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Hooeuredaktie

PlETER StROOBANTS

Openingsuren

Woensdag: 19 u tot 23 u — Vrijdag en zaterdag: 19 u tot 1 u —

Zondag: 17 u tot 23 u

TonZBNT is TUDSNS Of VAKANTie AUC DAGEN OPEN VAN 19 U TOT 23 U.

Openingsuren Stripbib:

Zondagvoormiddag van 9.30 u tot 11.30 u.

^ems Master

Haachisesteenweg 204

1910 KAMPENHOUT

Tel. 016/65 73 16

OPENINGSUREN

Elke dag doorlopend
van 9 30 u lol 19 00 u

Zondag van 9 30 lol 1^00 u
Maandag gesloien
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VOORAF

JEUGDVEERTIENDAAGSE 1993

De kernleden huppelen blijgezind en dartel als een veulen doorheen
Uw favoriete jeugdhuis, alle schoolzorgen van de voorbije maanden
zijn (voorlopig) van de baan en onze tapverantwoordelijke is veertien
dagen lang de beste vriend van de brouwer.
Inderdaad beste Tonzentkrantverslinders, U kon het al raden, de meest
spetterende veertiendaagse van de witloofstreek is weer in aantocht,
namelijk Jh TONZENTs ongelofelijke JEUGDVEERTIENDAAGSE.

Wij zullen U dit jaar van 6 tot 22 augustus entertainen en mateloos
amusement bezorgen.
Zij die deze periode met vakantie zijn hebben pech. Wij voelen dan ook
met hen mee wanneer zij 's avonds aan de toog van één of andere
Spaanse kustdiscoteek handenwringend en tandenknarsend moeten
luisteren naar de zware verhalen van een dronken Duitser of Hollander
in de wetenschap dat TONZENT the Right Place to Be is.

Een beknopt overzicht in numerieke volgorde, leve de informatisering I
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VRIJDAG 6 AUGUSTUS 1993

GRATIS FUIF
+ GRATIS VAT en COLA

Zoals elk jaarzullen wij U weer kwistig siroop om de baard smeren vanaf
het eerste moment. De fuif waarvoor U geen inkom hoeft te betalen
zal opgeluisterd worden doorlCNZENTs beste DJ.'s, geselecteerd na
een aartsmoeilijke stageperiode in verschillende Vlaamse discoteken.
Voorts zal die avond ook een deel van uw drankverbruik door JH

TONZENT V.Z.W. worden gesponsord. Wij schenken U namelijk een
gratis vat inclusief cola voor de chauffeurs en de eventuele Getuigen
van Jehova.
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ZATERDAG 7 AUGUSTUS 1993

KWISTAX^RACE
"DE 12 UREN VAN KAMPENHOUT"

Gedurende 12 uur kunnen drie ploegen strijden om de felbegeerde
titel " Kwistaxkampioen '93" op het toch wel aartsmoeilijke circuit van
Schildhoven -Reist.

Winnaar is de ploeg die na het halve etmaal het grootste aantal ronden
op zijn naam staan heeft en niet het grootste aantal pinten voor alle
duidelijkheid.
De pitstop alsook een verleidelijk terrrasje zullen zich in de buurt van
TONZENT bevinden.

Wanneer U zo onhandig mocht zijn om met uw kwistax een driedubbele
flikflak met achterwaartse schroef uit te voeren onder een
moeilijkheidsgraad waar de modale Belgische schoonspringer van
huivert is het nuttig om te weten dat ook het Rode Kruis aanwezig is.
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ZONDAG 8 AUGUSTUS 1993

GEMENGDE

VOETBALWEDSTRIJD
Gezien de uitstekende prestaties van de Tonzentgirls — de meesten
hebben de elementaire regels eindelijk onder de knie — zullen wij die
dag een experiment opstarten dat als baanbrekend de sportgeschiedenis
zal ingaan. Jongens en meisjes zullen voor het eerst zij aan zij strijden
in een voetbalwedstrijd, het sterke en zwakke geslacht als één ploeg!
M.a.w. wij hopen dat ze niet teveel in de weg zullen lopen. Hebt U zin
om deel te nemen aan dit experiment, schrijf U tijdig in.
Let wel het douchen is NIET gemengd, dit om het zedelijk verval tegen
te gaan.
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MAANDAG 9 AUGUSTUS 1993

