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ALS EEN VISJE ONDER HET IJS

Is hoofdredacteur

van een erkende

Jeugdhuiskrant is
mij van rechtswege
toegestaan al dan niet

geoorloofde kritiek te uiten op binnen- en buitenlandse
politieke, militaire, economische en sociale
verschuivingen met enige verregaande draagkracht. Tot
zover een lange zin.

Doordat de winter zich nu pas op de Europese
Laagvlakte heeft genesteld, mogen we ook nu
pas HOPEN op een witte kerst met gladde

wegen. Voor zij die zich te goed zouden doen aan sterke
dranken waar men slapjes van wordt : Die rood-oranje
plastik-gummi-mannetjes die staan te wuiven langs de
weg zijn geen kerstmaimetjes maar veeleer onderkoelde
rijkswachters.

Hoe dan ook, de TONZENT-programmatie's
voor de komende maanden ziet er

veelbelovend uit. Mits uw minieme inbreng
aan ambiance zullen wij er ongetwijfeld in slagen de
hoge verwachtingen die U in ons stelt ook nog waar te
maken. Voorts verontschuldigt de hoofdredacteur, wat
die status ook moge inhouden, zich voor de late
verschijning van deze krant. Zo kon ik onlangs nog
genieten van het etherische 'Times' om er maar even op
te duiden hoe up to date ik ben met mijn verslaggeving.



De wereldschokkende avonturen van Roel Verminnen

Deel ÏI; "Het studentenleven kan hard zijn"

"Dirk D'Huyvedters; voldoening
Wim De Proost: voldoening
Johan De Poorters : niet geslaagd"Met een eigenaardig sarcastisch

genoegen benadrukte de voorzitter van de
examencommissie het in zijn litanie geregeld

opduikendeniet.
"Frank Grevendonk ; niet geslaagd"

Naarmate het alfabet vorderde, verspreidde het rumoer van
nauwelijks onderdrukt gejuich en stille ontgoocheling,
gelukwensen en schouderklopjes, zich over de studenten die in
de te kleine aula hun naam annex resultaat afwachtten.

"Pieter Meuris: onderscheiding"
Een verlegen applausje verstoorde de droge opsomming een
ogenblik. Na een kleine onderbreking opnieuw dezelfde kadans
van namen en uitslagen.

"Petra Stijnen : niet geslaagd
Hilde Suetens: niet geslaagd"

et de toename van de spanning die de nadering van
ajn naam teweeg bracht, steeg ook het volume van
het geroezemoes en uiteraard miste hij net die ene

uitslag waarvoor hij gekomen was. Vage vrienden en kennissen
prevelden "proficiat" en dropen af of drukten hem uitbundig
aan hun borst onder welgemeende felicitaties. Maar pas als hij
het brie^e met "Roeland Verminnen : voldoening" erop in zijn
handen had, maakten de twijfel en nervositeit plaats voor een
omfloerste euforie. Hij drukte nu ook enthousiast makkers aan
de borst en stak huilende vriendinnen een hart onder de riem.

Na ettelijke glazen bier en het onvermijdelijke telefoontje naar
mama & papa drong het op de bus naar huis eindelijk tot hem
door dat hij nu drie maanden lang vrij was om te doen wat hij



wilde, zonder zich zorgen te moeten maken over examens of
om het even wat. Uiteraard werp ook zij zich met een golf van
zoete melancholie op in zijn vooruitblik. Ook zij zou die avond
bij hem langskomen en hij zou onwennig en verlegen haar
gelukwensen aanvaarden. De Vage maar onmiskenbare glans
van bewondering in haar ogen, ...., oeps, even uitstappen. Ach
wat, hij was geslaagd en zou enkele weken later het meisje
terugïden dat hij nu al meer dan een maand ( de examenperiode
) moest missen.

Grootmoedig onderging hij de bejubelingen van mama en de
nauwelijks getemperde trots van papa en maakte zich zo snel
mogelijk los uit de greep van het gezinsleven om zijn tweede
thuis, zijn jeugdhuis, met een bezoek te vereren en vooral, om
haar te zien. Maar het viel enigszins anders uit dan bij
verwachtte. Ze was er niet.

