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Dit is het gratis en tweemaandelijks 
ledenblad van 

JeugdHuis TonzenT vzw
Hutstraat 22
1910 Kampenhout
016 / 65 04 61

Dit tijdschrift werd uitgebracht op 5 feb-
ruari 2001, met een oplage van 200.

Klachten, opmerkingen, tips,
vragen,... 
over deze Tonzentkrant kan u
steeds kwijt bij Kwinten Verspeurt,
Tinne Janssens of via

info@tonzent.be

Tonzent Minimum Geopend:

Woensdag 19u00 - 23u00
Vrijdag 19u00 - 01u00
Zaterdag 19u00 - 01u00
Zondag 17u00 - 23u00

StripBib Geopend:

Zondag 17u00 - 20u00

Informatie omtrend het jeugdhuis
Tonzent vzw vindt u tevens op het
internet: 

http://www.tonzent.be
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VOORWOORD

Iedereen staat wel eens voor een
cruciaal punt in z'n leven. Zo'n

splitsing op de weg... Een hartver-
scheurende keuze die toch gemaakt
dient te worden. En de klote is dat je
nooit, never op voorhand zal weten
of het de juiste beslissing is.
Ik ben angstvallig op zoek naar
enkele verduidelijkende voorbeelden
maar kan er helaas niet zo direct
enkele tevoorschijn toveren. Ach, ik
denk wel dat iedereen zich kan
voorstellen wat ik bedoel.
Al verschillende malen stonden we
met Tonzent voor zo'n splitsing. Van
vele jaren terug tot nu hebben ver-
schillende mensen vele knopen
moeten doorhakken die een enorme
invloed hebben gehad op het
voortbestaan van ons jeugdhuis.
En zie waar we nu staan. Jawel, het
is dank zij al die mensen dat we nu
Tonzent kennen, herkennen en voe-
len zoals Tonzent nu is. En zonder
het zelf enigszins te beseffen zijn we
op dit moment ook bezig met het
nemen van zo�n beslissing.
Het is onvoorstelbaar dat iedereen
steeds akkoord gaat met de ingesla-
gen weg maar niemand die ooit
Tonzentlid geweest was of is kan

zeggen dat we een vuil en smerig
pad hebben bewandeld.
Nee hoor, het Tonzentpad was mooi
groen, helder en fris. Voor de kri-
tikasters onder ons geef ik grof toe
dat er soms eens een wolkje de pret
kwam bederven, maar steeds heeft
Tonzent daar op kunnen reageren en
die wijze weer een nieuw kruispunt
achter zich kunnen laten.
Het klinkt raar maar als ik zoëven
voor de groep ga lopen zie ik er weer
enkele cruciale splitsingen aan
komen. U moet daarbij niet direct in
negatieve tonen vervallen, zeker
niet!
En weet u waarom?
Ik ben ervan overtuigd dat de groep
op het tonzentpad een nooit gezien
potentieel in zich heeft. Deze groep
zal nog bomen, bergen euh wat zeg
ik, kruispunten verzetten.
En binnen een jaar of -intig zullen we
allen in onze schommelstoel vol
deugd terugdenken aan die jaren zij
aan zij, samen dat Tonzentpad
bewandeld te hebben...
Melancholie avant la lettre

Areservoir
X-TOFF

Beste allemaal,
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ZATERDAG 9 DECEMBER:
SINT & PIET & ....     

DE KERSTMAN
Outing van de
sint en de kerst-
man, spijtig
g e n o e g
v r u c h t e l o o s
want diegenen

die hen daarbij moesten helpen waren er
niet. 
De ontdekking van het jaar, Thalie en
zaike zijn een koppel, onze alleszienden
zouden zich wel eens een brilleke mogen
aanschaffen!!!! 
Een vlaag van bekering ? Of is dat homo-
zijn van hen een truk om ongestoord
naast Sofie te kunnen zitten en haar zon-
der blikken of blozen te vragen of ze op
haar rug mogen tekenen...  Die heiligen
van tegenwoordig.
Fikkie fikkie fikkie !!!
mocht proberen
zijn lief te
herkennen, wat
niet echt lukte
m a a r
S y l v i e v i e v i e
heeft er volgens
mij de uitspraak van het jaar mee
gelanceerd.
Boris kreeg een cursus ad fundum en een
ode aan zijn 16 lentes, de Daemskes
mochten een potje vechten, zo was
iedereen tevreden niwaar.
De pieten waren ook in hun sas, leuke
teksten en veel ambiance!!

Elanden speelden gitaar, een dansend en
zingend (in 't arabisch dan nog wel)
elfje...    Alles kon.
Conclusie : meer van dat... volgend jaar
merci'kes!!

THALIE

ZATERDAG 23 DECEMBER

VEILIG VRIJEN TOURNEE
Zaterdagavond. Het weekend is weer
volop bezig. Honger, dorst, goesting !!!!
Maar in Tonzent ging men daar alvast
een mouw aan passen. Spijtig genoeg
waren er niet genoeg geïnteresseerden
en moesten we de lieftallige vrijwilligers
van het Jongerenadviescentrum wande-
len sturen. Stuur in het vervolg niet uw
kat, maar kom eens iets opsteken in je
jeugdhuis.

ZAÏKE

TERUGBLIK
DECEMBER
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VRIJDAG 22 DECEMBER 2000
CHIROFUIF
Weer een geslaagde fuifavond in
Tonzent, allé voor sommige mensen
toch! Tot in de vroege uurtjes werd er
'geshaked', 'gezopen' en gezeverd!  Zoals
gewoonlijk natuurlijk!  Maar voor die 'o
zo toch kleine kas van de chiro' weer
goeie opbrengsten!  Daarna wanneer het
laatste beetje zeverend volk was buiten
gesmeten, schoot het kuisteam weer in
gank!  Mercie daarvoor aan die mensen!  

TINNE VAN DEN UNIC

Dat de vrolijke Chiro 'Boys and Girls' niet
alleen spelletjes spelen op zondagnamid-
dag is niets nieuws. Dat ze een feestje
kunnen bouwen, daar moesten ze ons al
lang niet meer van overtuigen. Naar jaar-
lijkse gewoonte werd het ook nu weer
een knaller van een fuif. Een massa
gegadigden, liters bier en cola, swin-
gende muziek en een volle werklijst. Hoe
doen ze het toch?

ELKE A.

ZONDAG 31 DECEMBER 2000
OUDJAAR
E goe stuk in mijn
voeten gedronken
aan witte en rooie
Porto alvorens we aan
tafel gingen, daarna
k a a s k r o k e t t e n
gevreten(gesmeten),
de sla vakkundig
onder tafel gedropt
en de babytomaatjes op iemand anders
zijn bord gedropt. Groenten zijn voor niks
goe. Daarna kwam men met de hoofd-
schotel aangedraafd, oorlogsgebraad of
zoiets, een vreemde kombinatie van
vlees en kaas maar wel erg lekker.
Dit alles doorspoelen met veel wijn, ne
keer goe schudden en laten rusten zodat

den alcool gelei-
delijk in de
b l o e d s t r o o m
t e r e c h t k o m t ,
kwestie van er
wa langer geniet

van te hebben. Daarna nog een plekske
vrijgemaakt om  den Tiramisu bij te prop-
pen en dan volledig verzadigd alleman 3
kussen gaan geven en het beste
toewensen, een fles champieter pikken
om het alcoholniveau in mijn bloed op
peil te houden en het feest kon beginnen.

