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Het woord van..»

Jeugdhuis TONZENT Staat weer voor een nieuw werkjaar. De

belangrijkste uitdaging die ons daarin te beurt sal vallen is

het uitbouwen van een werking die de steun, de verwachtingen

en de inzet van onze leden waard is. Een eerste voorwaarde

voor het realiseren van dit objectief is reeds vervuld. De

continuïteit van de Jeugdhuiswerking kon verzekerd worden door

de aanstelling van de nieuwe raad van beheer en de nieuwe

kern. Vanzelfsprekend moeten deze mensen zich nog bewijzen,

maar de combinatie van fris engagement en wijze ervaring heeft

in het verleden voor TONZENT al herhaaldelijk zijn kracht

bewezen.

Wanneer we het, voor wat de verantwoordelijke functies be

treft, hebben over het samengaan van oud en nieuw betekent dit

geenszins dat we de gewone leden negeren. Tenslotte is eenie

der in TONZENT lid, en is eenieder bijgevolg mee betrokken bij

de uitbouw van ons jeugdhuis. En ook hier, bij de gewone leden

hopen wij heel wat nieuwe jonge mensen te kunnen aanspreken

die hun betrokkenheid bij het jeugdhuis niet loutK passief

willen beleven, maar ook bewust, vrijwillig en actief deel

willen uitmaken van de grote vriendengroep die TONZENT voor

velen tot een tweede thuis maakt.

De drijvende kracht, en meteen een tweede voorwaarde voor een

goede jeugdhuiswerking, achter dit door velen aangegane enga

gement blijkt een heel simpel maar fundamenteel menselijk

gegeven te zijn, nl. de behoefte van jongeren aan ontmoeting.

Jeugdhuis TONZENT biedt voor de jongeren de plaats bij uitstek

voor zinvolle contacten, in TONZENT kunnen jongeren samen met

iets bezig zijn, heel spontaan en in een ongedwongen sfeer die

ieder zichzelf laat zijn. In TONZENT wordt bewezen dat in deze

sfeer en in onze unieke omstandigheden jongeren zichzelf ten

volle kunnen ontplooien in een groep die vrienden voor het

leven maakt. Wanneer jongeren hiertoe een reële kans geboden

wordt zullen zij die zeker grijpen. Het is nu aan ons om te

bewijzen dat wij samen die tweede voorwaarde kunnen realise

ren, want eigenlijk is ze ons ultieme doel.

Bert Verstraeten
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ASJEMENOU, DE KERNLEDEN,

ASJEBLIEF

De traditie wil dat aan het beRln van een nieuw werkjaar de

kernleden worden voorKeateld, U krijgt hen voorReachoteld in

nirabetiflche v<ilf;orde, leve de inrormatleering !

charmante Jonge dame ie aan een blltz-

(!arrlf>re bezig. Vorig Jaar naog gewoon kernlid, dit Jaar al

In de rnnd van beheer en mieschien volgend Jaar de eerste

vrouwelijke voorzitter van .111 Tonzent ?

Voorlopig la zij nog steeda onze gemeenechappeliJke aecre-

tnruBse en znl zij wederom zorg drngen voor de vormingsavonden,

''<1 "B" I's raad van beheer en

boven dien (leiin t ngmeeater. Dit houdt in dat Jan het geld uit

de kliiia mng hnlen en het daarna mag tellen. Voorts hopen wij

dnt .Inn dit Jaar eindelijk zijn eerste pint zal drinken en zo

znl toetreden tot de wereld der volwnaaenen. Je bent nu IB,

.Inn, gedraag Je ernaar.

-Fnnny_Cnh^e : U ziet het beate Tonzentkrnntnanbidders we zitten

nog m.mr nnn de letter C en er zijn reede 2 vrouwelijke kern

leden gepasseerd. Ren positieve tendens, niet ?

Knnny zeir Is nog neo-proT, we hebben haar dus nog geen rede

voeringen van het type De Cntilinn horen uitspreken, wij twlj-

Telen er uiternard niet aan dat zulks dit Jaar nog wel zal

gebeuren. In leder geval ia zij reeds berucht wegens haar re

latie met de heer R. Croon.