Lodewijk J. Houwtoom

OPROEP

DE KERN (leerlingenraad van de muziekschool)
organizeert op 6 mei 1995 in Kampenhout een

FREE PODIUM

Rock-, Pop-, Grunge-,... groepen die graag hun talent willen
laten horen, kunnen een DEMO sturen naar:

Raph. Van Goubergen
Gemeentehuisstraat 32

1910 Kampenhout
016-65 11 79

016 - 65 60 83

Te bezorgen voor 1 maart 1995 met vermelding van het
contactadres en tel, van de groep



ZORGEN VOOR MORGEN

DECEMBER & JANUARI

2 december - le-vrijdag-van-de-maand-optreden - TIMES

3* erbeimuziek; ik
denk dat de

meesten onder

ons niei goed vveten
wat dat inhoudt.

Misschien las je de
laatste tijd in de krant wel 's iets over de ver drukking van de
Berbers, een Noordafrikaanse bevolkingsgroep. Een goed en
bekend voorbeeld zijn de Toearegs, die in de Sahara wonen.
Welnu. Times ( spreek uit: timmés) is een groepje rond een
Berberse zanger dat uit deze Noordafrikaanse muziektraditie
put. De podiumprogrammatoren vonden dat een goede reden
om hen 's uit te nodigen! Laat je verrassen! Zoals immer : gratis
inkom!

Zaterdag 3 december - Theater
improvisatie - **Onverwacht^ nooit gedacht*'

Ja. beste \rienden. warm je improvisatiespieren alvast op.
want je zal ze nodig hebben! Onder leiding van een
professional (die lange met zijn bakkebaarden van de

T zal er voor de vuist weg flink uit de duim moeten
gezogen worden, in de allerbeste 'Onvoorziene

Omstandigheden'-traditie. Moeilijk is het niet (?) en plezant
wordt het zeker Schrijf je in op de toogafïïche en wees talrijk
aanwezie.



Zondag 4 december - Film Jeugdpastoraal
"RAINING STONES" van Ken Uach.

In samenwerking met Jeugdpastoraal van onze dekenij
presenteert Tonzent je de harde en ontroerende film Raining
Stones van de Brit Ken Loach. Opgelet: deze \ertoning

vindt 's namiddags plaats, om 15 uur. De inkom is gratis Laat je
niet pramen en breng je hele familie of jeugdbeweging mee'

Om 20 uur is er trouwens ook een vergadering %an de
werkgroep ONDERHOUD. Iedereen die bereid is om wat mee
te denken en zijn/haar handen uit de mouwen te steken, is
natuurlijk zeer welkom.

Vrijdag 9 december - Ongewone instuif
Bezoek van Sinterklaas

e goedheilige man die veel van zoete kinderen en
I  schimmelpaarden houdt, heeft plechtig beloofd om ook

dit jaar weer met gulle hand pepemoten te komen
strooien in ons brave jeugdhuisje. Bovendien zal deze milde
gever ook de prijzen uitreiken aan de Tonzentleden die de
mooiste tekening ter zijner ere weten te produceren. .\lis hem
niet!

Zaterdag 10 december - SPORT rSCHAATSEN

niet onmiddellijk de Elfsteden tocht, maar toch een fijne
uitdaging voor hen die sinds de lagere school geen
(scheve) schaats meer gereden hebben. We vinden ze

ongetwijfeld aan de balustrade terug. Voor ervaren ijsratten is
het natuurlijk ook wel 's fijn om hun toogvrienden te te tonen
hoe je een sierlijke bocht neemt zonder plat op je gezicht te



gaan \ oor vertrekuur en nadere informatie: Raadpleeg de
tooaaffiches.

Vrijdag 16 december; Film ' Mrs. DoubtfireM

Het werd eens tijd voor een lichtvoetiger film, en
inderdaad: wie Robin Williams door deze prent ziet
dartelen, zal het niet snel vergeten. In wezen is het een

gewone travestieklucht, maar dan wel één van de

onweerstaanbare soort! Voor 20 frank lach je je een scheurbuik.

Vrijdag 23 december; FUIFJE OP DE MAAN !I

awel. dansvloerliefhebbers, de feestdagen zullen en
uitermate vrolijke aftrap kennen! Mechlinia, een duister
Leuvens studentencollectief^ organiseert een prima

Tonzent en u wordt allen vriendelijk verzocht uw hips te komen
shaken op dit lunair onderonsje. Een hele of halve nacht plezier
voor 20 ballen, wat wil je nog meer? Kalkoen??

