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Colofon & Inhoud

VoorWoord

Oiv/eee.'

Spring Is In the air!

De eerste zonnestraaltjes komen er al meer dan eens door, en we hebben zelfs al de 20 °

voorbijgestoken.

Maar dat heeft natuurlijk niets met Tonzent te maken, en Is dan ook maar wat schrijven om
wat te schrijven. Maar 'k moest toch een Inleiding heben nlwaar?

April en mei worden 2 mooie maanden...

Spijtig genoeg zit er wel geen Tonzentweekend In... Maar ondertussen wordt er wel al eentje

voor In november vastgelegd. De exacte datum volgt nog, maar er zijn al wel enkele data

aangevraagd.

Weet ook dat we al vollop beginnen met de planning en organisatie vaén de jeugd

veertiendaagse. En als je Ideetjes hebt of als je ook wel eens wilt helpen met Iets te

organiseren, spring dan gerust eens binnen op de Kern of op de J14D vergaderingen, of

spreek Iemand van de kern aan.

Voor de rest, de jeugdhulzentocht Is spijtig genoeg verzet, maar 1 mei maken we dat goed
met een jeugdhuizen toch die nog veel langer In uw geheugen zal gegrift staan.

In mei gaan we ook nog een dagje zonder elektriciteit door het leven met live

muziek, brandende kaarsen en een gezellig sfeer^e... En om ons nekeer te kunnen uitleven

doen we er 2 weken later een Retro-fulfke bij.

'k Zou hier voor de rest nog een heel blad kunnen vol lullen over van alles en nog wat, maar

dat heb Ik In het pop-poll artikel al veel te veel gedaan, dus ga Ik nu uw ogen een beetje

sparen.

Tot de volgende!

Kwinten
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TeRugBUk

TeRugBUk

Zaterdag 17 januari

Kaarsen maken

Kaarsen maken kan plezant zijn, dat

hebben kunnen ondervinden In Tonzent,

spijtig da er niet veel mensen zijn dat er

mee van genoten hebben. Maar Ik denk

toch dat de mensen die wél hebben

"meegekaarst" hun goe geamuseerd

hebben en we hebben zelfs een aantal

experimenten uitgeprobeerd die toch ook

wel de moeite waart waren (allé voor ons

toch;)).

-Maarten-

Zaterdaq 31 januari

Paintball

Bulten Niels die hevig op z'n gezicht gaat

door van de supergladde trap te vliegen

zijn er niet echt noemenswaardige

accidenten gebeurd. Dat wil niet zeggen

dat meerdere mensen hevige pijnen

ondergingen (een painbalbal vliegt snel en

Is niet uit mouche gemaakt), velen te

kampen hadden met stresserende

momenten (oog In oog nstaan met je

paintbalvelend is niet altijd even

rustgevendjen sommigen vreemde

smaken moesten ervaren (palntbal-

balletjes bevatten namelijk geen

aardbeien smaak).

Maar het was meer dan plezant, goed voor

de groepssfeer. Iets minder leuk voor de

portefeuille. Maar't was het waard!!!!

-Kwinten-
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TeRugBHk

Vrijdag 6 februari

Piep Klein

Er was eens een vrij groot probleempje in

Tonzent. Ik kwam binnen en zag de Niels

van een paraplu een statief maken om er

een micro op te zetten... "Wat is dat hier

allemaal?" Nog niks in orde en die

mannen van het optreden waren er al.

Hoewei ik keiveel zin had in cabaret, kon

ik op mijn kin kloppen want wat bleek

nu???

De gasten van Piep klein zijn helemaal

geen cabaretiers!!! Het zijn muzikanten!

Damm. We hebben niet eens een PA en

toeval was natuurlijk dat Blind Aliey (dus

ook bijna heel RVS) optreden had... We

stonden er schoon. Gelukkig konden die

mannen er zelf wat mee lachen en kwam

ik op het goeie idee van wat gerief bij den

Tijtgat te gaan halen. Een uurtje later

konden die mannen op podium gaan. Ze

hadden heel hun playiist aangepast om

ons toch nog wat een cabaretgevoel te

geven, ik moet zeggen zoals het is: Het

was schitterend. De rapper Bolle' had in

Tonzent het meest succes... Maar ik viel

toch meer voor het grappige stemmetje

van de zanger zelf... of waren het de 'sexy

blazers' die het em deden?

Tof optreden!!! Nog Nog!

-S/s-

Zaterdag 7 februari

Drankbeursspel

Ons drankbeursspel begint een jaarlijkse

traditie te worden met steeds hetzelfde

trekpieistergehaite! Het kot zat weer goed

vol, niet te schatten en den ambiance zat

er weer goed in.

Leg mensen de beurs uit met cijfers en

gegevens, het zal niet lukken... Wij hebben

de truc gevonden. Leg het uit met bier en

iedereen heeft plezier!;)

-S/s-

Zaterdag 14 februari

Cocktailavond

Een cocktaiiavond heeft toch altijd wel

succes.' Dat was er ook deze keer weer

aan te merken. Redelijk veel volk en veel

inkomsten, een goeie avond voor TonzenT

dus. Ook altijd interessant is dan om

mensen cocktails te geven, die ze dan

daarna moeten ovegeven (he Ellen ;)). Er

waren 4 verschillende cocktails waar heel

subtieifen soms iets minder subtiel) de

naam van de tappers in verwerkt waren

en dan konden ze zelf zien of ze succes

hadden (in cocktaiivorm dan weliswaar).

Nathalie en Inge waren de tappers van

dienst die de zeer gewaardeerde

medewerking van Katrien kregen, deze

mensen hebben dan ook voor de leuke

inkleding gezorgd met parasols en andere

attributen. Een instuif om zeker nog eens

over te doen! ■T"'"
-Maarten-
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TeRugBh'k

Zaterdag 21 februari

Lan-Party (weekend)

Na het exact afmeten van Tonzent voor de

Juiste setting en de hoeveelheid Heras-

hekken die men dacht nodig te hebben

had men gerekend op een opkomst van

45 personen. Na veel bits en bytes zijn er

uiteindelijk gedurende gans de Lan-party

ongeveer 20 cyberfreaks de revue

gepasseerd. De power werd aangezet op

zaterdag rond 11 uur in de voormiddag.

Na het uitwisselen van films, muziek e.d.

en het spelen van de nodige spelletjes, het

showen van de uitgebouwde pc-kassen

zoals op een echte tuningbeurs werd er op

shut down geklikt op zondag rond 14 uur.

Een nachtje door dus dat door ongeveer 7

personen werd volgehouden. Ai bij ai was

het een succes en zal er waarschijnlijk

nog wei een vervolg aan gebeid worden.

