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Wees Voorgezeten

VoorWoord

KOUD!

Een van de meest uitgesproken woorden op TonzentWcekend anno 2002. Alsook dc
deelzin "in Mieke haar poep" en "zet den blazer nog eens op". TonzentWeekend in 4

woorden: Koud, gezellig, plezant, lekker.

De Ideale verfrissing tijdens een druk TonzentJaarü

Voor de rest gaan wc waarschijnlijk in het lekker warm gestookte Tonzent zitten, en soms
eens naar buiten kijken, en denken: "mmm" ...

Dat doe ik toch altijd als ik in den auto zit terwijl het buiten aan't gieten is en andere
mensen op de fiets zwaar aan't afzien zijn, met als gevolg dat wanneer ze hun bestemming
bereikt hebben ze een lOliter emmer kunnen vullen bij het uitwringen van hun broek. Zij

zijn natuurlijk wel sneller thuis want zij moeten niet in de file staan.

Maar bon, dit laatste heeft eigenlijk helemaal geen zak met Tonzent te maken, maar 't
helpt wel met dit blad te vullen ;-)

Ik kan misschien nog over het weer beginnen, maar veel valt daar ook niet over te zeggen,
enkel dat het weer slecht is, en vroeg donker. Geen nood, da's volkomen normaal in deze
tijd van't jaar. Maar... in deze duistere en donkere periode ('t is zo vroeg donker) zijn we
eens zo aktief! De Tonzenttrein is goed op gang aan't komen, en dat is te merken aan dc
activiteiten!! Kijk gewoon eens achteraan op deze krant, en je vindt daar al een mooi

lijstje...

"t is binnenkort ook Nieuwjaar, voor Tonzent betekent dat eigenlijk niks (aangezien we
eigenlijk in augustus nieuwjaar vieren) behalve dan: FEESTEN! Meer info hierover vind

je verder indcze krant.

Dit was het dan voor deze keer wat betreft mijn voorwoord, maar Siska (en de rest van
haar redactie) heeft er voor gezorgd dat deze krant net wat meer is dan een hoopje zever

(zoals dit voorwoord). Tot één dezer.

Ik hoop dat de sint, de kerstman, de tweede kerstman, de nieuwjaarsster, de drie koningen
en kinneke Jezus u mooie kadokcs brengt. (En vergeet mij ook ni;-))

Uw ecuwig trouwe voorzitter

Kwinten
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TeRugBUk

TeRugBUk

Zaterdag 5 oktober

Trefdag jgm

Trefdag jgm "new slyle " anders dan
anders. Wet ofhet anders was dan
anders, da! weet ik niet, want was er nog
nooit geweest... (Vat ik nu wel weet is dat
ik volgende keer zeker nog eens mee wil,
want het viw.v er wel plezant. Leerrijk en
toch speels... De beste methode om
dingen aan te leren, vind ik. Kristof
leerde mooie kunstjes in het circus,
terwijl Steven, Boney en Siska een foto
leerden trekken met een schoendoos.

Jawel u hoort het goed! Een miniscuul
klein gaatje en dan niet bewegen... we
dachten de mooiste foto te hebben , maar
waren wij even teleurgesteld... zelfs van
ons ejfectje vca? niets te zien. Ma bon,
iedereen kop omhoog en naar de
volgende curus. Oww die was leuk, een
muziekquizz.. "dat moeten we kunnen "
dachten we, nu ja slecht waren we ook
niet, want jawel we stonden op de 4''
plaats van een stuk of 8 groepen. Geef
toe, dat is al niet slecht he! Voor wie 's

avond nog zin had, uw er een .super
optreden van Frank Verlinden!

Zaterdag 12 oktober

Jam Slam

Veel volk.. Veel lawaai.. Veel talent.. Fee/

lieve mensen die hun instrumenten

wouden meebrengen.. Veel koppijn toch
ook.. En vooral veel spijt da ik niet heb
kunnen spelen op de instrumenten

doordat ze constant bezet waren.. Ik stel

dus voordat lee dat-uogjeens doen..