Zondag 18 december: KUISINSTUIF om 14 uur

O
ok Je jeugdhuis verdient 's een flinke beurt. Doe mee! Hoe
meer zielen etc. etc.

Zaterdag 24 december: Muziekspecial KLASSIEK

IL
at er sneeuw zal liggen, kunnen we niet beloven (te laat
onze aanvraag ingediend), maar jingle bells,
stalletjes,kerstballen en minzame glimlachjes zullen in

grote mate voorradig zijn in Tonzent. Kwestie van dit
zachtaardig sfeertje niet te verknallen, zullen we de klassieke
elpees % an onze va draaien. Wij zullen u echter niet weerhouden
om de laatste van Anthrax onder onze kerstboom te leggen.
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V rijdag 30 december - Vergadering van de werkgroep

VORMING om 20.30 u. Iedereen is welkom!

Zaterdag 31 december - OUDJAAR

CHINEZEN en FUIVEN

d
aar het op oudjaar al 's mag knallen en de Chinezen het
buskruit hebben uitgevonden, zal je 1994 in Tonzent
passend kunnen afsluiten met een waarlijk exquise

Chinese maaltijd ( Vlammende sausjes a volonté). Inschrij\'en is
de boodschap, hou dus de aflSches in het oog. Zij die liever thuis
kroketten eten, zijn vanaf 22 uur welkom om mee te komen
fuiven en een kurk te knallen op 1995. A la prochaine, als het
ware!

Dinsdag 3 tot en met donderdag 5 januari
TONZENTWEEKEND

Inderdaad, het is ietwat ridikuul om het een weekend te
noemen; het valt nl. plat in de week. Retraite klinkt echter
nog stommer, niet? Elders in dit heerlijke blad kan je er \ ee!

meer over lezen, maar laat duidelijk zijn dat IEDEREEN DIE
WIL zeer welkom is om mee te gaan op deze driedaasse!

le-vrijdag-van-de-maand-optreden - LOVV DOW N SLOW

eze keer zullen liefhebbers van withete funk en
ratelende raps, doorspekt met enige humor flink aan
hun trekken komen. Lowdown Slow is een stel jonge

gasten uit Leuven die zichzelf en hun publiek steeds weten te
amuseren! Gratis inkom.



Zaterdag 7 januari - VEILIG VRIJEN

^  iefde in tijden van AIDS is - om het met een iets te voor
JF de hand liggende beeldspraak te zeggen - geen katje om

zonder handschoenen aan te pakken. De laatste tijd
steken enkele geruchten over de vermeende onbetrouwbaarheid
van O a het condoom weer hun lelijke kop op. Daarom zal het
(voormalige) .AIDS-team nog 's van naaldje tot draadje komen
uitleggen hoe de vork nu precies aan de steel zit, middels een
prettig en leerrijk gesprek met alle geïnteresseerden. En zijn we
dat niet allemaal?

Zaterdag 14 januari: Sport; VOLLEYBAL

Z e gaan nog 's fijn in groep sporten. Vele
M A W Tonzentleden kennen de volleybalkneepjes al door en

door. Toch zijn er ook enkele minkukels waarvoor
een verfijnde toets al een helse opgave is. Zij mogen van geluk
spreken: naar 't schijnt mag nu ook al op de bal sjottenl Lees de
toogafïiches voor nadere informatie.

Vrijdag 20 januari: FILM: THE BLUES BROTHERS

eze klassieker is ondertussen al zo'n 15 jaar oud, maar
nog steeds even onweerstaanbaar! Een vreselijk

Hjllp grappige film met veel uitstekende muziek: dat wordt
genieten voor maar 20 frank!

Zondag 22 januari - OPTREDEN van GREEN !!

Hou u vast, want Tonzent zorgt - in Brabantse
e.xclusiviteit - voor een optreden dat je heel je leven zal
onthouden. Voor het eerst zal een Amerikaanse groep

ons podium bestijgen. GREEN is een straf trio uit Chicago dat

10



de wereld al vijf ronduit uitstekende C D.'s
rijker heeft gemaakt, 2 jaar geleden voor
misschien wel het béste optreden van
Marktrock zorgde en met gemak de Oude
Markt platspeelde. In januari komt hun
verzamel-C.D. 'GREEN'S GREATEST' uit,
gevuld met schitterende hoogtepunten uit al hun platenwerk.
Lees Humo en Knack er maar op na: dit wordt een absoluut
memorabel optreden van Jeff Lescher en zijn fantastische
groepje. Voor een buitenlandse band ligt de inkomprijs zeer
laag (200 frank!): je hebt dus geen enkele reden om dit optreden
te missen. Koop dus tijdig je kaart!

