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Hoi!

Ofwel ben je al sinds Jaar en dag lid van
ons jeugdhuisje en weetje dat augustus in
Tonzent voor de Jeugdveertiendaagse
staat, ofwel ben je 16 en krijg je voor het
eerst een Tonzentkrant in de bus. In beide
gevallen kan je in dit boekje lezen wat er
tussen 9 en 25 augustus allemaal te doen is
in en om ons optrekje aan de Hutstraat in
Reist.

Het is weer een hele kluif waar u twee

weken lang naar hartelust kan aan knauwen en
dabben en dat voor zo weinig geld dat je het niet
voor mogelijk houdt. En dit jaar hebben we zelfs
nog iets nieuws verzonnen zodat het voor echte
Tonzentadepten nog goedkoper wordt. Want wie
elke activiteit wil meemaken moet toch 900 fr.
ophoesten en dat is nog steeds een hele hap uit een
tiener- of studentenbudget. Daarom hebben we
voor de jongste editie van de J14D een over all-
kaart gemaakt; een soort abbonnement dat je voor
750 fr. kan kopen en waarmee je toegang krijgt tot
alle activiteiten van de eerste tot de laatste van

deze helse 14 dagen. Koop ze bij Fanny of vraag
ernaar aan toog!

Wat u verder nog hoort te weten over
Tonzents drukke augustusagenda vind je aan het
J14D-informatiepunt dat sinds kort de
instuifruimte siert of verder in dit boekje. Veel
leesplezier gewenst dus en vooral 't amusement
tijdens de Jeugveertiendaagse. Shamayee!

Lieven
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OELHM^E

OPENINGSUREN :

Maandag tot zaterdag van 07.00u. tot 12.30u.
en van 14.00u. tot 19.00u.

Wij zijn ook zondagvoonniddag open
van 07.30u. tot 12.30u.

Dinsdag ganse dag gesloten

VERSHEID...

DICHTBIJ

Ria & Gust Hanssens

Kerkhoflaan 24

1910 BERG

Tel : 016/65.62.87

Lotto tot zaterdag 16.00u
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Onttiaaldag met üratii Fuif
Eerste dag van de J14D '96 en meteen een eerste kennismaking met ons aller jeugdhuis voor de nieuwe lichting 16 & 17 jarigen, want 's namiddags zullen
vakkundige scheepslui en ouwe zeebonken hen veilig de Tonzenthaven binnenloodsen.
's Avonds kan iedereen dan kosteloos zijn lijf komen schudden op het ritme van zwoele zomermuziek en tussen het geschud door de première van de
nieuwe Tonzent T-shirt meemaken. Naar goede gewoonte zal er ook weer een gratis vat aangeslagen worden en voor de niet-alcoholistcn onder ons is er
free frisdrank.
Shake yourbut!

Vrijdag 9 augustus 1400u gratis



OPTIEK

HAACHTSESTEENWEG 206 • 1910 KAMPENHOUT • 016 / 65 12 50
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HuziekM
Geen moeilijke aardrijkskundige weetjes of encj clopedische vragen over de recente literatuurgeschiedenis, maar wel een gezellige kwis over een
onderwerp waar de meesten van ons over kunnen meepraten : popmuziek ! Een team experten met heel verschillende muzikale smaken zorgt eivoor dat er
zoveel mogelijk genres aan bod komen, van house en jungle tot reggae en heavy metal en alles daartussen. Aartsmoeilijk zal het niet zijn, er zijn
bescheiden, maar toffe prijzen en bovendien zullen er ook enkele plezante tussendoortje zijn.
Een gezellige avond, kortom.

Zaterdag 10 augustus 2000u 50,- per deelnemer



''Ml

GO travel
Haachtsesteenweg 202
tel: 016/65.67.11

fax: 016/65.67.98

Uw reisbureau

Gratis transferten naar en

van de luchthaven !
rROISSf^^
^^Qa^tiSnomie^

de-^Ftnrice

Croissanterie

Croissy Kampenhout
Haach tses teen weg 506

Tel: 010/65.13,90

Zelf gemaakte patisserie
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^tripbeun
Een uitgebreide collectie tweertehands beeldverhalen aan interessante prijzen en het nieuwste onder de zon \'an stripland zuilen die dag de plaats van
biljart, voetbal- en pingpongtafel innemen.. U wordt uitgenodigd om eens te komen neuzen tussen al dat stripgeweld en misschien ook wel om een koopje
te doen.