UITSTAP

NAAR ZEE
Blankenberge, de kustgemeente waar Hugo Mathijssen en talloze
inwoners van Antwerpen thuis zijn — de voertaal is er trouwens het
Antwerps—kan U bereiken via de E40 richting Oostende en ven/olgens
de N? richting Blankenberge. Wij hebben echter, om U het blokrijden
achter Nederlandse caravans te besparen, geopteerd voor de trein.
Schrijf U tijdig in aan de Tonzentvalven.
Het is tevens aangeraden een zonnebril en liters zonnemelk mee te
nemen, wij hebben immers bij Georges Küster voor de luttele som van
2500 BEF stralend weer besteld.
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WOENSDAG 11 AUGUSTUS 1993

NACHTELIJKE

DROPPING
Aangezien de dropping in de Tonzentpop-poll bekroond werd tot
beste aktiviteit van het jaar '92 kon zij dan ook niet ontbreken in de
huidige JEUGDVEERTIENDAAGSE.
Wij hebben de heren E. en M. Holsters weer vriendelijk verzocht de
dropping zeer zwaar en uiterst desoriënterend te maken. Zo kunnen
de zogenaamde specialisten zoals scouts- en chiroleiders ook eens aan
den lijve ondervinden hoe het voelt te verdwalen.
Wij raden U dan ook allen aan U van een Rambo-mes en een extra
levensverzekering te voorzien. Volgende zaken als daar zijn : slechte
kleren, een zaklamp en veel geduld zullen U nog meer van dienst zijn.
Schrijf tijdig in want voor alle deelnemers die op een of andere manier,
ongeacht hun toestand, weer in Tonzent kunnen opduiken is er iets te
eten voorzien. De mindere spoorzoekers onder U kunnen op hun kin
kloppen.
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VRIJDAG 13 AUGUSTUS 1993

ROCKWEDSTRIJD
"TONZENT TOP OF THE ROCKS — FINALE"

Ondanks het betreurenswaardige feit dat de kans zeer klein is dat de
uiterst populaire gekkenhuisgroep BEERTJE COLARGOL & BERE600T
kan optreden—de fans zullen U missen Francis—zal het er zeker niet
minder leuk op worden.
U zal voor de demoaatische inkomprijs van 50 BEF kunnen genieten
van de in Tonzent waanzinnig populaire ? MIRRORS welke trouwens
hebben beloofd om uit te pakken met een zeer gewaagde podiumact.
Stagediven vanop de discobar of pathetisch gitaren in brand steken
hoogstwaarschijnlijk. Voort mag U voor Uw geld ook een sterk
optreden verwachten van de songsmeden 2 DIFFICULT alsook van de
— woorden schieten mij tekort — FREINS.
Verder is het U nog ten strengste verboden de barkrukken, uw partner
of de maandverbandemmertjes richting podium te gooien wanneer U
het niet eens mocht zijn met de uitspraken der jury.

JSUCOVB8JITlBNDAAOS8 ̂



ZATERDAG 14 AUGUSTUS 1993

SANGRIA^OUDERAVOND
met een optreden van

STEMMENIMITATOR DIRK DENOYELLE
Met deze aktiviteit richten wij ons vooral tot de sponsors van onze
leden, m.a.w. hun ouders.
U zal als naar goede gewoonte weer kunnen genieten van een goed
glas sangria, opgediend door de kernleden en tappers, en de prachtige
retoriek van ons aller voorzitter.

Voorts hebben wij dit jaar ook ene DIRK DENOYEU.E geïnviteerd die iets
schijnt te maken te hebben met Tobback en andere vlot te imiteren
pol itici. Deze artiest verwierf al veel faam als stemmenimitator voor vele
BRTN-radioprogramma's en TV- uitzendingen zoalsZEKER WETEN? (de
Poupehan-poppenkast met Tobback, Verhofstadt en Martens).

