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EEN UITGAVE VAN JEUGDHUIS TONZENT IN KAMPENHOUT 

[specïaal Ii 

The Romans en Metal MoLLy (foto) treden zaterdag 19 augus 

w  

"Een j eu 9 
In K,amr l- 

Fritz Van den Heuvel doet 't 
op zaterdag 12 augustus 

W il jij daar beweren 

dat je nog nooit van 
jeugdhuis Tonzent 

gehoord hebt? Ah, u maakte 

slechts een grapje! Daar zijn 
we blij om, want de gedachte 
dat er mensen zijn die bij het 

woord Tonzent aan waadvogels 
of Indonesische schotels 
moeten denken, is voor ons 

perfect ondraaglijk. 

Iedereen in Kampenhout weet 
dat er een jeugdhuis is, maar 

weten zij ook wat er allemaal 

gebeurt? 
Sex, drugs en rock'n'roll? Wij 

moeten je teleurstellen. De sex 

blijven we maar uitstellen en 
de drugs beperken zich tot het 

overmatig koffiedrinken ter 
onderdrukking van.., ja, van 

wât? De rock'n'roll daarente-
gen, dââr pleiten we schuldig. 
'n Mens is niet gemaakt om 

perfect te zijn... 
In al onze onovertroffen 

bescheidenheid zien wij 

Tonzent als een oase in de cul-

tuurwoestijn die de voorts fan-
tastische witloofstreek is. Wij 

zijn gulzig en willen méér dan 

Up With People in Kampenhout 
en duur discotheek-vertier 

buiten Kampenhout. 
Wij willen elke wéék uit ons 
dak gaan, in ons eigen dorp. 

Tonzent brengt maandelijks 

een film, een fuif, een sportak-
tiviteit, een optreden, een 

muziek-special, een vormende 

aktiviteit en vele extra's. 
Ons bekendste extraatje is de 

Jeugdveertiendaagse, elk jaar 

in augustus. Twee weken lang 
valt er elke dag wat te 

beleven! Stel die reis naar 

Mallorca dus snel uit en blijf 
lekker thuis... Of beter: sla je 
tenten zestien dagen lang op 

in Tonzent, want zo bruisend 
van leven heb je Kampenhout 
nog nooit meegemaakt! 

Redakte: Bert Verstraeten, Fanny Cabie, Stefaan Croon, Reinhart Croon Concept, vormgeving & illustraties: REINHARt VU.: Jeugdhuis Tonzent, Hutstraat 22, 1910 Kampenhout 



van 5  tot 20 augustus 1995 
Op de volgende bladzijden lees je het programma van de 

Jeugdveertiendaagse '95.  Je kan 'm lezen als een menukaart 

waar je alleen datgene uit kiest waar je zin in hebt. Wij 

hebben in zo ongeveer alles zin en hopen je vaak tegen 

het lijf te lopen! Tot dan! 

augustus 

tig 

zaterdag 5 augustus 
7 8 9 I1OI

1 14 1 5 1 16 1 7 1 
m d w d v z z Onthaaldag14 u + Fuit' met gratis vat 20u 

De onthaaldag is gratis, 
met spaghetti 's avonds 
inbegrepen. 
De fuif is ook al gratis. 

EI 

W ord je dit jaar 16? De hoogste 
tijd om je eerste stappen te 

zetten in Tonzent! 
Omdat we weten dat de Eerste Keer 
nooit makkelijk is, hebben we er iets 
op gevonden om af te rekenen met je 
drempelvrees. Zowel jij, als je vrienden 
en al je leeftijdsgenoten zijn meer dan 
welkom op de Onthaaldag. 

Verwacht je aan een doldwaas namid-
dagje vol maffe toestanden en maak 
meteen grondig kennis met het 
jeugdhuis. Je zal snel begrijpen 
waarom Tonzent voor heet veel 
mensen een tweede thuis is. De 
Onthaaldag is overigens een mooie 
gelegenheid om kennis te maken met 
een pak nieuwe leeftijdsgenoten. Kan 

nooit kwaad, toch? 's Avonds krijg je 
spaghetti en drank geserveerd, dus 
da's ook al een zorg minder. 
Maar we laten je niet zomaar gaan! 
Eérst moet er nog uitbundig gefuifd 
worden, en je zal merken dat dit één 
van de specialiteiten van het huis is! 
Op die fuif is natuurlijk absoluut 
iedereen welkom. 

augustus  

7 1 8 1 9  lio l  11 12 13 

14 15 i6 17 18 19 20 

mdwd v z z 

zondag 6 augustus 14 u 

Sport-1-n-enudag Alles is gratis, behalve 
indoor karting Coo 3f. 
per kwartier). 

