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Jeugdatelier De Spijker werft aan !!!

Je bent jong en je wilt wel eens wat anders doen. Akkoord, als je jong
bent word je (te? ) vaak met deze slogan om de oren geslagen. Bij
de B.G.J.G. of "den bond van de grote gezinnen" van groot
Kompentiout is er sinds vele jaren een actieve kinderspeelclub,
Pinocctiio. Vanuit deze speelclub is er begin 1993 een jeugdatelier
ontstaan. En voor sommigen klinkt "De Spijker" dan ook niet helemaal
onbekend in de oren. Gedurende het anderhalfjaar dat we nu bezig
zijn, hebben we al heel war aangename uren bezorgd aan heel wat
kinderen. Ook wijzelf hebben - als begeleiders - vele toffe momenten
beleefd.

Niettemin doen we een oproep naar jullie. Want na 2 jaar ( het
huidige werkjaar eindigt op 18 juni) is één ding duidelijk : de kinderen
die na het jeugdatelier komen hebben absoluut behoefte aan jonge
monitoren. Je voelt het : dit is inderdaad iets voor jou. Lees dus nog
even verder, dan kom je - in grote lijnen altans - te weten wat er van
jou wordt venA^ocht. En by the way : nu zowel de jeugdraad als het
Jeugdwerkbeleidsplan ( JWBP ) een feit zijn, kan je ook via dat kanaal
meer uitleg bekomen.

• Het werkjaar loopt van 1 september tot 30 juni.
• Tijdens de schoolvakanties doen we NIETS ( daar dient een

vakantie toch voor of niet soms ?).
• De werkvergaderingen gaan door om de twee weken op

zaterdagvoormiddag, telkens van 9 :30 tot 12:00 uur.
• We (proberen te) werken zoals een JA dat hoort te doen. D.w.z. we

selecteren vooraf enkele thema's, werken die uit en laten daarin de
verschillende expressievormen aan bod komen.

• Alle kinderen tussen 6 en 12 jaar zijn welkom. Er wordt gewerkt In 2
of 3 leeftijds-groepen.

• Het saaie gedoe ( vergaderen bijvoorbeeld ) beperken we echt tot
het minimum.

• En voor wie het nog niet weet : onze pleisterplaats Is het
Grobbeltje.

Voorwaarden om een goede spijkermonitor te zijn :



• Goed kunnen omgaan met Kinderen van 6 tot 12 jaar, Is een echte
aanrader.

• Een creatieve geest hebben, is een MUST.
• Het gezelschap van enkele oudere dames ( 25 tot 35 jaar ) ® en van

een grijs heertje ( leeftijd onbekend ) kunnen dulden, is een
PLUSPUNT.

• bereid zijn tot zo nu en dan een gespecialiseerde monitoropleiding (
specifiek voor jeugdateliers ) te gaan volgen, is een
AANBEVELING. Let wel : als het JWBP wordt goedgekeur, krijgen
jullie alleszins een deel van de kosten hieraan verbonden,
terugbetaald.

• Niet enkel ingaan op dit aanbod, maar er tevens voor zorgen datje
één of meerdere andere, even gemotiveerde monitoren dezelfde
juiste keize doet maken, is een PLICHT.

Mocht je je geroepen voelen om deze, oh zo nobele, taak op jou te
willen nemen ( vanaf september 1994 ), kan je je naam, adres en alle
andere wetenswaardigheden over jouw persoon doorgeven aan één
van de begeleiders. Wens je meer uitleg ( en je koopt toch best nooit
een kat in een zak ), dan kan je ook daarvoor bij diezelfde mensen
terecht. Aan jouw de keuze om uit te maken wie van ons de blijde
boodschap in ontvangst mag nemen.

•  Ilse gysen - Begonialaan 10 - Steenokkerzeel - 02 / 751 71 46
• Magy Verstreken - Peperstraat 116 - Nederokkerzeel 016/65 17 07
• Lut Vlassenbroeck - Patrijzenlaan 20 - Kampenhout 016/65 04 95
• Martine De Tollenaere - F. Woeterslaan 23 - Kampenhout 016/65 75 89
• Wis Cox - St. Lambertuslaan 36 - Berg 016 / 65 5 4 61
• Linda Hemeleers - Kampenhoutsebaan 39 b - Berg 016 / 65 79 34
• Paul vander Eist - Roodkloosterlaan 68 - Kampenhout 016/65 68 40

We weten dat jullie van de voorkeurspelling houden. Als jullie er dus
zelf de voorkeur aan geeft om monitor te worden bij het jeugdatelier,
dan zullen we de laatsten zijn om daarover moeilijk te gaan brief.