-Dokter-

Vriidaq 27 februari

Drum & Bassment-Party

Neem een pond geflipte en harde beats,

een ons hotsende en botsende jongelui en

een afgestreken theelepel Geertjan-met-

vuurtorenlicht. Alle ingrediënten voor een

knaller van een cocktail. Want Jawohl

mein Commandant, het was

Drum'n'Bassment in Tonzent!

Onze huis-dj Foeke zorgde meteen voor

vuur in de keet en kon opvallend veel

beentjes tot beweging overtuigen. Samen

met MC Gettejakke, die het geheel ais een

ware Deus Ex Machina overschouwde,

bracht hij de temperatuur tot het

kookpunt. En dat terwijl het buiten de

lijken uit de grond vroor! Maar niks kon de

lustige feestganger voorbereiden op wat

ze daarna getrakteerd kregen: het Engelse

DJ duo 4Fists joeg de bizarste

klanktapijten, de hitsigste breaks en de

vettigste beats door de speakers. Even

leek het alsof Atari Teenage Riot op het

podium stond. Hoewei de cuituurschock

voor veie Tonzentenaars erg groot was, en

even niemand durfde te dansen,

overwonnen de meesten toch hun Vrees

Voor Het Onbekende en gingen er weer

lustig tegenaan. Vooral de vrouwelijke

helft van het publiek zette de boel weer In

gang. En toen 4Fists de set afronden met

een stevige portie hardcore zat de lont in

het kruitvat.

DJ Wietse kreeg de zware taak om het

feestvolkje verder door de nacht te

loodsen. En dat deed'ie uitstekend, door

op tijd en stond wat genres te mengen

bleef het feestje verderduren tot de echt

vroege uurtjes, het moment waarop

Tonzent al vaak gekuist en gesloten is.

-Thomas-
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TeRugBUk

Zondag 7 maart

Kifika

Deze namiddag hebben de kinderen

kunnen genieten van overheerlijke (self- '^® ®" PopPo" vindt u
made by koen) popcorn en een super Uiteraard ook een samenvatting
leuke tekenfilm. SInbad de held van de Verderop In de krant!
namiddag droop het tegen een uur of 4 af
samen met de kinderen. Tegen de avond

begon er een zware film van Stanley

Kubrick, namelijk 'A Clockwork Orange'.
Meer uitleg hierbij kan Ik niet geven, sorry.

Moppenöoos

De gedetineerde, die 15 Jaar moest uitzitten,ontsnapte uit de gevangenis. Tijdens zijn
ontsnapping vindt hij een huls en breekt in. In de slaapkamer bevindt zich een Jong

echtpaartje in bed. Hij trekt de Jonge man uit bed en bindt deze vast op een stoel. Dan
bindt hij de vrouw vast in het bed, en gaat boven op haar liggen terwijl hij haar zachtjes in

haar nek kust.

Vervolgens staat hij op en gaat naar de badkamer. Terwijl de gevangene in de badkamer is
zegt de Jonge man tegen zijn vrouwtje:" Luister goed, deze gast is een gevangene die

ontsnapt is, kijk maar naar zijn kledij, waarschijnlijk heeft hij ai een lange tijd achter de
tralies doorgebracht, en heeft hij in Jaren geen vrouw meer gehad wanneer hij seks wil,

verzet u niet en doe alles wat hij ook maar van Je verlangt zorg in ieder geval dat hij

klaarkomt!!! Deze kerel is zeker gevaarlijk, en wie weet vermoordt hij ons wanneer hij

kwaad wordt. Wees sterk mijn liefste, ik hou van Je!!!

Dan zegt zijn vrouwtje:" ik ben biij dat je er zo over denkt,

inderdaad hij heeft in jaren géén vrouw meer gezien, maar hij heeft me niet in mijn nek
gekust, hij heeft in mijn oor gefluisterd dat hij Jou héél erg sexy vond en vroeg of we

vaseline in de badkamer hadden.

Wees sterk mijn liefste, ik hou ook van Je!!!

TortzenfZijde 7



VooruitBHk

VooruifBUk

Zaterdag 3 april

Scouts-Fuif

We geven er een lap opU!

Muziek, drank, scouttevolk en ook jij laat

ons hopen natuurlijk!!!

We gaan hier een feestje bouwen om U

tegen te zeggen.

Woensdag 7 april

Bowlen

Hallo daar luitjes.

Grote ballen, die In verhouding kleine

kegeltjes omver slaan, welk zichzelf

respecterend tonzent-lid zou zich dit

plezier kunnen ontgunnen?

Niemand! of dat zou toch moeten.

Wie zich wil komen meten tegen de tot

nog toe onverslagen kern en raad van

beheer van tonzent kan zich inschrijven.

Voor iedereen die om een of andere reden

wraak wii nemen op een van de meer

geëerde inzittende, er kunnen dingen

geregeld worden waarbij het onderscheid

kegei-persoon vrij wazig wordt,

want weet Je, liefde is een kaartspei en

vergeet dit nooit!

posse in effect,

mijn dank,

-de prammenwicheiaar-

Zaterdag 10 april

Paasinstuif

Het is weer zover. Meneer de paashaas

kan ons weer eitjes brengen. En dat zai hij

zeker en vast niet vergeten in Tonzent,

want hij weet dat wij er dol op zijn.

Maar eerst moeten we er wel voor werken

natuurlijk.

Wie zoekt, die vindt...

Zaterdag 24 april

Dagje Heizelen

Vandaag gaan we eens een dagje opstap!

Een dagje onder de grote boilen van het

atomium. In de namiddag gaan we een

goeie duik nemen in het heerlijke water

van Océade. Na deze verfrissing zuiien de

meesten wei honger hebben en kunnen

we ergens in de viliage wei iets gaan eten.

Ik zou zeggen: keuze genoeg daar...

Na het eten gaan we dan een cinemake

steken, een leuke film meepikken voor

Jong en oud (hangt ervan af wie meegaat

natuuriijk). En om dan terug wakker te

worden kunnen we nog naar de karaoké

gaan of naar de cocktaiibarü!

Ziet dat er geen heeriijk dagje uit ??? Ik

heb een heel groot vermoeden van wel!!!

TonzentZijde 8



VooruitBUk

Zondag 25 april

Streekbieren@Relst Kermis

Het is weer kermis in Reist en dat wii

zeggen dat Tonzent zai open zijn om alie

mensen die met (of zonder) kindjes op de

kermismoiens zijn zotgedraaid, bij ons

verder mogen komen draaien.

Een goeie frisse pint (of 10) en we kunnen

er weer tegenaan om een toerke te doen

op de windmolens van het vrije Reistige

landschap. Jaja...