Er waren verschillende spelletjes:
-muziek: voor de mensen die 
graag een danske wouden doen.
-Bier: om u nog naar verdere 
oorden te brengen.
-moddercatch: voor diegenen die 
al een beetje teveel op hadden.
-Tikkertje: waarbij uiteindelijk 
een beetje onenigheid ontstond. 

(moogt ge terugtikken of niet?)

Iedereen heeft zijn of haar gading wel
gevonden in één van deze vier spelletjes
en zo liet deze oudejaarsnacht op zijn
einde en zijne 'k ik in mijn beddeke
gekropen.

Dank u Nico en
Anneleen voor het
lekkere eten.

YOURS TRULY,
PJÖTR DAEMSKI
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ZATERDAG 13 JANUARI

TOP 100 FUIF
Het is een redelijk makkelijk scenario. Je
laat iedereen zijn favoriete nummertjes
opschrijven en die draai je dan. Dat kan
natuurlijk niet anders dan een goei fuif
worden. Of toch? Redelijk veel stemmen
gingen nadien op om er de volgende keer
twee top 100's van te maken. Een dans-
bare voor de fuif oftewel ééntje met
recente muziek. En� een Easy Listening
top om gewoon tijdens een instuif, of
misschien zelfs vinylinstuif te beluisteren.
Geen slecht idee lijkt me. Toch werd het
opnieuw een gezellig fuifje waar het
zweet rijkelijk vloeide, het bier uit de
tapkraan stroomde en iedereen (en dat
waren er wel wat) zijn beste beentje op
de dansvloer zette. (nvdr: zie verder voor de

volledige lijst van top 100)

ELKE

ZATERDAG 20 JANUARI

STIJLDANSEN
quick quick step, cha cha cha, disco
(draai draai draai) slow,
vermoeiende maar super toffe
activiteit!!! 
2 Ervaren dansers die ons, groentjes,

effe kwamen leren hoe je moet quick-
steppen, cha cha cha-en en hoe je op
fuifmuziek kan discoslowen....
Wij zullen er allemaal zeker gebruik van
maken op het galabal.

THALIE

Slow quick quick slow, links voor, rechts
achter, zij, zij, en draai� Alweer een ges-
laagde vormingsactiviteit. Een tiental
soepele lijven stoomden zich deze zater-
dag via een snelcursus klaar om tijdens
het galabal enkele schuchtere pasjes op
de dansvloer te placeren. En een snelcur-
sus kon je het wel noemen. In 2 uur tijd
leerden ze ons wat een gemiddeld
Vlaams burger tijdens een volledig jaar
Desmet-Camby lessen onder de knie
krijgt. Hopelijk herinneren we het ons
nog allemaal op het cruciale moment.
Wie de smaak te pakken kreeg, kan de
lessen natuurlijk verderzetten en ons vol-
gend jaar op een nieuwe snelcursus trak-
teren. 

ELKE

JANUARI
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TONZENT TOP 100 ANNO 2000

1. Moby Feeling so real
2. Laurent Garnier The man with the red face
3. Kosheen Hide U
4. Novastar Wrong
5. Live They stood up for love
6. Elvis Costello I want you
7. Laurent Garnier The sound of the big ...
8. Delirium Silence
9. Nirvana Smells like teen spirit
10. Moby Porcelain
11. Daft Punk One More Time
12. Buffalo Tom Wiser
13. Pearl Jam Alive
14. Faithless Insomnia
15. Spiller Groovejet, if this ain't love
16. The Cure Love Song
17. Krezip I Would Stay
18. Moby Go
19. David Bowie Space Oddity
20. Hooverphonic Mad about you
21. Inxs Beautiful Girl
22. Bob Sinclair Feel For You
23. Modjo Lady
24. Anouk Michel
25. Red Hot Chili Peppers Californication
26. Sisters Of Mercy Temple of Love
27. Destiny's Child Independent Women
28. Moby Why Does my Heart
29. Irene Cara Fame
30. Zita Swoon Disco
31. The Beatles Paperback writer
32. John Lennon Imagine
33. U2 One
34. The Pixies Where is my mind
35. Live Lightning crashes
36. Eminem Stan
37. The Pixies Monkey's gone to ... 
38. Madonna Like a prayer
39. Melissa Etheridge Like The Way I do
40. Nick Cave Into My Arms
41. Novastar The best is yet to come
42. Paul Weller You do something to me
43. The Smiths Bigmouth Strikes again
44. Elvis Costello Radio, Radio
45. Madonna Don't tell me
46. Eminem The way I am
47. Kosheen Catch
48. Moloko Pure Pleasure Seeker
49. Radiohead Creep
50. Sonique Sky

51. Bryan Adams Summer of '69
52. Kate Bush Wuthering Heights
53. Meat Loaf Paradise by the ...
54. Metal Molly Orange
55. Soulwax Much against 
56. U2 Beautiful day
57.David Bowie Life on Mars
58. Deus Hotellounge
59. Metallica Nothing Else Matters
60. Liquido Narcotic
61. Technotronic Pump up the jam
62. The Pointer Sisters I'm so excited
63. Tragically hip Ahead by a century
64. Deus Little Arithmetics
65. Paul De Leeuw Vlieg met me mee
66. Liquid ft. Sylvie Turn The Tide
67. R. Kelly Gotham City
68. U2 Pride
69. R.E.M. Daysleeper
70. Nazareth Love Hurts
71. Bush Glycerine
72. Dire Straits Sultans of Swing
73. Jeff Buckley Mojo Pin
74. Michael Penn No Myth
75. Pearl Jam Even Flow
76. Suede By The Sea
77. Gloria Gaynor I Will Survive
78. John Travolta Grease Lightning
79. The Jackson Five I Want you back
80. Janez Detd Take on me
81. Spooks Things I've seen
82. Darude Sandstorm
83. Heizy Diamond Givin'up
84. Ricky Martin She Bangs
85. Underworld Born Slippy
86. Marilyn Manson Dope Show
87. Limp Bizkit Take a look around
88. Rage against the machine Bombtrack
89. Smashing pumpkins Disarm
90. Us 3 Cantaloop
91. Counting Crows Long december
92. Daft Punk Rollin' and scratching
93. Moby Hymn
94. Milk Inc. Walk on water
95. Live Run to the water
96. David Bowie Let's Dance
97. R.E.M. Stand
98. Michael Jackson Billy Jean
99. Daft Punk Da Funk
100. Moloko Sing it back



8

VOORUITBLIK
FEBRUARI

VRIJDAG 2 FEBRUARI 
SCOUTSFUIF BERG

Tonzent wordt naar jaarlijkse gewoonte
weer eens ingepalmd door de scouts van
Berg.
Het belooft weer wat te worden! De
beats zijn er, de chicks zijn er, den boeze
is er: dus zie maar dat ge er ook zijt. En
laat u maar is goe gaan! De voorzorgs-
maatregelen zijn getroffen.