® De schrijver van dit artikel Is er zich ten volle van bewust dat hij zich
hierdoor een lofbetulging van al deze dames op de hols de haalt.



Ziehier de zes hoofdredenen om voorlopig alle

june : Eerste-Vrijdag-van-de-

maand-optreden RAIN □
onbekende maar

veelbelovende groepjes krijgen
in Tonzent elke eerste Vrijdag
een podium onder hun voeten
geschoven om daarop
ongegeneerd hun ding te
doen. Welnee, dot onbekende
maar veelbelovende groepjes
in juni examens hebben, valt
natuurlijk tegen. Het uitgebreide
adressen-bestand van de
podium-programmator kon
daar niets tegen beginnen.
Geen muziekoptreden dus,
maar mogelijk zullen de 2
dichters Cyril Baul en Goran
voor een poëtische
performance zorgen.

26 juni : Ciné-Tonzent. Zo vlak na
de examens mag er al eens
gelachen worden, dachten wij
zo. Daarom voorziet het
filmcomité van Tonzent een
giller van jewelste. De Titel
kunnen we helaas nog niet
verklappen, maar dat het een
Franse surrealistische prent
betreft mag rond gebazuind
worden. Je te barsten lachen is
natuurlijk toegelaten, als je
tenminste je eigen rotzooi
opruimt. Tonzent at the Movies (
of is het omgekeerd ? ) Be there
I

1  juli : Eerste-vrijdag-van-de-
maand-optreden : CITY SLANG.
Zij traden lang geleden al eens
op in Tonzent, als 'The Jonnies'.
Ondertussen is er echter veel
veranderd en deden zij
voorprogramma's van Sloan en
BEVIS FROND. Kortom, de
moeite waard om hen uit te
nodigen voor het eerste
zomerse vrijdag optreden.
Motivatie : de inkom is gratis.

8 juli : LEMONPARTY. Dat we in
Tonzent van rweterige fuiven
houden is ondertussen een
genoegzaam bekend feit. Om
de zomervakantie klink af te
trappen ( en wie weet, om de
mogelijkz Rock Werchter-flop
weg te dansen. ? ) , smijten we
er op vrijdag 8 juli weer een lel
van een fuif teneaan. De
Lemonparty is dan ook de
gedroomde kans om de
examenstress uit je lijf te shaken.
Vergeet niet: to rage is human,
to boogie divine !

1 6 juli De wilde
PODIUMCOCKTAIL. Neen, geen
kleurrijke drankjes vandaag,
maar een licht geschifte
mengeling van allerlei
podiumkunsten, door het
tonzentpubliek zelf uitgevoerd
Ons aller podiumbeest Michiel is
nog altijd fijns aan het
verzinnen, maar dat het een



vakantieplannen naar augustus te verschuiven

knotsgekke happening wordt,
stoot nu ol ols een pool boven
woter. Uitvluchten ols

doktersottesten worden niet

oonvoord : iedereen moet er

zijn I I I

24 juli : bezoekdog CHIROKAMP
. Voor degenen die eens op
visite willen bij onze
chirobroeders en zusters. Hou

de offiches boven de toog in
de goten. Doorop worden
verdere inlichtingen verschoft.

30 juli : Cuisine comme chez

Tonzent : CROQUE MONSIEUR.

Tonzent-lekker-bekken, zet jullie
schrop. Het witgemutste Tonzent
Kookteom zol jullie vonuit hun
cuisinette doen kwijlen von
gekmokende goesting, wont zij
verrichten culinoire wonderen

met niet meer don een homp
brood en en een sneetje koos &
hom. De croque-monsieurs
zullen smelten op uw tongen.
Dot olies olweer tegen een zeer
democrotische prijs.