m
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TeRugBUk

Zaterdag 19 oktober

Blotefuif

Anuü amai, zoveel zenuwen voor niks in

feite. Want alles verliep mega-vlotjes.
Aan iedereen die mee heeft geholpen wil
ik nog is nen dikke merci zeggen want ik
vond het werkelijk zalig dat jullie er
waren. Maar genoeg emo-stuff, straks
gaan de gevoelige lezers aan het janken.
En janken werd er zeker niet gedaan op
onze Blote-Fuif. Ik zag overal van die
lachende gezichten van mensen die
meehielpen de vaten te ledigen. Met mijn
complimenten aan alle bierdrinkers,
jullie hebben een fanta.sti.sche prestatie
geleverd maar volgens mij kunnen jullie
NOG beter. Wie niet veel beter meer kon

was onze zeer geliejde D.J El Juksel. De
Du(i)vel was tot hem gekomen en gafhem
de opdracht het draaien aan DJ Kenny
over te laten. Mijn boerinnen-shalleke af
voor hem want hij heeft dat. naar eigen
zeggen, goed gedaan. En heus niet alleen
naar eigen zeggen want aan de dansende
mensen te zien leek de sfeer er wel in te
zitten. Waarschijnlijk omdat hij na lang
zagen van Milena, Open Sesame heeft
opgezet. Bon dat was het voor mij part,
ik zou zeggen op naar de volgende fuifen
.spread the word dat je om te fuiven naar
Tonzent moet komen...

Helena

Vrijdag 25 oktober

Pitallica

Mensen, u had het moeten zien: puur

cultuur in Tonzent! Een dubbeloptreden
van Pitallica met Sunfader! Eerst gaven
onze eigen ouwe tonzentrotten van jetje
met nummers met een goeie stevige fond;
stevige rock dus. Hierna kwam sunfader
aan de beurt, waarvan ii e de bassist ook

toch al eens opgemerkt hebben in ons
jeugdhuis. Zij brachten geen rock, maar
drum'n'bass (en dat was dan ook goed te
zien aan hun opstelling: een drum en een
bas, jawel. Niet trager dan in Jóden liet
die bassist ons eens zien hoe het moet. 't

Was... adembenemend.

Krikkes
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TeRugBUk

Zaterdag 26 oktober

Halloween

IVe waren er met Tonzent vroeg bij maar
we zijn dan ook pijlsnelle mensen. Het
was in geen lijd versiert. Frank)' 's mama
had de lekkerste soep op aarde gemaakt.
En al de dommerikken die er niet van

hebben geproefd hebben pech want nu is
het eerder pompoen-koek geworden. En
om het met de woorden van onze

voonitter te zeggen: de soep was SOEP-
er lekker! Iedereen bekomen van de

fantasli.sche jrat.s? Persoonlijk vind ik
het jammer dat ik die niet bedacht heb...
Maar terug naar Halloween. Candy,
candy / can 't let yoti go ... maar het
snoep was potvolkoffie rap weg!
Snoepers allemaal hé en ons Siska was
nog zo gelukkig dat ze zwarte en oranje
snoepkes in het thema had gevonden.
Driewerf hoera voor Siska en haar
lekkers. En ook voor Frankeeeeeeeeeeej,
die voor de decoratie en de SOEPER-

lekkere .soep had gezorgd. E.xcuses, ik
wou het nog is vermelden. Soeper .soeper
soeper ... sorry het zal niet meer
gebeuren SOEPER!!!
Helena

Zaterdag 2 november

Grease-day

IVaar zaten de .swingers van tonzent
vandemiddag? ? ?
ER was rock 'n rol! muziek, leraressen,

maar geen mensen !!! komaan, wie wil
deze .super dans nu niet kennen?! Ja Bon.
met 2 zijn we er dan aan begonnen en het
verliep vlotjes. Namen zal ik niet moeten

vernoemen wantje hebt ons - of je zal
ons - nog wel eens swingend
tegenkomen! 's A vonds voor het
optreden was er dan toch al wel wat meer
volk, gelukkig maar! En er Hepen hier
veeljohn Travollakes, maar de olivia
Newton johnnekes bleven voor de 2'' keer
minimaal...

4#r,
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VoorUifBHk

VoorUifBHk

Zondag 1 december

KIFIKA + avondfilm

Zaterdag 7 december

De Sint rocks your world

Je hebt ongetwijfeld al verscbijdene
mensen in Tonzent gekke dingen als:
Yeah baby, I jiist ate a baby en nattiiirlijk
MOLEMOLEMOLEEEE horen roepen.

