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AcfiviteitenKalender

J14D korf

Jeugd 14 daagse

Van 9 augustus tof 24 augustus gaan in de, door iedereen in de streek
gekende, Tonzent de poppen weer aan het dansen!

öe super, spetterende, fantastische, jaarlijks terugkomende
Jeug-14-daagse zijn weer in aantocht!

Wat wi! dit zeggen:

Tonzent organiseert voor a! zijn leden 16 dagen lang elke dag een andere
maar even boeiende activiteit, waar jullie allemaal van harte op

uitgenodigd zijn.
In dit krantje krijg je een overzicht van wat er je de komende dagen te

wachten staat

We kunnen je a! een tipje van de sluier oplichten, het is zeker de
moeite om te komenlllll

Ps Voor vele activiteiten kunnen we nog heel wat medewerkers gebruiken.
Dus als je wH tappen of zo of mee werken geef ons een seintjelll
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AcfivifeitenKalender

A.D. DELHAIZE

Stationstraat 64

1910 Kampenhout
Tel. 016/65.51.32
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AcfMteitenKalender

Onthaaldag * Kickstart

Onthaaldaa + Kick Start
Zaterdag 9 augustus

Beste jongeren van Kampenhout!!! Vandaag is het juUie dag om TonzenT
te !eren kennen. Misschien ben je er we! a! eens binnengeweest of

voorbij gefietst of heb je gewoon eens gedacht van "Wat is dat daar
toch voor een raar gebouw en daar lopen altijd mensen binnen en buiten,

wat is dat toch?!"

We! daar kunnen juHie vandaag achter komen.
Juüie worden rondgeleid, krijgen een kleine tapcursus en dj-training.

Op een speelse manier wordt de werking uitgelegd en mogen jullie de zaa!
inkleden voor de opening van de J-14-öaagse.

Natuurlijk zal er ook gekookt worden voor diegenen onder jullie die
blijven eten.

Hopelijk tot dan!

's Avonds laat, wanneer TonzenT een beetje vol zit met mensen, die
ongeloofe!ijk benieuwd zijn naar wat wij de vorige maand toch allemaal

gedaan hebben met diene camera, za! de sluier worden opgetild,
öe eerste echte "TonzenT J-14-Ö The Movie" is uit! En we spelen hem

hier in Tonzent in Avant-Première...

Jawei Speciaal voor uH!
Hij is nog niet verkrijgbaar op video dus rep die kont uit de zetel en kom

de fHm bezichtigen.

Op deze dag zullen ook de nieuwe truisen en T-shirten worden geshowd
en is het de kans om opnieuw Hd te worden van ons JeugdhuisjeU!
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COMMUNI E
portret
huwsHjls
pyfoSWte!!

afie filmontwikkelingen
camera's, kaders, atbumafj
pasfoto's

h.

Fotografi é
Joke Peeters

i
»  r ƒ

rAACHTSESTEENWEG 182 1910 BERG-KAMPENMOUT'

Tel. 016 - 89 09 70

Ho rema nS 1
Uurworken - juwelen - Klokken 1

II . |l
Alle rep<iratiE»s |

Horcinans Staf |
Haachtsesiccnwcg 206 - 1910 Kampenhout |
Tel.016/65.21.50.- Fiix.016/65.21.81. I
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StripBeurs

Striooen met de Stripbib
Zondag 10 augustus

Op 10 augustus verandert jeugdhuis Tonzent in een ware stripbeurs.
Mensen die graag van hun oude strips afwillen zijn welkom om mee op te

stellen omstreeks 13 uur.

Tegen 14 uur gaat Tonzent dan open voor alle stripliefhebbers.
WH je graag professioneel stripadvies?

Kom dan gerust even langs bij onze striipbib-adviseur, hij zal u met alle
plezier met raad en daad bijstaan over uw stripsmaak.
Uiteraard zuHen er ook gezellige hoekjes zijn waar

je lekker kan strippen ■)
(strips lezen dus...)

Nog steeds niet overtuigd?
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Kuisinsfuiven

Clean & Reoair
Maandag 11 augustus en donderdag 22 augustus

Ingrediënten?

