
verschijnt 2maandeli1ks. jaargang 11 nr.,3, April & mei

TobbackNieis

Glimwormlaan 13

TobbackKen
Glimwormlaan 13
1910 Kampenhout



Colofon d Inhoud

Dit is het gratis en tweemaandelijks
ledenblad van JeugdHuis

TonzenT vzw

Hutstraat 22, 1910 Kampenhout
016/65 04 61

e-mail: krant@tonzent.be
URL: http://www. tonzent.be

Inhoud \
Colofon 2

Inhoud 2

Wees Voorgezeten 3

TeRugBlik 4

VoorUitBlik 8

Top 100 - fuif 13

Jongeren-theater 14

Statuten 15

Pop Poll 17

Statuten 25

What Happened 29

Tonzent Stuff 30

Verjaardagen 31

Agenda 32

Februari-Maart 2003

Redactie

Spelling

Tikwefk

Fotografie

HcIcna.Vcrdcycn,
Ken,Kwinten,Franky,B
oncy,Mieke,ehoco,
Sis,Thomas,Dave,

Jurgen

Ellen V.D.S.

de artikclschrijver

zowa iedereen

HoofdRedactie Siska

Lav-oiit Sis en Stef

JeuodHuis minimum Geopend:

Woensdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

19.00-23.00

19.00-01.00

19.00-01.00

17.00-23.00

StrioBib Geopend:

Elke laatste zaterdag van de maand
Zondag 17.00-20.00

TonzenfZiJde 2



VoorWoord

VoorWoord

Ola!

Na een niet-verdiende vakantie op de Canarische eilanden zie ik nog steeds even wit en
ben ik nog steeds even intelligent als ervoor. Hoewel ik zo weer op vakantie zou willen

vertrekken kan ik m 'n Tonzentje niet missen (Hef hé :-) ).
De lente.... Voorbode van de zomer, en het dessert van de winter.

Mooi begin van een voorwoord, nee?
Om eerlijk te zijn. ik weet begot ni wat ik deze keer moet schrijven. Hoewel er sinds mijn

vorig voorwoord (eindjanuari, voor u februari) enorm veel veranderd is!
Naast de dagelijkse gebeurtenissen als: koppels die uiteen gaan. nieuwe koppels die

gevormd worden, mensen die ruzie 's maken of oplo.s.sen. activiteiten die georganiseerd
worden en met succes eindigen, fuifkes dat feestjes worden, geld dat verdiend of

uitgegeven wordt, ontdekkingen die gedaan worden zijn er enkele andere grote
veranderingen!

JH Tonzent is een bijna-nieuwe Kickertafel rijker (en dus ook enkele tienduizende
franken armer), een versleten vergaderzaal armer en een "Conference Room " rijker

(hoewel er aan een deel van het interieur misschien nog wat gesleuteld moet worden), en
last but not least ook maagdelijk witte tafels die nog bijna naar het nieuw ruiken!

Hopelijk blijft het nieuwe spul nog eventjes nieuw, maar dat zal wel aangezien iedereen
er enorm dankbaar voor is. en de men.sen die en'oor gezorgd hebben dat dit alles in ons

stulpje raakte geloved worden als nooit ervoor...
Toen ik de kalender bezag heb ik uit pure miserie mijne congé maar verzet, ik zou anders
na 2 dagen toch terug gekomen zijn omda'k .spijt zou hebben dat ik er ni bij kon zijn!
Voor de rest ben ik nog altijd een beetje een beest, maar dat kan je van onze Tap-

verantwoordelijke ook zeggen, terwijl onze .secretaris daarentegen nu geen beest meer is.
maar een beest heeft... (voor diegenen die het snappen...)

En nu is m 'n inspiratie op. maar ik ben er toch maar weer inge.slaagd om een volledig
blad vol te l***en over niets en alles.

Jullie freak.

Kwinten

Bij de ireg (hy the ti w' ofps:) Tonzent is op zoek naar een (ofmeerdere) wehmasters. Geen nood. zo heel
veel hoefje er nog niet van te kennen. Je moet vooral gemotiveerd en gedreven zijn. Enkele gratis

cnr.sn.ssen zullen je kennis iiithereiden. en Internet zal geen geheimen meer hebben. Mensen die grafisch
een meerwaarde zouden willen betekenen tot de Tonzent-website zijn ook altijd meer dan welkom!

Zich melden bij mij oj iemand anders van de R VB of Kern.
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TeRugBUk

TeRugBUk

Vrijdag 3 januari

WAXFLOWER

Zaterdag 18 januari

HARD TIMES REVISITED

Punk zoals Punk moet zijn. Zo was
WaxJJower. Heel puur in hun genre, maar

dal genre werd nie door iedereen
gewaardeerd. Toch hadden ze een paar
stevige .songs die echt wel rockten De
mannen kwanten van de kanten van Aalst,

en dat hoorde ik er wel aan. Ik moest niet

voor niets herhaaldelijke keren vragen
"wahliejt" (maar da kan ook aan mij
liggen). Swat! Ze hebben dat heel goed
gedaan, en blijkhaar vond de zanger ons
plqfont zeer mooi

's Jokkos

Vrijdag 17 januari

EHBO-cursus

Ik dacht even een rustig avondje in
Tonzent door te brengen, maar toen ik
binnenkwam was de verrassing totaal:
bloed, tranen, gewonden overal.
Gelukkig was Mieke er met haar EHBO-
selje. Eerst legde ze uit wat we moesten
doen en wat we moesten gebruiken en
daarna was het aan ons om het uit te

voeren. Met z'n tienen deden we ons best

tot alle zieken genezen waren. De
uitleg was zeer duidelijk en ik denk wel
dat we allemaal wat wijzer zijn
geworden. Laat de zieken en gewonden
dus maar komen, wij zijn er klaar voor!

De verdeyen

Wie beweerde er weer dat er geen volk
meer kwam naar optredens ?

Wie? Hoor ik U nog?
UITVERKOCHT was het! Degenen die
er niet bij waren hebben echt iet gemist.
BeeeeereGoe was het optreden van de
Guy en zijn "harde tijden". En weer eens
heeft den Andries Boone het publiek zijn
mond laten openvallen van verbazing. En
allemaal uit van die kleine instrumentjes.
Het is weer eens bewezen "Size doesn 't

tnatler

ps: de lasagne was heerlijk

'.V jokkos
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TeRugBHk

Zaterdag 1 februari

Jeugdhuizentocht

Het is zowat een traditie om af en toe
eens op Jeugdhuizentocht te gaan .. dus
op de 1^'^' Jëhruari waren vi e weer eens-
weg. Het was die dag serieus aant
sneeuwen geweest dus er waren wel
sterke Pivijfels of de bus tot aan ons
stulpje zou geraken , laat staan ons te
vervoeren van 't een naar 't ander !!

Maar effe later stond de bus er al want
voor de Jos (ik denk dat de cbaujfeur Jos
heette..) " was da allemaal geen
probleem ! " Oké dan .. wijle weg !
Het begon al goed, want het eerste
jeugdhuis, JH Topya in St. Kat. fVaver ...
was toe ! Maar geen probleem. IVant er
lag voor dat jeugdhuis een .ichoon
pleintje en dat u'a.v toch wel helemaal
ondergesneeuwd zeker ! En wat doe je
dan ?? idd een sneeuwballengevecht!
Steven heeft zelfs eens kunnen proeven
hoe lekker de sneeuw was ;-)

Vanzelfsprekend werd er in elk jeugdhuis
waar een kicker stond... gekickerd.

En het werd nog beter.. want bij het
tweede jeugdhuis wist Jeroen ons te
vertellen dat hij zijn sleutels urn
verloren. "Waarschijnlijk in de sneeuw
op dat pleintje. " dé. Maar daarover
straks meer!

En in elk jeugdhuis waar ze pintjes
hadden ... gedronken natuurlijk. Tegen
JH de Floere Bloes in Wezemaal hebben

we zelfs een klein sneeuwballen-oorlogje
gehouden.