Als jij niet weet vanwaar het komt dan
ben ik genoodzaakt u een serieus pak op
uw billen te geven. Je hebt natuurlijk
altijd een keuze in Helena 's Box of
Punishement: of ik spank je billen blauw
of je komt naar Austin Powers kijken in
ons allerleukste JH Tonzent. Ik zou voor

optie B gaan maarje mag altijd de hulp
van het publiek inroepen. Roepen zalje
doen wat je ook kiest, bij Austin Powers
zal het dan wel gaan om roepen om meer
en van het lachen en bij de Royal
Spanking zal het eerder gaan om
pijnkreten om U tegen te zeggen. Ik zou
zeggen, oh beheave and be there my sexy
bitches...

P.S. Om 14 uur is het Kifika (=Kinder

Film Kampenhout)
Helena

U kent hem zeker en vast. Sinterklaas, de

man van wie je vroeger schrik had, maar
zonder wie je daarna niet meer kon. De
goedheilige man is dezer dagen weer in 't
land, dit zal u wel reeds meermaals in de
media en op 't straat gemerkt hebben, de
sint is dit jaar dan ook meer dan
mediageil.

Normaal gezien vertrekt hij op 6
december, maar voor Jeugdhuis Tonzent
maakt hij een uitzondering.

Enkele weken geleden kreeg hij het
fantastische idee om zich te verdiepen in
muziek van van een kleine 20 jaar
geleden. Toen kwam de gekke oude man
om het lumineuze idee om ons daarbij te
betrekken...

De Titel "De Sint ROCKS your world" is
niet zomaar gekozen. Ookal is het wat
Retro, het past bij hem want hijzelf is ook
wat Retro... Het wordt een Show als

nooit tevoren... Een must voorjong &
oud!!!!!

Tot dan.

Piet Beat
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VoorUifBUk

Vrijdag 13 december

Uitstap naar de kerstmarkt

We gaan bij deze activiteit de melige kant
op. Kefstdenntjes, iedereen is gelukkig,
maar jij niet want jij gaat mee naar de
kerstmarkt in Letiven. Aangezien je
niemand hebt kun je doen al.sojje
gelukkig bent met ons. Dus wat zal bet
zijn: een beetje eenzaam wezen of
meegaan met TonzenT naar de
kerstmarkt.

Vervoer is niet voorzien, dus zorg dat je
zielig genoeg bent om met iemand mee te
kunnen rijden naar Leuven!

Vertrek aan TonzenT om I9.0()h,

.Joen

Zaterdag 14 december

Relaxatie-avond

Examens, volop stress, zenuwen, studeren
studeren, zweten, zwoegen, panikeren,
nadenken, koppijn,..
en dan was er plots "Tonzent", een
hemelse plaats waar geen van deze
vorige dingen te vinden is..
.Jaja, Tonzent staat de 14e december
helemaal in het thema van ontspannen,.
ma.ssageke hier., kalm muziekske daar..
niks examenstress., en je zal zien,
de dag erna hen je weer helemaal
opgeladen om weer eens in uw boeken te
vUegen.,
Mieke

Vrijdag 20 december

Chirofuif

De mensen van Tonzent zijn vrijgesteld
van werk, tenzij ze het echt niet kunnen
laten. Maar vandaag is het Chiro
Kampenhout die z 'n ding komt doen.
Dat ding wat ze zullen doen heet een fuif
en op een fuif wordt er gedanst en
gedronken enzo...
Maar ik moet jullie allen waarschuwen:
er staal jullie iets te wachten. Iets nooit
gezien; iets nooit gehoord iets ???
Wie zal het zeggen, ik niet want ik heb
beloofd om te zwijgen maar ik kan
gewoon zeggen dat wie defuif van Chiro
Kampenhout mist, het zich héééééól lang
zal beklagen.
Oeoeoeoee I 'm shaking in my space-
boots, hoor ik jullie denken.
En nu denk ik bij mezelfjaja bereid jullie
maar voor om uitgelachen en verstoten te
worden omdat jullie niet op de Chiro-fuif
waren. Mensen die er al geyveest zijn
weten waarover ik het heb en anderen

zullen snel weten waarover het gaat.
Dus kom gewoon allemaal maar naar de
Chirofuif!
Helena
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VoorUifBHk