'^i*i£2SS_y£2<iü! ■ Jaar znl RteTnan het podium program

meren. Niet in Rnsic of MS DOS maar roet Tijne rock-. Tolk-,

cabaret- en andere groepen. •

SteTaan wordt nu reeds te pns en te onpas aangeklampt door

would-like-to-be rockhelden en dito muzikanten, nu reeds staat
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de teleToon roodgloeiend, zodat Stefaan niet eens meer naar

zijn lier kan bellen. Kórtom voor gelntereaeeerde talentvolle

groepjes, SteTaan Is uw man.

-Re1nhart_Croon : Bulten de oudste vertegenwoordiger van de cen

trumlinkse CroonTractle In de kern Is deze Jongeman communlca-

tleverantwoordellJke, een op het eerste gezicht niets zeggende

term, maar toch zeer belangrijk, m.a.w. info over het- JH, wis

selwerking tussen leden en kernleden. Voorts zal zijn alter

ego Enrlco R.N. Horta ook dit Jaar weer voor opzienbarende en

stof tot nadenken gevende amchee zorgen.

-Wederlk_Demeer8man : Eveneens nieuw In de kern, maar nu reeds

een man met zin voor Initiatief en andere fraaie dingen. Bul

ten katverantwoordellJke - JH tonzent bezit hedentendage nog

steeds een grijs gestreept katachtig mormeltje dat luistert naar

de naam Thénaut - zal hlJ samen met de al hoger besproken mejuf.

E. Andrles zorgen voor aktlvltelten die U zowel sociaal als cul

tureel zullen bezighouden. WIJ raden hem daarom aan zijn baard

te laten staan.

-Vlncent_Ke££ens : Vincent, vorig Jaar met de heer B. Vanmeer-

beeck verkozen tot beste tapper van het Jaar, mocht uiteraard

niet In de kern ontbreken. MIJ heeft de wetgeving Inzake de

samenwerking tussen Jeugdhuizen en Jeugdbewegingen bestudeerd

en Is dan ook verantwoordelijk woor een optimale relatie met

de Chlro. Zo ziet U maar dat een V.Z.W. een echte relatie

aankan.

■  Tony, al Jarenlang een hard werkende kracht

binnen Tonzent zijnde, heeft zich eldelljk laten overhalen om

toe te treden tot de kern. Wegens het bezitten van een wagen

van een degelijk merk en een goed Jaar werd hlJ prompt aange-

ateld tot plakverantwoordellJke. De gemeentelijke ordeatrljd-

krachten weten zo meteen wie ze moeten hebben Indien er affiches

van Tonzent op de haan van de kerktoren zouden zijn geplakt.

-Veerle_Meeuw8 ; Ook deze bevallige Jongedame Is nieuw In 'de

kern. Vorig Jaar werd zij verkozen tot sportvrouw van het Jaar

en het leek ons dus maar logisch om haar tot sportverantwoorde-



HJkf l.e IteiioiTiBn. ZIJ niBK vanaf heden In navolzlng van de le-

Kenilnrl Rche I). De Konlnck de voe tba Imntchen tegen de El Toro

lloya iirgnn l aeren .

-Jan Nevens : Jan heeft dit Janr de ondankbare tank gekregen oni

nchl.er tnppers te zoeken, U weet wel , dezen die zich wel eens

nchter de toog durven bevinden, en heeft er al een 20-tal gevon

den. Wegena het van bulten kennen van de aankoopprijzen van

grole en kleine vnten voert Jan ook dit Jaar de onderhandelingen

met de brouwer.

-KoenSoroera : Koen la nog ateeds de enige die zonder van de

ladder te vallen de dlacobnr kan bereiken, voorts weet hlJ ook

perfeiTl. waarvoor nlle knoppen, schakelaars en piintspots dienen

en hoe vlug deze dingen stuk zijn. Danrom hamert deze Jongemnn

er dan ook op de muziekInatnllatlea uiterst liefdevol te behan

delen. Voorla mag U hem ter verantwoording roepen wanneer het

gebouw dit werkjaar zou Instorten.

