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SBRIEF
Inderdaad je hebt het goed!
Deze keer geen Nieuwe Tonzent
krant, maar wel "Een nieuwe
Nieuwsbrief".

Wegens omstandigheden en het feit
dat ongeveer 60% van de
Tonzentleden nu toch examens hebben

en geen tijd hebben om de krant te
lezen, is er deze keer een eenvoudige
nieuwsbrief.

Voor meer informatie kan je natuurlijk
altijd de valven boven den toog in
Tonzent in T oog houden, een kernlid
aanspreken of gewoon weg een
bezoekje brengen aan
www.tnnzenLbevoor de snelste en

meest juiste update van de activiteiten
kalender.

In ieder geval staan er enkele grootse
dingen op het programma de komende
maanden.

Naast enekel fantastische fuiven komt

ook de A.V. (algemene vergadering)
eraan. Zoals je wel weet, is elk lid
daarop uitgenodigd, doet de huidige
RVB het financiële verslag uit de
doeken, is er een korte evaluatie en
een moment waarop jij je gal of pluim
pjes op tafel kan gooien en wordt de
nieuwe RVB gestemd. En ik kan je
verzekeren dat dit laatste er heel
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anders zal uitzien dan het voorbije jaar.
Een maandje later staat er dan de
Jeugd-14-daagse voor de deur. Voor de
geïntresseerden, elke maandag in juli
zijn't voorbereidingen van de J14D, en
hulp en ideëen zijn altijd welkom! Het
(voorlopige) programma is terug te vin
den in deze nieuwsbrief.

Last but least: de BLOTE LUCHT FUIF!!

Aangezien een andere vereniging
dreigt met Vervolgingen', hebben we
besloten om de naam "Openluchtfuif"
te veranderen in een nieuwe/betere
naam.

Inderdaad een vervolg op het open
lucht gebeuren van eind augustus
2000. Maar deze keer met beter weer,
een minstens even goede sfeer, en dus
ook meer volk.
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KALENDER JUNI
Vrijdag 1 juni.
Tour & Tonzent

Gekend concept

Zondag 3 juni
Jurassic Zundavs

Zaterdag 2 juni
Optreden Sukilove & Blind Aliev

Sukilove: Een nieuw project van enkele grote muzikanten.
Stijl = rustige mengeling van vanalles en nog wat.
In het voorprogramma het overbekende Blind Alley. Ze zullen
zoals altijd weer de pannen van het dak spelen, vandaag
weliswaar met een aangepast repertoire.

Niet te verwarren met...

Gekend concept.
Ook nog verg J14D 20u Vrijdag 8 juni

Kprn pn I pdpnraad

Gekend concept, alhoewel voor sommige kernleden

n • • misschein toch nog niet zo.Zaterdag 9 juni Dringende oproep: Kom vandaag om ZOuOOIlll
Examenfuif & Ouw zakkenfuif
Speciaal voor alle studenten die examens hebben
op dit moment: Kom effe dik van uw gat geven. Je
mag binnen vanaf 19u en je MOET bulten om 23u.
Fuiven llke heil Is de beste ontspanning tijdens de
examens.

Voor de ouw zakken die al werken hebben we natu
urlijk ook Iets voorzien vanavond: een gewoon goel
fuif met aangepaste ouw-zakken muziek! Zaterdag 16 juni

Fruitstuif

Zaterdag 23 juni
Massage Night

Laat je fantasie zijn gang gaan, en je weet wat je
vanavond kan verwachten ...

Na een periode van zweten en zwoegen, Is het hoog
tijd om eens volledig te ontspannen. Sluit je ogen,
laat uw Hef voor één keer thuis en kom genieten van
een overheerlijke massage-avond.
Kem & LR om 20u

Woensdag 27 juni
UITSLAG FUIF

Vrij. 29 en za 30 juni
Rock Werchter

School 's out for summer...

Feesten gelijk de beesten, goe scheef gaan op dit
fulije na de examens. Laat het feest beginnen!

Gekend concept, dit uitstapje.
Meer Instructies: zie valven



THE FUTURE

JUUVriidaa 6 iuli
Eerste vrijdag van de maand

7 Mi
Tour & Tonzent

Zondag 8 iuli

Algemene vergadering
Vriidaa 13 iuli

Ongeluksfuif

Zaterdag 14 iuU

Kayak
Zondag 15 iuii

Poëzie-avond

Vrii. 20. Zat 21. Zon.22 iuii

48 uur Tonzent; Teat Big Tonzenf
Zaterdag 28 iuH

Film avond-nacht-dag

r Jeugd-14-daagse
Vrijdag 3 Augustus: Opening Jeugd-14-Daagse
Zaterdag 4 Augustus: Onthaaldag + FUIF
Zondag 5 Augustus: Voetbaltoernooi

Jurassic Sunday Special
Maandag 6 Augustus: Kuisinstuif
Dinsdag 7Augustus: Lady's Night
Woensdag 8 Augustus: Dropping
Donderdag 9 Augustus: Springkastelendag
Vrijdag 10 Augustus: Beurs-drank-avond
Zaterdag 11 Augustus: Karaoke
Zondag 12 Augustus: V[a\lóx\é + Comedy-film-night
Maandag 13 Augustus: Kuisinstuif
Woensdag 15Augustus: Tonzent goes Marktrock
Donderdag 16 Augustus: Bloemschikken
Vrijdag 17 Augustus: Een groot spetterend optreden
Zaturdag 18 Augustus:
Zondag 19 Augustus: Iet met eten.
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[Zaterdag 25 Augustus: Blote Lucht Fuif



Krijs-word-raatspel
Zoek de fout

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10

Vertikaal

1. Huisdier - Onderdeel van schoeisel
2. Inwoner van Tirol - Ontkenning
(Eng-)
3. Symbool voor tin - Inwoner van
Europa - persoonlijk voornaamwoord
4. Sproolgesfiguur
5. Voorzetsel - Rivier
6. Land van Europa - Reeds
7. Lade - bevroren water - vliegend
object
8. Persoonlijk voomaamwoord - vogel
9. Udwoord - Egyptische God -
Meisjesnaam
10. Dit win je bij wedstrijden (mv.)

Horizontaal

1. Het zalige Tonzentweekend vond
plaats in ... ?
2. Latijns voor 'jaar' - Omgekeerde
uitroep van pijn - Getij
3. Ten tijde - Logo van Tonzent -
Voorzetsel

4. Openbaar
5. Kloosterlinge - Overblijfsel na
verbranding - Muzieknoot
6. Onderandere - Vernis

7. Land omringt door water
8. Muzieknoot - Over in't Duits

9. Akelig - Hier eet je op (mv.)
10. Onvoorzichtig