-Sis-

Vrijdaq 30 april

Schaatsen

Laten we nog eens lekker sportief doen.

Haai die schaatsen vanonder het stof

samen met de handschoenen, muts en

sjaal en kom tegen 19 uur naar Tonzent.

Vandaar vertrekken we dan naar de

discobeurt in Haasrode.

Voor diegenen die tussen het schaatsen

door even willen opwarmen is er altijd een

jeneverbar naast de ijsbaan. Mmmmmm

Hopelijk tot dan!

Zaterdag 1 mei

Jeugdhuizentocht

Het was uitgesteld, maar het zai weer

doorgaan. Uitstel is geen afstel zeggen ze

he!

Vrijdag 7 mei

Tonzent-Unplugged

Vlam! 't Is weer van dat! Wie heeft de

sleutel van de elektriciteitskast?

Niemand? :S Oké, dan zuilen we het

vanavond zonder moeten doen. Maar

menig inventief tonzentiid weet natuurlijk

van wanten in zo'n situaties! Kaarslicht,

akoestische gitaren, en lekker dicht tegen

eikaar aankruipen, het mag allemaal niet

ontbreken op deze avond. En wie weet

volgt er wei een leuke verassing, zoals de

vorige keer toen Frank vander Linden (De

Mens) zomaar even ons stulpje kwam

binnengewandeld met zijn gitaar! Tot dan!

-Stoffei-

Zaterdag 15 mei

Eurovisiesongfestivai

Een traditie die Tonzent niet zomaar aan

zich kan laten voorbij gaan...

Onze "Kzen die van Tienen" zal ons

humeur van die nacht bepalen...

Hopelijk zingt ze goed, is ze sexy gekleed,

en geilt ze het publiek genoeg op. En wie

weet komen dan weer in de top 3.

Afspraak om 20u in één van onze talrijk

aanwezige zetels, voor een scherm dat

groter is dan bij u thuis...

-Kwinten-

Zaterdag 29 mei

Massage-avond

Last van opkomende stress van de

examens? Of is het ai zover!? Eens zo

goed dan!! Huhh ???!!

Awei hè.. vanavondgaat er gemasseerd

worden tegen 100 per uur! En pas op hé..

das tegenwoordig een zwaar overtreding

in den derde graad! Maar niet in Tonzent

dus. De massageoiie moet vloeien zoals

het nog nooit gevloeid heeft en

ingewreven zoals het nog nooit... Soit! Ge

TomentZijde 9



VooruifBUk

begrijpt het ondertussen al wel zeker? Een Fuif en kulsinstulf mogen Jullie ook
Vanavond Is het relax & enjoy. En voor verwachten deze maand,

diegenen die zelf ook eens willen Net zoals een optreden en
masseren... ga vooral uw gang. Het Is vergaderingen voor zowel kern en
trouwens zowat de bedoeling dat ledereen ledenraad
ledereen masseert en omgekeerd.

-Boney-

Samenvaffing A V

Op de tussentijdse vergadering waren volgende personen aanwezig:

Anneke, SIska, Steven, Kristof D, Bram, André, Jeroen, Maarten, Helena, Niels,

Thomas, Kwinten, Boney, Geertjan, Crabbé, Eefje, NIcolas en Foeke.

Ik ga jullie een lang en misschien saai verslag besparen door kort te zeggen wat er

toen allemaal gezegd werd.

De verschillende kernfuncties zijn geevalueerd en dit zijn de bevindingen :

OPTREDEN : (Telstar, Cameron, Rock Vonk, Bert Krulsmans, Maze, Piep Klein) Voor

we een 'groot' en dus duur optreden boeken moeten we zeker zijn van een goeie

opkomst. Kleine optredens kunnen zeker ook plezant zijn ( zie Piep Klein) en we

kunnen bv op de komende jeugdhulzentocht andere jh-zen eens uitvragen naar

kleine maar goeie groepkes.

FUIF: (DJ-cocktall, Trish, Disco, BLF) Er komt terug meer volk naar ons fuiven. We

moeten er nog meer op letten om de jonge mensen eerst de kans te geven zich op

de vroege uurtjes van de taplijst te laten zetten. Op de avond zelf wordt er nog 'grof'

gekuist en de volgende dag de zaal verder In orde gezet. Er wordt ook eens

nagedacht over de volgende Bloteluchtfulf of ander concept.

VORMING : (graffiti, kaarsen maken, koken met, strlpverhalen)We staan achter op

schema met deze functie i.v.m. het aantal aangeboden 'vormingen' Dus laten we

hier wat meer aandacht aan schenken vanaf nu.

STRIPBIB : De stripbib begint te herleven maar er moet nog meer promotie gemaakt

worden. Zijn de openingsuren wel goed? Vanaf nu zal er ook duidelijker een

openingslijst omhoog gehangen worden.

TonzentZijde 10



VooruifBUk

ONDERHOUD : Er zou op regelmatigere basis gekuist moeten worden . De 'afval' van

een activiteit mag ook niet biijven liggen en het idee van een spontane kuisbeurt iijkt

aan te slagen.

BRIEVENBUSVERANTWOORDELIJKE : Deze functie is niet meer ingevuid.. De tapper

zal vanaf nu de post bij opening nemen en in het postmandje achter de toog leggen,

Jawel.

INSTUIF: Deze zijn in't algemeen wel in orde. Het sinterklaasgebeuren is wel gemist..

SPORT&UITSTAP: (voetbai, paintbai, efteiing) Er zijn te weinig sport activiteiten. De

uitstappen moeten we ook best 'low-budget' houden zodat iedereen meekan. Een

paar ideetjes waren o.a. schaatsen en beach volley met live surfmuziek.

KIKKER : Deze staat er nog en wordt goed onderhouden. Laten we dit zo houden hè.
GRAFISCHE VORMGEViNG : Is dik in orde. Er was het idee om de krant een soort

'huisstiji' te geven.

KRANT: Er zijn meer schrijvers van artikeltjes nodig. De verantwoordelijke(n) van een

activiteit worden gevraagd om voor het artikel te zorgen.

MAKRO : Deze functie is ook niet meer ingevuld. Er is een overaanbod aan variatie

(van snoep dus..) Dit moet weer beperkt worden en we kunnen bv een snoepje van

de maand lanceren.

TAP : Het eeuwige probleem 'hoe krijg ik iedereen zo snei mogelijk buiten want ik wil

sluiten' kwam weer ter sprake. Dit zou echter geen probleem mogen zijn., wanneer

de laatste getapt word betekend dit het iaatste drankje per persoon en niet de

laatste tournee per persoon he!