-Plet Stroohnnts : Deze Jongemnn la de verantwoordelijkheid toe-

giïwezen over ile Tïtnzentkrnnt . IMJ heeft dan ook beloofd om op

gezette tijden zijn verstaiiil anmen te rapen en de "Nieuwe Ton-

zeiil krant" (> maal op een Jaar te laten verschijnen. Verder

beloofde hIJ atelllg zijn afhulden - knarlen van the Dentlsts

-  Ie vereffenen.

-Iliiud Stroobant.a : Duiten de Jongate vertegenwoordiger van de

ueo-demorrntIache Stroobnnta-frnct1e In de kern Is hlJ beCillgd

lol boekhouder. HIJ zal dit Jaar de corruptie aanpakken en nl-

wle ni>g grntla durft te drinken aan de schandpaal nagelen. II

weze gewanrarhuwd wanneer U van dit misbruik een gewoonte heeft

gi.'iiiaakt.

-lllrlrh Turekalii : Eveneena neofiet In de kern. WIJ leken te

lirbben begrepen dnt Ulrlrh dit Jaar niet meteen een grole ver-^
an t woorile I 1 Jkhe I d '»p zijn nek wilde, wel wil hIJ dit werkjaar

overal helpen wanr lilj kan. tea mooie Ingesteldheid.
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-Bennjr Vanmeerbeeck : Heeft ook dit Jaar weer de leiding over de

culinaire aktiviteiten ili ons JH. Bij zulke gelegenheden tooit

Benny zich roet een melkwitte koksmuts en luistert hij naar de

roepnaam Tabasco Benny. Hij is eveneens verantwoordelijk voor

de keukenruimte, wil U dus een heuse house-party geven in onze

keuken zal U het eerst aan Benny moeten vragen.

-Mout Verstroeven : Wout is nog steeds de Benjamin der kernleden.

Dit Jaar heeft hij geen specifieke verantwoordelijkheid op zich

genomen wegens het razenddrukke toerschema van de the F.D.O.L.

en Pitallica en zijn verplichtingen Jegens de El Toro Boys.

-Bert Verstraeten : Bert heeft dit werkjaar de zeer moedige be

slissing op zich genomen Tom Hartens op te volgen als voorzit

ter. Wij hebben vertrouwen, Bert praat steeds genuanceerd,

draagt modieuze vesten en weet hoe een JH in elkaar zit.

Enkel de F.D.O.L.-leden kunnen het niet verkroppen dat hij

daarvoor de groep wou verlaten en zinnen op wraak.

-MlchielZwaeneEoel : Hichiel is aangesteld tot zaalverantwoorde-

lijke. Hij zal er dus voor zorgen dat de zaal dit werkjaar pro

per is en blijft. Hichiel zal dus de W.C.'s kuisen, wekelijks

de zoal dweilen, maandverbanderomertJes leegmaken, het gras af

rijden, de kat voeren, de planten water geven, enz.

Eigenlijk heeft hij veel te doen.
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WHAT'S GOING ON IN TONZENT. .

In deze rubriek worden de voorbije aktlvitelten beeproken en ge-

evalueerd, gewikt en gewogen, de grond Ingeboord oT de hemel In-

geprezen. U mag er het uwe van denken.

16 FEBRUARI VORMING : HET AIDS-TEAH

Praten over AIDS is In de mode maar tevens ook zeer nuttig,

liet AlDR-team hield op uitnodiging van onze vormlngsploeg de

geïnteresseerden dan ook anderhalf uur zinvol bezig omtrent

deze problematiek. Een brainstormsessie over allerhande sek

suele varianten, een groepsgesprek, waarbij de heer M. Van llerck

de hoogste toon voerde en enige praktische oefeningen deden ons

beseffen dat we in groot potentieel gevaar verkeren.

25_P!;!}!!yfl!<i_yLÏ!}!?!?5N_i_§§ÏTÏ_55§§_5DlIN

I

Het is ni Jnnr en dag bekend dat een goed optreden weggeven in

Tonzent garant staat voor het begin van een succesvolle carrière.

