat viel zeer goed mee. In de vorm van een quiz, een speHeke, een "hevige " discussie en
heftige uitdagingen merkte je het absoluut niet. Ook al werden we tijdens het spel " één
tegen allen " door Guido & Rudi volledig de grond in geboord toch hebben we gewonnen
en bleven ook wij bij ons standpunt. Woensdagavond trokken we met z 'n allen (en ik op de
moto met Jokke!!) richting Gent. Daar volgden we een grqffititocht waar ook de
verschillende muziekstijlen & de subculturen onder de loep genomen werden.
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Verslagen

Nadien werden we nog even door Big & Brother op het matje geroepen in het kleine maar
stinkende kamertje.

Donderdag kwamen de begeleidingshonding van een jengdhuisverantwoordelijke, over
de schreefstituaties, het binnenhiiisreglement en relatievorming aanbod. Hetgene dat 's
avond hierop volgde, zullen vele van ons niet zo snel vergeten; de tussentijdse evaluatie.
Het groepsgesprek werd ingeleid door een caféspel (een rollenspel). Normaal geplande
duur van het groepsgeprek was +/- 2 uur maar er moest heel wat geëvalueerd worden.
Gevolg: een 4 uur durend gesprek. Nooit gedacht dat het zo vlotjes zou verlopen. De
laatste dagen kwamen in zicht en de sfeer werd als maar beter.

Vrijdag een korte sessie over EHBO, gevolgd door de theoretische principes rond soft
drugs + gesprek. Bij de inrichting en de inkleding van een jeugdhuislokaal kan zeer veel
verkeerd gaan. Dit alles werd ons op een uitbundige manier duidelijk gemaakt door
iemand van het PVl. 's Avonds een gezellige BBQ met alles erop en eraan. Tussen en na
ons diner was het aan ons. De begeleiding had genoeg gedaan vonden ze. Doorheen de
week hadden we per groep zitten zoeken, denken, puzzelen aan een tojjë
jeugdhuisactiviteit. Nu moesten we ze alleen nog in de realiteit brengen. Voor sommige
moeilijker dan venvacht maar eind goed al goed. De week was nog maar net begonnen en
de laatste avond m'os al in zicht. Er werd gelachen, gepraat, (veel) gezeverd en weinig
geslapen. Kortom ik denk dat iedereen er van genoten heeft buiten diegene die in de
vroege uurtjes opgebeld werden om vermiste leden op te gaan sporen.

Zaterdagmorgen verliep in shw motion en iets anders dan anders. De laatste sessie
over planning werd kort en krachtig afgehandeld. Rond 14. OOu. werd de volledige
cursus geëvalueerd. Nu kwam het einde echt in zicht. Het opruimen en kuisen bevestigde
dit nog eens. Rond 16.00 uur was de klus geklaard en tijd om weg te wezen. Na een
traantje hier en daar en een dikke knuffel vertrok iedereen tegen zijn zin huiswaarts.
Voila dat was kort geschetst de geslaagde 50 uren week van JGM.
Besluit: naast vorming en nuttige informatie m'üw er .steeds plaats voor amusement,
ontspanning en sensatie!!! -> dus echt de moeite waard!!

Info: http://www.jgm.be

Gr eet D.P.
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Bekende Tonzent&angers

öe Personen achter deze termen

Zoals je al weet is er elk jaar een nieuwe kern en een nieuwe raad van beheer. We willen
je nu graag officieel voorstellen aan wie drager is van welke functie!

Raad van Beheer

Voorzitter; Peter Daems

Yoe Tonzentgangers
Ik denk dat de meeste mensen me wel al kennen

na al die jaartjes en voor diegenen die het nog niet wisten, ik ben sinds
kort voorzitter geworden van ons nederigjeugdstulpje.
Als je iets te vragen hebt ofder ligt iets op uwe lever of je hebt een
prachtidee maar weet niet hoeje het moet uitwerken of je wil gewoon e
klapke komen doen. Aarzel dan niet om me aan te spreken.

Yours Truly

Boekhouding; Nico Van Craenenbroeck

Tonzentgangers aller landen verenigt u want Ie nouveau ReVanBehe est arrivé
en ze gaan er een ferme lap op geven. Enen ouwe zak is blijven plakken en
dat ben ik. Want ik heb hetjobbeke van mijn leven gevonden namelijk de
boekhouding. Een goedprogrammaatje schrijven en 't is in orde.
Voordeel: ik kan veel tijd en moeite steken in de rest. Niet dat dat nodig
zal zijn, want al die groene plantjes hebben natuurlijk energie genoeg.
Natuurlijk heb ook ik de beste voornemens om ditjaar nog eens het onderste
uit de kan te halen om op een waardige manier mijn Tonzentcarrière af te
sluiten.