V oor elk wat wils is de leuze van 
elke Tonzent-sportieveling. 

De Sportmenudag biedt dan ook een 
zeer ruime keuze uit allerlei sporten, 
die je zowel in (de buurt van) het 
jeugdhuis als op verplaatsing kan  

gaan beoefenen: kajakken, een biljart-
toernooi, een ping-pongcompetitie, 
honk-, basket-, volley-, en voetbal, 
vogelpik, een joggingroute, noem 
maar op! Als je wat geld op zak hebt, 
kan je ook mee gaan karten in 

Boortmeerbeek. Ook de denksporters 
kunnen bij het schaak- of dambord 
terecht. 
Al deze aktiviteiten vinden doorlopend 
plaats vanaf 14 uur. 

augustus 	5I 6  maandag 7  augustus 19U 

8191oI1112I13 

141516 l 17 I 18 l 1920   
mdwdv z z Ludiek kuisen Alles is gratis, op voor-

waarde dat je mee de 
handen uit de mouwen 
steekt! 

N a een stevig weekendje heeft ons 
jeugdhuis nood aan een grondige 

kuisbeurt. 
De werkgroep Onderhoud heet dan 

ook elke werklustige welkom om op 
ludieke en ontspannende wijze vloer-
tegels, toog en inboedel schoon te 
maken. 

Géén saai geschrob, maar wèl een 
spetterende choreografie die muzikaal 
zal ondersteund worden door de dee-
jay's van dienst. 

augustus 	5161 dinsdag 8 augustus vertrek: io u 
17 U 9 110I1112j13 

1 14115116117118  
mdwdvz z Uitstap naar De Panne Helaas! Trein, tram, eten 

en drinken worden deze 
keer door jou betaald. 

A h, de geneugtes van zon, zee, 
strand en verse vis! 

Het is hoogzeizoen en er hangt een 
lekker weertje boven België: het uit- 

gelezen moment om samen gezellig 
naar de Belgische kust te sporen. 
Zonnekloppen, op de dijk kuieren, 
strandspetletjes, pootjebaden en verse 

maatjes proeven aan een viskraamje. 
Lekker, toch? We rijden samen met 
trein en tram, ioo % plezier gegaran-
deerd. 
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0 
augustus 	5 6 woensdag 9  augustus vanaf: ii u 

7181OI11k2k3  1 14 	16 1 1 7 1  18 19 20 Culinaire filmdag nlet 4 films 
Je kan gratis naar de 
films kijken. 
Het eten kost een prikje 

N a een jaar lang voorproeven van 
onze maandelijkse vrijdagfilm, ver- 

wennen we de cinefiele gastronomen 
onder ons met vier films op één dag. 
Fijnproevers van alle genres worden 
verwacht voor een dag lekker filmpje 
kijken. 
Omdat je je met een lege maag moei-
lijk op het zilveren scherm zou kunnen 

blijven concentreren, serveren wij je 
toepasselijke hapjes bij elke film. Je 
hoeft hiervoor niet diep in je beugel te 

tasten: de brunch, thee, loempia's en 
popcorn staan op jou te wachten voor 
géén geld! 

iiu. The Breakfast Club met brunch 

14 U. The Cook, the Thief, his Wife and her Lover met thee 

17 u. Eat Drink Man Woman met loempia's 

21 U. Children of the Corn met popcorn 

augustus 	5I6 donderdag io augustus 20 u 
[71819 	111213I 

1 14 1 1 5 1 16 1 17118      19 I20 Rustdag met New Age Volledig gratis. 

T onzent zal deze dag via kussens, 
matrassen en aangepaste muziek 

herschapen worden in een oase van 
rust en geestelijke verrijking. 

Op de bezwerende tonen van esote-
rische New Age-muziek, zal de werk-
groep Instuif het beste van zichzelf 
geven om de aanwezigen een spiri- 

tuele wedergeboorte van jewelste te 
bezorgen! Iemand last van een slecht 
karma? Of gewoon nieuwsgierig? Steek 
je neus eens binnen! 