Maar 't ni echt eerlijk hé.. want zij
.speelden thuis en wij op verplaatsing..
Maar ja!
Kortom , het vrav weer een plezant
uitstapje ! En ow ja .. hoe zat het nu met
de sleutels van Jeroen ??! Awel.. die

werden teruggevonden natuurlijk !! Wat
had ge gedacht mi.s.schien !?
(ahum!)

Boney.
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TeRugBh'k

Vriidaq 7 februari

De Daders

'Welkom op seniorenrock!"
Met deze gewaagde, doch niet geheel
incorrecte vem'eikoming gaf Reinhart het
startsein voor de heropgestaande
Daders, Kampenhout's enige echte

Het was een vreemd moment in Tonzent,

zelfs Peter Daems gaftoe zich weer een
groentje te voelen tussen de hordes
opgedaagde ouwe rotten. Alsofde tijd
Jarenlang was vergeten verder te lopen
werd het roest van de .snaren gewreven,
de stembanden gesmeerd met honing en
de drumvellen ontdaan van

spinnewebben.

Uw dienaar weet niet hoeveel van de ten

berde gebrachte nummers tot het oude
repertoire behoorden, en hoeveel er
nieuw materiaal is, maar het vormde een

rimpelloos geheel. Na enkele nummers
gingen de duidelijke zeninven over in
energie, tot de oerdegelijkejeugdhuis-
rock veer zo vlot stroomde als de pils uit
de tapkraan.

Voor de moeilijke verstaanders waren
een liedboekjes (zaten we er 3
huisnummers naast?) die uitnodigden tot
karaoké, doch helaas is de doornsee

Tonzentenaar daar net iets te 'bedezzeld'

voor.

Aandacht en enthousia.sme ivas er

daarentegen met overvloed.

De verwachtingen waren
hooggespannen maar werden gelukkig
ingelost door de mondiale hit

Schaamkoteletjes en een trommelvlies-
penetrerende Louie Louie
(danku, Stef.) waar het publiek plots toch
over een stem leek te beschikken.

De Daders hadden er duidelijk zin in, en
zijn niet van plan het bij een avondje
nostalgie te houden. Hopelijk zien we
hen nog vaak terug in ons stulpje.
Thomas

Zaterdag 8 februari

Scoutsfuif

Bon, nu ben ikzelf van de Chiro dus zou
je wel eens kunnen denken dat ik een
verkeerd beeld van de fuif zal .schetsen.
Maar ik zal zeer objectief blijven.
Het was een fuif, diejammergenoeg zoals
de meesten tegenwoordig, traag op gang
kwam. Maar naar goede gewoonte kwam
ze wel op gang EN HOE ... Het was een
feest als nooit ervoor. Gompie wist
iedereen te plezieren met zijn ultieme
liederen voor groot en klein.
Ook de nodige drank was aanwezig en
die vloeide rijkelijk, wat alleen maar
positieve gevolgen kan hebben voor onze
lieve scouts. Want daar draait het

allemaal om hé, de kas een beetje
aandikken.

Aléj hup, ik zou zeggen goed gedaan
mannen en nu op naar de ASPI-FUIF hé!
Helena

ƒ
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TeRugBUk

Zaterdag 22 februari

Lan-Party

Onze lans worden steeds maar groter!
Ook nu is dit weer bewezen want er

waren behoooorrriijk veel mensen die

hun pc'tje meegenomen hebben. Er werd
zwaar gegamed en ieech-stukken vlogen
int rond gelijk zot. Ook waren er een
paar 'profs' onder ons die hun Bouw
werk-rol coax kabel meegenomen
hadden.

Voor de rest zijn er reeds ongeveer 150
cd's van onze Tonzent-collectie op mp3
omgezet dus ii'e zullen
nog eens samen moeten komen een
volgende keer. Hierbij worden mensen
met een snelle pc voor opgeroepen want
bij nen trageren duurt dal 10 keer
zolang....

Dit alles was mogelijk dankzij
verschillende mensen waaronder Steven,

Nico

en Kwijntijn, en mischien vergeet ik er
nog een paar maar zelfwas ik niet
bij de klaarzetting. Waarschijnlijk zit den
Demulder er ook nog voor iets tu.ssen
want diene doet hier altijd alles :)

Erm, aha : ook dezelfde

namiddag zijn onze goede vrienden
Jeroen en Boney de nieuwe TONZENT
kicker gaan halen, en hij stond er ook
deze avond. En het echt wel een beest...

Dat heeft hij wel duidelijk bewezen.
Anyway, zeer geslaagde avond!!!
Franks'

TonzentZijde 7



VooRuitBUk

VooRuitBUk

Vrijdag 4 april

De BetweterQuizzzz

Heb je zin om eens te bewijzen hoe
intelligent je wel bent? Ofben je het beu
dat ze je thuis altijd voor zijn bij het quiz-
en op televisie? Enfin, redenen genoeg
om vandaag eens te komen kijken naar
deze grensverleggende kwis. Het jonge
volk kan inschrijven in groepjes van vijf.
Vragen zijn er voor de Smaakmaker, de
Taalvirtuoos, de Kunstpaus, de
Filmfanaat, de Scholier, de Pilaarbijter,
de Recordhouder, de Superster, de
Musicoloog en de Wetenschapper. Snel,
uitdagend en vooral heel plezant. Waag
je kans!!!

Zaterdag 5 april

Muscle Men

Rechtstreeks geplukt uit een testosteron-
overgoten fitnes.scentrum, rocken de
stoere binken van Muscle Men al bijna
tweejaar doorheen ons land. Daar waar
zij in den beginne vooral lokaal in hun
thuisstad Aalst de boodschap
verkondigden, bracht een .succes in de
Kunstbende-wedstrijd hen ertoe de
grenzen te verleggen. Genieten kan u dan
ook wanneer ze op hun rooftocht langs
uwjeugdhuis passeren. Sensueel als een
bulldozer en vernietigend hard als een
meisje valt hun muziek best te plaatsen in
een lijn met dEUS en Blur.

Al probeert het vijftal ten allen tijde
origineel te blijven en niet na te bootsen.
U vindt Muscle Men jammer genoeg nog
niet terug op dubbel-cd in de aldi, dus 5
april komen kijken is haast verplicht. Al
was het maar voor de ongecensureerde
en hoogst potentievolle portie
mannelijkheid die er ten toon gespreid
zal worden. Een echte aanrader voor

jong en oud, waartegen The
Chippendales schaamtelijk verbleken...
Dave

Zaterdag 12 april

Breakdance

Een soort dans die bestaat uit

acrobatische bewegingen, waarbij
verschillende lichaamsdelen de grond
raken (vb. de rug en het hoofd),
normaal uitgevoerd op het ritme van
rapmuziek en ajkomstig uit Harlem. En
nu

dus ook in Tonzent-.woehoew..

Mieke

Zaterdag 12 april

Tapcursus

Mjaja eindelijk is het zover, de
langverwachte tapcursus komt eraan!

En niet zomaar een gewone tapcursus
want de wijze waarop u de perfecte pint
tapt wordt u aangeleerd door de alom
bekende brouwer Franske. Deze leerrijke
namiddag is niet alleen bedoeld voor de
jongere' Tonzentgangers, maar

TonzentZijde 8



VooRuifBUk

natuurlijk ook voor de oudere garde hij
wijze als opfrissing, want er zijn door de
jaren heen wel een paar dingen
veranderd. Kortom redenen genoeg om

te komen dus, de komst van Franske is

volgens mij al een reden te meer om
tegen 15u af te zakken naar uw
jeugdstulpje. Tot dan!

Ken

Vrijdag 18 april

Schaatsen

Vandaag gaan we is lekker de sportieve
jongeren uithangen. Misschien is het
buiten al goed warm en dan kunnen we is
gaan afkoelen. Voor de mensen die dan te
veel zijn afgekoeld kunnen ook weer goed
opwarmen door een geneverke te drinken
in de cafetaria vlak naast de ijsbaan. Ja
je moet niet ver lopen of schaatsen om
het warm te krijgen! PS om 19.30 uur
afspraak aan Tonzent.

