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gratis fuif met gratis vat

Zoals elk jaar zullen wij u weer kwistig siroop om de
baard smeren vanaf het eerste moment. De fuif waar

voor u geen inkom hoeft te betalen, zal opgeluisterd

worden door Tonzents beste deejay's. geselecteerd na een

aartsmoeilijke stageperiode in verschillende Vlaamse dis

coteken. Voorts zal die avond ook een deel van uw drankver-

bruik door JH Tonzent worden gesponsord. Wij schenken u

namelijk een gratis vat inclusief cola voor de chauffeurs en de

eventuele Getuigen van Jehova.

Vrijdag 12 aug
20 u

Gratis Inkom Aktivlteltsleider

Gert
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grote kwis

Na een spetterende fuif, waarin iedereen zijn zuip-
kunst tentoon heeft gespreid, willen wij natuurlijk

ook eens jullie hersens onder de loep leggen. In

hoevere zullen zij door dat gratis vat aangetast zijn? De snug-

geren onder jullie zullen misschien reeds cola gedronken

hebben, want voor hen is bier totaal uit den boze. Maar of je

het nu met of zonder alcohol doet laat ons volledig koud, op

een kwis tellen immers alleen de correcte antwoorden. Het

gebruik van encyclopedies en andere dikke (of dunne) boeken

is hierbij verboden, je kan slechts beroep doen op je eigen

kennis en hopelijk ook op die van je ploegmakkers.

Zaterdag 13 aug
20 u

Gratis inkom Schrijf je in Aktiviteitsleiders

Elke en Lieven
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OPENINGSUREN :

maandag tot zaterdag van 07.()()u. tol 12.30u.
en van l4.(M)u. tol 19.0()u.

Wij zijn ouk zundagvoorniiddug open
van Ü7.30u. lol 12.30u.

Dinsdag ganse dag gesloten

i

VERSHEID...
DICHTBIJ

Ria & Gust HANSSENS

Kerkhoflaan 24

1910 BERG-KAMPENHOUT

Tel.: 016/65.62.87
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fietsen naar marktrock

Wij laten ons goed hart zien en gaan de orga
nisatoren van Marktrock, die wegens de

Jeugdhuisveertiendaagse een grote hap nit hun

winsten zien verdwijnen, een hart onder de riem steken.

Neem uw fietsketting en u goed humeur mee.

Zondag 14 aug
Vertrek: 14 u

Aktiviteitsleider

Bart Meysmans



ELEKTRO WN CORENLANO ̂

ELEKTRO

Gebr. VAN CORENLAND

HUWELIJKSLIJSTEN
(alle huishoudtoestellen)

ELEKTRICITEIT

VERWARMING

SANITAIR

Stationsstraat 29

1910 KAMPENHOUT

Tel. (016) 651012-657393

HAACH1SES7EENWEG 206 • 1910 BERG-KAMPENHÜUT

OT^GR/IKF
glaindemnt

© 016/65.04.50
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fietsen naar planckendaei

Ons jaarlijks uitstapje naar zee heeft dit jaar een
enigzins andere vorm aangenomen. Allereerst is

onze bestemming een beetje korter bij Tonzent gele

gen en dus natuurlijk iets verder van het Noordzeese strand

met zijn zuiver water. Daarom zullen wij dit jaar ons steentje

aan de Belgische spoorwegmaatschappij niet bijdragen. Wij

nemen namelijk het oudste en vermoeiendste rijwiel, dat ons

hopelijk tijdens onze fietszoektocht gunstig gezind is. Wat

deze fietszoektocht inhoudt is ook voor mij een verrassing.

Wat er ons in Planckendaei zelf te wachten staat zal voor

iedereen wel duidelijk zijn. Een picknik zal je maag misschien

wel kunnen verdragen en anders zijn er nog ganzen en andere

dieren die een boterham met hesp wel binnen kunnen

werken.

Dinsdag 16 aug
Vertrek: 10 u

Toegangsgeld
Planckendaei

340 BF
(280 BF vanaf 15 pers.)

Schrijf je in Aktiviteitsleider

Bart Meysmans



FOTO ROGER

Dorpstraat 21

1910 Kampenhout

UURWERKEN

JUWELEN

Van Hout^Watzeels
Kwaliteit en vakmanschap

Stationsstraat 15 - Kampenhout
Tel. 016/65 55 99
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cocktail-avond

Op deze woensdagavond kan je van je jeugdhuis ge
nieten zoals je dat het hele jaar door doet. Maar

daarnaast heb je de mogelijkheid om je kennis aan

cocktails uit te breiden, indien dit natuurlijk nog mogelijk is.

Voor diegenen die in het verleden al ten overvloede hebben

bewezen niet tegen drank te kunnen, een belangrijke tip:

'Neem de alcoholvrije'.