S. 

augustus 	5 16 vrijdag ii augustus 20 u 

8l9I1o 1  1 14115 1 16117 118 19 20 

m d w d v z z Interactieve Podiu-m-tock-tail 
rUT 	i11 

D e fijne heren en dames van de Elke geïnteresseerde die meent een Tussendoor wordt er door een vaste 
werkgroep Podiumprogrammatie act van enige betekenis te kunnen presentator een show opgevoerd â la 

laten het beroemde Tonzentpodium 	opvoeren, kan ongegeneerd het podi- 	Onvoorziene Omstandigheden. 
vanavond over aan de luimen van het 	urn op springen. Enige voorwaarde is 	Niet te missen als je van ambiance 
publiek, 	 dat het publiek vermaakt wordt. 	van hoog gehalte houdt. 

Alweer gratis. 

augustus 1 5  6 zaterdag 12 augustus 20 
7 8 9 I1OI1113 

14l1516l1718 19 20 1 

Cabaret-theater Fritz Van den Heuvel 	Een kaart kost 
Aan de kassa betaal 
je 150 Bf. 
(niet-leden:200 Bf) 

V orige jaren was dit steevast een 
zéér amusante, geslaagde avond. 

Na Kommil Foo, stemmenimitator Dirk 
Denoyelle, Vuile Mong & zijn Vieze 
Gasten en de Schedelgeboorten, 
hebben we dit jaar Fritz Van den 
Heuvel uitgenodigd. 
Hij won vorig jaar het Humorologie-
festival in Marke en werkte zijn show 
uit tot het avondvullende programma 
Grand Cru. Om de sfeer helemaal 
gezellig te maken, serveren we ook 
pittig op smaak gebrachte sangria. 
Om onze ouders te tonen welk 'n 
goede smaak we wel hebben, nodigen 
we ze uit om getuige te zijn van een 
knap staaltje hedendaagse humor. 
Deze show is immers V.T.! 

Volwassenen Toegelaten  

Fritz Van den Heuvel 

Enkele juryrapporten: 

"Een ontwapenend conferencier die 
geestige, stuntelige en intelligente 
humor brengt. 
Humor van de jaren '9o: hard, sar-
castisch en actueel!" 

Humorologie '94 

"Fritz heeft iets te melden: hiLraakt 
als één van de weinigen op dit:festival 
geëngageerd cabaret. Hij gaat niet 
alleen op leuk, maar durft het aan om 
tussen neus en lippen door stevige 
onderwerpen als dood en kanker aan 
te roeren. Fritz kan ver komen" 

Leids Cabaret estiva! '9 
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Ludiek kuisen Uitstap Culinaire Rustdag 
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Onthaaldag Sport-menudag 

> tus 	9 5 
+ Fuif met gratis vat 

(met gratis maaltijd) 5 	
Onthaaldag: 14 U. Begin: 14 U. 

(gratis) 6 Fuif: 20 U. 

(gratis)  

Wilde interactieve Cabarettheater Fritz Stripbeurs met 

,ge] Podiumcocktail Van den Heuvel oude en nieuwe strips 

rt 	20 U. Begin: 20 U 

(gratis) 
Begin: 20 u. 
Kaarten: 100 Bf. 
Inkom leden: 150 Bf. 
Inkom: 200 Bf. 

Begin: 14 U. 

(gratis) 13 
Travestieten -  Metal Molly Barbecue 

hi] instuif met cocktails + The Romans 

n: 20 U. 

:is) 
Begin: 20 U. 

Inkom: gratis 
Cocktails: 8o Bf. 

Deuren: 20 U. 

Kaarten: 150 Bf. 1 	Inkom leden: 200 Bf. 
 Inkom: _250_Bf.  

Begin: 19 U. 

Smulkaart: 300 Bf. 2V 

jeugdhuis tonzent 
kampenhout 



augustus 	5 	zondag 13 augustus vanaf: 14 U 

14I15I16I171819 0 Stripbeurs met oude en nieuwe strips 
De stripbeurs is gratis, 
de strips niet. 

Z oals vaste Tonzentbezoekers de 
afgelopen maanden hebben mogen 

vaststellen, heeft de werkgroep 
Stripbib (hip! hip!) een tweede adem 
gevonden. 
Ze brengen ons een stripbeurs waarin 
zowel de leek als de doorwinterde 
kenner hun gading moeten vinden. Je 
zal er echter niet alleen de nieuwe 

strips vinden! Je kan ook komen 
snuffelen in de tweedehandse strips 
die te koop aangeboden worden. 
Heb je zelf een collectie golden oldies 
die je kwijt wil? Je kan ze op onze 
beurs te koop aanbieden! Voor meer 
informatie hierover bel je naar Tonzent 
en vraag je naar een stripbib-mede-
werker. Allen daarheen! 

augustus 	5l6 maandag 14 augustus 19 LI 
7 1819 1 10 1 11k2k3 1  m 15 k6 k7 k8 k9 I 2O 

 

Ludiek kuisen mdwdv z z 

N a alweer zeven zware dagen zon- 	achter de oren. Daarom zetten we 	alsof we in de ban van smetvrees zijn. 
der zich gewassen te hebben, 	Tonzent nog eens 20.000 mijl onder 	Tussendoor vergeten we geen plezier 

voelt ons jeugdhuis zich smerig tot ver 	water en schrobben en poetsen we 	te maken. De stereo staat aan. 