Zaterdag 19 april

Quiz Scouts Nederokkerzeei

Met een ploegje van ma.ximum 6
deelnemers en een gezonde dosis
verstand maakt u al kans op mooie
prijzen! U dietit zich wel vooraf in te
.schrijven met een inschrijfformulier dat u
vindt: - op onze website:
http://www.kampenhout.be/.scoutsnoz- op
de toog van uw stamkroeg of onderaan
onze affiches! Inschrijven kan tot en met
zaterdag 12 april. Voor een luttele 5€
bent u een hele avond verstandig bezig!
:) U kunt hiervoor terecht vanaf 20h in de
Parochiezaal van Nederokkerzeei (achter

de kerk). Tot dan!!!

Zaterdag 26 april

ASPI-Fuif

Aspiranten, zijn een soort voor ziekte ...
Ze zijn eerst met niet zoveel maar er
komen er steeds meer en meer.

Natuurlijk komen deze Aspiranten
allemaal en altijd naar TonzenT. Maar
van al dat in TonzenT zitten, geraken de
Aspiranten-centjes op. Dus doen de
Aspiranten een slimme zet door een
geweldige A.spi-fuifin mekaar te steken.
En inj'eite doen ze diefuif niet alleen voor
hun maar ook voorjullie allemaal. Een
gegarandeerd feest zoals er nooit één is
geweest. Kom er allemaal met hopen
tegelijk naartoe en maak er iets
geweldigs van. Vertel het aan alje
vrienden, ik weet dat dat er onnoemelijk
veel zijn maar zeg het absoluut verder.
Het is niet voor mij ... het is voor de
Aspiranten... Het zijn echt lieve schatjes
en ze kunnen super-schattig uit de hoek
komen. Voor de meiskes: er zitten nog
een paar hete alleenstaande binken
tussen hé!

Helena

TonzentZijde 9



VooRuitBUk

Vrijdag 2 mei

IVIAZE

Muze. een Vlaamshrabanls rockgroepje,
beslaat uit vier leden die voor de

Tonzentganger zeker niet onbekend
zullen zijn. Opgebouwd rond het koppel
Karolien en Maarten, afgewerkt door
Gerd en Ben.

Vanuit een grote ver.sclieidenheid van
invloeden heeft Maze een verra.ssend

eigen geluid gecreëerd. Een sound
die zowel voor de melancholische softie
als voor de metalhead toegankelijk is.
Ontdekken dus die groep en komen op
vrijdag 2 mei!
S 'Jokkos

Zaterdag 3 mei

RIP- Instuif

Zoals jullie al wisten ofmis.tchien ook
nog niet zijn er .sommigen onder ons hard
bezig met onze CD-collectie op MP 3 te
zetten. Zo kunnen wij mooi onze
ceedeetjes opbergen en een computer
gebruiken voor muziek af te spelen op een
gewone avond. Als je nu zoiets hebt van
"Mja ik vind dat toch wel een goed
initiatief en ik wil die mannen wel is
helpen met een namiddag cd'kes te
rippen. " IVel wacht dan vooral niet
langer, pakt u computerke mee met u
muismatje en u steuntje voor u polsen en
komt maar naar Tonzent.

Normaal gezien zou dit rond 2 uur
beginnen. Moest het van uur veranderen
zal dat op de valven bekend gemaakt
worden!

Zondag 4 mei

Ontbijt - instuif

Onze s 'Jokkos wil iedereen van Tonzent

eens verwennen met een zalig ontbijt
klaar te maken en daar zeggen wij
natuurlijk geen 'neen' tegen.
Waar.schijniijk zal er van die super-
overheerlijke chocomelk zijn met een goei
omeletteke met .spekskes en mmmmm nog
veel lekkers. Inschrijven op de valven
zodat onze verwenner van

dienst weet hoeveel

hij moet
ko- k/p - en!''

Zaterdag 10 mei

Henna-instuif

Een bende wilde beesten op moto 's maakt
zijn optocht richting Tonzent (En voor
één keer heb ik het dan niet over de

gebroeders Daems) fVe moeten er dus
wat stoer uitzien om ze zo af te schrikken
en geen klop te krijgen, (tinless yoii like
.some .seriou.s spanking ofcour.se}.
Tatoeages, dacht ik zo.. Maar aangezien
Tonzent nog steeds een jeugdhuis is, dat
bijgevolg vooral bestaat uit jongeren
(raar maar waar)., en diezelfde jongeren
vaak ook beschikken over een koppel
strenge ouders met een afkeer van
tatoeages, zullen we het maar bij henna
houden zeker? Even stoer, maar toch net

da iet.sje minder permanent..
Mieke
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VooRuitBh'k

Zondag 11 mei

KIFIKA

Het is weer een tijdje geleden dat tre nog
eens naar een deftig jihnke keken in ons
huisje. Daarmee gaan we der nog eens
goed invliegen se. Der zal nog wel
iemand naar de videotheek moeten om

een jilmpke te gaan bestellen, want ive
hebben nog geen titels.
Om 14 uur is aan de kinderen, maar ook

jammer genoeg heb ik hier nog geen titel
voor. Sorry mannen! Maar hou de site in
het oog, tegen dan zal het er wel opstaan
denk ik.

See youl

Zaterdag 17 mei

Bob-Fuif

Oké, het is niet altijd zo 'n goed idee om
veel te drinken .. (alé hum-hum) vantijd
toch niet ... En vandaag zou ik het bij
Colakes en Fantakes houden.

Vooral tu.s.sen 23h en Ih. Want dan zal de

enige echte onvervalste BOB-MOBIEL
voor ons TonzenT-huisje staan. Dus om
van deze BOB-fuif optimaal te genieten
zijn hier enkele richtlijnen:
Stap /; Bestel een voorraadje
pintjes/palmkes aan de toog voor 23h en
na Ih

Stap 2: Nuttig deze pintjes aan een vlot
tempo

Stap 3: Bestel een voorraadje
pintjes/palmkes aan de toog voor 23h en
na Ih

Stap 4: Nuttig deze pintjes aan een vlot
tempo

Stap 5: Bestel een voorraadje

pintjes/pahnkes aan de toog voor 23h en
na Ih

Stap 6: Nuttig deze pintjes aan een vlot
tempo

Stap 7; Heraal stappen I tot en met 6 aan
een goed tempo...
Stap 8:
A: Wankel aan een rustig tempo door de
menigte en zoek een veilig plekje om je
roes uit te .slapen
B: Ga naar builen zoek de BOB

MOBIEL en blaas je rot.. hiervan krijg je
vast en zeker een dorstig gevoel... dus
raad ik je aan om stappen I tot en met 6
nogmaals te herhalen.
Nog één gouden tip: Vergeet niet van de
muziek te genieten en de men.sen van de
Kern en R VB aj en toe ook eens wat
pintjes te bezorgen!
helena

Zaterdag 24 mei

Beslag-instuif

Vandaag kan je mee
komen koken met onze

indoor-kok Hans.

Gebakjes, pannekoeken, taartjes en
heeeeeeeeeeeel veel .slagroom zijn de
ingrediënten van deze namiddag. En 's
avonds kan iedereen van onze

oooverheerlijke kookkunsten genieten.
Betalend of niet, dat zal afhangen van
hoe geslaagd het is!

TonzenfZijde 11



VooRuitBUk

Zondag 25 mei

Toneel

Kunst en cultuur, ook dat moet in een

Jeugdhuis aanwezig zijn. Maar wees
gerust, we zuiien niet naar één of ander
saai Heiinut Lotti-achtig orkest gaan
kijken en neen. we zuiien ook geen
pitoreske gehouwen bezoeken.
We gaan een beetje jong geweid stetmen.
Meerbepaaid onze eigenste Geertjan en
Heiena. Zij spelen ai een tijdje toneel in
Stroinbeek en aangezien het hun laatste
jaartje is dachten we aiéj hup. laten vre
die twee .schatjes maar eens een hart
onder de riem steken en met z 'n aiien

naar hun toneel gaan kijken. Voor
vervoer en andere praktische zaken hou
je het prikbord maar in de gaten en dan
komt dat aiiemaai dik in orde. Dus kom

massaal kijken: het is niet voor mij hoor
het is voor eum ne vriend ...