RONALD.

ZATERDAG 3 FEBRUARI
SHOWGIRLS

Ze komen op 3 februari eens goed met
hun gat draaien. "Ze" zijn de 6 "schup-
pen" van de gidsen van Nederokkerzeel.
Dit alles verpakt in een modeshow.
Om 21u00 in uw favoriete jeugdhuis.
Leden: 50,- / 70,-
Niet-leden: 100,- / 120,-

ZATERDAG 4 FEBRUARI
KIFIKA

Hier zijn we weer. Plezier voor jong en
oud. Vertier voor vroege vogels en
langslapers.
Tonzent wordt weer geteisterd door
teken- en actiefilm met acteurs van de
bovenste plank, zoals daar zijn : een
teder en lief hertje, ook wel eens Johan
Verstreken genoemd, en... de meest
gegeerde man dezer tijden, ook wel Brad
Pitt genaamd. Met andere woorden : 

Tijdens de namiddag:  Bambi
Avondfilm: Fight Club

leden & kinderen:50,- / niet leden: 100,-

ZATERDAG 10 FEBRUARI
MUSEUMBEZOEK

Sinds jaren bevindt zich een groot aantal
muzikanten in onze omgeving. Daarom is
het misschien wel eens interessant om
het muziekinstrumentenmuseum (amai,
zo veel letters) te vereren met een
Tonzentbezoekje. Met een beetje geluk
vangen we dan ook nog een glimp op van
de koninklijke familie, want naar verluidt
zouden die zich daar zeer regelmatig in
de buurt bevinden. Het vervoer is op
kosten van Tonzent. Voor de inkomprijs
moet je zelf opdraaien, maar het is zeker
de moeite waard.

ZONDAG 11 FEBRUARI
KUISINSTUIF

Emmers, dweilen, zeepsop, borstels,
aftrekkers, handdoeken en zeemvellen in
de aanslag. We gaan Tonzent nog eens
doen blinken. Hoog tijd trouwens dat we
ons eigen stulpje nog eens een goeie
poetsbeurt geven, en.. aangezien we't
graag plezant zouden maken, zouden we
jou d'er ook graag bij hebben. Hoe meer
volk, hoe meer vreugd.

ELKE

WOENSDAG 14 FEBRUARI
VALENTIJNSINSTUIF

Zoekt U een m/v met talent van ... (zelf
in te vullen)
Kom naar Tonzent. Dr Love heeft een
liefdessapje gebrouwen waardoor alle
kopjes in dezelfde richting zullen staan.
Kom dat proeven en wie weet ga je nog
wel eens van grond die avond. 

RONALD.
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VRIJDAG 16 FEBRUARI
VERGADERING OPEN-

LUCHTFUIF
Als "Fuif van het jaar" en "zeker voor her-
haling vatbaar" moeten we er vroeg
aan beginnen natuurlijk. Al wie
graag zijn zegje doet en d'r nog een
spetterender fuif van wil maken is
zeker welkom.

ZATERDAG 17 FEBRUARI:
TOUR & TONZENT

Hosted by Mr. K and Mr. B krijgen
we op 17 februari een 'soiree pineau de
charentes'. Met voldoende van deze
lekkere, zoete wijn en vaste DJ Mister K
wordt het zeker een geslaagde avond.
(nvdr: zie artikel verder in deze krant)

ZATERDAG 24 FEBRUARI
KARNAVAL INSTUIF

De verkleedinstuiven doen het al jaren
goed. Met z'n allen zijn we een meester
in het ontwerpen van kostuums, het dra-
gen van maskers en het creeëren van
nieuwe personages. Tot nu toe werd ons
door Tonzent opgelegd hoe we er
ongeveer moesten uitzien, maar nu...
Laat je fantasie de vrije loop en verras
ons tijdens deze ongetwijfeld geslaagde
karnavalinstuif. 

ELKE

MAART
VRIJDAG 2 MAART

RETRO HOUSE PARTY
Hip hoi, het is weer RETRO FUIF van de
skoette van OKKEZIEL. Haal die blitse
adidassers maar boven en groove uzelf
een weg tussen de flashy massa in ons
jeugdhuis. Het kot zal swingen & shaken
als nooit tevoren. Don't miss it. PEACE
OUT BRO!

RONALD.

ZATERDAG 3 MAART:
TOUR & TONZENT

Wat ooit begon als een gewone
tapavond, werd nu een heuse activiteit

op zich. Met of zonder lapt(op),
het is feest als hij tapt, onzen
Bob. Neem er de bedreven DJ-
handen van Mister Karsten bij
en bereid u voor op een swin-
gende, groovy avond naar
ieders wensen. (nvdr: zie artikel

verder in deze krant)

ELKE

ZONDAG 4 MAART
JURASSIC SUNDAY

Same as usual zekerst.
Goe eten, goe volk, goeie
prijs (80,-).  Om 18.30u.

VRIJDAG 9 MAART
CROQUE INSTUIF

Onder het motto: "nodig eens een hon-
gerige uit en voedt hem" hebben we
samen met de parochieploeg een idee
uitgewerkt. Croque-monsieurs aan
democratische prijzen voor iedereen.

RONALD.

ZONDAG 11 MAART
KUISINSTUIF

Ja, ja, als we elke maand één keer de
handen uit de mouwen steken, hoeven
we niet meer te zeuren en te zagen over
truien die blijven plakken aan de toog,
glazen die stinken als de pest en WC's die
je nog amper kan betreden zonder
wasknijper op je neus. Wat denk je er
zelf van?

ELKE
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ZATERDAG 17 MAART
RISK-INSTUIF

Voor al die lonesome cowboys die geen
sociaal leven hebben, kunnen nu ein-
delijk hun medemaats komen linken in
Tonzent. RISK all over the place. Werk
die tactische zetten al maar uit. Vene Vidi
Vici. Hombres !!

RONALD.

ZATERDAG24 MAART
AS-PIKANT FUIF

Eindelijk !! Het was een jaar wachten,
maar het is weer zover. Lekkere teeny's
met gladgeschoren beentjes dienen u,
zorgen voor spetterende nummers en
schuimende pintjes. Bestel tijdig kaarten.
Zorg ervoor dat de traditie in ere wordt
gehouden en laat Tonzent daveren op
zijn/haar fundamenten.

RONALD.

ZATERDAG 31 MAART
DRUGS OP DE RAND VAN

LEGALISREING
U heeft het goed gelezen, en ook geho-
ord. Sinds kort is er blijkbaar 't één en 't
ander veranderd op gerechtelijk niveau
qua cannabisgebruik. Hoog tijd dus om
ook eens na te denken over wat nu wel en
wat nu niet kan in ons eigen jeugdhuis.
En... hoe moet je dat anders doen dan met
iedereen zijn mening rekening te houden?