Zodus mijn lieve kindertjes als u iets te zeggen hebt dat uwjeugdstulp
aanbelangt of wil u een fantastische activiteit op poten zetten, zeg het,
schreeuw het of fluister het lief in mijn oor en al uw wensen zullen
bewaarheid worden.

TonzentZfijde 16



Bekende Tonzent&angers

Penningmeester: Kim Struelens

Hey allemaal.
Ik ga er vanuit dat iedereen me wel al kent. maar voor diegenen waar ik nog een
onbekende voor hen. hier dan toeb een korte voorstelling.
Ik hen Kim en kom al ruime tijd (ik heh hier al een paar broeken versleten!) in Tonzent.
Ik heb mij dit jaar geëngageerd als Penningmeester in Tonzent.
Dus voor eentjes moet je hij mij zijn. maar vergeet wel nooit je rekeningetje, want de regel
is geen rekening geen geld.

Tot ziens

Secretaris: Kristof Bonnarens

Hallo iedereen.

mijn naam is KristofBonnarens en ik hen de nieuwe TonzenT-secretaris.
Volgens de woorden "peace . love en rock 'n roll " ga ik door bet
Tonzent-leven. Alleen moet ik die drie toestanden is wat meer in evenwicht

brengen. Maar bon . als er ergens iets moet geschreven worden... just say my
name.

Zo. tot de volgende keer,
bye.

Tapverantwoordelijke: Hans Janssens

Beste menskes. zoals ge al weet zijn ii e dit werkjaar van start gegaan met een nieuwe
Raad van Beheer. Ikzelf, den Hans dus (nu van den Delhaize) ben één van de nieuwe
gezichten binnen de Raad van Beheer: ge zult mij al wel kennen want vorig jaar zat ik
reeds in kern als tapverantwoordelijke. Diezelfde functie zal ik nu ook uitoefenen, maar
dan binnen de RvB. Dus ik zal u nog steeds vooizien van de nodige drank en
versnapperingen. Mensen die graag willen tappen of dit willen leren zijn altijd welkom,
net zoals voorstellen voor het drankje van de maand.

Zo. nu weet ge hoe de vork in de steel zit.

Groetjes en .see you in Tonzent.
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Bekende TonzenfSangers

Kern

Onderhoud: Kristof Demulder

Hallo, ik hen Kristof, ge hebt mij waarschijnlijk aan ranalles en nog uw zien prnt.sen in
Tonzent.

Ja, inderdaad, ik heb de pnitstaak op mij genomen, ik doe namelijk 'onderhoud'. Maar
gelukkig sta ik daar niet alleen voor; enkele andere tonzentleden helpen mij bij die taak.
En hoe meer hoe liever. Zonder 'ons'zou Tonzent er binnen de kortste keren als één

enorme vuilnisbelt uitzien. En ook mi.s.schien zonderjou ? Als je eens zin hebt om de
handen uit de mouwen te steken, je bent altijd welkom.! Het is immers geweten dat in 't
algemeen de werkinstuiven vrij ludiek verlopen, en dat een hechte band met andere leden
de jouwe zal zijn. Schrik niet terug, maar .'spreek mij gerust aan. Al zie 'k er wat nors uit
zo nu en dan, ik bijt echt niet.

Uw trouwe tonzentkabouter

Sport: Maarten Daems & Rob Van Buick

Geachten, wij zijn Rob Van BuIck en Maarten Daems. Wij nemen dit jaar de
verantwoordelijkheid van sport op ons!
Wij helpen het hele jaar door Jeugdhuis Tonzent van .sport te voorzien. Heb je ideeën,
vertel het ons, wij zuHen uw dromen laten uitkomen (in de mate van het mogelijke
natuurlijk!)

Uitstap: Rob Van BuIck

Ik, Rob Van BuIck, ben ook uw nieuwe verantwoordelijke voor de uitstappen dit jaar. Heb
je ideeën (ook hiervoor) twijfel niet en kom eens aan mijn mouw trekken! Ik zal mijn best
doen aljullie wensen te vervullen, niets is onmogelijk, hè!!!

Fuif: ???????????????????????????