Zaterdag 28 december

Clochard-instuif

Ooit al eens goesting gehad om de
stinkendste oudste kleren aan te trekken

dat er bestaan? Waarsehijnlijk niet,
maar dat zal dan toch eens moeten

gebeuren, namelijk op de clochard-
instuif! das dan ook eens goed nieuws
voor de dames, want deze hoeven voor l

keer eens NIET 5 uur voor de spiegel te
staan eer ze zich ergens publiekelijk
kunnen vertonen *kuch* neenee, grapje
natuurlijk (ja?) : deze instuif is ook
bedoeld voor diegenen onderons die
gewoon relaxed in hun trainingsbroekske
ne keer willen hangen (hmm sommige
doen dat natuurlijk al wel..) dus euh...
Clochard-instuifjfffff!!!!!!

p.s.: verzorgde mensen zullen worden
geweigerd aan de ingang door onze twee
bodyguards: IVigbert en Tuizendfliiit
Frank)'

Dinsdag 31 december

Oudjaar

Het is weer zover!!! Oudjaar, nieuwjaar,
kadootjes, weer een jaar verder... Zalig
gezellige tijd van het jaar,.. En waar kan
je dat het beste vieren dan bijje vrienden
in Tonzent??? Inderdaad, neigens.
Samen een lekker 7-gangenmenu
binnenspelen die gemaakt zal worden
door kok Hans en kok Steven, een beetje
kletsen, een beetje (veel) drinken en
wachten tot het 12 uur wordt om dan te

tnogen kussen. Dus als je weet dat je

oogverblindende prins of prinses er zal
zijn, moet je zeker komen
nu je de kans krijgt hem-haar eens een
dikke bees te geven ;-)
Na het eten en het vuurwerk gaan de
deuren open voor iedereen vanaf 12u30
om lekker te feesteeeehhhhH!
Dus met andere woorden, als je niet blijft
eten magje dan pas binnen.
Redenen genoeg otn dus te komen die
avond, niet?

Je zalje kunnen in.schrijven in Tonzent op
de valven of op de site.
Prijs kom je dan zo te weten.
Tot dan!!!

Zaterdag 4 januari

Milk-instuif II

Omdat het vorige keer zo een succes was
hebben wij, de 3 boerrinnekes nog eens
besloten een .schitterende milk-instuif
ineen te steken! Misschien komen er wel

nog andere gerechtjes bij, tttisschien is
het hetzelfde als vorige keer... Dat
moeten we nog bespreken. Maar dat
zullen jullie dan wel merken. Er is wel l
probleem: de vriezer!!! Als die tegen dan
nog niet gemaakt is of we tegen dan nog
geen andere hebben, dan ja, zal deze
instuif niet kunnen dooigaanü! Dus
vanaf nu gaat iedereen zagen "wij willen
een nieuwe vriezer" hupluip hup!

TonzentZijde 9



VoorUifBUk

Vrijdag 10 januari

Zilljonzentfujf

Er ira.s eens een discotheek waar

allemaal stoute dingen gebeurden en op
een dag moest De Zillion sluiten.
Iedereen H'a.v .sip maar ze dachten hij
zichzelf: we kunnen nog altijd in Tonzent
rustig een pintje gaan drinken. Maar
toen zei zo een heel slim manneke in

eens: "Jamaar mannen, jullie weten toch
dat Tonzent vandaag toe is!" Alle
anderen barsten in tranen uit, alé lap seg,
geen Tonzent om te .spelen: dachten ze bij
zichzelf. "Maar, " zegt ons manneke,
"vandaag is Zillionzent wel open. Als we
daar nu is naartoe gingen. " De wenende
Buffalo-Soldier.s waren op slag weer
gelukkig .sprongen in hun nieuwe
uitgebouwde wagen met een grote sticker
van Het Genoegen op en reden op
miracletize wijze in geen tijd naar
Zillionzent. Daar aangekomen zagen ze
op hun klok dat het nog maar halfelf
was. Maar dat betekende net op tijd om
hun verrasing nog in ontvangst te nemen.
Gelukkig hadden ze fancy kleren aan en
was de muziek .super. En ze dronken een
beetje en lachten wat en ze fuifden nog
lang en gelukkig...
Helena