PS 't is in de namiddag!
Heiena

Kern en ledenraden

Vrijdag i i april
Vrijdag 25 april
Zaterdag 3 mei
Vrijdag 16 tnei

Vergaderingen J-14-daaqse

Zondag 13 april
Zondag 18 mei

Clean&Repair- Instuiven

Zaterdag 19 april
Zaterdag 10 mei

Puntjes voor de C&R-instuifzijn:
* kuisen (uiteraard)

* operatie 'De Poort'
* zijdeur hersteiien
* de box weer aan de tmiur vijzen

oplossing blz.:26

Reep ie Rot met deze Reepus
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Top 100

Top 100

1) PIXIES - WHERE IS MY MIND

2) Ninwui • Snu'Us like leen spirit 52) John Cale - Halleliijah

3) Biish - Glycerine 53) Live - / alone

4) Lcil Zepclin - Stninvay to heaven 54) Madncss - Nightboat to caïro

5) Rolling Slones • Angie 55) Nirvana • Gallons ofrubbing alcohol /low

6) Deep Purple • ChiiJ In linie 56) Protligy' Out ofspace

7) Pixie.s - Alec eiffel 57) The Motors - Airport

ii) U2 - One 5M Skunk Anansie • It'eak

9) Meuilliea - The linfoigiven 59) The Cure • 10:15 Salunhiy night

10) Smashing Pwupkins • Disann 60) TNl'Nation - Beloved

Ui Gorki - Mia 61) Pixies' ofmutulation

12) Uiu/envttrlJ - Boni slippy 62) .•I.vt7/t' Red - Paree que c'est toi

U) Bhir - Song 2 63) Big Runga -

14) Mehillica - One 64) Chemicul Brothers - Heygirl hey boy

15) This Morlot Col! • Song lo the siren 65) Crass - Punk is dead

16) Rein • li's the eml ofthe worlJ 66) Dave Ütivis • Transfiguration

17) Scooter • Voii 67) ACDC • Thunderstruck

1<S) Sisters o/Mercy - Alice 6S) House ofPain - Jump

19) Jasper Stevelincks - Life on mars 69) Irene Cara - Fame

20) Dick Date - Misirlou 70) John Miles - Music

2!) U2 ■ O tlh or without you 71) Litpudo - Narcotic

22) Black Sahalh - ParanoiJ 72) Muse - Muscle museum

23) Eagtes • Hotel califomia 73) Nick Cave - Into my arms

24) Alice Cooper - Poisen 74) Radiohead - Fatie out

25) The Cnre - A forest 75) Sonic Youlh • Youfh againstfascism

26) Sex Pistols - Anurchy in the nk 76) Suirivor - Eye ofthe tiger
27) Beek - .SV'V laws 77) Rolling Slones - Paint il black

2H) Bloot! llounJ Gang - The bad touch 7H) U2 - The pirsl time

29) Biyan Adains - Sumer of 69 79) Canitlen - Black paper black ink
30) Eels • Misler heauliful blues HO) Zjef Vanuytsel - Zotte morgen

3i) Lainb - Gorecki 81) Dire Straits • Brothers in arms

32) Machiavel - Fly 82) Deus - Serpentine

33) Moloko • The time is now 83) Deus - Sutls and soda

34) Moody Blues - Nights in white satan 84) Elvis Costello -1 want you

35) S'in ana • Rape me 85) Faithless - Insomnia

36) Nin-anan - H'here didynu sleep 86) Jimmy Hentlrix • i'oodoo chiltl

37) The Cure • Close lo me 87) Kansas • Dusl in the wind

3S) The Employees • Piek it up 88) l.enny Krevits • Are you gonna go my uwv

39) TC Matic - Oh la la la 89) Mano Negra - Mala vida
40) Peter Schilling - Major turn 90) Nalhalie hnbruglia - Torn

41) Anouk - Sacrijtce 91) Nick Cave • Jangling jack

42) Brtice Springsteen - Bom in the tisa 92) No Doubt • Oon't speak

43) Daan - Swedish designer drugs 93) Paul Beller - Udosomethtng to me
44) Dead Kennetlys - Nazi punks fuck ojf 94) Pointer Sisters - Excited

45) Destiny's Child - Bootylicious 95) St Germain • So Flute

46) Deus • Instant streel 96) Tiga anti Zyntherius - SungUvises at night
47) Deus • Roses 97) l 'illage People - Ymca

4S) Eels - Mental 98) Zita Swoon - Banana qiieen

49) Eurythmics - Sweet dreams 99) Jimi Tenor - Take Me Baby
50) Gtms n Roses - November rain 100) Ashanti - Happy
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JongerenTheater

Jongeren Theater

jjjLiiia
In de lenie brengt de jeugdpastorale werking de theatervoorstelling RAINMAKER vier
maal op de planken.
Twintig Jongeren tussen 16 en 25 repeteren al een paar maanden keihard: pakkende
geluigenis.sen, flarden live-muziek, dans, videoscènes en een Jongerenkoor. Het wordt
Jong, snel, humoristisch en een tikkeltje gedurfd.
Het is de moeite waard. Maar mi.s.schien moetje het zelf beoordelen.
5 april om 20ii in zaal Pax in Kampenhout
Reserveren op: 0499/333213 ofott senwei.skathvdv.vahoo.com.

He! jongercnilieuler maakt deel uil van een groter geheel: KLAPPEN.
Verschillende werkgroepen stellen zingevingactiviteiten voor:

DE BETWETER

Kampenhout
Vrijdag 4 april om 20u In jeugdhuis Ton/ent In

Een grensverleggende kwis. Het Jonge volk kan in.schrijven in groepjes van vijf Vragen
zijn er voor de Smaakmaker, de Taalvirtuoos, de Kunstpaus, de Filmfanaat, de Scholier,
de Pilaarbijter, de Recordhouder, de Superster, de Musicoloog en de Wetenschapper.
Snel, uitdagend en vooral heel plezant. Waagje kans.

VREEMD GAAN

van Kampenhout

Zaterdag 5 april om 14u In de chirolokalen

Je kan rustig kiezen uit drie werkwinkels die Je onderdompelen in verschillende culturen:
* Raja-Rafa raakt Je: Ervaren hoe vooroordelen en ra.scisme ontstaan. Je krijgt
ongetwijfeld een 'vreemde-eend-in-de-bijt-gevoel'.
* Op verhaal komen: Improvisatietheater en een tikkeltje inlevingsvertnogen staan
garant voor spelplezier.
* A piece of cake: Dit is waar exotisch koken om draait: met minimale moeite een
maximum aan smaak op tafel zetten. Probeer het eens, leer wat bij en proef.

Voor Inschrijvingen of meer Informatie surfen naar wwvv.schlldull.be

TonzentZiJde 14



statuten

Statuten

Waarom moesten er in godsiiaaiii nieuwe statuien gestentd worden?
Ten eerste

Een lang verhaal... K & B doen de ontdekking van hun Leven...

We schrijven aiigiisliis 2002.
Ma een heel gezever met BTW aangiftes en onwetendheid enz... besluiten Kristog B.,
uw trouwe .secretaris, en ikzelf, jullie voorzitter in goede en kwade dagen, naar de
belastingen in Haasrode te gaan. We hoopten daar meer uitleg te krijgen over wat
wel en niet moeten doen om in orde te zijn met de belastingen. Nadat we daar onze
uitleg gekregen hadden vroegen eenerzijds om de naam van het jeugdhuis aan te
passen want we kregen telkens post op .JEUGDTEHUIS Tonzent, en zover we weten
lopen er misschien een paar zotten rond, maar merendeel van de Tonzentbevolking
leek ons vrij gezond in de bovenkamer. Geen probleem zei madam van de
belastingen...