WEBSITE: Er komt binnenkort een nieuwe iook van de tonzentwebsite. Ook een

ander type van forum en de hele 'user toestand' wordt ook even in vraag gesteld.

Er werd ook een korte uitleg gegeven i.v.m. de aankomende werken In Tonzent.

De brandweer is nameiijk komen kijken naar de brandveiligheid (in opdracht van de

gemeente ) en er moeten verschiliende dingen aangepast worden.
Bijvoorbeeld moeten de vergaderzaal en het secretariaat en de stripbib worden

voorzien van brandveilige muren (gyprok of zoiets) in plaats van gewoon hout zoals

het nu is.

De toiletten moeten ook aangepast worden , maar dit was al een van onze

'werkpunten'. Alles moet in orde zijn tegen 2007, zoniet heeft de gemeente het recht

om de keet te sluiten wegens niet brand veilig.

M.a.w: werk aan de winkel!

Boney

TonzentZijde 11



FTP Surfer

FTP Surfer??

Een groep zonder zanger, is dat
niet als een wagen zonder
motor? Waarom zou iemand

l  . . komen kijken naar een band
zonder jonge god met blonde
lokken en engeienstem?

Omdat, dwaze maagden, niks boven de pure kracht van een twee gitaren, een bas
en een drum gaat. Want ja! Vier jonge (jawel) goden uit de streek hebben de
wapens ter hand genomen, en staan klaar om stormenderhand jouw hart (en
drankbonnetjes) te veroveren met loeiharde surfmuziek.
Ais je dit eenmaal gehoord hebt, is metal voor watjes.
Ben jij klaar voor...

FTP Surfer ??

Even voorstellen!

Pieter Dedoncker (drums)

De jongste en wildste van de meute. Getogen in Kampenhout, en nu nog steeds
vlakbij ons, in Bjeutmiejebiek. De bijnaam Anima! is niet gestolen, hou dus zeker
tien meter afstand van zijn drumstel. Tenzij je kickt op een gescheurd
trommelvlies. In dat geval is er nog een gratis plekje voor jou vlakbij de basdrum.

Michael Schots (gitaar)

Deze surfrider uit de Hutte speelt sneller dan een cirkelzaag en precieser dan een
Zwitserse koekoeksklok. Hij lijkt een lieve jongen, maar schijn bedriegt: he's a
iean mean surfing machine. Als je beslist fan van hem te worden: hij houdt van
surf, drum'n'bass en reggae. Je maakt dus zeker geen indruk door je beste Jantje
Smit-imitatie op'm los te laten.

Andy Wellens (bas)

Met een vader uit Berg heeft hij een been in Kampenhout, het andere in Hulshout
(en dat Huishout dicht bij Kampenhout ligt bewijst het telefoonboek, kijk zelf
maar!). Gewapend met een Mustang-bas kan je wel verwachten dat hij dodelijke
basriffs spuwt zoals een jong veulen over de prairie galoppeerd. En één blik in z'n
ogen is genoeg om onvoorwaardelijke fan te worden.

Thomas Molineaux (gitaar)

Ook bekend als 'de broer van Helena'. Wel, hij was er eerst, Heiena kwam later.
En om dat te bewijzen zal hij bij wijze van rituele marteling het wereldrecord
toonladders oefenen verbeteren. Live on stage! Allemaal lulkoek natuurlijk. Het

TonzentZiJde 12



FTP Surfer

woord 'solo' staat niet In ons vocabularium, en Satrlani-fans kunnen maar beter
hun koffers pakken.

Waar kan je ons aan het werk zien?
Vrijdag 2 april in Bonheiden, en d'r komt er ook eentje aan in Lummen. We houden
je op de hoogte! Misschien gebeurt er wei een verrassingsaanval in je eigen
Tonzent!

Meer info? Bei naar 016 89 50 04 (Thomas)

g
Made By Thomas Motineaux
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Pop - PoH

Pop-PoH anno 2003-2(X)4

Hier gaan we er mee beginnen, waar het zal eindigen???

Wie weet dat he... ?!

In ieder geval wel enkele tientallen pagina's verder.

HIJ Is er uiteindelijk toch geraakt!

De uitslagen van de Pop-poll anno 2003 (ah ja, want het gaat over het kalenderjaar 2003).

Tijdens Pop-poll In tha Club zijn al een deel van de uitslagen bekend gemaakt, maar dit Is het

volledige ongecensureerde verslag van de uitslagen.

Een pop-poll die net Iets anders was dan de voorbije jaren, en vooral veeeeeeel uitgebreider.

Tijdens het samenstellen van de categorieën wilde Ik een pop-poll maken die eens Iets anders was

dan andere jaren. Dat Is het ook geworden, hij Is vooral 2 keer zolang en een aantal zinloze

categorieën zijn eruit verdwenen en werden vervangen door nieuwe zinlose categorieën. Mijn
excuses voor de, Iets te, uitgebreide pop-poll van dit jaar. We kunnen er enkel uit leren naar

volgend jaar nietwaar.

Ik zou ondertussen ook nog Tlne Van Assche willen bedanken (die van ons gelijk we zeggen) voor

het tellen en inventariseren van de meer dan 1500 antwoorden (45 keer 40 ongeveer) dat jullie

gaven. Een klein applausje Is hier niet ongepast zou Ik zo denken!!

Algemeen kunnen we stellen dat er enkele mensen steeds terug komen In de nominaties. Wat

spijtig Is, maar u hebt het zo gewild.

Wil je weten wie het allemaal Is, lees dan de uitslagen, zittend In de zetel, want ge zult wat tijd
nodig hebben... Elke categorie Is voorzien van kleine tekst om af en toe dingen te verduldelijken, en
het lezen Iets minder saai te maken. Merkt u dat u zich tegen de borst gestoten voelt, weinige
keren Is het zo bedoelt (eigenlijk nooit), en de redactie hoop dan ook dat u genoeg
relativeringsvermogen heeft om dit niet al te serieus op te vaten.

Vergeet niet dat deze pop-poll de stem Is van een kleine 45 tonzentgangers (de fake Inzendingen
eruit gelaten natuurlijk), en omvat dan ook niet de volledige Belgische bevolking.

Veel Leesplezier!

Kwinten
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Aankoop van het laar

1) Toog (16)

2) PC (muzlekpc/Jukebox) (8)

3) KIcker (5)

Hamer (5)

Blijkbaar verkiest de gemiddelde Tonzentganger een goede pint of een hygiënisch gespoeld glas
boven een kwalitatief kicker-gebeuren... Een vooral gezonde keuze. Aankopen als "Johny Depp" en
"Gesar' worden blijkbaar ook gesmaakt, hoewel Ik me daar niet echt Iets van kan herinneren...