Alles is gratis, op voor-
waarde dat je mee de 
handen uit de mouwen 
steekt! 

augustus 	5 6 1 i dinsdag 15 augustus vertrek aan Tonzent: 14 U 
7 18 19 1 	 1 3 1  

1 14 0  16 1 17 1 18 . 19  20iDe unieke sfeer  

mdwdv z z uitstapstap naar Marktrockk (met de fiets) 	is gratis. 

O m de organisatoren van Marktrock der bekende bands hun kunstjes den in Leuven die avond minder dan 
ook iets te gunnen, trekken wij tonen. Wij zullen dit fietsgewijs doen ooit een lachertje is. 

vandaag naar het provinciestadje 	omdat dit ecologisch verantwoord is 	Doe ons een lol, en zorg ervoor dat je 
Leuven, waar enkele bekende en min- 	en vooral omdat een parkeerplek vin- 	fiets langer dan ioo meter meegaat. 

augustus 	5 6 woensdag 16 augustus 20 U 
7 18 19 1 1011112I13I 

1415 0 171819 I 20  Tonzent Unplugged De toegang is gratis. 

5  oms hebben wij van Tonzent eens 
zin om goed gek te doen. Vandaag 

hebben we er iets op gevonden: 
Tonzent Unplugged, ontsproten aan 
één van onze ziekste breinen. 
Niet het halfslachtige gedoe dat we 
van MTV kennen, maar ècht de 

stekker uit de muur, gewoon géén 
electriciteit die avond, op de koelkas-
ten na, want de drank moet ten allen 
tijde fris blijven! 
We doen het vanavond dus met 
kaarslicht en omdat de stereo niet kan 
spelen, zingen we toch gewoon zelf 

zeker! 
Als je zin hebt, breng je je gitaar en 
kampvuur mee, of bedenk zelf maar 
iets leuks. 
Maar denk eraan: géén electriciteit! 

augustus 	56 donderdag 17 augustus 20 

71819 11011112I13 

1 141 -1 51 16  0  18 19 201 

m d w d v . z Z_ Rustdag met T 'al' -chi' De toegang is gratis. 

I n China weten ze er alles van en in 
Kampenhout en omstreken bin-

nenkort ook. 
Wij geven vanavond eer initiatie in 
deze bewegingsleer die de concen- 

tratie, coördinatie en het denkvermo- 
gen moet verbeteren. 	 - 
Je hebt het wel al eens op TV 	zien: 
parken en metrostations vol Chinezen 
die zeer trage bewegingen uitvoeren. 

Dât is dus T'ai-chi. Als alles goed 
gaat, zou ons algehele lichamelijke en 
geestelijke functioneren er die dag 
aanzienlijk op moeten vooruit gaan! 
Ook benieuwd of het helpt? 



The Romans rockten al drie CD'S vol 
(de vierde verschijnt nog dit jaar), 
speelden op alle grote festivals 
behalve T/w en maakten erg grote 
indruk bij hun vorige Tonzent-door-
tocht, enkele jaren geleden. De 
Tonzentleden stemden hen toen 
trouwens naar de eerste plaats in de 
Tonzent-pop-poll. Betere garanties voor 
een goed optreden bestaan er niet! 

augustus 	I6l zondag 20 augustus 19U 

1 7 18 1 9  1101 111213 

14I 15l 16 l 17 l 1sl 19 Tradit10101Clemdwd  
	barbecue v z z 

•. 
augustus 	5 6 vrijdag 18 augustus 20 U 
7 1  8 19 1 101 11 1 12 1 1 31  

1 141 1 51 161 17  El  19  120 Travestieten-inStUif met cocktails De toegang is gratis, de 
cocktails zijn voor de 
travestieten soms gratis. 