Een tweede vraagje dat we aan madam vd belastingen stelde was: "Hebt u toevallig
de volledige statuten van hetjeugdhuis? ". Het was toen net A W geweest, en we wisten
enkele dingen niet 100% zeker. Maar het enige da mevrouw ons kon geven waren de
aanpassingen van de laatste 10 jaar...
"Maarje kan die gaan opzoeken in de bibliotheek in Leuven " was het volgende
antwoord.

KristqfB. (AKA Bony) en mezelve wierpen ons vervolgens in de (aan het geluid te
horen) zwaar uitgebouwde Peugot 206 van Herr Bony.
In de stadsbibliotheek van Leuven aangekomen stuurde ze ons van de ene plaats naai
de andere, en van de ene verdieping naar de andere. Uiteindelijk in de kelder van de
bib venvees men ons door naar de Universitaire bibliotheek aan het Ladeuze plein
omdat statuten en dergelijke in bijlagen van het staatsblad verschijnen, en zij enkel het
staatsblad zeif bewaren.

Aangezien die bib enkel toegankelijk is voor hyper-intelligente mensen (zoals mezelf,
zijnde studenten en personeel van de Katholieke Universiteit Leuven) moest MR Bony
nog betalen om daar een tnireke binnen te mogen...
Na het bloedgeld betaald te hebben repten we ons naar de kelder van deze gigantische
bibliotheek waar we vriendelijk werden dooverwezen naar een lange gang met
terrameters geschreven tekst. Echt als in de film...
En echt zoals in de film begonnen we onze zoektocht, na enkele jaren doorzocht te
hebben vonden viv het dan eindelijk leugdTehuis Tonzent...
Wat bleek... .Jeugdtehuis Tonzent was gevestigd in AARSCHOT, en opgericht door een
paar onbekende namen uit Aarschot en omstreken. JnpossibJe dachten we... Maar
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statuten

"nummer" van onze VZW kwam overeen met die uit Aarschot. Paniek allom, want dit

leek otts onmogelijk...
Hopeloos als »tc waren hervatte we onze zoektocht, een anderjaartal bracht ons meer
geluk...
Jeugdclub Tonzent in Kampenhout-Reist, dat klonk ons al veel beter in de oren...
Maar de vzw-nummer kwam volledig NIET overeen met die van de vzw waar we nu
voor doorgaan.
Vlug enkele veel te duur betaalde copies genomen van beide documenten, een klapke
en lange uitleg in 't plat Luives (Leuvens) met de bibUothekaris deden genoeg om even
stoom af te blazen.
Tijd om terug de diepe benedenwereld te verlaten en terug de begane grond te
bestijgen om de lekkere warme zon te trot.seren, en ondertussen hui.swaards keren
waar we ons net ontdekte verhaal lekker geheim gaan houden tot we de alles
uitgeklaard hebben.,.

Korte en verduidelijkende inhoud:

Een 10 a 15 jaar geleden heeft men (de toenmalige RVB & A V) een wijziging
aangebracht in de statuten van Tonzent. Maar blijkbaar heeft men die wijziging
aangebracht bij de verkeerde "Tonzent", zijnde JeugdTehuis Tonzent ipv
Jeugdclub Tonzent Aangezien jeugdtehuis Tonzent niet meer bestaat kwam et-
geen reactie van die kant. Alle daaropvolgende wijzigingen en veranderingen in de
Raad van Beheer werden aangebracht bij deze laatste... Waardoor we op dit
moment "zogezegd" JeugdTehuis Tonzent vzw zijn...

Ten tweede: omdat niomenteel bij een A V nooit 2/3 van de .stemgerechtigde leden
aanwezig is (2/3 van 200 leden maw), wat officieel nodig is om een geldige A V te hebben.
Maar geen nood... we hebben daar een oplo.ssing voor gevonden in de nieuwe statuten...
MA W (ten tweede) om in orde te ziin als vzir...

Ten derde: binnenkort is er een nieuwe wet op izvt' 's.
Binnenkort, 't is te zeggen... Er is al een nieuwe wet, maar die is nog niet van kracht,
en men weet nog niet wanneer dat zal zijn. Er is nog .steeds geen "uitvoeringsbesluit
een document waar oa instaat wanneer en hoe de wet moet uitgevoerd worden...
In de wet staat voorlopig oa dat verslagen van AV's en wijzigingen in statuten bij de
Griffie moeten neergelegd worden en niet meer gewoon bij 't staatsblad zoals dat
vroeger (en nu ook nog) het geval was. Dat heeft als gevolg dat je niet meer zo kan
"sjoemelen ", er is een veel grotere controle...
Vanaf dan is het ook niet langer Raad van Beheer maar wel Raad van bestuur.

Ten vierde; Af en toe nekeer grote kuis houden kan geen kwaad...
Kwinten
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PoPPoI!

PoPPoLL

And the winner is...

Wie het hele PoP-PoLL spektakel heeft gemist kan nu nog rustig alle
nominaties en winnaars bewonderen.

Voor de mensen die het spektakel echt hebben gemist kan ik maar één ding
zeggen... .schande, schande, twaren 3 dingen eigenlijk).

Om je niet langer in spanning te houden (blablabla) zullen we dan maar direct
over gaan naar de categorieën.

IVIan van het Jaar:

Nieuw bloed in de R VB en bet is al direct

geweien ook. Een "man " die hier in ons
stuipje zowat alle .schrijnwerkrommel
verricht en dagelijks ligt Ie zeuren over
netwerken en palm. Hellaas dames, deze
man is al van straal geraakt. Verder

vinden we nog een R VBlid dat dagelijks
de ba.ssen door zijn kleine slaapkamertje
iaat galmen, ge zou hem haast ne johny
moeten noemen, maar daar kan hij niet
mee lachen denk ik. Verder zijn de
gebroeders Daems ook weer hard in trek
blijkbaar want ook zij vonden een
plaatsje in de top. Tenslotte vinden we
nog een Tiësto freak die zot is op
kickerkasten en een oude chiro rot die

niks liever doet dan pintjes drinken en
beestjes uithangen.

Steven De Prins (16)

Kristof Bonarens (5)
Maarten Daems (4)

Geert Vanlangendonck (4)
Peter Daems (3)

Franky Alliet (3)
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poppoH

Vrouw van het Jaar:

En wal voor een vroiiwenlü Zowat heel

de vrouwelijke kant van de kern tim
genomineerd voor Vrouw van het Jaar.
Helaas kan er maar eentje met de prijs
naar huis gaan. Die ene die alle fuiven
mooi verzorgd in ons fuijzaaltje. Een
vrouw die het afgelopen jaar zowat alle
fuiven tot een goed einde heeft laten
brengen, een vrouw die niet verlegen is
om een heerlijk pintje (stella) te tappen,
een vrouw die weet wat werken betekend.

Maar zij was niet de enige die hier in ons
.stulpje menig zweet heeft geproduceerd
om Tonzent aangenaam voor iedereen te
houden. Er was ook nog de wederhelft
van onze "man " van het jaar (die dat da
boekske hier maakt). Verder één die

ongeloojlijk goed kan tellen (als het op
euro 's aankomt tenminste), nog één die
een broer heeft die zichzelfZimmy De
Greefdurft te noemen en ten slotte één
die zowat alles in haar poep verstopt
voor de kindjes, en dat noemt zichzelf dan
verantwoordelijke voor vormgeving.
Tzijn toch gekke vrouwen zene.

Helena Molineaux (12)
Siska Dewolf (9)
Ellen Van De Staey (7)
Anneke Jan.ssen (5)

Mieke Magdaleens (4)

Wcrkmens van het Jaar:

Werkmens voor Tonzent, werkmens in het

algemeen, het maakt allemaal niet veel
uit. Maar werkmensen zijn er blijkbaar
wel met hopen. Toch wil ik nog één mooie
nominatie vermelden, eentje die zelfs 2
stemmen kreeg, "De Kern " krijg 2
stemmen voor werkmens van het jaar.
Dat bevestigd toch wel dat jullie niet
slecht bezig zijn.