Opgelet! De stripbeurs begint al in de namiddag en maakt later op de dag plaats voor een vliegende PC en een heuse mfómetinitiatie vanwege Ingmar en
Bridgie. Wie fameuze Tonzent5/te eens wil bewonderen dient op de afspraak te zijn.

Zondag 11 augustus 1400u gratis



't Zaaltje aan 't Kanaaltje

Leuvensesteenweg 1
[onder de brug van Kampenhout]

Open : April - October

m■

BANK

è
Gemeentekrediet

VAN BEETHOVENLAAN 2-1910 KAMPENHOUT - TEL (016165 76 67
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Koddig Kuisen KKtioiiyt
Sensueel slowen met een natte dneil of rock 'n rollen met een gummizwabber. Met een emmer in (te hand kom je door het ganse land I Een ontspannende
0]^napbeurt van de keet met een romantisch muziekje op de achtergrond en gezellig klusjes klaren is wat er voor dan op het programma staat. Als je zin
hebt om een handje toe te steken, aarzel dan niet want vele hancten maken licht werk ...
Als dit titanenwerk dan gedaan is. kan je je borstel of kwast inruilen voor een overheerlijke lolly en nog een uurtje nasabbelen.

Maandag 12 augustus 1900u uiteraard gratis



tt hfCMt^i

- /4Ue cUi^e» vetA inaod
-  eK f/utit t' étuaUCe/t
- P" tCfKO, (fenqonjde eAcmeutenU- en éaoA
-  «AM/tUuuMt Wijnen en ti^eunen

Sfxcuüitdt
van het huis I

Den Biechtstoel
Taverne, Restaurant, Frituur, Feestzaal
Alle snacks. Spagetli. enz...

Open van 11 tot...
Gesloten op maandag

Dorpstraat 16
1910 Kampenhout
Tel. 016/651127

BVBA Van Craenenbroeck
Drankcentrale

Oude

npenhoï
QraeutjeHever

H. Tobbackstraat 29 1910 Kampenhout
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Tekenfilmfeitival
Voor zeemzoete Disn^r's hoeft U niet te komen, maar een stevige brok getekende humor kan U wel krijgen. We laten Ome Walt toch nog opdraven met
het al wat oude. maar nog steeds charmante Merlijn de Tovenaar (lAxDQ) en even later krijgen we Jan zonder Vrees te zien (16u30).
Na Animal Farm (u weet wel. all animals are equal enzovoort) om 19u30 kijken we naar de mafte fratsen van Tarzoon (22uOO) en nog wat later verschijnt
de moreel nauwelijks verantwoordbare, maar desondanks hilarische Fritz the Cat op het scherm van CinéTonzent (24u00).
Bij de weg ; 's namiddags kan je je kleine broer of zus gerust meebrengen, maar 's avonds is het echt wel KNT. Popcorn present!

Dinsdag 13 augustus 1400u/1900u gratis, gratis en nog eens gratis



BROOD BANKET

BAKKERII10

Bergstraat 48 -1910 BERG
Tel. 016/65.15.43
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Uitstap naar Narjcttock
Zoals elk jaar gunnen we de collega's uit Leuven ook wat en dat doen we op woensdag. Niet op Pop-hoogdag 15 augustus, want die zit volgestouwd met
acts die we al op ons eigen podium aan het werk zagen (Metal Molly en De Mens bijvoorbeeld).
Raymond van het Groenewoud, Right said Fred, Robert Cray, The Boerenzonen op Speed en Noordkaap kunnen wel op Tonzentpublick rekenen.
Afspraak om 17u00 aan Tonzent met de fiets.
Lel your longue fooi around!

Woensdag 14 augustus 1700u vertrek aan Tonzent
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Rustdag met Pottenbakken
Wie door de Boerenzonen platgespeeld is of nog op de Noordkaap rondhangt, mist niet al te veel. Nogmaals ; we gunnen de collega's uit Leuven ook wat.
In Tonzent wordt er immers gerust.
Voor 15 gegadigcten is er echter wel wat unieks. Zij mogen een brok klei op de draaitafel kwakken en dan proberen er een keramiek hoogstandje van te
maken. Iemand die het allemaal al eens eerder gedaan heeft, helpt je daarbij. Wel op voorhand inschrijven aan het J14D-informatiepunt.

