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VOORWOORDJE

A-hoihoi beste TonzenT-

lid/bezoeker/toevallige

passant

Het best wel mooi uitziende

boekje waarvan je

momenteel de eerste

bladzijde reeds hebt bereikt

is een TonzenT-krant. En

nog niet eens zomaar een

TonzenT-krant! Een Jeugd

14-daagse Krant! Die we

vanaf nu overigens kortweg

J14DK zullen gaan noemen,

aangezien de drukker ook

betaald dient te worden per

bladzijde.

Dit lieflijke krantje is met

ontzettend veel liefde

gemaakt om reclame te

maken voor onszelf en onze

allerliefste sponsors, om

informatie te verstrekken

aangaande wat er in

TonzenT te beleven valt

tijdens de J14D (die dit jaar

trouwens 17 dagen duurt),

en om bovendien een

brokje lectuur te bieden

voor op het toilet of tijdens

eenzame momenten aan de

toog.

Wie ondertussen bekend is

met het concept J14D mag

bij deze de volgende

paragrafen overslaan en

onmiddellijk doorbladeren

naar de boeiende

activiteitenkalender

(vergeet daarbij echter niet

om even naar onze

allerliefste sponsors te

kijken). Voor de

nieuwelingen, de

vergeetachtigen en de

eenzamen aan de toog of op

het toilet volgt hier nog

even een kleine inleiding in



wat dat net is, een Jeugd-

Veertlen-Daagse.

De J14D is een traditie in

TonzenT, waarvan in alle

eerlijkheid niemand echt

weet wanneer ze is

begonnen. Dat is echter zo

voor de meeste tradities

(Paaseieren rapen?

Suikerbonen? Met

zakdoeken zwaaien op

trouwfeesten?) dus op onze

wangen geen schaamrood

te zien. Het enige datje

echt moet weten is dat de

J14D elk jaar twee weken

van augustus inneemt met

een legertje leuke,

boeiende, leerrijke,

smakelijke en fijne

activiteiten. Zo ook dit jaar,

zoals op de volgende

bladzijden wel gauw

duidelijk zal worden.

De J14D is echter ook het

moment waarop TonzenT

als jeugdhuis echt naar

buiten komt, de deuren

opengooit en iedereen,

maar dan ook echt iedereen

uitnodigt om eens een kijkje

te komen nemen. De J14D is

de start van een gloednieuw

werkjaar en het ideale

moment om eens grondig

aan ledenwerving te doen.

En om de ouders van ons

huidige ledenbestand de

kans te geven om eens te

komen kijken wat dat nu

juist is, dat TonzenT. Maar

bovenal is het de bedoeling

dat we tijdens deze iets

meer dan twee weken

plezier maken. En in de

oprechte hoop dat dat ook

zal gebeuren wensen wij

van TonzenT iedereen, ook

onszelf, een bijzonder fijne

en geslaagde J14D toe.

HetTonzenT-team



ACTIVITEITEN

KALENDER

VRIJDAG 3 AUGUSTUS:

TROPICAL BAL 11

Een knaller van een opener

voor een pracht van een

evenement. HetTropical Bal

is een smakelijk fuifje,

compleet met smeuïge

cocktails, knapperige

hamburgers en een romig

stel DJ's in de gedaante van

de CoconutTwins en het

duo Orchid & Bèrix. Vorig

jaar werd dit gezellige

feestje een voltreffer, wat

we dit jaar niet alleen zullen

evenaren, maar nog

overtreffen ook.

ZATERDAG 4 AUGUSTUS:

ONTHAALDAG

De nieuwkomers in TonzenT

worden met het nodige

enthousiasme verwelkomd

in hun toekomstige vaste

hangplek. Naast een

verrijkende ervaring krijgen

ze gratis en voor niks een

rondleiding, wat drank en

voedsel en als kers op de

taart een dikke kus en een

lidkaart.



ZONDAG 5 AUGUSTUS:

KAJAK

Alweer bidden voor goed

weer. Aan de andere kant,

nat worden we tien tegen

één toch, dus wat regen zal

de dag niet verprutsen.

Integendeel, dat

veroorzaakt hopelijk een

iets straffere stroming, wat

er op zijn beurt weer voor

zorgt dat er niet zo hard

gepeddeld moet worden.