C e soir girls do boys and boys do 
girls. Iedereen die verkleed als het 

andere geslacht komt, wordt vanavond 
flink in de watten gelegd. 
In een super-kitscherig sfeertje zullen 

wij de rollenpatronen eens flink op 
hun kop zetten en de eendags-traves-
tieten tracteren op de beste cocktails 
van het huis! 
Je hoort het goed: tracteren. Want de 

verklede exemplaren kunnen regel-
matig een gratis cocktail komen halen! 
En wees gerust: we hebben Jambers 
niet uitgenodigd. 

augustus 	516 zaterdag 19 augustus 20 11 

l7189'1O1113  1 14 1 15 1 16117 1 18 • 2O 

d w d v z z Optreden MCtal. M011y + The Romans Kaarten kosten 150 Bf. 
Aan de kassa betaal 
je 200 Bf. 
(Niet-leden: 250 Bf.) 

A Is goeie optredens jouw kopje thee zijn, hebben 
we iets fijns voor jou in petto! 

Uit de crème de La crème van de vaderlandse rock 
kozen we voor jullie de snel rijzende sterren van 
Metal Molly en - als klap op de vuurpijl - de 
ervaren rockers van The Romans. 
Deze twee bands zijn springerig en spontaan, 
hebben gouden stemmen en schrijven zéér aansteke-
lijke muziekjes. Hardpop met kwaliteitslabel. 
Het plan is het volgende: je komt naar Tonzent, je 
bent getuige van twee fantastische, energieke optre-
dens en je gaat enkele uren later weer naar huis 
met het zweet tot aan je kin en je kleren goed 
gestoomd. 

ÂMetal MoLly won vorig jaar de 
Rockschot-wedstrijd, scoorde hoog in 
HuMo's Rock Rally en gaat op tournee 
met Ashbury Faith. 

Koop vooraf een barbe-
cuekaart, noodzakelijk 
om te kunnen deelne-
men aan de barbecue. 
Ze kost 300 Bf. 

T raditiegetrouw sluiten wij onze 
Jeugd-14-Daagse af met een smake-

lijke barbecue in de idyllische 
Tonzenttui n. 
De zwoele zomeravond en de kippe-
boutjes zijn al besteld, zodat niets een 
waardig sluitstuk in de weg kan staan. 
De spontane fuif achteraf laten we aan 

de deelnemers. Die zijn daar immers 
het best in. 
Klein addertje: je moet wel vooraf een 
barbecue-kaart op de kop getikt 
hebben in het jeugdhuis. Die moet je 
de avond zelf kunnen voorleggen 
telkens als je langs de barbecue 
passeert. Op de kaart staat het 

volledige menu vermeld, dat stap voor 
stap afgestreept wordt. 
Als je zin hebt, kan je samen met ons 
liederlijk en emotioneel worden bij de 
fantastische voorbije zestien dagen, en 
getuige zijn van de grote beloftes die 
al afgelegd worden voor volgend jaar. 
Ay hombre, het was prachtig! 

7 
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II 

september Ï 
6 	8 9j 
13 	1516171 

20 	22232j 

27 	1 29  301 
mdwd v z z 

September in Tonzent 
De werkgroepen in Tonzent organiseren 
elke maand één aktiviteit. 

Zo is onze werking gegarandeerd van een 
minimum aan aktiviteiten. Kijk mee wat 
we voor september al in petto hebben: 

i Podium: 	Bittersweet (pop) 	 Elke eerste vrijdag 

2 Vorming: 	Rode Kruis over Ruanda Elke eerste zaterdag 

3 Gewone instuif 

6 Gewone instuif 

8 Gewone instuif 

9 Sport: 

io Gewone instuif 

13 Gewone instuif 

15 Film: 

16 Gewone instuif 

17 Gewone instuif 

20 Gewone instuif 

Zwemmen 

My own private Idaho 

Elke tweede zaterdag 

Elke derde vrijdag 

22 Muziek-special: Disco 

23 Gewone instuif 

24 Gewone instuif 

27 Gewone instuif 

29 Gewone instuif 

30 Gewone instuif 

Elke vierde vrijdag 

Tonzent in het kort 

~1 *41 

Les 1 Tonzent bestaat 
Ons adres: 

Jeugdhuis Tonzent 
Hutstraat 22 
	

Ons telefoonnummer: 
1910 Kampenhout-Reist 

	
o16 65.04.61 

Les 2 Ton zent is II j eugdhuis 

T onzent is een sympathiek 

jeugdhuis in Kampenhout (tussen 
Leuven en Mechelen) dat jongeren uit 
heel Vlaams-Brabant onder zijn 
ledenbestand telt. 