Deze vacature staat nog steeds open. Dus als iemand zich geroepen voelt tot deze functie,
ben je steeds meer dan welkom.
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Bekende TonzenfGangers

Vorming: Greet De Prins

Een jeugdhuis is een ontinoelingsplaats voorjongeren met een open sfeer waar men zich
kan ontspannen, vrienden kan ontmoeten, waar men actief en/of passief kan meewerken en
waar een beetje vorming best wel op zijn plaats zit. Dit jaar neem ik vorming voor mijn
rekening.
Vorming: iiiiiiieeeeeee! Aaaaaaaaaa! Wat een vreemd/akelig woord zullen jullie denken,
"bilt no panic vorming kan je héééél ruim zien. Een klapke of een hevige discussie aan
den toog kan ook al vormend zijn.
Jaja, Tonzent is één en al vorming zonder dat je het beseft.
WHje eens graag buikdansen in je favoriete stulpje of een snelcursus Spaans volgen, heb
je zin in een avondje zeeslag, volksdansen, rela.xatie, jeugdhuizentocht heb je nood aan
actie en reactie?

Laat het weten dan plannen wij het in de activiteitenkalender. Ik zou zeggen: "Hoe gekker
hoe beter!!". 't Is niet de bedoeling om jouw vrije tijd op te vullen met de
wereldproblematiek MAAR om jullie een fris, origineel, hip, creatief en zwoelig aanbod
voor te schotelen. Dit kan alleen maar met jullie inzet en overdosis van motivatie en
enthousiasme.

Denk dus zeker en vast niet:" vorming is boring en nutteloos ". Integendeel, kom eens een
kijkje nemen en je zult gevormd worden (lees: versteld staan).

Krant: Siska De Wolf & Steven De Prins

Wij hebben het krantje voor onze rekening genomen en hiermede sluit onze grote meester
en veteraan in de mediawereld zijn loopbaan als PR in Tonzent af.
Wij willen KWINTEN tevens ook bedanken voor al het werk dat hij de afgelopen jaren in
Tonzent heeft verzet.

We hopen nu geleidelijk aan in zijn voetsporen te treden (nen 43)en u zo goed mogelijk
van dienst te zijn. We proberen er het beste van te maken maar het is voor onzentwege ook
nieuw dus knijp een oogje dicht als je een foutje tegen het lijf loopt.

De redactie.

Stripbib: Fannv Cabie

Ergens in Tonzent, ver boven de begane grond, beleven honderden stripjiguurtjes allerlei
spannende avonturen. Op zondag kan je bij mij terecht om deze verhalen van onder het
stof te halen en ervan mee te genieten.
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What Happened

What happened

^£>1 TqiLET

i> S&r

Huweiü-^ ZOUO^^
A^EijfS
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OnderHoud

Woordje van onderhoudswege

Verwarming!

IJ zal het wel gemerkt hebben zeker ? Tonzent heeft vanaf heden een nieuwe
verwarming ! Begin-midden september was het wat frisser in ons living, maar
dat kwam omdat er maar twee stuks van de oude chauffages meer werkten. Ze
is dan toch eindelijk afgeraakt, na wat 'tussenpauze', zullen we het maar
noemen. Vanaf nu: één druk op de knop naast de zekeringenkast bij het
openen, en het 'kot' is verwarmd! Zeg nu nog dat we u niet in de watten
leggen !

De tuin!

Oochére, ocharme, onzen hof. Het gaat traag vooruit (moment van schrijven).
Dit komt waarschijnlijk omdat de 3 tonzentkabouters die dieje grote molshoop
in den hof moeten verplaatsen, nogal uitgeput zijn. Als u wil dat het geheel in
een hogere versnelling schiet, kan ik u maar l ding op het hart drukken: kom
eens een dagje meewerken ! 't is Gratis en voor niks ! Wat wilt ge nog meer ?
:-) Afijn. Ik hoop dat Walter nu (als u dit leest) terug kan beginnen, of al
bezig is, zodat we er volgende zomer toch van kunnen profiteren.
Wie brengt er strandstoelen mee ?

Tooqkuren!

Hij komt er langzaam maar zeker, er wordt aan gewerkt, er wordt aan
gewerkt. Maar studeren en tonzentprutsen gaan niet altijd hand in hand door
het leven. Ook weer bedankt aan al diegenen die al zoveel hebben gedaan (in
particular: Steven, Nico, Peter, Kr is tof M., Kris tof B., Hans, Siska, en al
diegenen die ik hier vergeet: als ge allemaal meiskes waart, ge kreeg één voor
één een bees.)

Krikkes
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Öe Tapkraan Spreekt

öe Tapkraan Spreekt

Zoals iedereen at weet is het in januari 2002 zover dan moeten we ai onze oude fi'ankskes
in de kast laten liggen en betalen met de nieuwe blinikende euro. Dus was bet dringend

tijd voor de nieuwe prijslijst in euro.