Dan enkel nog uitkijken voor

stroomversnellingen en

scherpe rotspunten die zich

op slinkse wijze net onder

de waterlijn verstoppen. En

genieten van het uitzicht

natuurlijk.

MAANDAG 6 AUGUSTUS:

FOLKLORISTISCHE

SPELAVOND

De naam zegt het eigenlijk

al; spelletjes uit de goeie

oude tijd, plezier maken

zoals ook Bomma, Bompa,

Pépé, Mémé, Moemoe,

Vava, Moeke, Vake en zelfs

nonkel Pastoor dat deden;

sjoelbakken, ringen gooien,

en hopelijk zelfs een

boomstam met enkele grote

nagels. Lo-tech maar

niettemin bijzonder leuk, en

misschien worden er zelfs

prijzen uitgereikt aan de

meest getalenteerde

sjoelbakker, ringenwerper

of nagelklopper.



DINSDAG 7 AUGUSTUS:

VERRASSINGSOPTREDENS

Inkom is gratis, dus geen

enkele reden om niet eens

langs te komen en grondig

verrast te worden. Zijn het

nobele onbekenden of ons

aller vrienden en kennissen?

Worden het knallers van

grote namen of beginnende

talenten? Worden ze als

helden onthaald of als

lepralijders verjaagd? Er zijn

meerdere manleren om

daar achter te komen maar

veruit de leukste en meest

eervolle Is en blijft toch om

de avond zelf gewoon eens

te komen kijken. Wie het

dan niet de moeite vindt

kan nog altijd naar een

ander Kampenhouts

etablissement verkassen.

WOENSDAG 8

AUGUSTUS:

PINGPONGTORNOOI

Pingpong Is de favoriete

sport van gevangenen,

geïnterneerden,

bootpassagiers en Aziaten,

maar ook TonzenT deelt van

nu af In de pingponggekte.

Niets zo gezellig en

tegelijkertijd Irritant als het

getik, nee, geratel, dat

voortkomt uit de snel

opeenvolgende aanrakingen

tussen balletje en tafel en

palet. Een mens zou er

haast poëtisch bij gaan

worden. De prachtige

prijzen, daar wordt nog voor

gezorgd. Voor de eer en het

plezier kan reeds gespeeld

worden.



DONDERDAG 9

AUGUSTUS: KUISINSTUIF

We gaan er met de groofst

mogelijke borstel door,

TonzenT moet na

donderdag weer blinken en

niet meer stinken.

Bedoeling is om alles, maar

dan werkelijk alles onder

handen te nemen, van de

spinnenwebben over de

plakvloer langs de matte

ruiten met een tussenstop

bij de rommel tot aan de

tafeltjes. En eens die

tafeltjes weer brandschoon

zijn gaan we ze meteen

gebruiken om er gezellig

samen aan te eten als

smakelijke afsluiter van een

productieve werkdag. Voor

de twijfelaars; wie komt

helpen drinkt gedurende de

hele tijd dat hij/zij bezig is

volledig gratis. En dat eten

's avonds is ook volledig

gratis, trouwens.

VRIJDAG 10 AUGUSTUS:

OUDERAVOND

De ouderavond heeft een

kwaliteitsreputatie hoog te

houden. Bert Kruismans,

Dufraing en Dewit en vorig

jaar de heerlijke Seppe

Toremans slaagden er jaar

na jaar in de verzamelde

ouders en hun kroost aan

het schaterlachen te krijgen.

Het spreekt voor zich dat we

onszelf ook deze keer geen

enkele moeite gespaard

hebben, om het kruim van

de Vlaamse comedy te

overtuigen dat een

optreden in een klein

jeugdhuis ook best leuk is.

En met succes, want we

hebben weer een topper

klaarstaan in de vorm van

Xander De Rycke, winnaar

van de Comedy Casino Cup



op Canvas. Wie die naam

kent weet vast dat het

lachen geblazen wordt, die

mooie vrijdagavond. Ook al

wegens voldoende

mondvoorraad om de avond

door te komen,

voornamelijk bestaande uit

kaas en wijn. Wij

verwachten een massa

TonzenT-leden samen met

mama en papa!