Inderdaad, dit is HET moment om eens
jouw mening ten berde te brengen  over
het hele "wiet"-gedoe. Er staat nog niet
veel concreets op de agenda, maar 'hold
your horses' er wordt aan gewerkt.
Wat je kan verwachten is alleszins:
- Een verduidelijking omtrent de intussen be-
rucht geworden beleidsnota van de regering.
- Allerlei nieuwe en oude weetjes waar-
van je zelf het bestaan niet kende
- Een discussiemoment  waar jij je
mening kwijtkan en waar we samen de
zoektocht naar een algemeen
Tonzentstandpunt starten. 

Een interessante avond voor iedereen me
dunkt.
Begin mei zouden we ons dan tijdens een
informatieavond ook nog eens tot alle
ouders en andere bezorgde geesten
willen richten. maar daarover volgt nog
meer informatie. 

ELKE & KWINTEN

DON 5 TOT ZON 8 APRIL
TONZENTWEEKEND

Beste menskes,
Zoals elk jaar: tonzentweekend!! Van
donderdag 5 tot en met zondag 8 april
zeker vrijhouden.
En de valven nauwlettend in het oog
houden is de boodschappen.

THALIE
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NIEUWSFLITS
Ziehier enkele punten uit de
Ledenraad, kern en Raad van
Beheer van de voorbije maanden.

KRANT
Op algemeen verzoek:

Deadline krant:
Vrijdag 2 maart

Aan alle verantwoordelijken: 
gelieve tegen deze datum al uw artikels van
de komende activiteiten binnen te brengen
bij Tinne Janssens. Het is de bedoeling dat
elke verantwoordelijke van alle activiteiten
die iets met zijn verantwoordelijkheid te
maken heeft een artikel schrijft.
Alle andere losse artikels, tekeningen,
ideeën, ... zijn steeds welkom.

DE KRANT

- Vanaf nu wordt drank voor fuiven via tonzent besteld en niet meer rechtstreeks bij de brouwer.
- De discobar achter de toog zal vernieuwd worden, we trekken hier ongeveer 60. 000,- voor uit.
- Er is een nieuwe tonzentsite, die regelmatig aangepast wordt, surfen maar!!  ook
zeer toffe links ( oa, architecten van de toekomst, bruno en bavo,�).
- Bierkot al gezien? Zelden zo ordelijk geweest!  Dankzij onze tapverantwoordelijke hebben
we spiksplinternieuwe rekken, en voor diene prijs, ge kunt daar ni voor sukkelen.
- Nieuwe cd's: - pixies ( verzamel)

- music of the millenium
- Aan alle TAPPERS: tonzent is nog steeds een plaats waar een gezellige babbel moet
kunnen, en onze  dierbare buur zou graag zijn nachtrust hebben, dus de muziek niet
te luid! Tonzent is ook geen zelfreinigend ding, dus maw gelieve na het tappen, de
zaal deftig en proper te verlaten.
- De zijdeur moet los blijven totdat de tapper na het kuisen tonzent achter zich sluit!
Wanneer een tapper zijn eigen installatie meebrengt, is hij hiervoor zelf verantwo-
ordelijk voor schade.
- drugs, sterke drank ,� kunnen niet in tonzent.

THALIE
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TOUR & TONZENTWORDT VASTE WAARDE

Onze bestuursleden erkennen de
mogelijkheden van het concept en stellen
daar nu ook de nodige middelen voor ter
beschikking.  
Mr K en Mr B willen een
intieme, warme sfeer
oproepen en ze hebben
daartoe kosten noch
moeite gespaard.  Een
volledige clubdecoratie
en een speciale
soundopstelling roepen
de sfeer van de legen-
darische club 'Tour &
Taxi' op.  Vanaf nu
komen daar schitterende
lights en regelmatig ook
speciale drankjes bij.
Resident DJ Mister K laat
maandelijks de nieuw-
ste dancereleases op je
los en in de toekomst
zullen ook enkele van zijn collega's uit
het wereldje achter de draaitafels
plaatsnemen.  Tijdens de komende
maanden werkt 'the man with the plan'
ook aan een choreografie die het begrip
dance act een nieuwe allure zal
meegeven.  Check it out @ Tour &
Tonzent.  Bovendien kunnen we al verk-
lappen dat de eerste verjaardag in
november niet ongemerkt voorbij zal
gaan want er wordt nu reeds gepraat
met de meest legendarische DJ aller tij-
den, zijnde de man die Tour & Taxi en La
Rocca groot heeft gemaakt, nl. Marko.  

Om maar te zeggen dat we het goed
menen met de liefhebbers van de minder
commerciële dance-genres.  Met de

medewerking aan dit
concept, geeft het
bestuur de critici lik op
stuk.  Het heeft wat
voeten in de aarde
gehad, maar het
dansconcept op de
eerste zaterdag van de
maand staat er en daar-
voor kan ik het bestuur
alleen maar dankbaar
zijn.  Maar zonder de
geweldige creatieve,
mentale en manuele
steun van Mr B (aka
Bobke) en Tinneke
zouden we natuurlijk
nooit zover gekomen
zijn.  Bobke en Tinneke,

you're doing a great job, thanks for that!
Extra hulp wanneer we verschillende
zaken op één avond programmeren, is
uiteraard altijd welkom.  Wie zich
geroepen voelt om eens mee te tappen
of om mee te helpen aan het decor,
klamp mij gerust aan zodat we je
eventueel een plaats in het concept kun-
nen geven.  We'll catch you movin' dur-
ing one of the nights hosted by Mr K and
Mr B and remember: The experience
affects your mind, your body and your
soul.  Tour & Tonzent lives!

KARSTEN B.

Na 4 maanden proefdraaien, is het er dan toch van gekomen.
Elke eerste zaterdag van de maand wordt gereserveerd voor het
succesvolle en alom geapprecieerde concept 'Tour & Tonzent'.  
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DE TAPKRAAN SPREEKT
Beste tonzentgangers,

In de eerste plaats wil ik alvast alle tappers bedanken die de voorbije maanden
Tonzent levend houden. DDAANNKK    UU  !!!!  !!
Natuurlijk, tappers kunnen we altijd gebruiken, daarom deze oproep : voelt ge u
geroepen (al dan niet door GOD ?) aarzel niet en biedt u aan of zet u op de taplijst.
LET WEL OP, als je dit doet rekenen ik en al de tonzentgangers op jou dat je er bent.
Zorg ervoor dat je een ervaren tapper hebt om te helpen als je nog niet veel achter
de toog stond.  Indien een tapper zich wil schrappen van de lijst gelieve er dan zelf
voor te zorgen dat je een vervanger hebt en schrap je tijdig, geen dag op voorhand
dus ! ! !

Bon, genoeg gezaagd. Als je toffe ideetjes hebt voor een tijdelijk drankje laat u horen
of wil je eens een tapverrassing doen, niet twijfelen.