Vrijdag 27 januari - Muziekspecial REGGAE

Zeg maar Jah tegen het leven: vrolijke, zomerse
reggaedeunen zullen het winterse Tonzent omto\'eren tot
een paradijselijke oase midden in een sneeuwlandschap

Gullit-pruiken en gebreide mutsen in rood, geel en groen zijn
een must!

Zaterdag 28 januari
FUIF van de Givers van Nederokkerzeel

Dat niet alleen de Chiro weet te fuiven, zal nog maar 's
bewezen worden door de Scouts van Okkeziel. Er zal
veel dansend volk zijn en de ambiance zal ongetwijfeld

van het plafond druipen. Erbij zijn is
dus de boodschap!

11



TERUGBLIK op
OKTOBER & NOVEMBER

De herfst is weder

onder ons, beste

T onzentkrantverslin

ders. het jaargetijde
der poëten en der getormenteerde zielen, het
seizoen der vallende bladeren en werkloze kappers.

Niettegenstaande mochten wij de voorbije 2
maandstonden toch enkele wereldschokkende

gebeurtenissen vaststellen zowel plaatsvindend in
L"\\ fa\oriete jeugdhuis als in de rest van deze
wereld

Zo zal het aanleggen van fluisterasfalt, nieuwe
voetpaden en rioleringen alsook het bouwen van
nieuwe voetbaltempels in Uw gemeente weer 6 jaar
lang gebeuren onder de auspiciën van de CW
welke inet vlag en wimpel de
gemeenteraadsverkiezingen hebben gewonnen
Tevens veroverde ook Agalev een zetel zodat de
bouwers van eventuele verbrandingsovens meteen
lichtelijk kunnen beginnen vrezen.

In lorLzent dan werden de urinoirs recentelijk
voorzien van nieuwe geurblokjes zodat het weer
aangenaam plassen is. Ook werd er door velen een
zucht van verlichting geslaakt bij het eindigen van
het Formule I-seizoen: ons aller voorzitter bevindt

zich mentaal weder onder ons. Wij hopen van U
hetzelfde '

12



1 oktober 1994 - Verkiezingsdebat

Aangezien van de jeugd vernacht wordt dat zij kritisch is
organiseerden wij een verkiezingsdebat waarin 3
partijen, 1 karteliijst en 1 lijst van ontevreden burgers

zichzelf aan het kiezerspubliek mochten verkopen. Wel diende
er te worden gedebatteerd rond 3 door ons aangebrachte
thema's: jeugdwelzijnsbeleid + kuituur, sociaal-economische
kwesties en bestuurlijke kuituur. Dit om een debat te vermijden
waarin de meerderheid haar beleid van de laatste 6 jaar
ophemelt en de oppositie ditzelfde beleid de grond inboort.
De CVP kwam zeer zelfVerzekerd en diplomatisch over en de
panelleden leken zich goed te hebben voorbereid. De
burgemeester pratend op de automatische piloot leek \ ooral het
financiële aspekt zeer belangrijk te vinden.
"Nieuw is geen partij maar een lijst van ontevreden burgers" las
de heer D. Van Hecke, peetvader van deze lijst alsook het
oudste member van JH Tonzent, van zijn papieren af. De
"ontevreden" heren Van Hecke & co schenen het tijdens het
debat echter veelvuldig eens te zijn met de standpunten van de
traditionele partijen. Wij houden het dus eerder op een
kolderlijst van tevreden burgers die niet weten wat ze willen.
Het Vlaams Blok dan had 1 moedige militant afgevaardigd om
zijn neo-fascistisch gedachtengoed uit te dragen. Buiten de
traditionele anti-vreemdelingenpolitiek bleek het Vlaams Blok
ook voorstander van afschaffing van alle subsidies en het
publiek maken van de O.C.M.W.-raden. Voorts werd het feit
dat het Vlaams Blok een neo-nazistische partij zou zijn ontkend
door te verkondigen dat de grootvader van de heer F. Dewinter
door de nazi's zou vervolgd zijn. Veel lessen heeft Filip hier
blijkbaar niet uit getrokken.
Agalev liet ons zondermeer een goede indruk met uitstekende
sprekers. Agalev wilde vooral beklemtonen dat het klaar was

