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Hoi!

Voelt u ook zweetdruppeltjes over uw rug parelen teivvijl u benieuwd deze
speciale uitgave van de Tonzentkrant openslaat'.' Geen nood, want dat betekent
slechts dat de zomer weer in 't land is en dat u dus weldra Tonzents spetterende
Jeimdveertiendaagse editie '97 kan meemaken. Van 8 tot 24 augustus kan je elke
dag wat beleven onder de Relstse kerktoren en er zijn uiteraard enkele
uitschieters bij die geen enkele rechtgeaarde Tonzentganger mag missen. En als
je ons stulpje in de Hutstraat nog niet zo vaak opgezocht hebt is dit de uitgelezen
kans om eens een kijkje te komen nemen.

Maar er is meer. Jeugdhuis Tonzent bestaat immers al een hele tijd. Vaag
hennner ik me nog dat zohi 7 jaar geleden het 20-jarig bestaan gevierd werd met
een tentoonstelling van Rein zijn fruitgetepelde Russin, glasramen en een met
cèdc en nicM uar doorspekte toespraak van pastoor Dictus. Er staat sinds 1966
op de 40^-T-shirts van enkele jaren geleden en in" 78 dachten ze dat Tonzent 10



jaar bestond. Dat dit vliegend circus eigenaardige sprongen maakt in het
tijdscontinuüm verbaast ons niet (wat wil je met al die energiebundelingen), maar
dat het er zo wild aan toeging... Om te bewijzen dat we minstens even geschift
zijn als onze voorgangers doen we er nog een schepje bovenop: deze keer bestaat
TONZENT ±30 JAAR! En dat zal u geweten hebben ook.

Alles over deze toch wel extra feestelijke J14D vind je in dit boekje. Eén
en ander wordt nog eens keung op een rijtje gehangen in Tonzent zelf. Je vindt er
het J14D-informatiepunt waar ook de inschrijvingslij sten, etc. ge-etaleerd ende
vastgeplakt wezen te zijn. Ga gerust al eens piepen, maar vergeet vooral niet
augustus te reserveren om er nog eens goed in te vliegen. Tot vrijdag op de fuif.
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ONZE OPENINGSUREN
Dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag
van 8u30 lot 12u30 en van 14 u to! 18u30
zaterdag doorlopend van 8u30 lol 18 u

OPEN OP ZONDAGVOORMIDDAG
VAN8u30TOT12u.

maandag gesloten

TEL 016/65 51 32

UTNC
KAMPENHOUT
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Begin :

20u00

Kostprijs:

Helemaal

voor niks

Om te beginnoi
eens goed het

zweet van ons gat

schudden.. En

dan nog zonder
inkom te betalen!

Bovendien

worden de nieuwe

T-shirts voor het

eerst in het

openbaar
vertoond en

verkocht. Dat kan

niet mislopen, zou

ik zo zeggen.

Shake your
hutt!



LOODGIETER NEVENS G .

* Vernieuwing badkamers

Leuvenstraat 7 3020 Veltem

Tel & Fax 016/48.04.03 GSM 095/85.41.84
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Begin :

20u00

Kostprijs:

50,- per deel-
nemer(vooraf in
schrijven)

Hoeveel keer

zegt John
Travolta f**k in

Pulp Fiction ?
En hoe vaak

hebben die van

Daft Punk

aroundthe

world

ingezongen ?
Als je het weet
moetje zeker

komen

meedingen naar

de lekkere

prijzen.
Inschrijven aan

hetJ14D-

informatiepunt!
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Begin :

14u00

Kostprijs:
Gratis, tenzij je

wat strips mee
naar huis wii

nemen.

Stapels
tweedehands

strips en nieuwe
verhalen.

Gewoon om in

te neuzen en

misschien wel

ergens een

koopje te doen.
Tussen boeken

van Jommeke,
Thorgal en

Natasja drinkai
we ineens em

glaasje op de
15de veijaardag

van onze

fabuleuze

stripbib.
Gezondheid!