COMEDY

ZATERDAG 11 EN

ZONDAG 12 AUGUSTUS:

24 UUR FILM

Stilaan zowat een klassieker

aan het worden. De 24 uur

film is aan zijn vierde editie

toe en belooft ook dit jaar

een spannende mix te

bieden van grote en kleine

zalen, blockbusters en

ietwat kunstzinniger spul,

kortere en langere

langspeelfilms, animatie en

live action, pulp en Kunst,

etcetera. Maar de

elementen die de 24 uur

film zoveel boeiender

maken dan een avondje uit

in de cinema zijn immer en

altijd aanwezig; languit in

een zetel naar een film

liggen kijken terwijl je aan je

cola van slechts 1,10 euro

slurpt en ongegeneerd naar

het scherm kan roepen dat



je de hoofdrolspeler een lui

vindt. En nog het best van

al: de ene film na de andere,

24 uur aan een stuk, nul

euro te betalen aan de

kassa, enkel en alleen

continu filmplezler te

midden van vrienden en

bekenden. Dit jaar in het

weekend zodat ook de

werkende mens kan

meedoen met het nachtje

door. Een J14D-classic die

iedereen minstens eenmaal

in z'n jonge leven moet

meemaken.

MAANDAG 13

AUGUSTUS: WIJN

BROUWEN

Ook stilaan een klassieker,

maar heeft vooral faam

verworven als de activiteit

die vervloekt is. Toch al zo'n

6 keer gepland geweest in

het verleden, nog geen

enkele keer effectief

doorgegaan. Lukt het deze

keer wel? Kom het

ontdekken en met een

beetje geluk kan je nog wat

wijn komen brouwen ook.



DINSDAG 14 AUGUSTUS:

KARAOKE DISCO NIGHT

Een karaoke-installatie, een

gratis vat, een disco-

sfeertje. Wat heeft een

mens nog meer nodig om

een spectaculaire avond te

beleven in zijn/haar

favoriete Jeugdhuis? Een

goed humeur en het lef om

op het podium te klimmen

alvast. En tenslotte nog een

lift naar huis.

WOENSDAG 15

AUGUSTUS: MEER VAN

ROTSELAAR

Bij goed weer {waar we,

optimisten die we trachten

te zijn, staalhard vanuit

gaan) trekken we

gezamenlijk naar het meer

van Rotselaar om te

zwemmen, zonnebaden en

lekker lui te zijn. Maar zeker

ook voor een heus

petanquetornooi en een

lekker broodje waarbij het

zand tussen je tanden

kraakt. Mmmm! Bij slecht

weer (waar we, realisten die

we ondanks alles toch

blijven, stilletjes rekening

mee houden) rijden we

gewoon verder voor een

cinemaatje of een andere

overdekte en dus warme en

droge activiteit.



DONDERDAG 16

AUGUSTUS: QUIZKE

Na al die fysiek matig

vermoeiende activiteiten is

het tijd om de hersenen

eens een deftige work-out

te geven. Kwestie van

ervoor te zorgen dat ze op

het einde van de vakantie

hun denkvermogen niet

volledig en totaal verloren

hebben. Naar het schijnt is

kruiswoordraadsels invullen

één van de beste manieren

om de hersenen wat te

oefenen. Dan toch maar

liever de onovertroffen

TonzenT-quiz. Niet alleen

pakken socialer (want in

ploegjes), ook in een

aangenamere omgeving

(want drank en vrienden) en

bovenal makkelijker om

voor gemotiveerd te raken

(want gratis drank voor

winnaars én menselijke

competitiedrang).

Kruiswoordraadsels zijn

voor mietjes.

VRIJDAG 17 AUGUSTUS:

NACHTSPEL

Na het warm onthaalde

Blair Bitch Project een

nieuw J14D-nachtspel, dat

we na de ervaring met de

dropping van 2 jaar geleden

toch maar vlakbij huis zullen

organiseren. Het wordt een

nachtelijk spel (duh) volgens

de vertrouwde formule van

de Vliegende Brigade. De

details worden op dit

eigenste moment in het

grootste geheim

bekokstoofd achter de

gesloten deuren van de

TonzenT-vergaderzaal.