Donderdag 15 augustus 2000u gratis inschrijven
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Galabal
Vorig jaar nog manwijf ofjeanelte; dit jaar keurig ingepakt en galant rondwalsend op een bal met p«ncA. Weg met de kitch! Nooit meer wansm^elijke
travestie en geile glamour. Gedistingeerde klasse en smaakvolle stijl zullen vanaf nu, en in het bijzonder op vrijdag 16 augustus het Tonzentpubliek
sieren. Wie in zijn gewone plunje komt moet 100 ballen neertellen, wie zich wat opdirkt (in het gdjruikelijke jargon : stadskledij verplicht, avondkledij
gewenst) is van zulks vrijgesteld.
Après mus les mouches!

Vrijdag 16 augustus 2100u 100,- / verkleed - gratis
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Organic f niit Band
Ze zijn met 12. ze spelen 24 karaats fiuik en garanderen een bruisend en swingend feestje. De hyperkinetische blazerssectie laat het spuug uit hun
trompetten vliegen, de muziekjes zijn zomers, de zangeresjes mooi, de danspa^es wulps. Ambiance is dus Juli proof garanti. Wie hierop kan blijven
stilstaan is ofwel overleden, of nog niet geboren !
Lang le\'e Sesamstraat!

Zaterdag 17 augustus 2000u wk 150,- kassa 180,- / 200,-
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Baieballtoemooi oi Kaïting
Baseball speel Je uiteraard met een baseballbat (en niet met een tennisracket zoals sommigen tijdens hun kindeijaren op de Chiro leerden, n-ant met een
tennisracket speel je uiteraard tennis), doch dit geheel ter zijde. Waar het om gaat is dat we die zondagmiddag in het Park van Reist de strijd aangaan met
enkele jeugdverenigingen uit de buurt (de Chiro met hun tennisracketjes bijvoorbeeld) en dit op baseballende wijze. Wees op je honk, bro !
Oh ja. er gaan ook nog enkele snelheidsmaniakken karten. Voor de kapitaalkrachtigen onder U: dat zal waarschijnlijk 's avonds zijn. Of om het met de
woorden van Michel Vaillant te zeggen : VRRRCXDAAAARRRR !!!

Zondag 18 augustus 1300u / 1900u gratis / 750 per 3Gmin



Jeugd 14 Daagse JII Tonzent

9 I 10 I 11 I 12 I 13 I 14 I 15 I 16 I 17 I 18 I 19 I 20 i 21 I 22 I 23 ( 24 125

Beotig Boenen m Kauwgomballen
Met je slurf alles schoon spuiten of mekaar handig van luizen ontdoen (en die dan met smaak opsmikkelen). Het doet er niet toe welk dierlijk wezen je het
best ligt, als je maar present bent voor het mierenwerk dat het rein (w buddy) houden van een jeugcUiuis is. Wat niet wil zeggen dat we ons niet zullen
amuseren. Het wordt kraaien van plezier en gieren van het lachen.
Achteraf komt de dierenverzorger ons voeieren met sjikken in alle mogelijke kleuren.

Maandag 19 augustus 1900u uiteraard gratis
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Brouwerijbezoek
Vandaag trekken we naar SteenhuSel alwaar de Palm uit de grond borrelt; (te bron van het gerstennat waarmee in Tonzent menig dorstige gelaafd wor<b.
En zoals U weet hoort bij een rondleiding in een brouwerij een uitgebreide degustatie. We zullen Bob moeten vragen om mee te, komen, want voor ons
vervoer zijn we afhankelijk van autorijdencte geheelonthouders. Dus Bob ?
Inschrijven aan het J14D-informatiepimt.

Dinsdag 20 augustus 1400u waarschijnlijk gratis



taverne - ̂ ^eAlauranl - ̂ iijarlzaa^
C^kanlatA J-^aÉace

Stationstraat 13 -1910 Kampenhout

® 016/65.11.02

■ Alle dagen open van 12 uur.
■ Zaterdag opéi vanaf 14 uur.
• Zondag open vanaf 10 uur. BTW 732.211.032
• Maandag gesloten. H.R.B. 518.688
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Pyama inttuiBleep in-Dauwtrip
Niet dat we in Tonzent slaapkoppen zijn. maar de vervelende tocht huiswaarts is er wel eens teveel aan. Daarom blijven we deze keer gewoon ter plekke
slapen. Om te tonen dat we het niet vergeten zijn trekken we alvast onze pyama aan. 't Is trouwens in tentjes in den hof te doen. dus voorzie U van het
nodige (tent. slaapzak, tanttenborstel,. ..). Voor het krieken van de dag maken enkele sadisten ons al wakker zodat we van de opkomende zon kunnen
genieten. Voor de dauwtrippers is er ook ontbijt aan de democratische prijs van 50 frank.