TAVERNE

Tuin

Terras
Kleine

Restauratie OE POSTKOETS

: .V t
Dorpstraat 19iÓ Kampenbout - 'OIó - 65 77 41
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Begin :

20u00

Kostprijs:
Gratis, of wat

dacht u.

Om met een

propere lei aan de
nieuwe week te

kunnen beginnen,
starten we met

e^ kuisinstuif.

Iedereen die wil

kan komen

helpen, maar dat
hoeft u natuurlijk
niet voor niets te

doen. Wie kuist

krijgt een ijsje, de
rest komt er niet

in. Het is

inderdaad een

harde wereld.
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12 Kostprijs:
50,- (vooraf
inschrijven)

Vandaag hebb^
we voor u een

nachtelijke
zoektocht naar

dat goeie ouwe
Tonzent in petto
en voor degene
die er voor het

sluiten van de

controleposten
geraken een
stevige hap.

Stapschoenen
zijn handig!?
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Kostprijs:

Weeral

gratis

Welke films we u

zullen laten zien

staat nog niet
helemaal vast,

maar dat u 4

klassiekers uit de

filmgeschiedenis
op uw bord krijgt
(afgewisseld met
knabbels en heuse

maaltijden) is nu
al gegarandeerd.
Cinefielen aller

landen, veraiigt
u!



Begin :

20u00 Kostprijs:

gratis

Even

uitblazen of

op

Marktrock

naar Tribe

gaan kijken
kan vandaag.
Maar rusten

is in Tonzent

niet zomaar

rusten. Je

zou immers

best wel eens

iets fraais

aan de hand

kunnen

krijgen als je
langskomt...
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Begin :

14u00

Kostprijs:

Weeral

gratis

We verhuizen

naar het onlangs
door Will Tura,

Tin Foil en De

Daders

geteisterde Park
van Reist om de

verse tekening
van onze palmra
op de bal over te

drukken. Het

wordt een stevig
tomooi om de eer

en de

Tonzenttrofee

waarbij de
sportieveling^
hun supporters

hard nodig zullen
hebben.
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Begin :

20u00 Kostprijs:
Lid : 150,-

Niet-lid : 200,-

Voor één keer

moogt ge de mama
en de papa

meebrengen.

Raf Coppens
zal ons entertainen

terwijl de sangria de
oudjes zoet houdt.

Zouden enkele

ouders trouwens niks

meer afweten over

het geheimzinnige
ontstaan van

jeugdhuis Tonzent?

Wordt die avond

misschien het

±30jaar-raadsel
opgelost?
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Begin ;

IluOO

ISuOO Kostprijs:
GRATIS

M

's Morgens
schuimwijn,

toastjes,
speechen en live

klassieke

muziek: een

plechtige
receptie ter
gelegenheid

van onze

jubilee! En 's
namiddags

voetbal op

De Hutte tussen

vedetten van

weleer en jonge
goden van nu...

De stukken

zullen er af

vliegen!
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18
MM-KUêSêH

Kostprijs:
GRATIS

Even plezierig
als vorige week,
maar natuurlijk
met verandering
van spijs (want
dat doet eten).

Geen ijsjes meer
van Suzanne

maar belgische
kost op z'n best.

Smakelijk
kuisen!
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Begin :

20u00

Kostprijs:

GRATIS

Vanavond zal je
niet alleen alle

hoeken van

Tonzentzien, je
zal in diezelfde

hoeken ook cinema

kunnen kijken!
Inderdaad, in elke

hoek een tv met een

uitgelezen kransje
films en in het

midden van de zaal

een cocktailbar

waar je je van
popcom en allerlei

vloeibaar en

kleurrijk lekkers
kan voorzien.

Gezellig!



l.y^^c\^TY
OPTIEK

HAACHTSESTEENWEG 206 «1910 KAMPENHOUT • 016 / 65 12 50



Vertrek: 20
lOuOO

Kostprijs:

Vervoerskosten

(RAADPLEEG HET
J14D-INF0PUNT)

Geen uitstap naar
zee, want dit jaar

gaan we de andere
kant van ons land

verkennen. Met de

trein naar de

Ardennen en daar

een stevige
avontuurlijke

wandeling langs
oude spoorwegen
en door prachtige

landschappen.
Leuk toch !