Vaste Tappers:
1ste woensdag: Anneke

vrijdag: Nico en Kristof B.
Zaterdag: Tour en Tonzent (Karsten en Co)
Zondag: Jurassic Sunday

2e woensdag: Pluk en Plok (om de 2 maand)
vrijdag: Nico
zaterdag:
zondag: Thalie en Krista

3e woensdag: Ronald
vrijdag: 
zaterdag: Stijn
zondag: Peter

4e woensdag: Fikkes
vrijdag: Kristof M. en Nathaly
zaterdag: 
zondag: Kristof en Dominik

De Tapkraan dankt u allen!
HANS UW NEDERIGE TAPVERANTWOORDELIJKE
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WWW.TONZENT.BE

ENKELE NIEUWIGHEDEN
Daar zijnde: 
- Een nieuw adres: www.tonzent.be
- Een nieuwe LOOK: ga erheen en
oordeel zelf.
- Nieuwe emailadressen: zie verder.
- Een TonzentChatbox.
-"Geef-je-adres-en-wij-berekenen-de-
snelste-route-naar-tonzent" - pagina.
- Een pagina voor elke werkgroep: de
moeite waard, ook doorwinterde  tonzentle-
den zullen hier nog heel wat nieuws vinden.
- De vaste taplijst "online".
- De verjaardagskalender.
- Verslagen van vergaderingen.
- Tonzent's fotoboek: veel up to date-er
dan de huidige fotoboeken in Tonzent
(wat niet moeilijk is).
- en nog veel meer ...

SNELSTE UPDATE
Het wordt overal gezegd: De post is
traag. 
En de krant komt maar om de twee
maanden, maar in tussentijd komen er
activiteiten bij en vallen er wel eens weg. 
Bijvoorbeeld: de activiteiten van febru-
ari en maart kon je al begin januari op de
Tonzentsite terugvinden. Alsook de pop-
poll en top 100 kon je twee dagen na
bekendmaking op �het net� terugvinden.
Regelmatig De Nieuwe TonzenSite
checken is dus de boodschap!

EMAIL:
info@tonzent.be , tonzent@tonzent.be,
e-team@tonzent.be, ... 
tonzent@planetinternet.be
tonzent@kampenhout.be (ook jt048986@pi.be)

tonzent@egroups.com (stuurt je mail naar

alle bij e-groeps aangesloten tonzentleden)

Met andere woorden: je hebt keuze genoeg. 
De bedoeling is dat info@tonzent.be
het standaard emailadres wordt. 
Maar als je iets i.v.m. podiumprogrammatie
moet mailen naar Tonzent, dan kan je bv
naar podiumprogrammatie@tonzent.be
mailen, dit komt dan gewoon in de mailbox
van Tonzent toe, maar wordt automatisch
doorgestuurd naar de mensen van podi-
umprogrammatie.
Je kan natuurlijk ook een mail sturen naar
bv superman@tonzent.be, dan komt hij
gewoon bij mij toe (dat spreekt voor zich).
M.a.w. je kan Tonzent vanaf nu ook
bereiken via email eenderwat@tonzent.be 

Je hebt het misschien al gehoord. Tonzent heeft een
nieuwe website, De Nieuwe TonzentSite genaamd! 
Sterker nog, Tonzent heeft zelfs vanaf Januari 2001
een eigen www.tonzent.be
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MONEY MONEY
"Een WWW-pagina kost toch veel geld"
hoor ik u al zeggen. 
Internet is een (redelijk) nieuw medium
dat zeer goed draait en werkt. Waarom
daar dan niet in investeren. Eigenlijk is
het allemaal redelijk goedkoop. 
Als je bekijkt dat de domeinnaam
(www.tonzent.be) ons 2000,- per jaar kost
en het abonnement bij planet internet (dat
daarvoor verplicht is) 1000,-/jaar.  Dan
betekent dit (voorlopig) dat het hele inter-
net gebeuren ons 3000,- per jaar kost!
De krant daarentegen, die kost ons om
de 2 maand ongeveer 5000,-BF. 

FAX EN ANTWOORDAPPARAAT
Zoals eerder gezegd heeft Tonzent sinds
kort een "premium abonnement" bij Planet
internet. Daar komen ook enkele gratis
diensten bij, zoals PUM, wat staat voor
Planet Unified Mesaging. Dit houdt in dat
je een telefoonnummer krijgt dat je kan
gebruiken als voicemail en faxtoestel.
Inderdaad Tonzent heeft tegenwoordig
een faxnummer, zijnde 016/75.87.83.
Tonzent is vanaf heden ook een antwoor-
dapparaat rijker, of hipper gezegd:
"Tonzent heeft ne voicemail". Waar kan
dat in godsnaam goed voor zijn, hoor ik
u al zeggen. Maar als je iets aangeboden
krijgt, waarom zou je het dan niet
gebruiken?
De voicemail kan gebruikt worden als
soort van ideeën bus. Dus heb je een fan-
tastisch idee, of een opmerking of klacht,
heel eenvoudig: bel 016/75.87.83 
In praktijk komt het erop neer dat indien je
een fax stuurt of iets inspreekt dit in de mail-
box van de tonzent email terecht komt. Voor
de freaks: de faxen komen in pdf-formaat
binnen, de voicemail in wav-bestandjes.

OP KOMST
Op dit moment is de site nog niet 100%
�af�. Er komt onderandere nog een pagi-
na met het nieuwe binnenhuisreglement,
de werking en de hele geschiedenis van
ons aller jeugdhuis, maar die teksten zijn
nog steeds �onderweg�.
Ook aan de structuur moet nog wat
gesleuteld worden. De menubalk is niet
echt optimaal, en voor niet-leden is de
site als het ware een doolhof en niet echt
bruikbaar.

WIE ZORGT DAAR NU VOOR?
Begin dit werkjaar is vanuit de werkgroep
Public Relations een werkgroep E-team
bijeen geroepen.
Deze mensen hebben samen nagedacht
over wat er op deze site moest komen.
Gerd Vanhoof en Bob Winckelmans hebben
het concept van de layout samen op een
avond in Tonzent in elkaar gestoken. 
De verdere uitbouw is door Gerd en
mezelf (Kwinten) gebeurd.
Het is de bedoeling dat de site tenminste
elk jaar een nieuwe "Look" krijgt zodat je
niet beu gestaard raakt.
Ideeën zijn altijd welkom, zo ook
opmerkingen (via hints@tonzent.be).