Samen

Gezellig
Kuisen

Borstel-gevecht
Schilderen

Schuren

Poort

Wegsmijten
Lachen

Stofzuigen
Tegels plakken

En als afsluiter

De keuken terug vuil maken en samen lekker eten!!!
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Restaurant/Taverne
Het Genoegen
F. Verstraetenlaan S2
1910 Kampenhout
M/bx01629 7885
www.hetgen0e9en.be

~  netbe

Viteensdag, donderdag en vrijdag.
11u30 tot 14u30 en van ISu tot 22u
2^erdeg18utDt22u
Zon -en feestdagen doorlopend open vm 11u30 tot 22u t
Maandag en dinsdag gesloten
Tijdens Juli en augustus;
Ook dtnsifeg open * doorlopend <^sn!
blw47SSn021

hilaire de coninck

fietsen

bromfietsen

^ f k< :
/i) If?)»«,

1^- 55136.»

H.aBnffSflt6S5945

///i
Smmme^ f*""%

r^A\ r%

Leuvensesfeenweg 22

1910 Kampenhout

Tel: 016/65.00.80

Bvba öekrem

Kerkstraat 33

1910 Kampenhout
Tel: 016/65.50.01
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24 uur film

24 uur Non-Stop movies
dinsdag 12 augustus en woensdag 13 augustus

Nog eens 24 uur fiims hoor ik Jullie denken??? Maar deze keer wordt hef
weer net iets anders... Er zullen 3 zalen zijn: boven, in de grote zaal en in
de hal. öe zalen hebben ieder andere genres. Voor ieder wat wHs dus.

Genres zijn er zat: alternatief, actie, thriller, romantiek, manga,
klassiekers enz.

Voor de kleinsten onder ons worden er in de namiddag ook
tekenfilms gespeeld. Zo zie je maar, voor ieder wat wHs dus.
Vanaf 1 uur 's nachts worden er ook kleine pizzatjes verkocht!

WH Je Je eigen maaltijd meenemen?
Geen probleem, wij beschikken over een microgolf, fornuis en oven.

Zeker langskomen hoor!!!

bealnuu beainuu mi

beainuur BOVEN min p ZAAL min r HAL n

19.00 Akiro 124 19.00 Life of Brian 94 19.00 Olivette 82 88

21.14 Alien 117 20.49 pallen 123 20.38 Pulp Fiction
What Women

154

23.21 Stigmata 103 23.07 Oceans Eleven 116 23.22 Want 127

01.14 Contact 153 01.18 Shrek 90 01.39 Rosie 97

03.57 Spirited Away 125 03.03 Silence of the Lambs 118 03.26 Baise Moi 77

06.12 Urban Legends 99 05.16 Boondock Saints 110 04.51 Pretty Woman 119

08.01 Star Wars 121 07.21 Hot Shots 84 07.00 Licht 115

10.12 Terminator

Jeepers

108 09.00 The Game 128 09.05 Hypercube 95

12.10 Creepers 90 11.23 Cruel Intensions

Fievel in het Wilde

95 10.50 Addicted to Love 100

13.50 Scrcam 111 13.18 Westen 75 12.40 Amores Perros 153

15.51 Usual Suspects 106 14.48 Southpork 81 15.23 Three to Tango 98

17.47 Animatrix 102 16.29 Bone Collecor 118 17.11 Dirty Dancing 100

19.39 The Ring 115 18.42 Dumb A Dumber 101 19.01 La Vita è Bella 122

21.34 20.23 21.03
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&ezelschapSpellenA vond

GezelschapSoeUenA vond
Donderdag 14 augustus

Zin om het kind in jezelf even op te roepen???
Twijfel dan zeker niet en kom vanavond mee gezellig spelletjes spelen.

Zowel de nieuwere als de oude klassiekers, zoals "Wie is het ? " en "4 op
een rij"zullen aanwezig zijn.

Om het boeltje een extra dimensie te geven zal er tegen elkaar moeten
gespeeld worden in groepen en moetje proberen met je groep de meeste

punten te halen.
Een soort kickertornooi met spellekes dus.

öoe je liever je eigen ding zonder druk van punten en winnen kan je nog
altijd spelletjes spelen die niets met de wedstrijd te maken hebben.
Het wordt dus een gezellige avond, maar waarschijnlijk vol gevloek en