Vrijdag 17 januari

EI-IBO-cursus

Stel u voor: Ge zit rustig in tonzent in uw
zetelke, te genieten van uwfris pintje en
wat leeslectuur, wanneer er plots nen
draak binnenkomt en u vriendelijk
verzoekt uwe zetel af te staan., gij weigert

natuurlijk, aangezien ge net goed zat.,
dienen draak bijt in uwen arm., ouw!
ouw!.. gij wordt kwaad en probeert hem
te slaan met den Humo.. maar helaas

pindakaas., door een kleine miscalculatie
slaagt ge per ongeluk den tapper op zijn
gezicht., deze wordt raastig en geeft ti een
paar meppen om U tegen te zeggen.. Ge
verontschuldigt u en bestelt ne warme
chocomelk.. den tapper die nog vrij tot
zeer veel zin heeft om verder op uw smoel
te slaan zegt da ge 'm maar zelf moet
opwarme.. microgolf dus., .spijtig genoeg
snapt ge geen balie van al die knopkes en
dus zet ge hem per ongeluk op een 60 min
(he Siska) plots begint diene chocomelk
een beetje raar te doen., en KEBANG!
Daar loopt ge dan., met .scherven
microgolf in uw gezicht., een .stuk vlees
uit uwen arm., en een koppel blauwe
ogen., ge besluit dan toch maar ne
simpelen biji te besteUe.. maar owja., ge
verslikt u en stikt., dood., t.sja.. moest er
dan iemand geweest zijn die iets van
EHBO kon had ge nog een kans
gemaakt., maar ja.. Dus, bij deze.. Kom
naar Tonzent en leer ook eens EHBO

zodat ge op zo 'n moment de mensen een
handje kunt toesteken..
Mieke
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VoorUitBh'k

Zaterdag 25 januari

Jeugdhuizentocht

Op 25 januari om 19. OOh heh Je de kans
om aan hel TonzenTin een

gestroomlijnde bus te stappen.
En voor maar 2 € leerje andere
jeugdhuizen in onze naaste en niet zo
naaste omgeving.

Maak kennis met de stamgasten en leer
andere geneugtes en ondeugden kennen.
Na een vijftal jeugdhuizen bezocht te
hebben vertrekken uï? terug naar ons
geliefde basi.sstation zodat u'e tegen
01.OOh terugzijn.

Joen

Uiteraard zijn er ook optredens voorzien
deze maanden. Hier volgt een kort
oveizicht:

Vriidas 3 laniiari - WAXFLOiVER

Punkrock

Zaterdac 18 ianiiari - GROOT

OPTREDEN

van Guy Swinnen (the Scab.s),
Jan Houtekiet (Studio Bni.s.sel)

en Andries Bootte (Balroomquartet)

Vriidas 7 februari - DE DADERS

Nederlandstalige rock met Stej'en
Rein Croon, A.ster Demeersman!

Kern en ledenraad

fVe moeten eerlijk zijn. in vergelijking met enkele jaren terug zit er weer wat volk op onze
vetgaderingen! Ge ziet mannen, zo erg is dat niet he! Toch blijven ire aansporen om eens
te komen piepen, uw mening te komen verkondigen of met nieuwe ideeen op de proppen te
komen.

Dus als ge denkt "ik kan het aan " kom dan gerust is afop volgende data!!!

Vrijdag 6 december
Zaterdag 21 december
Vrijdag 3 januari
Zaterdag 18 januari

Voor verdere informatie of veranderingen: hou de valven in het oog!
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TonzentWeekeind

TonzentWeekend

21II 30 Tieleit 21II40

5 maffiosi stappen van de trein. Niemand
te 'verspenrten' (lees:
he.spewen)beshiiten de 5 een bar binnen
te dringen en starten het weekend goed
met een zaügflesje witte wijn. De
maffiosi besluiten een lepe truc uit te
balen...

(wordt ven'olgt)

Telefoon van onze godfather. 'jullie zijn
niet op onze afspraak De maffiosi
beweren aan bet station van Herentals

terecht zijn gekomen en houden de
godfather, die ondertussen op .springen
staat, nog even aan het lijntje. The
godfather geeft zijn handlanger, Steffino,
door. Deze wordt direct ingelicht over de
.stand van zaken, maar speelt het spelletje
mee...

DE MOL

Helemaal onverwachts, totaal ongepland, niemand wist van iels... Wie is het? Hoe kan
het? MMMM Dat bleef voor ieder van ons een vraag, maar voor .sommigen onder ons een
lachertje...
Zaterdagavond, de eerste symptonen van een mol-achtig iemand komen tevoorschijn. In
enkelen hun slaapzak bevinden zich broodkruimels, bij Boney zelfs "een heel brood"
(naar 't .schijnt). Heeeeel lachwekkend die Boney, als hij iets vindt waarvan hij niet weet
vanwaar het komt...