Begin :

20u00

Kostprijs:

GRATIS

Alle macht aan de
verhalen ! Wees

gerust, ze worden
niet duQes

voorgedragen door
een oude van dagen

met pijp en
pantoffels. Het
wordt een heuse

fakkeltocht met

pitstops waar je
dan vergast wordt

op, geloof me,
bloedstollende

verhalen. Grimmig,
maar geweldig!



ELVtSEN

22
B^DKO (22u00)

Aloha ! Dit jaar gaan we naar
Graceland ! Elvis is 20 jaar

dood. zeggen de grote
mensen. Dat is natuurlijk

niet waar.

want vanavond

treedt hij op in Tonzent.
Hij wordt begeleid
door Frank en Dirk

(van De Mens!)

en Kreuner Jan.

Iedereen (en we
bedoelen ook écht

iedereen) verkleedt zich als

Elvis(voor de jongens)
of Priscilla(voor de meisjes)

Presley.
Vetkuiven en bobbysocks,

Xostprijs: P'^ase!
VERKLEED=GRATIS Letthegood
LID: 100,- timesroll,
NIET LID : 150,- beste vrienden !



vela's

bromfietsen

V* ■ - i] I

MB
verzekeringen

ABB

hilaire de conmck
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Twee van de meest

beloftevolle

Belgische
popgroepen op het

Tonzentpodium, daar

moetje bij zijn I
Milo is de groep van

Tom Helsen

(algemeen gejuich).
Neeka (applaus op

alle banken) speelde
eerder dit jaar al

Tonzent plat in het
voorprogramma van

Tribe. Zij zullen
stormenderhand onze

harten veroveren met

mooie melodiën en

straffe strofen !



Van IngclgomSautmans
^EUTZ
FAHR tQ)Husqvarna ayrici PÖTTINGER

Balkenstraat 10

1910 KAMPENHOUT

Tel. Fax: 016/65 59 86
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Kostprijs:
300,-

Van een grote traditie
gesproken: een

jeugdveerti^daagse is
niet helemaal af zonder

gegrild vlees en
groentenbuffet. Dat

doet sterk aahn

barbecue denkai en

inderdaad, Tonzents

beste koksmaats en

keuk^prinsessen
serveren opnieuw de
heerlijkste hapjes en
lapjes ten zuiden van
de noordpool. Sterf
alvast van goesting!
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MoordSpe!

wat ?

Run for your life, but don't leave ons favorite stulpje zonder je slachtoffer te linchen.
Sommige zijn misschien reeds verpulverd geweest door een ongenaakbare moordenaar. Wel,
gedurende onze J14D zal u de kans krijgen uw moordlustige onderdrukte gevoelens te uiten op
jouw prooi! I Iedere deelnemer krijgt een heus (nep)wapen en de gegevens van zijn slachtoffer,
maar is dus op zijn beurt ook het slachtoffer van een hem of haar onbekende killer. Het
moorden is echter alleen mogelijk in het het bijzijn van een nog te bepalen aantal getuigen, en
op plaatsen en tijdstippen die niet expliciet verboden zijn. Maar de moordenaars moeten wel
oppassen, want als bvb het slachtoffer zijn moordenaar ontmaskerd heeft, kan hij deze
moordenaar 'neutraliseren'. Dit kan doordat het slachtoffer op zijn moordenaar kan schieten
voordat deze hem geraakt heeft. Het gevolg is dat deze geneutraliseerde moordenaar niet
meer verder kan jagen, en het slachtoffer veilig is totdat de moordenaar van zijn moordenaar
deze vleugellamme moordenaar uit de weg heeft geruimd. Volg je nog ??? Meestal onstaan
er dan heel wat intriges en geruchten, met de bedoeling een van geen gevaar bewust slachtoffer
in de val te lokken, of om te weten te komen wie wie moet uitschakelen, en van wie je dus al
dan niet schrik moet hebben... De winnaar is diegene dat als laatste overlevende overblijft, of.



indien er op het einde van de jeugdveertiendaagse nog meer overlevenden zijn, diege die het
meeste moorden op zijn geweten heeft. Kil! and stay in Tonzent, shoekesü

Wanneer ?