Steven De Prins (14)

KristofDemulder (8)
Helena Molineaux (6)

Olivier Francais (5)

Walter Cleynhens (4)

Geert Vanlangendonck (4)

TonzentZijde 18



PoPPoU

Sportman van het Jaar:

Het zijn nalniniijk weer allemaal
voelhallerkes. Maar wal had je anders
gedacht? Wie vall er nu niet up ruwe
mannen mei behaarde blote benen.

Slechts van I persoon durf ik persoonlijk
te zeggen dat hij geen sportman is...
tenzij het op schaap-rijden aankomt. De
anderen zijn volharde spierma.ssa 's die
wekelijks hun dosis .sport verzetten, of
misschien zijn het gewoon hyperkineetjes.

Bart Vanheste (13)

Hans Jan.s.sen.s (9)

Pieter Schoevaerts (6)

David Bortolin (4)

Bert De Prins (3)

Sportvrouw van het Jaar:

Vrouw??? Naast de "Nieuwe Man " is er

nu blijkbaar ook de "Nieuwe Vrouw".
Een vrouw die de broek draagt en
wekelijks haar spierenmassa gaat
verdubbelen in de fitness (of tenminste
dat denkt ze toch). Waar gaat de wereld
naartoe vraag ik mezelf dan even af.
Verder moeten we vaststellen dat Tonzent

ook wel wat beroemde sportvrouwen
bevat, spijtig genoeg heb ik ze allang ni
meer aan onzen toog gezien (tenminste
eentje ervan toch).

Bori.s Michiels (21)

Kim Gevaert (12)

Inge Schoevaerts (5)
Kim dijsters (3)
Mieke Magdaleens (3)
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Siiiiile van lict Jaar:

Deze categorie is ooit gestart met de
bedoeling om CD-Singles te verkiezen.
Natuurlijk werd dit een beetje verkeerd
opgevat en werden er ook personen in
verwerkt. Vandaar dat deze categorie nu
ten berre is gebracht. Blijkbaar zijn er
toch nog wel wat singles op deze
wereld... mannen en vrouwen, bekijk de
lijst, want deze zijn de meest begeerde
singles van Tonzent.

Ken Tobback (19)

Ronald Vansteenweghen (7)
Hans Janssens (4)

Anneke Janssen (3)
Vanessa Verlinden (3)

Koupcl van het Jaar:

Mag ik jullie voorstellen, de nieuwe
koppels van het jaar: "Bert De Prins &
Tom Verdeyen" en " Xen Y". Helaas
kregen deze koppels .slechts l puntje en
kon ik ze dus moeilijk nomineren in de
pop-poll. Blijkbaar hebben de Chiro
Koppels het goed te doen afgelopen jaar.
Mjaja, jullie vragen jullie waarschijnlijk
af wat wij daar zondag zo doen op de
chiro. Ik kan er helaas geen antwoord op
geven (beroepsgeheim noemen ze dat).

Foeke <& Elly (12)
Steven & Siska (11)

Juksel & Helena (8)
Hans & Tanja (7)
Nicolaas tê Eejje (7)
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PoPPoU

Best Geklede Man van het Jaar: Best Geklede Vrouw van het Jaar:

Strak hroekske waar het kontje goe inzit,
deftig hunnneke. schoon (door mama
geblonken) lederen schoentjes en vooral
GEEN witte kousjes,... OH, suitsyou,

Mjaja, het zijn allemaal dingen waar de
hest geklede mannen onder ons aan
denken, of net niet, want Jakke punk zit er
ook tussen. Nu ja, ge ziet het zelfhe,
mode maakt de man. Er zijn er echter
enkele die deze uitdrukking te letterlijk
opvatten.

Peter Daems (9)

Ronald VSW(8)

Jan Van Doren (7)

KristofB. (5)
Maarten D. (3)

Wesley Verheyen(3)

Strak hroekske waar het kontje goe inzit,
en dat is dan voor mijn part eigenlijk al
genoeg (ofzelfs al te veel), maar wat heb
ik nu verstand van vrouwenmode, ik had

trouwens op mijn moeder gestemd bij
deze categorie, dus dat verteld al genoeg.
Neenee, de vrouwtjes in Tonzent weten
hun best we! aardig te kleden, en dat
merken we ook.

Ellen VanDe Staey (II)
Vane.ssa Verlinden (7)

Mieke Magdaleens (5)
Eejje Heylighen (4)
Bieke IVinklemans (4)

Lekkerste Kont van het Jaar:

En lekkere konten zijn er zeker in
Tonzent!! Zowel strakke vrouwenkontjes
als strakke mannenkontjes en
blubberende mannenkonten vinden we in

deze categorie (soriy Beire).
En het moest natuurlijk weer lukken dat
onze alom gekende Magdaleens.
die alles in haar poep steekt, deze
categorie met een kontvoor.sprong wint. Mieke Magdaleens (12)

Bert De Prins (5)

Vanessa Verlinden (4)
Peter Daems (3)

Nicolaas Ohyn (3)
Bieke Winkelmans (3)
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Tooghanger van het Jaar:

Tonzent biech jullie allen een over
comfortabele zetelhoek aan, maar deze
mannen hebben totaal geen interesse in
zeteltjes. Harde barkrukken en een
houten balk waar de pintjes over glijden
moeten ze hebben! En ik kan ze geen
ongelijk geven. Er gaat niks boven een
harde houten plaat om uw bips in te
zetelen.

Peter Daems (9)

Ken Tobback (8)

Patrick Decoster (6)

Koen Hens (5)

Populairste persoon van het Jaar

Aaaah, tis den Beire. Ge kent hem

misschien nog als Zwarte Piet of als
Facteur of als internet-nurd.
Maar hij was natuurlijk niet den enige
die hier genomineerd was.
Zelfs onze voorzitter is populair.
Al bij al is Tonzent dan blijkbaar toch
niet slecht bezig.

KIckerI'reak van het Jaar:

Prijs jullie allemaal maar gelukkig, want
er is een splinter nieuwe kicker
aangekocht in ons Jeugdhuisje. Let the
freaks play with the balls. En vooral,
zoig er maar voor dat de nieuwe kicker
een beetje in ere gehouden wordt (maar
daar wordt wel mooi aan gewerkt heb ik

al vernomen).

Bert De Prins (21)

Franky Alliet (20)
Tom Verdeyen (8)
Olivier Francois (4)

Marthe Letnttiens (4)

Bert De Prins (13)

Kwinten Ver.speurt (4)
Vanessa Bortolin (4)

Kristof Bonarens (4)
Steven De Prins (3)

TonzenfZijde 22



PoPPoU

Trakteur van het Jaar:

Ofivel hebben ze geld te veel, ofwel willen
ze het gewoon delen met iedereen. Het
zijn die Tonzentgangers die je wekelijks
een rondje ziet geven (en dan maar
denken dat ze zo vrienden kunnen

maken). In ieder geval zijn zij hel die
onze mooie Tonzentkas .tpijzen met etiro
centjes.

Jiirgen Tobback (10)
Hans Janssens (9)

Geert Vanlangendonck (7)
Koen Hens (6)

Peter Corbeels (5)

Kf-

Erik Decoster (7)
Jan Van Doren (6)

Frank)' Alliet (6)

Mattias Heylighen (5)
Tom Verdeyen (4)
Kristof Demidder (4)

Student van het Jaar:

Sommigen nemen het letterlijk op.
anderen nemen het dan weer heel anders

op. Studenten, het is een ras apart zeg ik
altijd. Wetende dat ik er ook ooit eentje
was (en wat voor eentje). Toch wil ik
even opmerken dat hier een
veteraanstrijder van Cosovo
genomineerd is. Ge moet het maar doen.