Woensdag 17 aug
20 u

Gratis inkom Aktiviteitsieider

Tony



Gemeentekrediet NV

Agentschap Kampenhout

Guido Verhelst

Van Beethovenlaan 2 -1910 Kampenhout - Tel. 016/65 76 67
Eilce dag van 9 tot 12 u. 30. Maandag en woensdag van 14 tot 16 u.
Dinsdag en donderdag van 14 tot 18 u. 30 - Zaterdag van 9 tot 12 u.
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rockoptreden van mellow

Er lijkt wel een rode draad in te zitten: Paul
Despiegelaere, de vroegere voorman van The

Machines en producer van Tonzent-oudgedienden

zoals The Dentists en The Romans, had weer zin om zelf op

te treden. Zaman, de gitarist van wijlen Ze Noiz, zag dat ook

wel zitten en samen richtten ze het groepje Mellow op. Een

paar stevige gitaarsingles later treden zij nu ook op in uw

favoriete jeugdhuis.

Het voorprogramma zal ook naar goede gewoonte verzorgd

worden door een jonge Belgische belofte. Les Cicatrices uit

Leuven waren in april ook al in Tonzent en krijgen via hun

sterke optreden de kans om een aan een groter publiek te

tonen wat ze waard zijn.

Vrijdag 19 aug
Deuren: 20 u

Kaarten 100 BF

Inkom 150 BF

Leden 120 BF

Aktiviteitsieider

Stefaan



DE BANK

DIE JE

RUIMTE GEEFT
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spaghettiwestern-avond

Uw favoriete jeugdhuis toont zich wederom sneller dan
zijn schaduw! Wij roepen alle plaatselijke Bufallo Bills

en Calamity Janes op om zich uit te leven in deze

gloednieuwe J14D-aktiviteit. De Spaghettiwestem-avond zal

steunen op twee pilaren: spaghetti en het Wilde Westen.

U krijgt van ons een portie pasta op uw bord voor de prehis

torische prijs van 80Bf (2,50 $ als u een fchtt bent)en als toe

maatje een cowboyfilm. De prent zal een spaghettiwestern pur

song zijn, maar ondergetekende hoopt vurig dat het Blazing

Soddles, een westem-parodie van Mei Brooks met zwarte sher

iffs en Duitse indianen, zal worden.

Belangrijk! Om 100% in de juiste stemming te geraken,

wordt u dringend verzocht om als cowboy of indiaan af te

komen. Degenen die zich niet verkleed hebben, zullen

hopeloos uit de toon vallen! Ugh!

Zaterdag 20 aug
20 u

Gratis film

Spaghetti 80 BF
Aktiviteitsleider

Yannick



Club ooi-rekening
DE ZICHTREKENING VOOR JONGEREN

Vrij beschikken over je rekening met de

volledige computerservice van de A.S.L.K

tot uw dienst;.

Vrij beschikken over het geld op je rekening;

Steeds een duidelijk overzicht op het komen

en gaan van het geld op je CLUB-OOl-rekening;

Een volledig gratis rekening met daarenboven

nog een interressante intrest;

Een nieuwe rekening met een welkomsgeschenk.

A.S.L.K BANK N.V.

agentschap kampenhout

Stationstraat 16

1910 Kampenhout

016/65.71.01
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strandkarren-race

Voor de minder snuggeren onder jullie hebben we de
naam van deze aktiviteit. die vorig jaar zijn eerste

editie kende, veranderd. Gedurende ongeveer 8 uur

kunnen vier ploegen strijden om de felbegeerde titel

"Kwistaxkampioen *94" op het toch wel aartsmoeilijke circuit

van Schildhoven - Reist. Winnaar is de ploeg die na 8 uur het

grootste aantal ronden op zijn naam staan heeft en niet het

grootste aantal pinten voor alle duidelijkheid. De pitstop

alsook een verleidelijk terrasje 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 nuuig om

te weten dat ook het Rode Kruis aanwezig is.

Zondag 21 aug
Vertrek: 13 u

Finish: 2 1 u

Gratis inkom Lijf je In
in de Tonzent-

of Chiroploeg

Aktivltmtsleider

Bart Meysmans



BAKKERIJ JO

Bergstraat 48

1910 Berg

016/65.15.43

OPEN van DINSDAG tot ZATERDAG

van 7u tot IBu.SO

ZONDAG van 7u tot 17u.

MAANDAG GESLOTEN

?ibu !3mf)ad)teltj6e diager

Slagerij CHARELS-VALVEKENS
Kwaliteitsvleeswaren - Barbecue - Gourmet

Fijne vleeswaren schotels
Koud buffet - Kaas en Gebraden kippen

Open : 8.15 u. tot 12.30 u. en 13.30 u. tot 19 u.
Sluitingsdag : maandag.