VOOR HET E-TEAM,
KWINTEN VERSPEURT

Tonzent investeert in nieuwe technologie



16

POP POLL ANNO 2000

MAN VAN HET JAAR
Peter Daems: 8 

Kwinten Verspeurt: 5 
Filip Croon: 4 
Sinterklaas: 3

Echte mannen bij de vleet dit
jaar, of waren het er zo
weinig dat de keuze wel erg
moeilijk werd? Peter Daems
wist dit jaar duidelijk zijn
troeven boven te halen en
niet alleen als man van het
jaar. Dat bewijzen alle vol-
gende rubrieken. Kwinten
blijkt in dit lijstje de eeuwige
tweede. En� uiteraard kan
één van de telgen van het
geslacht Croon niet ont-
breken in deze opsomming.
Dat ook een braaf man als de
Sint een plaatsje wist te
veroveren heeft ongetwijfeld
iets te maken met het feit dat
we die man maar één keer
per jaar hoeven te ver-
welkomen. Honger is de
beste saus, nietwaar? 

VROUW VAN HET JAAR
Nathalie Cleynhens: 23 

Joyce Meulemans: 4
Vanessa Bortolin: 4

Veel woorden hoeven we hier
niet aan vuil te maken. Thalie
heeft zichzelf op deze korte
periode als lid van de Raad
Van Beheer al wel bewezen.
Volhouden zou ik zo zeggen,
want verder zijn er weinigen
die hun vermelding van vorig
jaar kunnen bestendigen.
Toch belangrijk om zeggen
dat ook de dames van de wijk
(en omgeving) een voet bin-
nenzetten als vrouw van het
jaar. Hopelijk volgt het
engagement deze vermelding
spontaan op en dan mogen
we ongetwijfeld van een suc-
ces spreken.

BEST GEKLEDE MAN 
Emmanuel Herlemont: 11

Peter Van Dessel: 5
Ronald Van Steenweghen: 5
Tim Vekemans: 4

Toch wel enkele vertrouwde
gezichten in dit rijtje van
goedgeklede heren. De top 3
ziet er namelijk weinig anders
uit dan vorig jaar. Gelukkig
staat er nieuw volk te trappe-
len om het heft in handen te
nemen. Aan alle mannen die
niet in dit rijtje voorkomen:
valt het jullie ook op dat het
hier telkens weer gaat om
mannen die je zelden of nooit
in Tonzent T- Shirt ziet ver-
schijnen. Volgens mij is het
kiezen of delen. Promotie
maken voor je tweede thuis,
of� er gewoonweg goed uit
zien.

Het is alweer voorbij ...
Het Galabal op Zaterdag 27 januari
bracht ook eindelijk de uitslagen van
de langverwachte poppoll-�enquete�.
Voor sommigen verbazend, voor
anderen vanzelfsprekend.
Een volledig verslag van het galabal
vind je in de volgende �nieuwe
tonzentkrant�.

CEN
SU

UR
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BEST GEKLEDE VROUW
Elke Andries: 8

Kim Struelens: 7
Evi Verlinden: 5
Inge De Prins: 4

Dat er mooie vrouwen in
Tonzent rondlopen was al
lang geweten. Dat ze zich
ook nog smaakvol aankleden
lijkt redelijk duidelijk. Ook
hier geen Tonzent T-shirten
te bespeuren, hoor. Spijtig
genoeg blijft nu al vier jaar
dezelfde diva het peloton
aanvoeren. Saai nietwaar.
Volgend jaar echt wel alle
dagen jeans en Tonzent T-
shirt, hè Elke. Toch wel
enkele belangrijke
nieuwkomers die de smaak
duidelijk te pakken hebben
gekregen. Hopelijk komt het
volgend jaar wel tot een
machtsgreep.

HEETSTE STOOT 
Bie Winckelmans: 5

Elke Andries: 5

Carmen Bollijn: 4
Björn Diddens: 3
Vanessa Verlinden: 3

Eigenlijk is het schandalig dat
hier maar één mannelijk
specimen wordt vermeld. Het
is zielig gesteld met het man-
nelijke Tonzentpubliek, maar
misschien nog erger met het
vrouwelijke, want zij zijn
natuurlijk degenen die mee
deze resem vrouwen nomi-
neerden. Enfin, aangezien
het nomineren van mezelf
duidelijk doorgestoken kaart
was, kunnen we best Bieke
feliciteren met de overwin-
ning in deze rubriek.
Uiteraard ziet haar eigen
broer meer in de waterkoker.
En die kan als hete stoot ook
al wel tellen, nietwaar?

TRENSETTER/STER

Sofie Gerardin: 8

Vanessa Bortolin: 3
Filip Croon: 3

Er waren er weinigen die het
onderwerp van deze vraag
volledig begrepen. Sofie is
echter wel degelijk tot trend-
setster verkozen omdat zij de
eerste was die het waagde
om roodgeschoeid ons
jeugdhuisje te betreden.
Verder mag ook gerust
geweten zijn dat Anneleentje
werd vernoemd omdat zij ons
verliet, dat Peter Daems blijk-
baar de eerste niet roker
werd die we een tijdlang rijk
waren, dat de testdrankjes
van Thierry François ook als
een echte trend aanvaard
werden, dat Elke en Kristof
het jaar trendy hebben
ingezet door als eerste met
elkaar te breken, en dat
Kristof Demulder een spijtig
genoeg mislukte poging
onderging om een nieuwe
onderhoudsoutfit te lanceren,
namelijk de rubber botten.
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KOPPEL VAN HET JAAR
Peter en Inge: 16

Dieter en Joyce: 4
Sinterklaas en de kerstman: 4

Driewerf hoera. Tonzent is
sinds dit jaar blijkbaar wel
enkele koppels rijker (nog 7
met 2 stemmen en dan nog
eens 12 die ook nog een
stem verdienden), maar dat
was waarschijnlijk ook al wel
ter vervanging van de reeds
eerder dit jaar gesneuvelde
relaties. Het is echter wel
duidelijk: het meest trendy
en best gesmaakte nieuwe
koppel van het afgelopen jaar
zijn wel degelijk Peter Daems
en Inge De Prins. Ik ben er
van overtuigd dat zij er zelf
ook zo over denken.

SINGLE VAN HET JAAR
Ronald Van Steenweghen: 7

Patrick Decoster: 5
Elke Andries: 4
Kristof Vandenbrande: 4
Veresjka: 4
Fikkes is eindelijk van zijn
reputatie verlost. Ronald
komt glansrijk zijn plaats
innemen en is er ongetwijfeld
ook nog fier op. Met reden.
Dames, grijp nu uw kans om
deze goedgeklede jongeman
binnen de kortste keren van
dit schavotje te halen, en�
misschien worden jullie dan
wel opgewacht als koppel van
volgend jaar.

FUIF VAN HET JAAR
Openluchtfuif: 35
Hawaïfuif: 9
Soundscapes: 4
D.J.'s zoeken het graag al eens
in wat hogere sferen,
Tonzentleden snakken af en
toe ook wel eens naar wat
meer ruimte dan een paar
roodwitte tegels om op rond te
draaien en een frisse Breezer
en van de kern mag het ook al
eens wat commerciëler. 
Met een bijna overdadig aantal
stemmen is de winnaar de
openluchtfuif geworden. Voor
herhaling vatbaar dus, maar
misschien deze keer zonder
regen? Want� Hawaï is zo nu
en dan ook 'the place to be".
(nvdr: volgende openluchtfuif 
vermoedelijk zaterdag 25/08/2001)

D.J. VAN HET JAAR
Björn Diddens: 12

Lawrence Van Dessel: 7
Jurgen Tobback: 6
Nico Van Craenenbroeck: 5
JP Systems: 4
Karsten Biesemans: 4

'The times they are chang-
ing', duidelijk ook wat de
muziekkeuze van de gemid-
delde Tonzentbezoeker betre-
ft. Dansbare en ambiance-
volle tunes komen vanaf nu
op de eerste plaats. Nico
weet nog wel een plaatsje te
bemachtigen in de top 5,
maar Björn Diddens spant
duidelijk de kroon. 