Statement van het laar

1) Daar wordt aan gewerkt (Steven DP) (3)

2) We willen niet zover gaan u uit Tonzent te zetten (RVB?) (2)

Plateau Plateau (2)

Veel vreemde uitspraken dit jaar...

De betekenis van "Plateau Plateau' ontgaat me volledig, tenzij wij dit verkeerd gelezen (lees:

ontcijferd) hebben maar dan Is de boodschap; Leer leesbaar schrijvenl "Daar wordt aan gewerkt' Is

de winnaar, en zal nog veel gezegd worden.

De vertaling van deze zin hou Ik beter voor mij denk Ik...
"We willen niet zover gaan u uit Tonzent te zetten'; Bulten het feit dat dit een verkeerde

zinsconstructie Is veronderstel Ik dat de RVB dit uitgesproken zou hebben.
Op deze zin zal Ik beter ook niet verder Ingaan, of Ik ga nog klappen krijgen...
Daar aansluitend vond Ik In de formulieren ook nog "t Is weer ambras tussen kem en bestuur'
terug, ach ja, In elk goed huishouden Is't nekeer ambras.

"Fuifke in Leuven manne' is anders ook wel ne favoriet voor mij (die zou nog uit mijne mond

kunnen komen).

Ander goeie zijn nog "Sex Is voor homo's en janetten', "Shut up bitch & make some pancackes', "Ik

laat mijn gat bloeien voor u', "'k vind da kelcool da'k zat kan rijden'.

Roddel van het laar

1) Anneke Is zwanger (5)

Ashley heeft met Maarten gepoept (5)

2) Jeroen & Helena (4)

Crabbë & Leen (4)

3) Ronny & Vanessa (3)

Gelukkig is Anneke nog niet zwanger en heeft Ashley niet met Maarten gepoept, want wieweet wat
liep er ondertussen dan al niet rond op deze beschaafde wereld...

Maarten en Crabbé zijn blijkbaar fel besproken deugnieten, want "Crabbé & Kristlen' kwam ook 2
keer terug en bij ééntje stond ook "Maarten dat Cloé gepoept heeft'. Guys, make up your mindi
Aan de slimmerik die "Het genoegen gaat sluiten' schreef, u bent een jaar te laati
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Homoseksualiteit Is geen taboe meer In ons Jeugdhuis, dat blijkt volmondig uit "Cesar is Homo en

op Eiien De Venter" en "Eiile en Foeke = schijn (Foeke is homo!)". Seks met dieren kan blijkbaar

ook want "Koen heeft kleine konijntjes geneukt".

Stunt van het iaar

1) Jeroens Auto (9)

2) Hans & Mleke (4)

3) Zetel In de Rk gestoken (3)

Trish (3)

Jeroen & zijn auto konden daar anders niet echt met lachen (en gelijk heeft hIJ), meer details over

dit voorval kan u lezen in Het Laatste Nieuws en de Streekkrant.

Tja, Hans & Mleke, ik ben gelukkig ais zij gelukkig zijn. En over die zetel: het positieve is dat die

aartsieiijke zetel nu weg is, het negatieve is dat we hem zelf naar de container hebben moeten

doen (ook ai beweerden de pyromaantjes dat ze dat zelf gedaan hadden).

"Niis die kuist" is anders ook een goeie en "Dat Ashiey met Maarten heeft gepoept" duikt hier weer

op. Zou het dan toch waar zijn? Ik hoop dat het hen gesmaakt heeft!

En "Tonzent dat eens open Is" vond ik persoonlijk ook een prachtige stunt!

Kutolaat van het laar

1) WInterJam (16)

2) 50 Cent-In tha Club (3)

Summerjam (3)

3) Tonzent muziek In't algemeen (2)

Er komt wel heel wat gezever uit op CD, maar een ergere muzikale geboorte dan Winterjam was er

volgens Jullie dit Jaar niet. Haar groter zusje van enkele maanden ervoor (Summerjam) lijkt

iedereen ook ai beu te zijn.

Natuurlijk, ais Je dit op een fuif speelt, staan ze wei allemaal te shaken... Maar zo gaat dat;-)
"in the Club" van 50 Cent horen we ook liever gaan dan komen, hoewel de Show van deze Pop-poll

naar dit nummer genoemd Is. Tja...

Grap van het iaar

1) Niels op Stubru (6)

2) Jeroens auto (5)

3) Greg(3)

"Niels op Stubru" ofte "Bram Van de Velde die naar Niels belt In naam van Stubru en zegt dat hij

gewonnen heeft". Toch een grapjas hé die Bram...

Jeroen valt weer In de prijzen met "Jeroens auto" ofte "auto dat In de bosjes Is geduwd". Spijtig
genoeg vond noch Jeroen, noch z'n auto noch het Tonzentbestuur dit een grap. Integendeel vonden

zij dit een uiting van idioot gedrag dat bewijst dat puberailteit bij sommige mensen ook gepaard
kan gaan met onverantwoorde activiteiten met als doel cool te zijn, maar als gevolg kosten en
miserie voor anderen heeft. Het weze een voorbeeld van hoe m'n niet grappig Is voor anderen.
En "Greg", tja Greg Is gewoon grappig zeker?
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Schijf van het laar

1) The White Stripes - Seven natlon army (7)
2) Bonzaï - Chanel one (5)

3) Mijn slijpschijf (2)

No Doubt - It's my llfe (2)

Hoe toepasselljlc 7 stemmen voor Seven Natlon Army. Een verdiende winnaar als geen ander. Wie
naar Rock Werchter geweest Is dit jaar zal zich alvast de continue weerklank van dit nummer nog
wel herinneren...

Met spijt In MIJN hart moet Ik de heropleving van Bonzaï erkennen, verder geen commentaar
daarover, leder z'n ding natuurlijk.

De rapjassen met hun Slijpschijven...

Een wereldwonderlijk nummer werd dit jaar gecoverd door No Doubt en behoort vanzelfsprekend
tot deze populaire lijst...

Activiteit voor volgend laar

1) 24 uur film (3)

Pinten Kappen (3)

2) Rock Werchter (2)

Cross Dress night (2)

Niks doen (2)

Tonzent Weekend (2)

Flimkes zien da doen we graag, dus waarom volgend jaar niet nog eens,,, En't zelfde met ZUIPEN,
want daar komt pinten kappen toch op neer nietwaar?
Na een telefoontje met de Schuur kwam ik te weten dat Rock Werchter opnieuw plaats heeft, dus
da's ook al in orde.

En Janetten ais we zijn, zien we een Crossdress night ook wel zitten hé!
Niks doen doet me denken aan de 'De Oranje" van op't speelplein, die wilden dat ook altijd.
Geachte leden): Tonzent is geen puber speelplein, maar wel een levendig jeugdhuis. Dus niks doen
zal u thuis moeten doen!