De werking wordt uitsluitend gedragen 
door jongeren. En met het nieuwe 
werkgroepensysteem (waarbij elke 

werkgroep een deel van het werk voor 
zijn rekening neemt) staat het 
iedereen vrij om naar believen mee te 

werken aan zijn of haar Tonzent. 

De werkgroepen: 
• Sport 
• Stripbib 
•Podiumprogrammatie 
• Onderhoud 

• Vorming 

• Fuif & Instuif 
• Tap 
• Publiciteit 
• Tonzentkrant 

Zin om mee te werken? Kom naar 
Tonzent en zoek contact met de werk-

groep-verantwoordelijken van dat 

moment. Hun namen zijn wel ergens 
geafficheerd en de kans is groot dat 

ze nog aanwezig zijn ook. Ze zullen je 

met plezier te woord staan. 

De strip-bib van Tonzent 
Tonzent herbergt boven de hoofdin-

gang een heuse strip-bibliotheek met 
een aanzienlijke collectie strips van 

het heel lichte tot het heel zware 

genre. Sinds maart heeft de bib 
trouwens een grondige face-lift onder-

gaan. Kom maar eens kijken! 

De openingsuren: 
• Jeugdhuis: 

woensdag 19 U. tot 23 u. 

vrijdag 19 u. tot oi u. 
zaterdag 19 u. tot oi u. 

zondag 17 U. tot 23 u. 

Tijdens de schoolvakanties is Tonzent ook 
op weekdagen open van 19 U. tot 23 u. 

• Stripbib: 
zaterdag 21 U. tot 23 u. 

zondag 9.30 U. tot 11.30 u. 

Les 3 Tegen zo'n lidkaart zegje   niet nee!   (Toch?) 

Lid worden van Tonzent 
Een Tonzent-lidkaart geldt voor één 

Tonzent-werkjaar. Het werkjaar begint 

met de Jeugdveertiendaagse. In 
Tonzent loopt de kalender dus van 

augustus tot augustus. Aan het begin 
van elk werkjaar komen we tradi-
tiegetrouw met onze nieuwe lidkaarten 

op de proppen, waarvan we er telkens 
zo'n 250 kunnen slijten. 

Je zou je kunnen afvragen: waarom 

zou ik in jezusnaam een bankje van 

ioo inruilen voor zo'n kartonnen 
niemendalletje? Heb ik er wel wat aan? 

Reken maar van yes! In de eerste 

plaats betuig je duidelijk je steun aan 
het jeugdhuis en dat geeft ons de 

morele en financiële steun om door te 

gaan op ons 
elan. Maar je 

krijgt ook 	 - 

veel terug 
voor jeioo 	 jeugdi 
frank! 

Tweemaandelijks vind je de 

Tonzentkrant in je bus, die je feilloos 
op de hoogte houdt van de komende 

aktiviteiten in Tonzent. Bovendien valt 
je het hele jaar door een hoop kortin-

gen te beurt bij Tonzent-optredens, 

jeugdhuizentochten, Tonzent-t-shirts en 

alles wat van ver en dichtbij met het 
jeugdhuis te maken heeft! Uiteraard 
ben je ook meteen lid van de indruk-
wekkende strip-bibliotheek. Kortom, 

geen weggegooid geld, integendeel. 

Gewone instuif? 
Wat voor een beest dat 

is? Het is gewoon tradi- 
tioneel jeugdhuisjargon 

en het betekent niet 
meer of minder dan 'een 
avond wanneer Tonzent 

gewoon open is'. 

'Gewoon' wil zeggen: het 
jeugdhuis opent ten laat- 

ste om 19 uur (zondag 

om 17 uur) en sluit ten 
vroegste om 23 uur (vrij- 

dag en zaterdag om oi 

uur). 
Tussendoor houdt de 

tapper/verantwoordelijke 

van die avond het 

jeugdhuis en de CD-spe-

Ier draaiend. 

Let toch maar op: een 

gewone instuif kan soms 

op een zeer ongewone 

avond uitdraaien! 

luis tonzent 

Nôg niet overtuigd? 
Reken maar eens uit wat je 

alleen al in deze 

jeugdveertiendaagse bespaart 

als je lid bent van Tonzent. De 

prijzen voor leden en niet-leden 

staan duidelijk bij elke aktiviteit 

vermeld. 

Je merkt het: die schamele ioo 

frank heb je in een wip weer 

teruggewonnen! 

Champagne! 