Nog dezelfde dag tekende deze groep een vet platencontract en

enkele maanden later wisten zij de heer H. Rathke - gitarist van

l.ou llehd - die zich incognito in de zaal bevond te strikken ais

producer voor hun nieuwe CD.

Itetty Goes Green speelde leuke rock met het talent van The Scabs

en de groovu van The Stones, bij het publiek ging het erin als

zoete koek. De heer I.. Reed tenslotte moest wegens het niet bij

hebben van de vereiste valuta bet optreden vanop de parking vol

gen.

2B_MAA51_CADARET_i_DE yiEZEGASTEN
—

Cabaret in Tonzent, moest kunnen dachten wij. En terecht.

De Vieze Gasten waren niet alleen ongelofelijk grappig - onder- <

getekende kreeg regelmatig woedende blikken van de overige toe

schouwers wegens zijn overdadig lachen - maar bleken tegelijker

tijd ook nog in staat om een zinnige boodschap in hun scetchen



te steken.

Al lachend werd men met de neus op maatechappelljke problemen

gedrukt als daar zijn racisme, vervlakking van de samenleving,

18_april_onthaaldac 16-jarigen en optreden the missing LIHK

Een onverhoopt succes, een ilO-tal Jonge blagen overwonnen hun

drempelvrees en konden zich na een "speech" vanwege de voorzitter

Inrormeren aan de volgende 6 stands.

"§£Ei£^ik_l_C&SBHi£E£iH^ '• OP gevaar van gewiste diskettes, over
flows en data-errors liet de heer H. Holsters hen met de compu
ter spelen. Ook het runnen van een etrlpblb mag voor deze

JoQgelul geen geheimen meer hebben.

-VoEmlng : de heer en mejuf. K. Trappenlers en E. Andrles hadden

niet de bedoeling de onwetende Jonge Jeugd te overdonderen met

politieke,sociale en culturele kwesties. Neen, zlJ hadden het

vooral over het nut en de zin van vorming en waarom een JH dit

moet aanbieden.

"Z2ÜE£SE!LE£!iE_i_EH£ii£i£®iE • heren R. Croon en P. Stroobants
doceerden over het maken en het nut van de Tonzentkrant en pu

blicitaire ontboezemingen. De heer R. Croon veranderde dan In.

ENrlco R.N. Horta, het enfant terrible van de neo-barok-pop-art

en legde tot vervelens toe uit hoe een affiche dient gemaakt en

gedrukt te worden.

"PodiumprogrammatIe : De heren S. Croon en W. Verstraeten vertel

den hoe een optreden dient georganiseerd en welke Juridische

kopzorgen daarbij komen kijken.

"fiiSESË&E • heren K. Somers en J, Blockmans wezen erop dat
"dat balkon opgehangen aan de muur" de discobar moest vooretel

len. Voorts mochten de 16-Jarlgen hun goede smaak laten zege

vieren en een top-10 samenstellen.

~22É£E{l2H2_l_i!®E2E£ÜiSfi®S • P® heren J. Nevens en t. Lanclere
hadden ongeveer 2 maand aan een reuzestoel gewerkt om die dan

terug te laten afbreken door deze Jongelui.

Na al dit leuks werd er o.l.v. de heren sportverantwoordellJken

- 8 .



D. De Konlnck en M. Van Herck baaeball gespeeld In het Park van

Reist.

*8 Avonds Mas er nog een optreden voorzien van het Llraburgse

combo The Missing Link die de vat mindere opkomst neten aan het

optreden van Hugo Mattijsen en de Bödooomen in Erps-Kwerps.

Zijzeir speelden leuke begin Jaren-80 rirfs, kortom The Scabe in

hun Jonge Jaren. Terloops danken wij de heren K. en R. Coosemans

voor hun enthousiasme die avond.

2 MEI OPTREDEN : The F.D.O.L. * The Daniah Butter Cookies

Het moet ongeveer de 25e keer zijn geweest dat The Flying Doctors

or Love op het Tonzentpodium stonden. Gelukkig leek het publiek

dit nog min of meer te pikken. Waarschijnlijk omdat het die dag

de laatste keer was dat de beer B. Verstraeten de F.D.O.L-rangen

vervoegde. De heer B. Verstraeten heePt nu namelijk wat beters

te doen. Wij zullen hem missen (op het podium althans).