10



ZATERDAG 18

AUGUSTUS:

SPRINGKASTELEN

Het misselijkmakende

geluid van blote voeten op

een plastic zeil, een rijtje

schoenen, een luierik die in

de hoek liever een

comfortabel dutje doet, een

wedstrijd om te zien wie als

eerste bovenop de toch wel

erg onstabiele muur kan

klimmen, het constante

gezoem van een niet

aflatende luchtpomp en af

en toe iemand die met een

doodsmak en

daaropvolgende traantjes

naast het veilige

luchtkussen terecht komt.

Kortom: een heerlijk

namiddagje springen

volgens de vertrouwde

formule "één gewoon en

één speciaal". Inkom gratis.

plezier ook. EHBO-kist

aanwezig.

11



ZONDAG 19 AUGUSTUS:

VOETBAL + BBQ

Eindelijk nog eens een

derby die naam waardig! De

jaarlijkse voetbalwedstrijd

tussen TonzenT en de Chiro

wordt vandaag gespeeld

met als inzet 1 vat bier. Na

de fysieke inspanning volgt

het barbecue-buffet, waar

iedereen weer voldoende

op krachten kan komen om

het vat leeg te drinken en

om vervolgens volledig

voldaan in de zetel neer te

ploffen. Tam in een zetel

liggend zwaaien we dan

allemaal samen alweer een

geslaagde J14D uit,

mijmerend over de

onvergetelijke momenten

die dit festijn voor de jeugd

heeft meegebracht,

dankbaar dat we dit

allemaal samen hebben

mogen meemaken. En

aftellend tot volgend jaar.

12



HET NIEUWE

WERKJAAR

EEN NIEUWE RAAD VAN

BESTUUR

Op 15 juli gaf de vorige RvB

hun collectief ontslag en

werd de nieuwe verkozen.

'Nieuw' is een relatieve

term aangezien het grootste

deel van de RvB op post

blijft. Even voorstellen:

MAARTEN - VOORZITTER

Maarten begint aan zijn

tweede jaar als voorzitter.

Dat betekent dat hij het

voornaamste

aanspreekpunt is voor

leden, maar ook voor de

gemeente en dergelijke.

Verder moet een voorzitter

vergaderingen voorzitten,

en vooral een algemeen

overzicht bewaren op het

reilen en zeilen in TonzenT.

Een voorzitter weet wat er

moet gebeuren en

delegeert vervolgens naar

de verschillende

verantwoordelijken. Dat lijkt

op papier weinig werk, maar

het is een grote

verantwoordelijkheid.

FRANKY-BOEKHOUDER

Franky was vorig jaar nog

verantwoordelijk voor de

Public Relations, wat

betekent dat hij ging praten

als er gepraat moest

worden, want Franky is een

prater. Laten we hopen dat

hij een teller is ook, want

vanaf heden is hij

boekhouder en moet hij de

financiële huishouding van

TonzenT overzichtelijk en

begrijpelijk zien te maken.

13



GREGORY-

PENNINGMEESTER

Gregory (ofte Pijk) zet voor

het derde jaar op rij zijn

taak als penningmeester

verder - zorgen dat het geld

dat moet binnen- en

buitenstromen dat ook

effectief doet en zorgen dat

we niet meer geld buiten

gooien dan we binnen

krijgen.

BRAM-SECRETARIS

Bram is de eerste

nieuweling in de Raad van

Bestuur, na vorig jaar in de

Kern gezeteld te hebben

voor Uitstap. Vanaf dit jaar

is hij verantwoordelijk voor

allerhande administratieve

rompslomp. Papieren in

orde maken, verslagen

typen voor vergaderingen,

zorgen dat die

vergaderingen tijdig

doorgaan en dat er

besproken wordt wat

besproken moet worden.

Een niet te onderschatten

schakel in de vlotte werking

van een jeugdhuis dus.

BERT-ONDERHOUD

Na maar liefst drie jaar

tapverantwoordelijke

geweest te zijn is ook Bert

dit jaar een nieuwe

aanwinst voor de Raad van

Bestuur. Hij neemt

Onderhoud op zich, wat

betekent dat hij vooral de

structurele kant van de zaak

draaiende houdt. Altijd wel

een belangrijke functie

geweest aangezien er in

TonzenT nogal veel nogal

snel kapot gaat, maar met

de electriciteitswerken in

het vooruitzicht nog veel

belangrijker geworden dit

werkjaar.