HIT VAN HET JAAR
Lady (Modjo): 4
Sex met die blonde: 4
Hide U (Kosheen): 3
I Would stay (Krezip): 3
One more time (Daft
Punk): 3

Ook hier doet de dansmuziek
duidelijk zijn intrede, in
tegenstelling tot het lijstje
van vorig jaar. Vreemd wel,
dat maar één van de twee
nummer 1 nummers in de top
100 stonden. De rest kon je
daar toch duidelijk ook aantr-
effen ergens binnen de
eerste 20. 
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OPTREDEN V/H JAAR
Sint en Piet: 19

Architecten van de toekomst: 18
Jurrassic Supersunday: 3
Raf Coppens: 3

Sommige mensen vroegen
zich af of er dit jaar eigenlijk
wel optredens geweest
waren. En OK, het waren er
niet veel, maar ze mochten er
wel zijn. Het werd trouwens
een spannende nek aan nek
race tussen een goedheilig
man en onze eigen archi-
tecten om te bepalen welke
van beide ons hart nu echt
hebben gestolen. De traditie
haalde het net. Misschien
plannen de architecten in de
toekomst wel een inhaalma-
noeuvre. 

ACTIVITEIT V/H JAAR
Tonzenttoneel II: 16

Paintball: 10
Ijshockey: 5
Werchter 2000: 5

Ondanks de vermelding van
een groot aantal activiteiten
die naar mijn weten nooit op
de tonzentkalender hebben
gestaan dit jaar, waren er
toch nog enkele kanshebbers
voor een nominatie van
activiteit van het jaar. Net als
vorig jaar gaat de tweede
editie van ons aller
Tonzenttoneel met de prijzen
lopen. Spijtig genoeg kunnen
we deze keer niet melden dat
dit opnieuw op de agenda zal
staan het komende jaar. Fijn
om weten toch wel dat ook
vormingsactiviteiten ges-
maakt worden.

FLOP VAN HET JAAR
Den Hof: 10
Visfuif: 8
Veilig vrijen tournee: 4
Om het met de woorden van
een vooraanstaand lid te
zeggen: "Die waren er wel
meer, nietwaar?"
Dat er in den hof een aantal
loopgraven gegraven zijn en
dat die er soms nogal goed
gevuld bij liggen, is blijkbaar
niet alleen Mijnheer pastoor
opgevallen. Eén van de
goede voornemens voor het
nieuwe jaar is alvast om hier
verandering in te brengen. 

AANWINST V/H  JAAR
Halogeentoog: 10
Rekken in bierkot: 9
Kerstboom: 3
Kim Struelens: 3
Kirr: 3
Kriek Lindemans: 3
Plannen voor de tuin: 3
Neen, de toog is niet verdwe-
nen in het niets. Integendeel,
sinds dit jaar werd de toog
iets meer in het licht gezet,
net als de gang trouwens.
Hans Janssens zorgde ook
voor wat meer orde en
netheid in het bierkot, wat
door de meeste tappers wel
geapprecieerd werd, en� Kirr
en Lindemans Forever??? 

UITSPRAAK V/H JAAR
Fikkie, Fikkie, Fikkie: 15
Feestje bouwen: 5
Habba, Habba: 5
Ge zijt zelf ne vetzak: 5
Goe�.en ni goe: 3

De Sint had het reeds voor-
speld. Er is duidelijk één uit-
spraak die in ieders oren is
blijven hangen. Nu Sylvie al
druk met de voorbereidingen
bezig is van een nieuwe uit-
spraak, zullen we het voor-
lopig nog even moeten
stellen met Fikkie, fikkie,
fikkie. Verder zijn er echter
nog wel wat andere oneliners
die goed in de mond liggen
en stilaan ingeburgerd raken
in Tonzent. 
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TAPPER V/H JAAR
Peter Daems: 19

Maarten Daems: 7
Bob Winckelmans: 4
Pluk en plok: 4
Stijn meeuws: 4

Wat er de eerste helft van het
jaar voor de toog gebeurde is
ons allemaal ontgaan. Wie er
zich die eerste 6 maanden
achter de toog bevond is
blijkbaar wel duidelijk in ons
geheugen gegrift. Peter
Daems heeft er gestaan, en
werd dan ook verdiend tap-
per van het jaar. Petit Daems
staat al klaar om het vaandel
over te nemen, en laat ons
hopen dat ook al die andere
genomineerden de tapkraan
in handen blijven nemen.
Alleen zo kunnen we onze
deuren openhouden.

INSTUIF VAN HET JAAR
Hot 'n Spicy: 14
Tour en Tonzent: 9
Springkasteleninstuif: 5

Hot 'n spicy is duidelijk in dit
jaar. Kruidige mannen in
korte rokjes en spannende t-
shirts in combinatie met hete
hapjes en verfrissende saus-
jes vallen blijkbaar wel in de
smaak. Maar dit geldt uiter-
aard ook voor de smaakvolle
inkleding en muziekkeuze

van het ervaren tapduo
Karsten en Bob. Een tweetal
zielen geeft ook wel de
voorkeur aan de kuisinstuiv-
en. Spijtig dat we hen
totnogtoe niet hebben
mogen verwelkomen op deze
gezellige momenten. 

STUDENT V/H JAAR
Maarten Rombouts: 7
Ruben Van Heste: 7

Anneleen Winnelinckx: 4
Patrick Decoster: 4
Wes Verheyen: 4
Katrien Hens: 3

Om hier kans te maken op
een plaatsje bij de besten,
moet je er al wat voor over
hebben. Geneeskunde stud-
eren, na je studies gewoon
nog eens opnieuw beginnen
of in het buitenland je kennis
bijschaven zijn alvast enkele
mogelijkheden. Zegt het je
echter niets om één van die
stappen te ondernemen, dan
kan je het nog altijd bij de
volgende rubriek eens
proberen. 