Het MoordSpel begint op de openingsfuif van de jeugdveeriendaagse, dus vrijdag 8/8/1997
Daar zullen de wapens uitgedeeld worden, en zal het startsein van het moordspel gegeven
worden. Het is uiteraard de bedoeling dat je zoveel mogelijk naar de activiteiten van de jl4d
komt zodat je veel kans hebt je slachtoffer in de gaten te houden.

Hoe meedoen ?

Kom naar Tonzent in de weken voor de jeugdveertiendaagse en kijk op de valven naar de
moordspel-info. Meedoen zal waarschijnlijk 100 bef kosten, voor het wapen en de prijzen.
Zorg ervoor dat je voor 6/8/97 ingeschreven bent, want anders kunnen we onmogelijk nog een
'gepast' slachtoffer voor je vinden.



Nieuw werkjaar = nieuwe lidkaart!

Helaas, liefste Tonzentfans, uw ouwe paarse lidkaart is binnenkort niet
meer geldig, want vanaf 8 augustus is het op zijn laatste voeten lopende werkjaar
'96-'97 voorgoed verleden tijd. Maar het is goed geweest, niet? En gelukkig zit
er een nieuw aan te komen... Inderdaad, werkjaar '97-'98 staat voor de deur. De
openingsfuif van de Jeugdveertiendaagse is ineens ook het startschot voor de
eerst volgende 12 Tonzentmaanden. Jochei!

Als je in die tijd opnieuw wil genieten van kortingen tot 100 Fr. voor
fuiven, concerten, films, enzovoort en als je om de twee maanden gratis De
Nieuwe Tonzentkrant in je bus wil en daar bovenop nog een gratis drankje op je
verjaardag wil meepikken, dan moetje gewoon en nieuwe lidkaart kopen. Dat
kostje slechts één brie^e van honderd en dat is niet veel als je ziet watje er terug



voor krijgt. Je verdient je geld dubbele en dik terug (alleen al in de
jeugdveertiendaagse) en bovendien blijfje vanzelf op de hoogte van watje
allemaal kan meepikken in je favoriete toevluchtsoord. Als dat niet fijn is!

Vanaf 8 augustus zijn ze er en vanaf de negende zijn ze verplicht. Dus
vraag ze aan de toog of aan één van de medewerkers en vermijd zo dat we je aan
je kop moeten komen zagen. Hasta la vista!



Le Nouveau TextHe Est De NetourU

Ja, heerlijke Tonzentmens, u zat er op te wachten en uw geduld zal opnieuw
beloond worden. Na de jaren van kat, nijlhond, konijn, Tonzentvissen en Paul
van Ostaijen heeft onze vaste T-shirtdesigner Reinhart weer nieuwe Tonzent-T-
shirts klaar. En ja, ze zijn fantastisch!
We willen niet te veel verklappen, maar laten we zeggen dat ze verkrijgbaar zijn
in twee kleuren en dat er opnieuw een (Tonzent)mens op staat. Hij/zij lijkt zelfs
een beetje op u!
De T-shirts krijgen op 8 augustus hun première, tijdens de Opening Night Fuif.
Vorig jaar waren ze de avond zelf al uitverkocht, dus u weet wat u te doen staat:
haast en zijn voor deze ene keer goed. Rep u en span het nieuwe textiel om uw
borst(en)!
Onze democratische prijzen verklappen we pas op de fuif.



De krant werd mogelijk gemaakt dank zij:

TIKWERK: Lieven

Stef

LAY OUT :

HULP :

Kristof

Boekes

En al de rest



Denk ruim
BANK