13



om mee het beleid te voeren, dat men niet meer vies is van de
macht zolang deze een instrument is om iets konkreets te
bereiken

Ook de kartellijst SAMEN (VUi-SPfVLD) beschikte over
degelijke sprekers die wei-overwogen standpunten
formuleerden maar wegens het kartel zelf de nodige
geloofwaardigheid misten.
Voorts moet ook nog worden vermeld dat de moderatoren
zijnde de heren P, V an der Eist en G. Hauspie zowel de politici
als de zaal goed in bedwang hebben gehouden,

7 oktober 1994 - Optreden: Beertje Colargol & Bereboot

yoor de 2e maal alreeds moest het Tonzentsalon inclusief
de 2 geliefden die er nog in verstrengeld zaten van het
podium om plaats te maken voor het intergalactair

gekkenhuisensemble van ons aller goede vriend F. Bauwelinckx
Beertje Colargol & Bereboot kennen weinig of geen capsones

en laten zaken zoals pretentie en het zichzelf ernstig nemen
rustig aan hun reet roesten.

Beertje Colargol bleek niets van zijn charme te hebben verloren
waarbij Cis de humor en de bassist de rock 'n roll voor hun
rekening namen. Ronduit schitterend was het knotsgekke
"Kui^eskoek" en de tot nadenken stemmende ballad "Moord
eens een volksken uit". Voorts huisden in de plantaardige
microstatief een nest teddyberen alsook een internationaal
beschermde kamerplant en voldoende toiletpapier om een acute
aanval van Spaanse spetter vakkundig mee te stoppen. Wat in
de baard van zanger Cis vegeteerde kunnen we U wegens
elementaire welvoeglijkheidsredenen niet mededelen.

14



Alweder een zeer gestaagde Ie vrijdag-van-de-maand !
8 oktober 1994 - Squash

Squash, een tennisderivaat waarbij het de bedoeling is het
balletje zodanig tegen de muur te slaan dat de
tegenstander onmogelijke bokkesprongen moet uitvoeren

om het balletje te kunnen terugslaan, is een zeer vermoeiende
alsook transpirerende bezigheid.

Die avond zijn we ons dan ook met ongeveer 10 personen
squashgewijs gaan belachelijk maken te Leuven. De heer T.
Lanciers was van mening dat niet de muur maar de tegenspeler
moest worden geraakt.

Mej. S. Moons dan slaagde erin het balletje op de aanpalende
baan te krijgen, tevens durfde ze nadien te beweren
ondergetekende dezes geklopt te hebben. Voorts was Mej. E.
Andries zo onbeleefd om onaangekondigd de mannelijke
kleedruimte binnen te stormen, waarbij ons aller voorzitter bijna
voor paal stond. Kortom, woorden schieten mij te kort.

15 oktober 1994 - Herfstfuif

U^kon zich op deze alweer hallucinante party naar
hartelust wentelen in de rotte bladeren en U een

indigestie vreten aan onze overheerlijke gratimundo
appels. Voorts kon U boven de toog een staaltje van post
industriële bloemschikkunst bewonderen van de hand van ons
aller voorzitter en scriptor dezes.

Onze D.Ls speelde fantastisch als vanouds en bladeren vlogen U
om de oren tijdens het dansen. Stuur Uw hersenen met verlof
en dans !

i.s



21 oktober 1994 - Film ; La doublé vie de Véronique

Ü
w nederige dienaar was die avond wegens
rockverpiichtingen met Pitallica helaas niet lijfelijk
aanwezig en zal deze aktiviteit dan ook bespreken met

de~volgende woorden, terug te vinden in De Nieuwe
Tonzentkrant. jaargang 3 nr. 1 p. 19: Om 21 uur begon deze
prachtige film te draaien. Een bevreemdend . verhaal,
schitterende beelden en ontroerende muziek maakten dit een

niet te missen prent. De inkom bleef laag. Slechts 20 snaren
(50 knotsen voor de niet-leden). Hoezee !!

28 oktober 1994- Muziekspeciai; Jazz

oogdag voor D.J. Blue Note Roïnkes welke U met
amper 1 straalplatenspeler van voor de oorlogs het
kaboutertje van onze 2e CD-speler vertoefde voor de

zoveelste keer in hogere sferen- vergaste op anderhalf uur John
Coltrane, Miles Davis en andere jazz-legendes. Jazzimundo !