F. Verstraetenlaan 40-1910 Kampenhout
Tel. 016/65 52 44
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gezelschapsspelen

Misschien denkt u onmiddellijk oh nee, als u het
woord gezelschapsspelen ziet staan. Want aj wor

den immers beschouwd als rustige tafelspelen waar

niet al te veel moeite moet voor worden gedaan, als u

natuurlijk het werken van uw hersenen niet als vermoeiend

ervaart. Maar uw jeugdhuis zal bewijzen dat gezelschapsspelen

niet alleen saai en onactief kunnen zijn, maar ook spektaculair.

U hoeft dus zeker niet in een slaapbui te komen!

Dinsdag 23 aug
20 u

Gratis inkom Aktiviteitsieider

Joachim



B.v.B.A. DGkronn

BROOD- EN PASTEIGEBAK

KRUIDENIERSWAREN

LIKEUREN - GROENTEN - FRUIT

VALIDERING LOTTO

Woensdag tot 19 uur - Zaterdag tot 18 uur

Kerkstraat 33

KAMPENHOUT

Tel. 65 50 01
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grote dropping

Aangezien de dropping in de Tonzentpop-poll van '92
bekroond werd tot beste aktivitdt, en deze van vorig

jaar dan weer iets tegenviel voor sommigen, zal de

dropping weer zeer zwaar en uiterst desoriënterend zijn. Zo

kunnen de zogenaamde specialisten zoals scouts- en chirolei-

ders ook eens aan den lijve ondervinden hoe het voelt te

verdwalen. De dropping zou zich dit jaar immers op ver

plaatsing bevinden, hoewel hierover nog onderhandelingen

worden gehouden. Wij raden u dan ook allen aan u van vol

gende zaken te voorzien: slechte kleren, een zaklamp en veel

geduld. Schrijf tijdig in want voor alle deelnemers die op een

of andere manier, ongeacht hun toestand, weer verschijnen is

er iets te eten voorzien. De mindere spoorzoekers onder u

kunnen op hun kin kloppen.

Woensdag 24 aug
Vertrek; 20 u

Gratis deelname Schrijf je in Aktitnteitsieider

Mare Holsters



BBL-Kampenhout

Warandestraat 19

1910 Kampenhout

016/65.50.46-65.16.29

Kantoordirecteur : G.Heuleers

Openingsuren: MA-DO 9u-12u30 13u45-16u

VR 9u-12u30 13u45-18u

Geen enkele rentestorm

zal.uw woning nog bedreige

< /,-isdeBBL
daarom de voorkeurbank?

n

VOEDING POELS

Haachtsesteenweg 100

1910 Berg-Kampenhout

016/65.65.33



jeugdveertiendaagse in jeugdhuis tonzent

12 13 14 16 17 19 20 21 23 24 26 27 28

rockwedstrijd

Vorig jaar kende de Rockwedstrijd enkele sterke pre
selecties maar ook een door forfaits ontsierde finale

met toch een waardige winnaar, namelijk Tin Foil.

Dit jaar is het onmiddellijk the big thing, alles gebeurt op één

avond, zonder preselecties. Geïnteresseerde groepjes kunnen

zich nog tot 13 augustus inschrijven bij de aktiviteitsleider.

Deze is nog druk bezig een bekwame jury samen te stellen.

Vrijdag 26 aug
20 u

Gratis inkom Aktitnteitsleider

Stefaan



KB-Studentenrekening

Wie nu

bij de Kredietbank een

KB-Studentenrekening

opent, mag 2 keer gratis

naar de bioscoop.

KREDIETBANK. THUIS BIJ DE BANK VAN HIER.
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sangria-ouderavond

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 leden en tap

pers, en de prachtige retoriek van ons aller voorzitter.

Naar goede gewoonte, denk maar aan Kommil Foo en Dirk

Denoyelle, voorzien wij ook dit jaar weer een hoogstaand

cabaret-optreden. Hoogstwaarschijnlijk zal het de muziek-

cabaretgroep De Schedelgeboorten zijn die iederen een uur fijn

vermaak zal aanbieden.

Zaterdag 27 aug
20 u

Met inkom Aktiviteltsleider



VANDERMEIREN
KAMPENHOUT-DORP - Tel. 016/65 50 28

Domeskleedjes, rokken en bloezen
Herenpull's, hemden en dassen - Kinderkleding

Gordijnen en overgordijnen
Ondergoed SCHIESSER • Geschenken voor elke gelegenheid

Korfing voor grote gezinnen.

Klantenkaart

Stcenujeg op Hoocht 327

1910 KR/\/\P6NHOUT

010/65 50 79
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