Tonzentweekend: tja... wieweet... Suprlse...
Nog in deze lijst terug te vinden:

"scheetje schaamhaar In een mooie vorm", ik heb alvast m'n schaamhaar In aardbelvorm

geschoren. Leuk.

Misschien moet Tonzent ook eens een "Chirofulf" organiseren, qua originaliteit kan dit wel tellen
denk Ik...

"Gang Bang" en "Striptease" mogen spijtig niet In Tonzent aangezien je vanaf 14 in het jeugdhuis
binnen mag, en die activiteiten zijn pas van 18 jaar... spijtig...
"Dwergen werpen": heeft er thuis Iemand een dwerg op overschot?
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Man van het laar

1) Steven De Prins (5)

2) Ronald Van Steenweghen(3)

Geertjan Maes(3)

Gesar Lefevre{3)

Enkel vriendelijk Jongens In deze top van de mannen van Tonzent.

Enkele van deze namen komen ook terug bij SlIJmbal. Ik weet niet

wat Ik daarvan moet denken.

Veel verschillende mannen, de verdeeltheld Is groot, maar toch zit

De Grote van De Prins op nummer één.

Twijfelt u nu nog steeds aan zijn mannelijkheid?

Vrouw van het laar

1) Helena Molineaux(19)

2) SIska De Wolf(3)

LIesje (Lies Leën)(3)

Ik denk dat dit wel duidelijk Is...

Ofwel hebben een gigantisch tekort aan vrouwen, laat staan dat er

dan populaire vrouwen zouden rondlopen, ofwel hebben te maken met |
een supervrouw die tegen ledereen vriendelijk Is. Ik veronderstel dat

het om dit laatste gaat.

SIska blijft traditioneel een graag geziene gast In deze categorie.

LIesje Is een misterle... Er wordt vanuit gegaan dat het hier om de

nieuwste aanwinst van Koen M. gaat. Ze moet blijkbaar wel wat

Indruk nagelaten hebben op enkelen van jullie die 2 keer toen ze In Tonzent kwam...

Mijn persoonlijke band met deze Limburgse Scout reikt Iets verder, en ik kan u verzekeren, het is er

me eentje...

eentje die het ook verdient...

1
m

Populairste persoon van het laar

1) Steven De Prins (5)

2) Maarten Van de Velde (3)

Ronald Van steenweghen (3)

Helena Mollneaux (3)

Bert De Prins (3)

Steven did It again! Hoe hij aan de populariteit gekomen Is... dat wilt u niet weten..

De rest van de mensen: even hard je best blijven doen, wie weet volgend jaar...
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Best geklede persoon van het laar

1) Ronald (7)

2) Cesar(4)

3) Jan Van Doren (3)

Hij doet het er dan ook voor, Ronny altijd In het nieuw tenzij hij zich

niet gewassen heeft... Stilaan een oude zak, maar nog altijd even fris

naar de meisjes aan't lonken.

Cesar, het levende bewijs dat er opvolging is voor Ronald.

Jakke Punk, Ik weet niet hoe je het doet, maar toch een proficiat

met je zeer creatieve look!

Meest onafschlldelllke koooel van het laar

1) Hans & MIeke (12)

2) Steven & SIska (7)

3) Anneke & Bony (4)

Foeke & Elly (4)

Ik wil niet weten wat den Makke doet als hij secondelijm

nodig heeft. Maar gewonnen zijn ze zeker.

De anderen hebben hun plaats zeker ook verdiend. Ik zou:

"Samen met je Hef naarTonzent komen" zeker willen

promoten. Waar blijft die condoomautomaat eigenlijk?

Spijtig had: "Ken zijne plet en zijn rechterhand" niet genoeg punten en ook Pastoor Bert en Clltte de

hond hadden net te weinig punten. Volgend jaar beter jongens...

V,

¥

Mooiste koppel

1) Foeke & Elly (12)

2) Jana & Bart (5)

3) Kwinten &"nne (3)

Steven & SIska (3)

Of het hier gaat om knapste koppel of best bij elkaar

passende koppel, ze (allé genomineerden) hadden

het allemaal gewonnen! Vooral de 3"'"' In het lijstje

natuurlijk;-)

Foeke & Elly, beter bekend als het party koppel, Foe

zorgt voor de muziek en Elly danst alvast de dansvloer warm, of foe draalt voor Elly en Elly danst

voor Foe (mooi toch hé).

Jana & Bart, niet alleen mooi vanbuiten, maar ook vanbinnen.

Kwinten & TIne ... hierover heb Ik even zwijgplicht...

Steven & SIska: gaan die nu nooit uiteen? ;-) They keep on rockln'ü
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Vriendles van het laar

1) Bert De Prins & Tom Verdeyen (14)

2) Bram Van de Velde & André Schoovaerts (Dokter) (4)

Sofie & Ellen (4)

3) De RelstBoys (3)

Gelukkig zijn ze nog geen Siamese tweeling want het zou geen zicht

zijn. Vriendschap kan toch mooi zijn hé Beire en Verdeye ...

Brakke en Dokter staan er zoals verwacht ook bij, maar bijna

Ingehaald doorSofIe en Ellen.

De RelstBoys op nr 3 en dit enkel en alleen omdat ze zichzelf

daar zetten...Well done guys.

Frustie van het laar

1) Franky Alllet(4)

Kristof Demulder (4)

Jan Reykaert (4)

2) Kwinten (3)

Maarten Van de Velde (3)

Geen uitgesproken winnaar, maar wel enkel mannen. Vrouwen trek jullie conclusies (of Iets

anders)!

Mijn naam blijkt daar ook te staan... Man... ben ik dit jaar gefrustreerd geweest! (alleen had het

hier niks met lichamelijke affectie te maken).

Mooiste Single van het laar

1) Geraldlne(5)

2) Helena(4)

3) Jelle(3)

Ronald (3)

Cesar(3)

Mooi zijn Is precies niet alles aangezien deze adonissen en adonessen nog steeds single zijn...

Kont van het laar

1) Elly(6)

2) Geraldine (4)

3) Mleke(3)

Helena (3)

Vanessa(3)

Foeke heeft z'n handen vol en mag z'n pollekes kussen...

Die Elly haar zitvlak mag blijkbaar gezien worden. Daar waren

we op de Pop-poll-ultrelking ook nog eens getuige van.

Tonzenf Zijde 20



Pop - Poll

Trendzetter van het laar

1) Cesar(5)

Eefje (5)

2) Jan Van Doren (jakke punk) (4)

3) Greg(3)

De vraag Is nu natuurlijk "Waardoor verdienen Eefje en Cesar deze prijs"?