getier...
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MarktRock

MarktRock
Vriidaa 15 augustus

oude markt (€15) 14.30-15.20 Brainpower
15.50-16.40 Admiral Freebee

17.10-18.10 Krezip

18.40-19.40 Anouk

20.10-21.10 The Cordigons

21.50-23.0 The Pretenders

23.40-1.00Moloko

Vismarkt 14.40-15.25 5 boys Off
15.50-17.05 Old Bastards

17.30-18.20 Babyjohn
18.45-19.45 Krewcial

20.20-21.20 Zuco 103

21.55-22.55 Daan

23.10-00.45 Ultrasonic

M. De Laeyensplein 14.40-15.25 Elysian
15.50-17.00 Bende fiek

17.25-18.20 The Snevo's

18.45-19.40 The Crox

20.05-21.20 Mama's Day Off
21.45-22.45 Yasmlne

23.15-00.35 Mama's Jasje

Hogeschoolplein 14.45-15.35 Monsoon
16.05-17.0 Aldona

17.25-18.15 Ballroom quartet

18.45-19.40 Hole-Bopp
20.10-21.15 Soulbob

21.50-22.50 Gobriel RIos

23.20-00.45 Ronny Mosuse
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"<v.'^OAttre/DSiNS""*

HAIRSTUDIO DIRK
8ta«0RssM«t ee 1»10 Kampenhout <naast inmDethalze)
018mS.1M5- 0476/34.80.06

WimperperBunent

Vticfrcnexok^
Faoeidting
rinqjdvcneorgfaig

I Maskwe

NIBJM: D4i^JL.£«c«erx6B<fe-_/wi^^
öe vfrtAtiJt 0ix fv«««* *«*■ Ooirtui ncT l4i*r«A,
ViMAi Mr «ctMiT tM nat LtCnMt

Ov/rA><rg TMfTlTUUrÊeJtétfiCS^ZJitO'
èfttim onrk^oKfojv Ktwc **tJt 0« aute^4£frai^ vmw« >

nwuK, *a triest

Mnq»illage$
Uehaamswn»]^

Mtdisdie pedieoK Afle ORiharingeo

Openingsuren: Zoo-«nnuuwdtg gesloten ^ .Otnsdfis v«B 9u tot i2u en van 13u tot 20n
Woeosdsg, donderdagen vrijdag vaa^u tot lla
en van 13a tot T7u30 .
Zaterdag mnl^dtflt ldu ^Tijdens de maanden juH en angtuta» gealottB op dinsdag
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ÖJ-Cocktail-Party

DJ-Cocktail-Partv
Zaterdag 16 augustus

öj-CockfaH-Party wordt eindelijk waar... Niet met Trish zoals
oorspronkelijk het idee was. (Geen nood Trish komt naar ZiUionzent op 11

oktober)

Verschillende dj's en verschillende cocktails, wat wU je nog meer?
Ambiance? öie moetje zelf maken, dus breng alje vrienden enzo mee en

vertel verder dat het in JH Tonzen Tzal swingen

Bier? Zal er uiteraard ook zijn voor diegene die zich niet in de cocktails
willen storten.

Frisdrank? Ook dit zal er zijn voor de Bob's onder ons of voor diegenen
die gewoon graag een colake drinken.

Knappe grietjes/hete binken? öie moetje zelf meebrengen hoewel
Tonzen T er nog wel enkele in stock heeft dus kom zeker even kijken of

er iets naar je zin tussen zit.

öus nu vraag ik opnieuw: wat wHje nog meer? Een bangelijke fuif om de
sleur even te breken?

Ik zal kort antwoorden: ÖJ-CocktoH-Party wordt de fuif om op de fuiven
maar alleen als JIJ er bent om mee te fuivenll

TonzentZijde 15
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Bedking:
¥jc^op()liS

Lixangs

016 65 05 78

Tel.&Fax:

016/6517 75

^iifcSiaaaii^

"Voor feesten kunt u ook vooraf besteilen
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GroofSpe!

GrootSoel
Zondag 17 augustus

Nog enkele keren slapen en dan is hef eindelijk zover
Hef Grofe spelgaaf van sfarf.

Alle jeugdige mensen van groof kampenhouf kunnen deelnemen en sfijden
fegen een andere groep.

Een wilde dag vol speuren, achfervolgen, man fegen man gevechfen en
sfrijden voor de eer van kampenhouf.

Voorzie je zeker van slechfe kleding, goede sfapschoenen, grofe
bokshandschoenen en een eefpakkefje :)

Oeze oefivifeif zal beginnen in de namiddag.
Hef exacfe uur sfaaf nog nief vast

TonzenfZijde 17
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®lciii :X(uit!5erlatt^
bestaat 4 jaar!