The Danish Butter Cookies tenslotte, halve rinalisten RR' 90

speelden een leuke set poprockeongs maar het was ook niet meer

dan dat. De heer T. Belwin had reeds tussen de 2 acts door met

zijn piano enige platenbonzen doen smelten.

10 JULI RAZZIAFUIF

In JH Tonzent ruiven we zowat elke dag, alleen hangen we af en

toe een paar arfiches omhoog om U er allen van te laten meege

nieten. Aldus gebeurde op 10 Juli.

9 AUGUSTUS VOETBAL : TONZENT - EL TORO BOYS 6-1

ZelPs nu de heer J. Feyens, afgevaardigd beheerder-bestuurder

van de El Toro Boys, een paar van onze beste spelers heeft af

gesnoept, bleken zij nog steeds niet in staat het onoverwinne

lijke Tonzent-tean te vloeren. Uitslag 6-1. Laten we hopen

dat er in de zaalvoetbalcompetitie 92-93 niet te hard gelachen

moet worden.

14-30 AUGUSTUS JEUGDVEBRTIENDAAGSE 1992

•••••••••••••••■•••••••••••••••••••••••••••



II» - 30 AUGUSTUS JEUGDVEERTIENDAACSE 1992

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

or zlJ even spetterend was als vorig Jaar kan U nu lezen.

lÜ_ftygy5TUS GHATIS FUIF ♦ VAT

Al lachend en dansend dronken de vele aanwezigen In de nieuwe

besttljd van 9 min. 93 sec. het door one met veel lleTde en

toewijding gegeven vat leeg. U kan begrijpen beate Tonzent-

krantverallnder dat wlJ ona die avond uitstekend hebben geamu

seerd.

15_Ay5y§iy§-59§ï5i§yyilifiE511i5-l-ii555-55~-~—~

Deze aktlvltelt had nogal wat te lijden onder de konkurrentle

van Marktrock, waar Inderdaad meer volk bleek aanwezig te zijn.

Menig Tonzentlld schreeuwde dan ook 'e avonds In atudentencarë

Den Bel te l.euven na enige halve liters zijn liefde uit voor one

.111 en en ons aller dorpje Kampenhout.

16 AycUSTUS FILM ; PBETTY WOMAM

Julia Roberts en Blchard Gere mogen dan nog echte krakken van

acteurs zijn, toch konden zlj> deze prent nauwelijks tot op een

nanvaardbnar niveau brengen. Humor was ver weg, gelukkig waren

de zetels zacht.

12_5ycysïys_i)ngrPiN2_*_PizzA^s

De heren E. en M. Holsters herinnerden zich de katastrffe van

vorig Jaar en maakten de dropping dan ook Iets menselijker.

De Skoette bleken l.p.v. een vlot een half schip te hebben ge

bouwd en er was een apenbrug om over de beek te geraken. Niet

tegenstaande weer een leuke tocht door netels, distels en wlt-

loofvelden. De pizza's van de heer Tabasco Benny waren heerlijk

als vanouds.



20_AÜGySTyS_KLIMMEN

Niemand is naar beneden geetort, niemand heeTt zijn nek gebro

ken, niemand heePt een been gebroken, niemand heePt 2 benen ge

broken, niemand heePt een arm gebroken, niemand heePt zijn vln-

gere gebroken... Kortom, een leuke en eportleve namiddag.

21 AUGUSTUS ROCKWEDSTBIJD i TONZENT'S TOP OF THE BOCKS

Het werd een avond van hoogtes en laagtes.

Braeeo Gltano beet de spits aP, speelden volledig akoestisch,

bezaten een zeer begenadigd zanger en speelden de beste song

van de avond "God Blesa The Chlldren", zlJ werden dan ook 2e.

liet eerste hoogtepunt.