ZONDAG 15 AUGUSTUS 1993

UITSTAP NAAR

MARKTROCK
Wij laten ons goed hart zien en gaan de organisatoren van Marktrock,
die wegens deJEUGDVEERTIENDAAGSEeen grote hap uit hun winsten
zien verdwijnen, een hart onder de riem steken. Wij gaan uiteraard per
akoustische bromfiets zoals de heer L. Bloom het zo mooi pleegt te
zeggen.
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MAANDAG 16 AUGUSTUS 1993

BOWLING
Wij zullen die avond de bowlingbanen in Leuven bezetten alwaar U zich
als een hond in het kegelspel kan voelen.
Mocht U interesse hebben, schrijf U tijdig in aan de Tonzentvalven.
Voor de heer W.Goolaerts, bijgenaamd Willy-Strike, zal er een aparte
baan in Mechelen worden gereserveerd zodat het toch nog een beetje
spannend blijft.
Wanneer Uw vingers tijdens het bowlen een pathologische zwelling
mochten vertonen en U samen met de bowlingbal tussen de kegels
mocht terechtkomen is het verstandig U een lidkaart aan te schaffen.
Zo bent U namelijk verzekerd, wat voor alle andere Tonzentaktiviteiten
ook geldt.

WOENSDAG 18 AUGUSTUS 1993

CINEMA
Welke film wordt vertoond in zaal 1 van de Tonzentcinerna verklappen
wij U lekker nog niet. Wanneer dit bericht Uw nieuwsgierigheid mocht
prikkelen is komen de boodschap.

jBUODVeeHTieNDAAOSB
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VRIJDAG 20 AUGUSTUS 1993

KARAOKE
Karaoké of keroké zoals onze Nederlandse vrienden zeggen—duidelijk
geen Japanofielen — impliceert dat U zelf zingt.
Wanneer u schuchter mocht zijn of wanneer Uw stem klinkt als een op
hol geslagen cirkelzaag die op zijn laatste benen loopt, hoeft U niet te
vrezen. Wij zorgen ervoor dat U in de moocf komt en zij die lichtelijk
vals zingen raden wij aan iets van een Vlaamse zanger te kiezen.
Voorts nog : Nou man, ik heb gisteren de hele nacht juderans weze
zuipe tijdens de keroké. Leuk hoor 1 1

JeUODVeeHTIENDAAOSB ^2



ZATERDAG 21 AUGUSTUS 1993

THE ROMANS
voorprogrammat

COLOURED SCREEN TEST
Het koninginnestuk van onze jeugdveertiendaagse. U kan voor slechts
150 BEF - kaarten bij de kernleden te verkrijgen - getuige zijn van een
optreden van 2 zeer boeiende groepen.
COLOURED SCREEN TEST heeft de taak meegekregen de zaal reeds in
vuur en vlam te zetten nog voor de Romans één seconde hebben
gespeeld. Wij twijfelen er niet aan dat zulks zal gebeuren.
Als hoofdact mogen de onvolprezen ROMANS het podium opstappen.
Derde in Rock Rally '88, net zoals Gorky in '90, die andere Belgische
topper die twee jaar geleden ons jeugdhuis al aandeed. Drie schitterende
C.D.'s staan reeds op hun palmares, namelijk "Ball & Chain", "Trigger
Happy" en het dit jaar uitgebrachte "Major Panic". Er zijn eveneens
schitterende songs geproduceerd door de heren L. Leurs & Co zoals
"Innocence of a Chainsaw", "Down, Down Underground" en "Flre
Brigade". Kortom, dit belooft.
De ROMANS hebben immers ook nog beloofd hun beste optreden van
1993 in JH Tonzent te houden.
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ZONDAG 22 AUGUSTUS

BARBECUE
Als naar jaarlijkse gewoonte wordt de JEUGDVEERTIENDAAGSE
afgesloten met een barbecue. Voor een democratische prijs kan u dan
naar hartelust komen eten en brassen.

Wanneer u dit wil meemaken zal tijdig inschrijven u veel ellende
besparen.

jBUCDVeeftTieNDAAGSS



RUIMTE

IN JE BANKZAKEN.

BIERHANDEL

VAN CRAENENBROECK
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AUGUSTUS

Gratis fuif
met

gratis vat
Vanaf 20 u.

AUGUSTUS

Kwistax-race
12 Uren van Kampenhout

Start: 10u.

Finish: 22 u.
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Sangria-
ouderavond
met

stemmenimitator

Dirk Denoyelie
Vanaf 20 u.
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Bowling

Vertrek 20 u.
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(Finale)

Vanaf 20 u.
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AUGUSTUS

Cinema

Vanaf 20 u.
GRATIS!

21

Vanaf 20 u.
GRATIS!

AUGUSTUS

The
Romans
+ support

ColoiiüS Scietn lest

Vanaf 20 u.

22 AUGUSTUS

Barbecue

Vanaf 20 u.
INSCHRIJVEN!
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