Drankenliist

Frisdranken

Cola 35,- €0.87

Cola Light 40,- €1.00

Fanta 35,- €0.87

Bruis.water 35,- €0.87

Plat water 35,- €0.87

Fruitsap 40,- €1.00

Gini 40,- €1.00

Canada Dry 40,- €1.00

Ice-Tea 40,- €1.00

Cecemel 40,- €1.00

Fristi 40,- €1.00

Sterke dranken

Porto

Glas wijn
Fles wijn

55.-

55,-

220,-

Warme Dranken

Koffie

Thee

Warme choco

Soep

35,-
35,-

35,-

35,-

€1.36

€1.36

€5.45

€0.87

€0.87

€0.87

€0.87

Bieren

Star 35,- €0.87

Stella van 't vat 40,- €1.00

Jupiler 40,- €1.00

Palm 40,- €1.00

Witte 40,- €1.00

Mazoet 40,- €1.00

Kriekbier 45,- €1.12

Carlsberg 45,- €1.12

Duvel 65,- €1.61

Leffe 65,- €1.61

Snacks

Chips
Snoep
Lolly

30,-
30,-

15

€0.75

€0.75

€0.37
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Interview

2 maandelijkse vraag

Wat betekent tonzent voor jou?

Een plek waar je altijd terecht kan voor plezier, ambiance en troost!

Marit

etth...zoveel!

vroeger lag dil anders maar de vraag gaal over 'NU' dus...
Momenteel betekent tonzent voor mij een ontmoetingsplaats waar ik oude en nieuwe
vrienden tegenkom, waar ik een praatje kan maken met de mensen en waar ik aan
activiteiten kan deelnemen zonder enige verplichting. In dit huisje heb ik veel bijgeleerd
en afgeleerd, het is dus ook een plaats waarje kan experimenteren en op 'uwen bek' vallen
zonder ernstige gevolgen! Tonzent is een huis waar vee! gebeurt is, nog gebeurd en zal
gebeuren. Persoonlijk denk ik dat het een rooskleurige toekomst in de ogen kijkt
(natuurlijk met de nodige tegenslagen), de nieuwe generatie is er ééntje waar veel
energiek bloed in zit (denk ik toch).

Annetie

Een plaats waar ik rustig kan babbelen en mij amuseren.

Maarten vdv
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Interview

Een huis vol vrienden.

Peter

awcl, ccn Iiccl gezellige plaats,waar ge iets kunt drinken met een
studcntenportemonnaie; ergens waar ge nog onbeschaamd tnet de blokjes
torentjes moogt bouwen, aan mannetjes met regenjasjes kunt draaien en
ondertussen u uitleven met flashy tnoves op groovy songs...kortom ,the
place to be op een date-loze zaterdagavond!!!

Marthe

IKtek&RflO!
klïUO?...

r^ET DÊ
KinOEfl-

TELEFOÖH f
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Kruiswoordraadsel

Kruiswoordraadsel

Horizontaal

1. activiteit van jeugd 14 daagse 2001
2. dierengeluid - vetras testainentum -
3. lichaamsdeel

4. dierengeluid
5. bijbelse naam - gedorste helmen
6. paard - studierichting - in loco
7. Rustpunt - appelwijn
8. deel van een gebouw
9. /

10.Tonzent is een...

- overblijfsel na verbranding
intercity
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Kruiswoordraadsel

Vertikaal

1. stripfiguur
2. paling - groenten
3. lettertype
4. ... Maria - gedurfd (frons)
5. ons tehuis brahant - eigenschap van een kip
6. hier (frans)
7. karaktertrek

8. opening - lidwoord
9. uitroep van pijn - jongensnaam
10. schoolse activiteit

Laat maar eens zien waar het IQ zit hier in tonzent.
Don 't be afraid and let the brain go!
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VerjaardagsKalender

Verjaardagskalender

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

Oktober November

2 Leen Vanhee 1 Wim Peeters

Kwinten Verspeurt 3 Joke Van Luyck
4 Anja Wouters 5 Wenne Wilkins

6 Peter Alleman 6 Bart Van Craenenbroeck

8 Boris Michiels 10 Tom De Prins

11 Dominik De Buyser Sven Van Dessel

15 llke Eeckhout Wietse Verhaegen

17 Annelies De Booser 13 Wim Hanssen

21 Gorik Priels An Janssens

31 Ward Deprins 22 Elewout De Troyer
25 Maarten Rombouts

28 Bart Vanheste

29 Hans Janssens

30 Melanie Roscam
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Agenda

Agenda

Oktober

Zaterdag 6 oktober
SUirtfuif

Vrijdag 12 oktober
Wereldmuziek

November

Vrijdag 2 november
Optreden GoIIum

Zaterdag 10 november
11.11.11

Zaterdag 13 oktober
Ophiiis Tonzent

Zaterdag 13 oktober
Tour 'n tonzent

Zondag 14 oktober
Kifika

Zaterdag 20 oktober
Iet me eten

Vrijdag 21 December
Chirofuif

tlvl
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