Tijdens de maanden juli & augustus
bij het nuttigen van een hoofdgerecht n2.

i KOFFIE GRAHS
(Mn nic'. ii^fvjrc^n .vortfr diH/f -t.x nvii •• k.

bij het nuttigen van een portie Et'HÏE ZHEiiWSt MOSSBLBN .-. i-ha-
I GlAS WITTE HUISWIJN OF I FHISDRANK ORAflS

Wij bedanken U alvast, beste klant, voor hetj^estelde vertrouwen!
HAACHTSESTEENWEG 204 • 1910 KAMPENHOUT • 016 65 25 01

DINSDAG GESLOTEN!
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Koken met..

Koken met...
Maandag 18 auautus

WH je bewijzen datje kan koken????
Dan is het nu de moment!

We zuHen werken met een presentator en steeds 2groepen van eik 2
personen.

Wie het best PietAMimi kan nadoen en dan ook nog het beste gekookt
heeft wint de ronde.

Oefen dus vooraf op de ieuke "accentjes"!
Hans is voHop bezig recepten te zoeken die hij juHie kan faten koken die

dag.
Ja, van het denken eraan krijg ik het a! warm, want ik za! nog serieus

moeten trainen!

Tot dan!
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Graffiti

Graffiti
Dinsdag 19 augustus

Heb je ooit a! eens van die mooie tekeningen willen maken of zo van die
bizzare symbolen ???

Word JiJ dan ook altijd betrapt omdat je het op dingen doet waar het
eigenlijk niet op zou mogen???

Aiai... Oh wat zeg je? Graffiti???
Aaaah ja dat ken ik... Leuk spul, maar niet geliefd...

Wel hier kan je vandaag WEL komen tekenen, prutsen, iets moois maken
of compleet falen met de graffiti.

Er zal iemand komen die ons mooie dingen zal leren maken.
En nee Hever niet op de muren maar er zullen panelen zijn.

Waar jij jou ding op kan doen !

Misschien kunnen we het mooiste panneel wel ergens in
Tonzent ophangeniH

Ik zal alvast een leuk nieuw hgo uitsnuffelen voor ons stulpje!
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PrefPark

Tonzent aoes Eftelina
Woensdag 20 augustus

Vandaag gaan we dus een uitsfapke maken naar een pref park.
En niet zomaar een pretpark!

Nee,nee, we gaan naar de Ef teling, dit om eens af te wijken van Six F/ags
waar waarschijnlijk toch a! iedereen geweest is.
We spreken af aan Tonzent in de voormiddag.

Naargelang de inschrijvinglijst voller komt te staan zullen we met een
busje gaan.

Wanneer er genoeg auto's zijn gaan we met de auto gaan. We komen pas
terug tegen de avond.

Niet zeeeer laat, want er zijn werkende/studerende mensen onder ons...
. Als je geïnteresseerd bent om mee te gaan moet je dat zeker doen,

maar dan moet je je we! inschrijven.

Inschrijven kan nu in Tonzent aan onze "JMD-wand".
En om Anneke nu a!gerust te stellen, neen, daar zijn geen palmbomen, je

kan dus gerust mee!
Dus voor iedereen die meegaat: akke, akke, tuut tuut, weg zijn wij!

(maar dan wel met de auto)
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m
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OuderAvond

OuderAvond
Vriidaa 22 augustus

Liefste mama en papa,
Elk jaar opnieuw sta ik hier met mijn briefje.

Een briefje voor mijn Hef Je?

Neen, nu is het geen nieuwjaar
Maar zet Jullie alvast klaar.

Want de ouder-avond is weer daar.

letske eten en drinken en een beetje vermaak.
Valt bij mama en papa altijd in de smaak.

Maak ze warm voor al deze doHe pret.
En kruip maar eens laat in bed.

Misschien willen ze Jou ook wel iets trakteren.
Ik zou zeggen: afkomen en eens proberen!

P5: Bert Kruismars (gekend van de Rechtvaardige Rechters zal de
avond komen opfleuren met zijn grappen en grollen)
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Optreden

Telstar
Zaterdag 23 augustus

Telstar is een brok tomeloze energie .'jeugdig, prettig gestoord en
zonder bullshit / zegt men...

Een groepje dat een no-nonsense aanpak vertaalt in van stevige haaks
voorziene rocksongs met een vette knipoog naar het verleden, dat zegt

men ook...

öe Belgische pers deed reeds uitgebreid aan name-dropping naar
aanleiding van de release van " # 1": Telstar werd vergeleken met The
Strokes, Iggy d the Stooges, The Velvet Underground, Elvis Costello,

Big Star, The Clash,...