Spijtig genoeg moet ik jullie teleurstellen, 'k heb er geen flauw Idee van. Laat het ons houden op
Eefje & Cesar zijn "Trendy".

Bij Jakke Punk Is het anders vrij duidelijk... Spijtig genoeg zijn er weinigen die de trend volgen... Of
toch alleszins niet In Tonzent. Wie weet ooit... Respect Jakke!

Greg, wat jouw trend Is mag je volgende Kern eens vertellen...

Slllmbal van het laar

1) Geertjan Maes (8)

2) Maarten Van de Velde (6)

3) HansJanssens(4)

Niels Tobback (4)

Als er gefleemd moet worden, haal er dan één van deze jongens bij,
gegarandeerd succes!

Geertjan aka Master of Sllme, kan dit het beste. Maar dit weten we

al langer dan vandaag nietwaar;-)

Nieuwkomer van het laar

1) Andy Dupark (15)

2) Greg (6)

3) Niels (5)

Een licht applaus zou hier niet geplaatst zijn. Een staande ovatie zou Iets beter op z'n plaats zijn!!!
Andy Is jullie favoriete Tonzentnieuwkomer, en Greg en Niels lijken jullie allerfavorletste

nieuwkomers In de kern te zijn. En als voorzitter kan Ik dit enkel beamen.

Doe zo voort gasten! En hopelijk zien we Andy volgend jaar In de kern, we kunnen er enkel beter

van worden.

Meest Sociale persoon van het laar

1) Steven De Prins (11)

2) Helena (5)

3) Maarten Van de Velde (4)

ledereen kent ze wel de top 3 van sociaal gevallen

van Tonzent... Steven u beter bekent als

"Daar wordt aan gewerkt"-Steven, of "Man van het

jaar"-Steven, of "Populalre"-Steven. We beginnen ons

af te vragen of dit wel gezond Is...
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Zelfde voor Helena, u beter bekend als "Vrouw van het Jaar'-Helena, haar vind Je ook wel overal

terug...

Maarten Is gewoon "Maarten van Tonzent".

Maar we zijn blij dat ze er zijn, want ze zijn sociaal en altijd vriendelijk.

Opschepper van het laar

1) Geertjan Maes (13)
2) Rambo(8)

3) Maarten (3)

Tja, wat kan Ik hier over zeggen...

Lulzak van het laar

1) Ronald Van Steenweghen (7)

2) Kristof Bonnarens (4)

3) Stijn Van Langendonck (3)

Hmm...

Van Ronald weten we al langer dat hij Iets trager leeft dan de rest. Of dit Iets te maken heeft met

zijn eerste plaats In deze lijst? Allicht wel, of dat hoop ik toch.

Moge de pensioenleeftijd van de andere genomineerden Iets te maken hebben met hun plaatsing

In deze lijst...

Oude Zak van het laar

1) Nico Van de Venne (Rambo) (17)

2) Nico Van Craenenbroeck (7)

3) Maarten (3)

Jurgen Tobback

Pa Van Jonas

Fantastisch toch, de oude van dagen krijgen tegenwoordig ook een prijs...

Rambo (25) zijn Comeback van dit jaar heeft plots hoge punten gescoord, proficiat. Nog even

enkele pintjes kappen voordat vrouwlief hem thuis houdt om In hunnen hof te werken of thuis te

kuisen (goed gezien NIcol).

Zelfde verhaal voor den andere Nico (30), alleen zit die al wat verder, met zijn 30jaar en zijn bljna-
af-zljnde nieuwe huisje scoort Ie misschien Iets minder dan Rambo, maar hij zou het mss wel even

hard verdienen. Na jarenlange Inzet voor tonzent begint Nico spijtig genoeg aan zijn pensioen te

denken, en dan Is dit wel een mooie afsluiter, nietwaar?

Maarten (20), Ik weet niet wat jij hier staat te doen, maar toch proficiat.

Juksel (24)man, je wordt oud, maar nog niet oud genoeg blijkbaar. Blijf met andere woorden nog

maar een paar jaar hangen (In Tonzent dan wel hé).

En aan de Pa van Jonas zouden al jullie ouders beter een voorbeeld nemen. Want we zien In

Tonzent maar weinig ouders, en dit zou toch wel wat meer moeten kunnen.

Ouders tappen zou daar niet zo'n slechte aanzet voor kunnen zijn...
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Werkpaard van het laar

1) Kristof Demulder (13)

2) Helena (5)

3) Steven De Prins (4)

Als Ik hoor wat Kristof altijd nog wil doen In Tonzent,

dan denk Ik dat hij deze plaats nog wel een paar jaar

zal bekleden. En dit vinden we allesbehalve erg.

Pas maar op als Je deze zomer In tonzent binnenstapt,

want van zijn bouwwerf dat we dan gepland hebben zou Je wel eens kunnen verschieten.

Van Helena en Steven weten we ook al langer dat het bezige bijen zijn. Hopelijk vallen ze naar

volgend Jaar toe ook nog niet direct stil.

Alle andere werkpaarden, die Iets minder in de schijnwerpers staan: ook bedankt!!!!

Trakteur van het laar

1) Rambo (Nico Van de Venne) (10)

2) De Witte (Geert van Langendonck) (7)

3) Juksel (Jurgen Tobback) (5)

Het moge geen fabeltje zijn, goed kunnen drinken betekent ook goed kunnen trakteren.

Spaarder van het laar

1) Franky Alllet (4)

2) Kristof Demulder (3)

Jan Vandoren (3)

3) Niels Tobback

Kwinten Verspeurt

Stijn Van Langendonk

Aspl Leiding

Spaarder oftewel GIERIGE PIN !

Tja Franky, hopelijk zijt ge aan't sparen voor ne vette pc ofzo,

want anders heeft uw saneringsplan niet veel zin,., ;-)

Kristof Demulder heeft z'n eigen begroting volledig In z'n hoofd.

Niet voor niets ook genomineerd voor brains van het Jaar hé.

De rest zit blijkbaar gewoon wat op z'n geld, of geeft z'n geld uit aan dingen dat andere mensen

misschien Iets minder belangrijk vinden.

Wat mijn naam ertussen staat te doen ontgaat me volledig. Want mijn spaarrekening Is leeg...
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Meest normale persoon van het laar

1) Jan Vandoren (Jakke Punk) (7)

2) Ken (4)

3) Dirk Salens (3)

Eén ding Is zeker!

Eindelijk wordt hier alleszins 1 stelling bevestigd: Niet het uiterlijk, maar het Innerlijke Is het

belangrijkste.