Maar dan um er nog een reactie-opname van ons Ellen: "Eikes wie heeft die vieze vuile
sok op mijn hoofdku.ssen gelegd?! Van wie is die?!" Iedereen blijft lachen, maar er komt
geen antwoord... De mol blijft goed verstopt. Dan is er nog mijn(si.ska) en Mieke 's
probleem... Eerst had ik geen slaapzak, dan had ik er 2 en uiteindelijk 3!!! Ik weet wel,
jullie kunnen niet volgen, maar dat is nu net het gevoel dat ik jullie wil geven... Ik kon-kan
ook even niet volgen. Mieke haar slaapzak lag bij Boney, naast mij. Mijn slaapzak lag bij
Mieke en dan is er nog die 3' ? Vanwaar komt die derde slaapzak toch? Mmmm. Maar ons
verhaal is nog niet gedaan. De volgende dag staat er op onze dranklijst een naam bij:
Julien. Vanwaar komt dat nu weer? De mol heeft weer toegeslagen. Julien met 9
streepjes! "Zotte mensen " hoor ik Jullie denken, wel ik moet echt zeggen, van zo 'n stoten
wordt ge wel zot... En vooral als er dan de dag daarna weer een naam op de dranken lijst
bijstaat dat niet te identificeren valt...

TonzentZiJde 12



TonzentWeekeind

EN NU HET SCHITTEREND H EEKEND-LIED!!!

IVe hegiiineii met het refrein
"Hold me lighl hy candlelighl
cause the fèeling is allright
Hold me tight by candlelight"

^ Weekend met Tonzent is plezant
Zitten bijna in Nederland
Heel diep in het grote bos
Tussen al dat natte mos

Koen die helpt ons waar hij kan
Ow man wat honden we daarvan

Steven maakt altijd leuke mopjes
Hij is precies weer in zijn nopjes

Els was hier voor korte tijd
Wat ons allen heel erg spijt
Krista die kwam dan als vervanger
Hopelijk blijft zij nu ietsje langer

Soms is Siska wel wat traag
Op de gitaar speelt ze heel graag
Wat zijn ire blij, Ellen wil rijden
Zonder zouden we honger lijden

Boney die reed in de goot
Gelukkig was er niemand dood
O wat waren we zo vals

We maakten kwinten wijs dat tre zaten in
Herentals

Stijn kan goed frietjes bakken
Ze zijn nog .steeds aan het zakken
S 'Jokkos lijkt altijd gelukkig
Zijn chocomelk maakt niemand nukkig

Kristofdie zet recht de tent
.Jaja, het is een echte vent
Hij dacht dat ging komen pastoor Bert
Lacht met mopjes van Kim de Hert

We speelden 't spel van herder en schaap
Boney vindt korstjes in zijn zak-slaap
Ellen vindt een sok in haar bed!

Wat gaat er nog gebeuren ket?

Juksel Helena op bezoek
Hopelijk reden ze niet zoek

Zo ook Hans. Ken en Jeroen

Straks geven we ze een zoen

Mieke zegt vaak "in mijn poep "
Vele mannen vinden haar snoep
Anneke stoot omver wat ze wil nemen

Bij haar kan je terecht met .sex-
problemen!
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TonzentWeekeind

HET SPEL

De rock draad van het weekend was "het spel Het kek een beetje op chiedo maar dat
mocht je niet zeggen. "Het spel" dus! Zoeken wie van ons, onze gothjdther had vermoord,
met wat die persoon het had gedaan en waar. iedereen gokte op Mieke met iets in haar
poep. Maar na veel moeite doen om tips te verzamelen bleek het iemand anders te zijn.
Jullie beginnen nu waarschijnlijk nieuwsgierig te worden maar ik los nog niks. Wij
hebben ons echt moeten a/peigeren om aan die tips te geraken dus ik geefhet antwoord
niet zomaar op 1,2,3! Zondagavond kregen we onze laatste tips. Het was in 't casino!

k

ledereen kreeg 500 euro (in monopoly-geld) en .samen moesten we zoveel mogelijk winst
hebben. Hoe meer winst, hoe meer tips... Door eerlijk met da rouletteke te draaien en te
21-en hadden we de dader nooit gevonden... Maar maffiosi als we zijn hebben we wat
lepe trucskes uitgehaald zodat we een enorme winst hadden! Voor meer uitleg: vraag aan
Boney. Hij zal nu wel al over de .schok heen zijn.