Gierige Pin van het Jaar:

Een categorie waar misschien sommige
mensen hun bedenkingen bij hebben. Wel.
»ve zullen het al maar op voorhand
zeggen. Deze categorie is niet bedoeld
om mensen te kwetsen of zo. en hopelijk
kan iedereen het een beetje positief
opvatten (dus Jakke Punk. ge zijt gene

.schooier, maar toch moogt ge mij nog
altijd eens trakteren). Zullen uv het even
mooi verwoorden. De mee.ste nominaties

zijn nog schoolgaand, en hebben dus
maar een beperkt zakgeld. Vandaar dat
ze de mogelijkheid niet hebben om ons
allen te trakteren.

Ronald Vansteenweghen (H)
Jurgen Tobback (7)
Els Vanhoutte (6)

Pieter Van De.s.sel (5)
Ken Tobback (4)
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Tapper van het Jaar:

Wie bezorgd dagelijks onze nodige dosis
alcohol? Of beter gezegd, wie offert er
zich altijd op om achter de tapkraan te
staan om ons stulpje toch maar eens open
te houden omdat andere mensen

misschien te tam zijn om te tappen. Wel,
het zijn de volgende mensen waar mijn
volledige dank naar gaat... bedankt
manne (en vrouwe natuurlijk), dankzij
jullie blijft Tonzent toch bestaanl
Natuurlijk zijn er ook nog andere tappers
die ook een pluim verdienen (soriy als
jullie je uitgesloten zou voelen).

Helena Molineau.x (15)

Alieke Magdaleens (10)
Ken Tobback (9)

Jurgen Tobback (8)
Nicolaas Obyn (5)
Maarten Daems (5)

DJ van het Jaar:

Blijkbaar is er niet zoveel DJ-talent meer
in ons stulpje, of vel moeten we er eens
van afstappen om altijd op onze oude
rotten te stemmen. Er is heus nog genoeg
talent in ons stulpje hoor. Je moet ze
alleen maar weten op te merken. Mag dit
ook even een oproep zijn aan de jongsten
onder ons. Schaam jullie niet om eens te
vragen of jullie op een fuif van Tonzent
mogen draaien. Al was het maar om de
boxen warm te draaien (ah, nee. daar
hebben we al iemand voor. onzen

boxverwarmer van dienst). Maar toch. er

is altijd plaats voor jeugd achter de
discobar. Misschien moeten we eens een

DJ-Cursus geven om het jong bloed
warm te stomen. In ieder geval, manne
(want er zijn jammer genoeg geen

vrouwen bij) draait ze nog goe, en houdt
den boel hier maar in beweging.

Juksel (28)

Foeke (20)

Karsten (6)

Ken (5)

Bert De Prins (2)

Gompy (2)
God (I)

Een dikke proficiat aan de schatten die de show ineen hebben gestoken, filmpjes
zijn gaan maken, piano hebben gespeeld, llfe met hun kont hebben gezwierd en
al de anderenlll Merciekes aan de Jurgen voor de spetterende show en zijn reuze
artikel!

XXX van Tonzent l
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öe Statuten

Voor de mensen die niet op de algemene vergadering aanwezig konden
zijn en die er wel interesse in hebben, zijn hier de volledige statuten te
lezen. Have Fun:)

Artikel l. De vereniging wordt genoemd "Jeugdhuis Tonzent" maar kan ook de
ajkorting "JUT" dragen. Jeugdhuis Tonzent heeft haar maatschappelijke zetel te
Hutstraat 22, 1910 Kampenhout-Reist, en bevindt zich in het gerechtelijk
arrondissement Hatle- Vilvoorde.

Artikel 2. Oorspronkelijke oprichters van de vzw in 1971:
Hugojans.sens, studetU, H. Tobbackstraat 9, Kampenhout-Reist
Rachel Pira, zonder beroep, H. Tobbackstraat, Kampenhout-Reist
Rita Janssens, bediende, H. Tobbackstraat, Kampenhout-Reist
Freddy Schepers, student. Leuvensesteenweg, Katnpenhottt-Relst
Freddy Van Dessel, bediende, Hutstraat 16. Kampenhout-Reht
Maria Goosscns, onderwijzeres, Balkestraat 2, Nederokkerzeet
René Van De Velde, bediende. Hutstraat 15, Kampenhout-Reist
Otner Van Dessel, licenciaat. Hutstraat 16, Kampenhout-Reist

Allen van Belgische nationaliteit, werd besloten een vereniging zonder winstgevend
doel op te richten op 15 november 1971.

Artikel 3, De vereniging heeft als doel dejeugd vanaf 14 jaar. gezonde ontspanning te
bezorgen op cultureel en sociaal gebied.
Dit doet zij door vorming, ontmoeting en ontspanning aan te bieden.
Zij kan initiatieven nemen en bevorderen die samenvallen met dit gestelde doei Zij
kan alle onroerende goederen, die voor het verwezeHjken van haar doel nodig zijn,
bezitten, hetzij in vruchtgebruik, hetzij in eigendom.

Artikel 4. De vereniging is voor onbepaalde tijd opgericht. Zij kan ten allen tijde
ontbonden worden. Zie Artikel 32 \>oor verdere informatie.

Artikel 5, Het aantal deelgenoten is onbeperkt, maar moet tenminste 5 leden
bedragen.

Artikel 6. De Raad van Bestuur heeft het recht een jaarlijkse bijdrage te vragen aan
de leden. Hiertegenover staat dat leden op regelmatige basis kortingen krijgen bij
aangeboden activiteiten van de vereniging.

Artikel 7. De vereniging bestaat tiit leden en leden-medewerkers.

Artikel 8. De vereitiging houdt een logboek bij waarin het reilen en zeilen van de
vereniging beschreven wordt.
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Leden

Anike! V. Alx lid kan lot de vereniging toetreden: elke natinirlijke persoon die de
ininiinnmleeftijd van 14 jaar heeft bereikt, leder lid verbindt zich ertoe akkoord te
gaan met het binnenhtiisregleinent.

Artikel 10. De Raad van Besttnir beslist zonder beroep over de aanneming van
nieuwe leden.

Artikel II. Elk lid kan uit de vereniging treden door zijn ontslag in te dienen bij de
Raad van Bestuur. De uitsluiting van een lid kan slechts door de Algemene
I 'ergadering en de meerderheid van twee derde van de stemmen uitgesproken worden,
tenzij het lid strafrechterlijke feiten heeft gepleegd waarbij de vereniging schade
berokkend werd ofop basis van het niet naleven van het binnenhuisreglement.
In deze twee laatste gevallen kan de Raad van Bestuur het lid voor bepaalde of
onbepaalde termijn de toegang en deelname aan activiteiten verbieden.

. irtikel 12. Om deel te nemen aan een activiteit van de vereniging is lidmaatschap
verondersteld. Tenzij het gaat om een activiteit voor niet leden, dwz een activiteit
waar buiten het jeugdhuis publiciteit voor gemaakt is.
Aanwezig zijn in het Jeugdhuis tijdens een gewone instuif wordt beschouwd als
deelnemen aan een activiteit van de vereniging.

Leden-Medewerkers

,Irtikel 13. Al de gebruikers van het jeugdhuis, die geen leden-medewerkers zijn.
hebben de hoedanigheid van gewoon lid. Hun rechten en plichten worden vastgesteld
door het binnenhuisreglement.

Artikel 14. De voorwaarden om ais lid-medewerker aanvaard te worden zijn verder
beschreven in het biitnenhuisreglement.

. irtikel IS. Alleen leden-medewerkers hebben stemrecht op de Algemene Vergadering.

Artikel 16. Verslagen van de Kernveigaderingen zijn steeds inkijkbaar door de leden
en zijn steeds aanwezig in hetjeugdhuis.

fladder fladder fladder, 2 tieten op een ladder, een ladder, een appel een een peer, jongen
jongen jongen, wat een kloten weer
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Raad van Bestuur

Artikel 17. De vereniging wordt beheerd door een Raad van Bestuur samengesteld uil
ten minste drie leden door de Algemene Vergadering benoemd. De benoeming geldt
slechts één jaar, de leden zijn herkiesbaar maar ten allen tijde afzetbaar door de
Algemene Vergadering. De Raad van Bestuur heeft in zijn bevoegdheden al de
handelingen die behoren tot het beheer van de vereniging in de ruimste zin genomen.
Bij gerechtelijke handelingen wordt de vereniging geldig vertegenwoordigd door de
Raad van Bestuur.