4 november 1994 - Optreden : No Room For Squires
(Jazzensemble)

Pat het niet altijd grunge of aanverwante genres hoeven
te zijn kon U die avond aan den lijve ondervinden.
Tonzent veranderde reeds vanaf de eerste noten in een

broeierig jazzcafé gelegen in New Orleans, Louisiana. De sfeer
was zelfs zo broeierig dat de bril van de bassist, zijnde ons aller
goede vriend Alfred, meermaals de neiging kreeg om op
halfee\ en te gaan staan. No Room For Squires trakteerde ons
op anderhalf uur easy-listening jazz waarbij de composities van
Miles Da\is het meeste bijval kenden. Wij konden niets anders
dan glimlachend toekijken. Alweder een geslaagde eersfe-
vrijdag -van-de-maand!
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5 november 1994 - Chirofuif

oni^ at een fuif van Chiro Kampenhout veel volk lokt kan
11 ̂  zelfs een slapend kerstekind vanuit z'n wieg

voorspellen. Dit jaar mocht de Chiro dan ook een
rekordaantal van 450 danslustigen verwelkomen. In een sauna
was het aangenamer vertoeven.

II november 1994 - Guinness-Records-Avond

ij het onderdeel "om het snelst een kepemagel in een
balk slaan" steeg bij de heer M. Zwaenepoel, erkend
houtbewerker (ae Chirozolder), het schaamrood naar

de wangen. Hij werd immers laatste. Bij het onderdeel
"barmannenrace" sloeg de heer J. Rommens iedereen met
verstomming door na welgeteld 1 meter zichzelf uit te
schakelen. Vele pronostieken werden plots waardeloos tot
grote vraigde van 11.11.11. ( grapje van de VU: wat is het
telefoonnumm»'van de derde wereld ? antwoord : "ah, 111111,
maar ge moogt nu niet bellen want ze zijn aan't eten")
Bij het onderdeel "bouw de hoogste toren met Ice-tea-blikjes"
ging industrieel vormgever in spé P. Verheijen totaal de mist in.
Zelfs E. Andries en K. Trappem'ers deden beter. Alweder had
iedereen fout gegokt. Bij het onderdeel "produceer de langste
appelschil" trok tot onze stomme verbazing ons aller voorzitter,
normaal niet van de handigsten, aan het langste eind. Moeke
Bertha voor mij een stuk appel a.u.b.

Na het onderdeel "eierwerpen", waarvan de namen van het
overwinnende team mij momenteel niet te binnen schieten,
bevond heel Tonzent zich in de Chirolokalen ter ere van 3 gratis
vaten. EBps... Hips... Hoera !
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12 november 1994 - ll.li.ll.-kwis te Ber2

Na het overweldigende succes van de vorige editie, Tonzent
was immers derde, mocht onze kwispioeg dit jaar zeker niet
ontbreken. Jammer genoeg strandden we dit jaar op een 5e
plaats enkel voorafgegaan door: 1. de mij onbekende winnaar.
2. de C\T, 3. De Wolven en 4. De Daders, de intelligentste
rockgroep van Kampenhout. Waarbij laatstgenoemden
trouwens meteen bewezen dat kwissen hen beter ligt dan
rocken.

Wie gaat er mee naar Bobbejaanland ?
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Het nieuwe jaar zaï
in TONZENT beginnen

met een primeur het allereerste

TONZENTWEEKEND

Speel mee met Tonzent op verplaatsing, en schrijf je in
voor het TONZENT-WEEKEND dat zal plaatshebben

op dinsdag 3, woensdag 4 en donderdag 5 januari te
Kessel-Lo. De kostprijs voor de accommodatie wordt betaald
door Tonzent, enkel een kleine bijdrage voor het noodzakelijke
voedsel dien je zelf op te hoesten.

willen in een aangename omgeving (het mooie
Ê kasteel Heiberg) even flink kontempleren over de

werking van ons jeugdhuis. Ook willen we in een
toffe en vruchtbare sfeer een gezellig onderonsje hebben dat een
gezonde groepsgeest kan bevorderen. En tenslotte zijn we het
aan onszelf verplicht ginder een serieuze portie lol te trappen.

verdachten minstens een 30-tal leden die willen

\ m m meegaan. Zij mogen zich verwachten aan work-
shops, denksessies, sportaktiviteiten en voldoende

vrije tijd voor persoonlijke vermakelijkheden. Leuke ideeën zijn
trouwens nog steeds welkom