Onze improvi.satie.spellekes:
* s 'Jokkos met zijnen harem!

Boney bleef inproviseren....
"Lekker zwemmen " zei hij!
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Hoe noenuie dit spelleke ook alweer?

bezeten over i onctcrwerpf:

Mannen koken

i

Baknetsen-race

Tenten opzetten... Een kunst!

lp"

Bonev bliift ImDroviseren

Een Jdsel va
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Jk'D/M

Interview van de maand

ft'at zijn jouw eoede voornemens naar volecnd jaar toe?

Mij zoveel mogelijk inzeilen voor Tonzenl. als ik kan lenniinsle.
Hans

Den dokier op elk vlak proberen Ie behagen. Ook zijn harige knokels.
Bram

Minderen mei drinken.

Slaven

Volgend jaar wil ik volgende dingen bereiken: ik zon graag fuif doen in de kern, graag
eens tappen af toe. is ne keer een pintje komen drinken in Tonzenl. Naar de fuiven komen
en helpen bij het klaarzetten van Instuiven. Dat lijkt me allemaal geweldig... Hé ma

hooow, ik doe die dingen al. Sja dan zit er niets anders op dat alles nog een beetje beter
proberen te doen. En met Frosties van Kellog 's, die me tijgerkracht geven, moet dat
zeker en vast lukken: als Peter Daems zich af en toe eens wilt bukken...dan vallen alle
meisjes van de krukken en beginnen de homofielen stiekem wat te rukken...en kan Siska
de krant niet meer afdrukken ...genoeg gezeverd, ik wil met dit poëtische einde gewoon

zeggen dat ik hoop om ook nog veel in de krant te mogen penissen (lullen) ...
Helena

Gelling laaaiiidH!
Maarten

Een goed Hef
Emma

Meer uitgaan.

Anneke

Mijn artikels eens op tijd binnen brengen.
Mieke
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NieuwsFUfs

NieuwsFUfs

U hebt het al gezien of misschien nog niet maar wij hebben ons een paar weken geleden
bezig gehouden met de poort te schuren en schilderen.

De buitenkant alleen al heeft ons een dikke dag zware arbeid gekost,
dus ga gerust eens een kijkje nemen.

Een voorproefje:
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WhatHappened

WhafHappened
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VerjaardagsKalender

Verjaardagskalender

Hip Hip Hooooeeeeeraaaaaaaaacuiaacuiaa !!!!!!!!
(en nen dikke proficiat)

December

7 Lieven Zwaenepoel
8 Koen Magdaleens
12 Ronald Van Steenweghen
12 Stijn Van Langendonck
12 De Briiyn Nick
15 Kim Strnelens

16 Marinka Van Ingelgom
17 Sylvie Van Espen
18 Kelly Vandenhondt
19 Christophe Crabbé
20 Marie-Laure Dessaer

27 Elke Andries

30 Nathalie Cleynhens

Januari

6 Lieve Philippart
8 Gil Vandenwijngaert
10 Bram Van de Velde

20 Joeri Peemans

21 Mieke Magdaleens
21 Michaël Londers

24 Kristof Bonnarens
27 Jiirgen Cogghe

fappg
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Agenda

Agenda

De 2 komende maanden zitten weer boordevol met goede activiteiten!
Kijk zelf maar!!!

DECEMBER JANVARI

Zondag / december
Kijika

Vrijdag 3 Januari
Waxflower

Vrijdag 6 december
Kern en Ledenraad

Vrijdag 3 Januari
Kern en Ledenraad

Zaterdag 7 december
Sint

Zaterdag 4 Januari
Milk-instiiif

Vrijdag 13 december
Uitstap Kerstmarkt

Vrijdag 10 Januari
Zillionzent-fuif

Zaterdag 14 december
Relaxatie-avond

Vrijdag 17 januari
EHBO-cursus

Vrijdag 20 december
Cbiro-juif

Zaterdag 18 Januari
Kern en Ledenraad

Zaterdag 21 december
Kern en ledenraad

Zaterdag 18 Januari
Groot optreden

Donderdag 26 december
Bond-instiiif'

Zaterdag 28 december
Clochard-instuif

Dinsdag 31 december
Oudjaar in Tonzenl

Zaterdag 25 Januari
Jeugdhuizentocht
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