Hierna beklommen de uit Kampenhout komende Dylng Embers het po

dium, ze bewandelden de paden van de commerciële rock, speelden

technisch sterk maar de Iets mindere vocalen deden hen net bul

ten de prijzen vallen.

Het 2e hoogtepunt van de avond kenden we tijdens het optreden

van De Turnlp Saga, ze mengelden Jazz, blues. Punk en rock op

een originele wijze door elkaar en kruidden dit met leuke zang-

lljnen. Beste bassist en gitarist. ZIJ wonnen dan ook en komen

beslist nog eens terug.

De voorlaatste groep, Lunatic Frlnge, ontgoochelde het meest,

alhoewel zlJ op hun Ingestuurde cassette serieuze kandidaat-win

naars bleken te zijn. Wild Thlng coveren Is nu eenmaal dode

lijk, ZlJ eindigden laatste. Het eerste laagtepunt.

De laatste groep, The Sludge uit Mechelen, bleken niet alleen

van naam maar ook van vocalist veranderd te zijn. Deze laatste

deed het beslist niet slecht maar zijn voorgangster deed het

beter. Hun trage, slepende noise-rock was goed voor de bronzen

plak.

Na de wedstrijd, tijdens de beraadslaging der Jury, moest Ton-

zent's nieuwste geesteskind Pltalllca het sterk opgekomen pu

bliek bezighouden doch zlJ bleken wegens allerhande niet nader

te vernoemen stoornissen niet In staat één dePtlge noot te pro

duceren. Het 2e laagtepunt.



22 AUGUSTUS SAHGRIA-AVOND ♦ KOMHIL FOO

Ook dit Jaar weer vonden de oudere naaeaal de weg naar h6t fa

voriete Jeugdhuis hunner telgen voor hun JaarllJkee portie ean-

grla. Verder hadden we die avond de cabaretgroep Konmll Foo

uitgenodigd.

Twee deftelijk uitziende Jonge kerels die net een epaetleche

gelaatsnotorlek, enig zangtalent en een fijne doela humor ons

wegwijs probeerden te maken In de hartepljnen van Johnnle Van

Gips.

23 AUGUSTUS KAJAKKBH

Dankzij 't Zaaltje aan 't Kanaaltje konden wlJ die namiddag

geheel gratie naar hartelust kliederen met peddels en roei

spanen.

25 AUGUSTUS UITSTAP NAAR ZEE

Ondergetekende kon wegens "la deuxldme sesalon" zoals men In

het Frans placht te zeggen niet lijfelijk aanwezig zijn op dege

aktlvltelt. Volgens Ingewijden was er meer volk als vorig Jaar,

was het zeewater natter, het strand bloter en het weer beter.

Ben rijne dag dus.

26 AUGUSTUS PING POHG TOURNOOl

Ondergetekende moets reeds In de eerste ronde de duinen leggen

tegen de heer J. Nevens. Een uur later bleek de heer B. Defos-

sez te hebben gewonnen.

Het leven Ie niet fair, maar toch proficiat voor onze nieuwe

plng-pongkamploen.

26 AUGUSTUS OPTREDENS : THE BUHTONS ♦ THE DBNTISTS(uk)

The sympathieke Burtons zetten met hun powerpop vol kwinkslagen

al snel de zaal naar hun hand en daarmee was de amblance-lat al

meteen hoog gelegd voor The Dentlsts.

-  1? -



Deze Engelse "lads" hadden zich luid snakkend tegoed gedaan aan

de "plaatselijke delicatesse" die we hun serveerden (zijnde "ge

gratineerd witloof In één snede hesps gerold") en stapten goed

geluimd op het heilige TONZENT-podlum,

•Na 2 nummers kookte en borrelde het TONZENT-publiek zoals het

dat nog looit gedaan had In de 26-Jarlge geschiedenis van het

Jeugdhuis. Al hun bekende nummers werden luidkeels meegebruld

en de helft van het publiek viel ten prooi aan extatische In-

dlanendansen, waaronder uw Immer waardige dienaar. (Deze die

naar heet R. Croon en niet P.S. zoals ondergetekende. Immers

ondergetekende maakt zich niet graag belachelijk).