Iedereen raag mee. De enige voorwaarde is dat je aktief mee
wil werken aan de uitbouw van je favoriete jeugdhuis (op welke
manier dan ook). Talm niet langer, krabbel je naam nu op de
lijst van de voorlopige inschrijvingen (prikbord boven de toog).
Er wordt zo snel mogelijk kontakt met je opgenomen.
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Jeugdhuis TONZENT te Kampenhout zoekt
wegens uitbreiding activiteiten

• Redacteurs

Schrijven zit je in het bloed. Je bent journalistiek dan wel
literair begaafd. Je beheerst de Nederiandse taal en wil graag je
krabbels wereldkundig maken. Meld je bij Joachim.

• Podinmnrogrammatoren

Je bezit een uitgebreide kennis van en meer dan gewone
interesse in de hedendaagse muziekscène. Je legt graag
contacten met groepen en wil mee werken aan het organiseren
van optredens en podiumactiviteiten. Begeef je naar Stef.

• Medewerkers plaknioegen

Overplakken van andermans affiches schrikt je niet af Je bent in
het bezit van een behoorlijke portie doorzettingsvermogen en je
hanteert de kwast als een volleerd behanger. Je bent een
teamplayer bij uitstek. Reinhart staatje graag te woord.

• Soortorganisatoren

Je bent sportief ingesteld en kan mensen motiveren. Je bent
creatiefin het bedenken van activiteiten en stelt hoge eisen aan
een goede organisatie. Yves weet je meer te vertellen.

• Taoners

Je zou je favoriete jeugdhuis graag eens een persoonlijk cachet
geven door mee aan de andere kant van de toog te staan om
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vandaaniit iedereen te verblijden met frisgetapte pinten en
keigoeie muziek. Michiel is je man.

• Instuifmedewerkers

Je bent de persoon bij uitstek om de gewone instuifinomenten
net dat extraatje mee te geven dat TONZENT zo speciaal
maakt. Zorg voor details, een goede smaak en creativiteit zijn
hier onmisbaar. Het gepast inkleden van de zaal op speciale
momenten is een kol^e naar je hand. Begroet Wederik.

• Bibliothekaris

Strips zijn je leven. Je kan urenlang verdwijnen in de avonturen
van je papieren helden. Je bent punctueel en in staat om de
stripbib te bemannen tijdens de gewone openingsuren. Bij Bert
moetje wezen,

• Vormingbegeieiders

Je wil wat me«- in het leven dan meedrijven met de stroom. Je
bait kritisch ingesteld tegenover onze samenleving. Je bent
veeleisend en een betweter maar toch kan je goed luisteren.
Elke is je vrouw.

• Onderhoudsmensen

Je vindt de inrichting en de staat van je favoriete jeugdhuis niet
noodzakelijk slecht, maar er kan nog wat verbeterd worden. Je
bent creatief en praktisch ingesteld. Handige klusjes vormen
voor jou geen probleem. Tony vertelt je er meer over.
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• Fouriers (tijdelijk)

Voor het bereiden van de maaltijden tijdens het TONZENT-
weekend van 3 tot en met 5 januari. Ervaring is welkom maar
niet noodzakelijk. Melden bij Bert.

Interesse?(of geïnteresseerd)

Aarzel dan niet om de betreffende personen
in TONZENT aan te klampen voor meer
informatie of gewoon een vrijblijvende
babbel, zij zullen je met alle plezier te
woord staan.

Onlangs kreeg ik een wanhopige aanvraag tot hulp van Niichiel
(onze verantwoordelijke voor de tapdiensten)

Hij verzocht me vriendelijk een annonce te publiceren, doch
wegens de overhaaste inelkaarflansing is dit mij deonthologisch
niet toegestaan.

De boodschap onthoud ik U echter niet;

Michiel zoekt mensen die willen helpen bij het tappen op
instuiven en fuiven, mensen die aan de bonnetjes willen zitten bij
de ingang, enz. Geïnteresseerden melden dit aan Michiel
persoonlijk. Voor de schuchteren onder jullie bestaat er zoiets
als het concept "ideeënbus"

22



O.

M''M

Wie van deze welbekende man een armoezaaier, junk,
communist of hardrocker weet te kleuren en die creatie ook
nog in de ideeënbus deponeert, wint niets dan faam
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