Ik heb er lang aan getwijfeld maar, hij mag er dan wel steeds zeer anders uitzien, vanbinnen Is hij

gewoon een alledaagse jongen zoals jij en Ik... Of dat vonden jullie toch...

Brains van het laar

1) Ronald Van Steenweghen (9)

2) Kristof Demulder (5)

3) Bert De Prins (3)

Dit verklaart natuurlijk het uitzonderlijk grote hoofd van Ronny,

terwijl Kristof dit In z'n haar verbergt.

De natuurkundige websites van den BeIre en z'n nickname "bralns"

liggen waarschijnlijk aan de basis van Bert z'n nominatie ;-)

Held van het laar

1) Geertjan Maes (14)

2) Niels (4)

Steven De Prins (4)

Jonas(4)

3) Bart Van Heste (2)

"Ge zijt nen held", een uitdrukking die ofwel gemeend ofwel vol

Ironie zit. Bij deze mensen mag u volledig zelf kiezen waar u ze

plaatst.

Geertjan was DEN HELD en ging met de prijzen lopen

(hoewel dit op de uitreiking niet zo goed ging met die bal tussen

z'n benen).

Zuiplap van het laar

1) Nico Van de Venne (Rambo) (8)

2) Ken Tobback (5)

De Witte (5)

3) Bram Hanssen (3)

%

De een Is er fier op, de ander niet... In belde gevallen; "Change your drlnklng habit!"

Nico heeft me al beloofd minder te drinken, en hij slaagt er voorlopig wonderwel zeer aardig In.
(hoe erg het ook voor de Tonzent-kas moge zijn)
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Dus wie weet komt Ken z'n droom nog uit, en wordt hij volgend jaar na tapverantwoordelijke ook

"onder de tapkraan hanger van het jaar".

De Witte heeft z'n naam nl gestolen ...

En Bram heeft dat goed gezien, nu goe veel drinken, want later moet hij met de auto rijden.

Blokker van het laar

1) Kristof Demulder (9)

2) Bram Van de Velde (5)

3) Ronald Van Steenweghen (4)

Hlj mag dan wel Blokker van het jaar zijn (want zo neurdle klinkend F
lijkt), maar meneer Kristof Demulder studeert straks wel af als

Industrieel Ingenieur van het jaar.

Als komend crimineel zal nog wat langer moeten wachten eer hij

onze wereld rechtvaardiger en veilig kan maken. Maar hij staat er

ook mooi bij...

En Ronald, ongeveer voor de helft van de pop-poll genomineerd,

zou ook meer dan de helft van de dag In zijn boeken zitten

volgens U...

Tapper van het laar

1) Bart Leclerq (27)

2) Jelle(8)

3) Maarten Van de Velde (4)

Neen u leest dit niet verkeerd, maar liefst zevenentwintig stemmen voor Beire Leclerq!

Af en toe In combinatie van Jelle, die toch ook 8 stemmen behaalde.

Iets minder maar ook mooi, 4 stemmen voor Maarten.

Deze helden der toog mogen hier meer dan trots op zijn, en Ik hoop dat dat nog heel lang zo kan

blijven...

Doe zo voor gasten! Alleszins nen dikke Merci!!

Properste persoon van het laar

1) Franky Alllet (7)

2) Kristof Demulder (5)

3) Helena (4)

Altijd even proper die Franky. In onderhoud toch, want In taalgebruik kan het er bij hem af en toe

lichtelijk anders aan toe gaan. Maar ja, bij wie niet?

Van Kristof Demulder wisten we dit allanger. Misschien heeft dit ook te maken met zijn naarstige

pogingen om ons alles Jeugdhuis Iets of wat proper te houden. Wat niet altijd even goed lukt, al

licht dat meestal niet aan zichzelf, maar aan de luiheid van anderen.

Van Helena weten we ook dat zij niet vies Is van een keer te kuisen als ze niet weet wat doen (en

anders ook). Hoe het met haar persoonlijke hygiëne zit weet Ik niet, en laten we dat zo houden ;-)

Een originele was ook Sadam Housein (wat volgens mei verkeerd geschreven Is, tenzij het hier een

andere persoon betreft), de man leefde dan ook volledig hermetisch afgesloten In een kelder.
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Pop - Poll

VgftaK van hgtiaar
1) Bert De Prins (11)

2) Jurgen Tobback (6)

3} Maarten Van de Velde (5)

Of het met Bert te maken heeft met zijn doen en laten of eerder met zijn uitbating der Internet

services weet ik niet. Hij zal het wel verdienen.

Zijn trofee op de uitreiking van deze pop-poll sprak anders wel boekdelen...

Van Jurgen zien we hierover ook niet verbaasd, bij zal het eerder met zijn taalgebruik te maken

hebben...

Maarten, van jou wist ik dit niet. Ik ben geschokt!

Activiteit van het laar

1) 24ufllm(ll)

2) Biair BItch (5)

3) Ziillonzent(3)

"The Key to succes' is blijkbaar Tonzent ais Cinemazaal... Of toch voor 24 uur.

Iets om mee te nemen naar de volgende J14D?

instuif van het laar

1) Blair BItch (6)

2) Zlillonzent (5)

3) 24ufitm(4)

Aangezien blijkbaar heel wat mensen het begrip "instuif' niet goed blijken te begrijpen, de
volgende uitleg:

Een Instuif Is een gewone openingsavond, de tapper tapt, u komt iets drinken. Een misschien let
wat oubollige naam voor een gewone openingsavond, maar In het jeugdhuis milieu een alledaagse
term. Dgeniijk had deze naam "spececlaie Instuif van het jaar' moeten heten.
Met andere woorden, 24u film Is de enige rechtmatige eigenaar van deze categorie.
Maar de boodschap komt over

Flppvan hrtlaar
1) Optredens (8)

2) NIghtmare on Hutstreet (4)

3) Telstar (3)

DIscofulf (3)

Tja, niet alles kan even goed zijn...
Toch bedankt aan de mensen die zich voor deze activiteiten Inzetten....
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What Happened

What Happened
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vrijdag 23 april

Kern

Agenda

Agenda

Zaterda^iap_rii

Scouts-Fuif

Zate^rdag I rnei

Jeugdhuizentoclit

Woensdag 7 april

Bowlen

Vrijdag 7 mei

Tonzent-Unpiugged

Zaterdag 10 atrril

Paasinstuif

Zaterdag 15 mei

Eurovisiesongfestival

zaterdag 10 april

Kern

Zaterdag 29 mei

Massage-avond

Zaterdag 24 april

Dagje Heizeien

Z_ondag_25,apjii

Streel<bieren@Reist Kermis

Vrijdag 30 april

Schaatsen

TonzenfZijde 28