Naast "Strawberrles", "Butterfly", "Slze of Mars", "Beautlful

Day", "In the ücean", het schitterende "I can see your house

from up here" en andere pareltjes van popsongkunst, brachten

zlJ ook enkele nieuwe nummers. De enorme geluidsinstallatie

stond loeihard, hetgeen niet echt nodig was.

Slechts 200 mensen waren komen komen opdagen, beduidend minder

dan blJ Oorky vorig Joar. Toch Is het er nog nooit zo leutig

aan toegegaan In ons Jeugdhuis. TONZENT wilde duidelijk maken

dat er naast The Radio's en De Kreuners nog andere en betere

groepen beetoan, en is daar die avond zeker In geslaagd. Als

weldenkende Jongelui horen we Immers te spuwen op de VTM-antl-

kultuur die Vlaanderen verlamt. Verbrand Dany Verstraeten,

hang Marléne en onthaar De RatsellerI

VIVA BAVO II (R.C. )

29 AUGUSTUS VOLKSDANS

The zeer sympathieke Dentlsts bleken de vorige avond een zulk-

danlg effect gehad te hebben op de volksdsnsspleren dat er

weinig of geen behoefte was aan een avondje volksdans.

WIJ betreuren dit.

30 AUGUSTUS BARBEQUE

Als naar jaarlijkse gewoonte wordt de Jeugveertlendaagse afgeslo

ten met een barbeque annex tuinfeest, zoOok dit Jaar.

P.S.



AKTIVITEITENKALENDER

OKTOBER

za 10 ofet: ROCKSHOP 1 om 14 u.
Iedereen Is uitgenodigd om, onder leiding van onze muzikanten,

eens zelf te komen uitproberen hoe het voelt de drums te
bespelen of een gitaar vast te houden. Instrumenten worden ter

beschikking gesteld. Vraag meer info bij Wederik.

za 17 okt: ZWEMMEN om 10 u.
Verzamelen aan TONZENT, wie vervoer heeft brengt het mee.

zo 18 okt: film: BIRDY om 20u. Gratis inkom.

za 24 okt: ROCKSHOP 2 om 14 u. Het vervolg, want drummen of
gitaren leer Je niet op 1 dag.

za 31 okt: ROCKSHOP 3 om 14 u.

za 31 okt: SINGER/SONGWRITER-NIGHT om 20u. Onze literair
en muzikaal meest begaafde leden mogen vanavond hun ding eens

komen doen onder het keurende oog van de minder begaafde
helft. Meer info bij Piet en Stef.

NOVEMB^

za 7 nov: CHIRO-FUIF De Chiro van Kampenhout fuift weer als
de beste. In TONZENT.

vr 13 nov: ALCOHOLVRIJE AVOND Geloof het of niet, maar om U
te behoeden voor Uzelf en ongeluksdagen hebben wij besloten
die avond geen druppel (!} alcohol te tappen. Er hoeft niet
getreurd want wij voorzagen een paar (weliswaar alcoholvrije)

speciaaltjes op de kaart.

za 14 nov: info Jeugdhuiswerking Ons aller voorzitter
wijdt alle geïnteresseerden die avond in in de geheimen van de
Jeugdhuizen. Wie hem wil horen kome om 20u naar de vergader

zaal.

za 21 nov: ROCKSHOP 4 om 14 u.

za 21 nov: 11. 11. 11-spel om 20 u.

vr 27 nov: ENQUETE
Die avond krijgt U de kans om gehoord te worden.

za 28 nov: JEUGDHUIZENTOCHT om 20 u. ,
Eindelijk de langverwachte remake van een van onze oudste ■'

succes-story's. Schrijf U wel op tijd in voor een fel begeerd *
plaatsje op de bus, beste lid. U weet maar nooit wat U zou

kunnen missen.

Vergeet onze STRIPBIB niet.
Elke zondag van 9u30 tot llu30.
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JH To n z e n T u z u

open i ngsuren

ujnpn^da.g 19u-23u

uriJdag 19u-lu

zaterdas 19u-24u
zondag uoopm. st

i7u-23u
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