Vooral de singles "I cream "en " Good together "draaiden op voHe
toeren zowel op radio als dipgewijs op JIM, TMF, MCM en zelfs M TV.
öe humoristische aanpak van de band, gepaard met het strakke zwart

witte livebeeld kan velen blijkbaar bekoren.

Humo: "frisse retro. Belgische britpop in de beste zin van het woord..."

P-magazine; "Een fijne piaat die ons humeur telkens opnieuw in de goeie richting doet
evolueren..."

Marktrock verslag: "inventiever en gevarieerder dan The Strokes, Telstar is simpelweg
de beste Belgische rockband die je vandaag op een rockpodium kan zien ! "

Scoops: "Een gezonde portie oerrock d roH waar een beetje Strokes, Big Star, Iggy en
Velvet doorheengekiutst werdmèt een flinke dosis humor..."

kif Paf  ■■ "er staan pareltjes op ' #1goeie piaat..."
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Voetbal <S BBQ

Voetbal tegen de Chiro en BBQ
Zondag 20 augustus

Voetbal

Smeer Jullie beentjes d maar in, want we gaan nog eens goed sportief
doen met Tonzent! Op zondag 24 augustus (voor de bbq)gaan we een
matchke sjotten tegen die van hier rechtover!Inderdaad, u raadt het

goed, de mannen van de Chiro dus!
Wie wHmee sjotten met het "TonzenT dream Team" moet de valven

goed in het oog houden. Vanaf de inschriJvingsHJst er hangt kan iedereen
zich massaal inschrijven en kunnen we die mannekes even inpakken. Ik zal

alvast voor een strik zorgen...
Voiia, genoeg gezeverd, nu serieus. Begin al maar goed te trainen en zie
datje scherp staat tegen de 2^*^ en dan zien we wel wat we er van

terecht brengen.

Ik zd scherp staan, see you, Hakke 7
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BBQ

Mè alleman è goe sfukske efe.. Waf zeg Je daarvan? Komt hef waferje
in de mond als ik zeg daf er ribbefjes, worsfjes, brochffen en nog heei
waf ander lekker op hef menu sfaan? Of hoor Je liever daf er groen fjes

zuHen zijn en sfokbrood en zeifs vegi-burgers?

Kom dan naar Tonzen T en schrijfJe zo snei mogelijk is aan de J-14-Ö
sfand (die er foch wei prachfig uifzief ai zeg ik hef zeif)

Toch geen zin in een hapje, wei iaaf Je daar nief door fegenhouden en
kom dan voor de gezelligheid. Wanf bij BBQ-en hoorf uiferaard: iefs

drinken, een goeie babbei en ander verfieri
Ook even vermeiden daf voor we beginnen fe BBQ-en, er de grofe

voefbai-wedsfrijd is f assen de Chiro en Tonzen T. Kom ook daar massaal
naar kijken of mee-sjoffen. Dan zai den honger er wei zijn en kunnen we

de beenfjes onder fafei schuiven en er een gezellig Asferix-achfig
ee ff es fijn van makeni
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Kalender

Zaferdag 9 augustus Onthaaldaq + Off iciële Opening
Zondag 10 augustus Stripbeurs

Maandag 11 augustus Kuisinstuif

öinsdag 12 augustus + Woensdag 13 augustus 24 uur film

öonderdag 14 augustus Gezeischapspellenavond

Vrijdag 15 augustus TonzenT goes Marktrock
Zaterdag 16 augustus D j-Cocktail-Party

Zondag 17 augustus Groot Spel
Maandag 18 augustus Koken met... (Piet en Mimi)

öinsdag 19 augustus Vorming: Graffiti

Woensdag 20 augustus Tonzent goes Efteling
Donderdag 21 augustus Kuisinstuif

Vrijdag 22 augustus Ouderavond

Zaterdag 23 augustus Optreden: Telstar

Zondag 24 augustus BBQ

De J-14-Daagse krant met dank aan Copy Center

COPY CENTER
K.\MPO-PRESS - STATIONS.STRAAT 6(»

1910 KAMPENHOUT

Tel; 016 / 65 14 27 - Fax : 016 / 65 59 05

E-mail : info^kanipopress.be
OPEN ; van ma t/m vrij: van RuOO lot r2iiO() - l.^u(X>tot ISuOO

DIGITALE KWALITEIT

KLEINE & GROTE OPLAGEN

AFWERKINGEN
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