Artikel 18. De leden van de Raad van Bestuur moeten bij hun benoeming de leeftijd
van 18jaar bereikt hebben, minstens één derde moet woonachtig zijn in Kampenhout.

Artikel 19. De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter, secretaris en
een penningmeester. Zij stellen twee personen onder hen aan belast met het dagelijks
beheer van de vereniging en gemachtigd om door hun beide handtekeningen in de
zaken van dagelijks bestuur de vereniging te ontdoen van bedragen hoger dan f 500.
Enkel zij mogen door middel van hun beide handtekeningen opdracht geven om
bedragen hoger dan € 500 uit te geven. Indien een Ud/Hd-medewerker/bestuurder,
zonder in het bezit te zijn van een desbetreffende toelating, een bedrag besteed hoger
dan C 500 kan dit volledig teruggevorderd worden.

Artikel 20. De Raad van Bestutir vergadert op regelmatige basis ofop aanvraag van
2 bestuurders.

Artikel 21. Bij ontstentenis of verhindering van de voorzitter worden zijnfuncties
uitgeoefend door de oudste bestuurder of een door hem aangeduide bestiitirder.

Artikel 22. De leden van de Raad van Bestuur tnaken deel uit van de groepering
"Leden-medewerkers", en hebben daardoor ook stemrecht.

Algemene Vergadering

Artikel 23. De Algemene Vetgadering vindt ten minste één maal per jaar plaats. Bij
voorkeur op het einde van het werkjaar. Een bijkomende Algemene Vetgadering kan
bijeen geroepen worden telkens de Raad van Bestuur dit nodig acht ofop aanvraag
van 25% van de deelgenoten.

Artikel 24. Uitnodiging tot de Algemene Vergadering moet tenminste 8 dagen vooraf
gebeuren. Dit kan gebeuren doormiddel van brief, elektronische brief ofbij
verschijning in het tijdschrift van de vereniging.

Artikel 25. De Algemene Vergadering beslist over:

• De wijziging van de statuten van de vzw
• De benoemittg en de afzetting van de beheerders
• De goedkeuring van dejaarrekening
• De vrijwillige ontbinding van de vereniging
• De tiitsluiting van leden-medewerkers en de gewone leden
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Anikel 26. Elk slcingerechligcl lid mag zich op de Algemene Vergadering door een
ander lid-medewerker lalen verlegenwoordigen hij schrijieiijke voimachi. Deze
Yolmachl moei hij aanvang van de vergadering voorgelegd worden aan de voorziiter
van de Raad van Besinnr. Bij betwisting van geldigheid kan deze verworpen worden.
Geen enkel liil mag meer dan één ander lid vertegenwoordigen.

Binnenliuisretzlcmciit

Artikel 27. Alle interne regeh staan omvat in het hinneniniisreglement van Jeugdhuis
Tonzent.

Artikel 28. Wijzigingen in het hinneniniisreglement zijn invoerbaar met 2/3
meerderheid van stemmen van de voltallige Kern en Raad van bestuur.

Financiën

Artikel 29. JU Tonzent werkt volgens het rekeningstelsel van een VZII' en hanteert een
enkelvoudige boekhouding.

Artikel 30. Er zijn 2 velschillende boekhoudingen:
1. Eén per werkjaar, voor intern gebruik.
2. Eén per kalenderjaar, voor belastingsaangifte.

.Artikel 31. De boekhouding van het jeugdhuis is steeds inkijkbaar door leden.

Ontbinding

.Artikel 32:

In geval van vrijwillige ontbinding duidt de Algemene I 'ergadering één oftwee
vereffenaars aan en bepaalt hun bevoegdheid. In geval van ontbinding, hetzij
vrijwillig, hetzij rechterlijk, wordt het netto overblijvend maatschappelijk actief
besteed aan een werk met een soortgelijk doel en voorwerp als de onderhavige
vereniging, die teruggaan tiaar de onderscheiden schenkers.

Gedaan te Kampenhout, op febntari 2003

Kwinten l'er.speurt
('ooizitter

Kristof Bonnarens
Secretaris
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TonZenfStuFF

*** Jullie weten het al of misschien nog niet maar er Is een nieuwe vergaderzaal.
Uiteraard in hetzelfde lokaal, maar met spiksplinter nieuwe meubels. Ze zijn heel
mooi en ive zijn er heel dankbaar voor. Hopelijk zal iedereen er evenveel respect
voor hebben en kunnen ze lang meegaan. De vergaderzaal zal hierdoor ook op
slot worden gedaan bij fuiven, zodat niemand er een smurrie van kan maken.
*** Dit zal iedereen wel al gemerkt hebben en het is ook al enkele keren vermeld
In het krantje, maar voor alle duidelijkheid: IVe hebben een nieuwe kicker
gekocht! Dat spelleke heeft ons veel geld gekost en ook hiervoor vragen wij jullie
respect. Franky Alliët is verantwoordelijk gesteld voor ons beest en als je dus
vragen hebt snel je maar naar hem. PS Er wordt NIET meer gerookt aan de
kicker!

Onze Kennv zijne liist:

Bieren: Sterke dranken:

Stella van 'l val €1,00

Jiipiler €1,00

Palm €1,00

Witte Van Hoegaarden € 1,00
Kriek Belle- Viie €1,10

Carlsherg €1,10

Duvel €1,60

Leffe €1,60

Frisdranken:

Cola €0,80

Cola Light €0,80

Spa plat €0,80

Spa bruis €0,80

Looza fruitsap €0,80

Fanla €0,80

Gini €0,80

Canada Dry €0,80

Ice Tea €0,80

Cecemel €0,80

Fristi €0,80

gla.<! witte wijn
Jle.t witte wijn
porto

Wanne dranken:

koffie
thee

soep

Snoeit:

chips
snoep

lekstok

€1,30

€5,00

€1,30

€0,90

€0,90

€0,90

€0,70

€0,70

€0,30
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VerjaarPagen

April

4 Tina Rommens

11 Jiirgeii Van Eycken

12 HyJke Decahiwe

12 Evelien Vila in

13 Inge De Prins

17 Mostrey Jejfiy

22 Inge Schoevaerts

26 Jola Van Hoof

26 An Hessels

29 Jan Van Goinpel

Mei

2 Jeroen Crol

7 Michael Tobback

10 Anneleen fVinnelinckx

14 Reinharl Croon

14 Jiirgen Tobback

16 Simon Ghijselings

16 Marijn CobbaerI

17 Heidi Herremans

17 Lesley Cauwenberghs

18 Els Vanhoiitle

20 Maarten Van de Velde

20 Geertjan Maes

23 JelleSlerckx

28 Helena Molineaiix

29 Olivier Francais

30 Erik Van Vaerenbergh

30 Ken Tobback
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Agenda \

>ril Mei

iae4

er Quiz

Vriidas 2

MAZE

'das 5

Ie Men

1

Zaterdas 3

RIP-insluif
Kern en ledenraad

'idas 11
>1 leclcnniad Zondas4

Ontbijl-instuif

erdas 12

Breiikilance

Tapcwsus
■

Zaterdas 10

C&R-insluif
Henna-instiiif

Zoiidas 13

Breakdance Zondas11

KIFIKA

Vriidas 18

Schaalscii Vriidas 16

Kern en ledenraad

Zaterdas 19

C&R-insluif
Quiz met de Scouts

Zaterdas 17

BOB-Fuif

Vriidas 25

Kern en ledenraad

Zondas 18

J-14-D vergadering

Zaterdas 26

ASPI-fuif _

Zaterdas 24

Beslag-instuif

Zondas25

^  Toneel
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