WERKMENS V/H JAAR
Nathalie Cleynhens: 12

Kristof Demulder: 10
Kwinten Verspeurt: 4
Walter Cleynhens: 4

Het is hen met de paplepel
ingegeven, denk ik. De fami-
lie Cleynhens weet duidelijk
van aanpakken. Kristof
Demulder wist de handen
anders ook wel uit de
mouwen te steken, en�
Kwinten, ook jouw inspannin-
gen gingen niet ongezien
voorbij, hoor. Hopelijk vinden
we hier volgend jaar een veel
langer lijstje, maar voorlopig
zijn we al heel blij dat er toch
nog enkele bezige bijtjes in
het jeugdhuis rondlopen.
Merciekes !
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LOMPE STOOT
Veresjka De Smedt: 7

E-mail over afscheid Lesly: 4
Kwinten (top 100 affiche): 4
Oeps, er staat een remork
in den hof: 3

Ook al heb je een aanrijding
niet echt in de hand (of knie),
velen onder ons vinden het
blijkbaar toch nog een
redelijk lompe stoot. Dat
kwinten de top 100 fuif wilde
boycotten door deze te laten
plaatsvinden op zat.13 vri-
jdag, kan natuurlijk wel al
tellen als lompe stoot. En� of
het nu het toelaten van privé-
feestjes, het organiseren van
een privé-feestje of de e-mail
was die er op volgde, hier
werden blijkbaar toch wel
wat lompe stoten begaan.
Misschien een les voor later.

ACTIVITEIT
VOLGEND JAAR

Heel wat ideeën waren voor
herhaling vatbaar van 't jaar
blijkbaar. Zo willen de meesten
zich nog wel eens wagen aan
een dagje paintball, hockey,
tonzenttoneel, een top 100 fuif
of een openluchtfuif. Ook de
ooit georganiseerde activiteit-
en van weleer komen terug op
het verlanglijstje te staan. We
hebben het dan over een
cocktailavond (maar liefst niet
tijdens de examens, zoals dit
jaar), de All Star Band en een
travestietenavond. Verder
kunnen we toch nog wat inspi-
ratie opdoen bij onze leden,
hoor, want� een latino-avond,
een Barbie en Ken-instuif,
capoeira, de Flying Dewaele
brothers go Tonzent, of een
Discofuif met drag Queens zijn
uiteraard geen slechte
voorstellen. 

WENSEN VOOR 
VOLGEND JAAR

Elk Tonzentlid heeft zo wat
zijn eigen wensen voor het
volgende jaar. De opvallend-
ste zijn ne schonen hof, elke
openingsdag nen tapper,

meer tappers, ne goeie raad
van beheer, een condoomau-
tomaat, een sigarettenau-
tomaat, betere verlichting,
lekkere wijven, meer porto,
enzovoort, enzoverder.
Uiteraard vallen veel geld en
veel liefde ook onder de
genoemden, maar dat
wensen wij u ook, hoor.

VOORNEMENS 
VOLGEND JAAR

Ik dacht dat wij geen gener-
atie meer waren voor het
nemen van goede voorne-
mens, maar nee hoor, ze zijn
er wel degelijk, alhoewel ik
denk dat het ook eerder
wensen zijn dan goede
voornemens, maar enfin.
Leren lachen, langer open bli-
jven, minder roddels, minder
roken en werken als de
beesten zijn er enkelen die
zeker het vernoemen waard
zijn. Eén enkele ziel vindt het
toch ook wel belangrijk van
volgend jaar wel lid te wor-
den. Laat ons daar nu alvast
een mouw aan passen?

UW GOED GEKLEDE, HETE POP POL-TELSTER

ELKE ANDRIES
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POËZIE

Ik zie je graag

Waarom hoor je mij nu niet
Waarom voel je mijn ogen niet
die je constant aankijken
vol liefde en verdriet

Tranen doen mijn wangen blinken
Mijn gedachten die stilletjes wegzinken
zoekend naar een stukje van jou
waar ik me de hele tijd vast aan hou

Jij bent de enige voor mij
Maar ik niet diegene voor jou
Ik wacht nog steeds op het keren van het tij
Gewoon omdat ik van je hou

Iedereen vertelt me dat het nooit zal gebeuren
Maar ik blijf vertrouwen op mijn hart
Tot die ene dag je mij zal goedkeuren
En ik me niet meer slecht voel maar apart

TINNEKE
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VERJAARDAGSKALENDER

FFEEBBRRUUAARRII
3. Koen Trappeniers
4. Nico Van Craenenbroeck
5. Karen Van Espen
7. Annabel Tulkes
10. David Bortolin
11. Maarten Daems
18. Quintin Vanderbist
19. Frank Vandenbussche
21. Olivier DE Mayer

Rien Vandeputte
22. Ruben Vanheste
25. Joost Buys
26. Robbe Tytgat

Hans Croon
28. Ian Souffriau

MMAAAARRTT
4. Hannes Geysen
5. Wederik De Meersman

Greet De Prins
6. Stevn De Prins
7. Varen De Meersman
8. Katleen Vanden Dries
9. Carmen Bollijn
11. Kristof Van den Brande

Vanessa Verlinden
12. Johan Coosemans
13. Joyce Meulemans
15. Johan Rubens
16. Hendrik JR. Biesemans
17. Emmanuel Herlemont
23. Tim Castermans

Eva Vandeputte
25. Erwin Herremans
26. Roeland Coose
27. Steven Van Loock
28. Koenraad Priëls
29. Patrick De Coster

Jan Vandebussche
Ben Vanderiet

30. Karolien Broothaers

Een verjaardag vier je nooit alleen. 
Hint: 
Laat je trakteren door iedereen die de
volgende 2 maand verjaart.



VRIJDAG 2 FEBRUARI  
SCOUTSFUIF BERG 

ZATERDAG 3 FEBRUARI 
SHOWGIRLS 

ZATERDAG 4 FEBRUARI 
KIFIKA 

ZATERDAG 10 FEBRUARI 
MUSEUMBEZOEK 

LEDENRAAD & KERN19U30

ZONDAG 11 FEBRUARI 
KUISINSTUIF 

WOENSDAG 14 FEBRUARI 
VALENTIJNSINSTUIF 

VRIJDAG 16 FEBRUARI 
VERGADERING OPENLUCHFUIF

ZATERDAG 17 FEBRUARI: 
TOUR & TONZENT

VRIJDAG 23 FEBRUARI
KERN & LEDENRAAD

ZATERDAG 24 FEBRUARI 
KARNAVAL INSTUIF 

VRIJDAG 2 MAART 
RETRO HOUSE PARTY 

ZATERDAG 3 MAART: 
TOUR & TONZENT 

ZONDAG 4 MAART 
JURASSIC SUNDAY 

VRIJDAG 9 MAART 
CROQUE INSTUIF

ZATERDAG 10 MAART
LEDENRAAD & KERN 19U30

ZONDAG 11 MAART 
KUISINSTUIF 

ZATERDAG 17 MAART 
RISK-INSTUIF

ZONDAG 18 MAART
KIFIKA (ZIE VALVEN)

VRIJDAG 23 MAART
KERN & LENDERAAD 

ZATERDAG 24 MAART 
AS-PIKANT FUIF 

ZATERDAG 31 MAART 
DRUGS OP DE RAND VAN

LEGALISREING 

DON 5 TOT ZON 8 APRIL 
TONZENTWEEKEND

ZATERDAG 5 MEI
DRUGSAVOND(OUDERS)

AGENDA