En don nog een extro brok
tonzentrock:

• De JEÜGDVEERTIENDAAGSE

rockers komen dit joor uit Gent:
MELLOW, het groepje von de
fontostische ZE NOlSE-gitorist

Zomon en oud-MACHINES

voormon Poul De Spiegeloere
stoot kloor om ons te verossen

met blije popsongs & grote
gitoren. De moeite. ( LET WEL :
MET VOORBEHOUD)

En wot zeker de moeite is, is de

volgende premiere : ergens
eind oktober komt het

fontostische groepje GREEN
helemool uit Chicogo, USA noor

TONZENT om hun nieuwe CD "

Green's Greotest" te promoten.
Dus long leve Green enzovoort.
( OOK IN DIT GEVAL : MET
VOORBEHOUD)

Doe ons een plezier en
gebruik geen peppillen
tijdens de examens !



XO mET mi, WAXXEER DAN...

Je hebt ze toch al gezien ? De zonnebloemen in Tonzent. Op otfiches en
folders. Misschien heb je er ol over gehoord ook. De zonnebloemen, die
stoon voor het thema van het tentenkamp.

Een tentenkamp over hoop

ERGENS TOVER JE EEN TENT VANDAAN,

je telt nog even de piketten en pakt
wat reserve- (onderjgoed in ;
sponnender dan Jurassic Porc is het
vertrek naar het tentekomp waar we

met een 220-tal jongelui een week
long samenleven, gegidst door een
heleboel andere jong-van-harten van
wie de vingers nu al kriebelen en de
tenen nie al wiebelen. BANG OM

VERLOPEN TE LOPEN ? Begrijpelijk ...
Hier dan alvast wat termen om te

beginnen trillen : leefgroepen, de
oase, basisdemocratisch werken, de stille ruimte, het klaprooster, de spiegelgroep,
de stof, het kampboek en het verslagboek, je ombewooide tent, de keuze-avond,
de onthoalmorkt ...

EN KONKREET GAAT HET ZO ; je parkeert je tentje op Maandag 4 juli in het
uitgestrekte pretpark van de paters Montfortanen in Rotseiaar ( wij mogen hun knop
domein gebruiken en zij vrschonsen zich een week ) en huppelt naar de
onthaalmarkt. Je kiest voor een groepje met een ronkende naam en een dito
thema, waar je met je hart, handen, voeten en twee begeleiders wil Induiken, waar
je op je eigen verhaal kan komen, je zegje kon doen, vreemde ideeën kan horen,
iets ongehoord wil uitproberen of een mini-reuzefeestje wil bouwen ...
Moor buiten de tien groepsgenoten zijn er die vele anderen om mozdiken mee te
vormen : samen buiten eten met onbekende flodders, doorbomen over wat je bezig
houdt, gieren met een geweldig stel; alleen onder een stille boom zitten en iets
schrijven naar die speciale andere, je instrumenten schrapen, bewegen en
bewogen worden en je met een welgemikte hipshake door de laatste avond
swingen ... en dan zijn er natuurlijk nog die 56 ogen die je nooit meer vergeet, en die
12 adressen die je nog net vanachter in je rugzak propt ... om keihard te moeten
cnstoteren dat het 9 juli is, en je weer een jaar zal moeten kniezen tot het volgende
tentenkamp. (tenzij je in september naar onze schitterende terugkomfuif komt)

Voor alle 16 tot 25 jarigen. Van 4 tot 9 juli. INFO : Lieven, Kathleen, Merel, Hans, Koen,
Sarah, Sven, ... want zij zijn al ingeschreven. Of bel naar de jeugddienst en vraag
naar Koen : Varkensstraat 4

2800 Mechelen

015 / 29 84 56



XXX.

ik ben

een ik was

in dit moment

van m'n leven

zoals de dag vergleed naar
schemerlicht

sluipt het leven verder, gesta
tot het voor de dood zwicht

tot het

zonder mijn toestemming
zegt

ik ga
en dan ga ik
voogoed

Goran.
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mislukte jachtpartij

het was alsof ik

je al jaren kende

maar van een ritme

dat me niet zo stemde

ik was de prooi en
jij de zelfzekere jager

ik verschool mij tussen
hoge bomen en iets lager

de prooi werd terug in
het vizier opgenomen

de jager vuurde,
pang, pang, was wat

men hoorde

bij de prooi aangekomen
zag de jager het al

ik ben beetgenomen
door een rubberen

konijn met nagel en al

uit; zij of hij die
gaan jagen met
wind in de rug
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