14



Twee nieuwe mensen In de

RvB betekent ook dat we

afscheid nemen van twee

anderen. Boekhouder

Kristof Demulder is

halverwege vorig werkjaar

al uit TonzenT gestapt

wegens persoonlijke

redenen, en secretaris Ellen

neemt een jaartje pauze om

naar het buitenland te

trekken.

15



EEN NIEUWE KERN?

De nieuwe Raad van Bestuur

werd dus al in juli aangesteld,

de nieuwe kern volgt pas in

september. Dit opdat de

huidige kernleden, die

logischerwijs al minstens 10

maanden ervaring hebben in

hun functie, mee de J14D in

goede banen zouden kunnen

leiden. De nieuwe kernleden

kunnen dan in september

rustig beginnen aan hun

nieuwe

verantwoordelijkheden.

Denk je dat jij de geknipte

persoon bent om fuiven te

organiseren, leuke instuiven

te bedenken of er voor te

zorgen dat er immer en altijd

voldoende drank aanwezig is

in TonzenT? Spreek gerust

iemand van de RvS aan, of

babbel eens met de huidige

verantwoordelijke. Nieuwe

mensen in de kern zullen niet

aan hun lot overgelaten

worden, je krijgt steun en

advies van de RvB, de rest van

de kern en je voorganger.

Er is alleszins nog bedenktijd

genoeg, de nieuwe kern

wordt pas in de loop van

september gevormd (datum

wordt nog aangekondigd). In

tussentijd kan je misschien al

eens een ledenraad bijwonen

om te zien hoe het er aan toe

gaat tijdens vergaderingen.

Wij hopen alvast op veel vers

bloed in september!

16





J14D AUGUSTUS 2007

VR 3 AUG: TROPICAL BAL II

ZA 4 AUG: ONTHAALDAG

ZO 5 AUG: KAJAK

MA 6 AUG: FOLKLORISTISCHE SPELAVOND

Dl 7 AUG; VERRASSINGSOPTREDENS

WO 8 AUG: PINGPONGTORNOOI

DO 9 AUG: KUISINSTUIF

VR 10 AUG: OUDERAVOND

ZA 11 EN ZO 12 AUG: 24 UUR FILM

MA 13 AUG: WIJN BROUWEN

Dl 14 AUG: KARAOKE DISCO NIGHT

WO 15 AUG: MEER VAN ROTSELAAR

DO 16AUG:QUIZKE

VR 17 AUG: NACHTSPEL

ZA 18 AUG: SPRINGKASTELEN

ZO 19 AUG: VOETBAL + BBQ



jeugdhuis

hutstraat22 kampenhout
Beste ouders,

De Jeugdveertiendaagse van Jeugdhuis TonzenT staat weer voor de deur en dat

betekent dat de ouders van onze leden een briefje (namelijk dit briefje) in de bus

krijgen. Niet met het verzoek openstaande rekeningen van zoon of dochter te

komen vereffenen, maar met een allerhartelijkste uitnodiging! Eén van de vaste

waarden in de J14D is namelijk de Ouderavond; de ene avond in het TonzenT-

jaar die niet op jongeren is gericht, maar wel integendeel op hun ouders. Deze

gaat door op Vrijdag 10 Augustus vanaf 19 uur.

Maargoede gewoonte omvat zo'n Ouderavond een komiek, kaas en ook nog

wijn. Die komiek, dat is dit jaar Xander De Rycke geworden, u misschien al

bekend als winnaar van de Comedy Casino Cup op Canvas! Er hangt dus een

zekere kwaliteitsgarantie rond Xander, die als opwarmer ook nog zijn vriend Koen

Dewulf meebrengt. Voeg nog een maaltijd met brood, kaas en wijn toe en het

geheel is een niet te versmaden avondje in het jeugdhuis waar zoon of dochter zo

graag lijkt te zitten.

De inkomprijs is een bijzonder democratische 6 euro, dus daarvoor moet u het

ook al niet laten. Hopelijk tot dan!

Het TonzenT-team