Woensdag 21 augustus 1900u / OSOOu AM bijna gratis



schoonheidsinstituut
katleen

Zon- en Woensdag gesloten Brouwerijstraat 37A
® 016/ 65 61 38 1910 KAMPENHOUT
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Kaas en Hijnavond
Wie het nachtelijk avotuur van de vorige dag goed doorgekomen is, kan evengoed in Tonzent zitten gapen als thuis en die van vorming zullen
ondertussen met veel plezier kaas en wijn in uw strot rammen en er nog doodleuk 200 frank voor vragen ook. Kaarten zijn voor die prijs te koop tot ten
laatste één dag op voorhand Er zal trouwens licht klassieke muziek te horen zijn om aldus de vermoeide trommelvliezen zachtjes te masseren.

Donderdag 22 augustus 2000u 200,-



A* Kan Hout-I/Katzeels

Juwelen - Uurwerken - Klokken - Barometers - Tin

Dienst na verkoop - Eigen werkhuis voor herstellingen
Gesloten zondag, maandag en feestdagen

Stationsstraat 15, 1910 Kampenhout - Tel. 016/65.55.99

houtcentrum n.v.

Rusthuisstraat 7 -1910 Kampenhout

Tel.:016/65 51 23 - Fax : 016/65 75 83

Foto Roger

Dorpstraat 21
1910 Kampenhout

Tel: 016 / 65 54 44
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Tapweditrijd
Weel U hoe U een pint van een schuimkraag met de juiste vingerdikte voorziet ? Weet U de bestellers op een vlotte manier het ge\'raagde te bezorgen ?
Weet U ook wat U moet weten om ons jeugdhuis op de gepaste wijze open te houden ? Dan moet U zeker mee doen aan de tapwedstrijd. En anders ook
natuurlijk ! Een deskundige jiu>- zal uw getap beoordelen en U al dan niet tot geschikt tapper uiuoepen. Deelnemen is alvast belangrijker dan winnen in
dit Olympisch tijdperk

Vrijdag 23 augustus 2000u gratis



TEL. 016/65 51 32

unic
KAMPENHOUT

MAAND

OPEN OP ZONDAGVOORMIDDAG
VAN 8u30 TOT 12 u.

AG GESLOTEN
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Ouderavond met ̂aneria en Cabaret
Met deze aktiviteit richten wij ons ook eens tot de sponsors van onze leden, met andere woortten hun ouders.
U zal naar goede gewoonte weer kunnen genieten van een goed glas sangria, opgediend door onze leden en tappers en de prachtige retoriek van ons aller
voorzitter.

Voorts hebben wij dit jaar ook Cirque Dada uitgenodigd die de avond zullen vervolmaken met enig prettig muzikaal vermaak.

Zaterdag 24 augustus 2000u wk 150,- kassa 180,- / 200,-



ABB
verzekeringen

ABB



Jeugd 14 Daagse JH Toment

9 I 10 I 11 I 12 |13 I 14 I 15 I 16 I 17 I 18 I 19 I 20 f 21 I 22 I 23 I 24 I 25

Tuinfeest
Na enige doortastende graai^'erken in ons persoonlijk sluikstort vond de werkgroep Onderhoud een homp gras. Reden genoeg voor die andere werkgroep
Fuif en Instuif om er een tuinfeest van te maken. Aangezien wij wegens het naleven van de burenrust de stereo niet buiten zullen zetten, zal voor live
muziek gezorgd worden. Al uw vleselijke lusten zullen tevens bevredigd worden door de meisjes van F&I.... Dit met een hoop kolen, een rooster en de
restjes van ̂  Covee. Barbecue dus. Koop op voorhand een kaart bij Merel of Faimy.

Zondag 25 augustus 1800u 300,-





Udkaaiten: (olletton item of onoverkoombaar -

euvel?

Elk jaar rond deze tijd kruipt
iemand van de Tonzentcrew achter zijn
computer, rijdt dan met een printje naar de
drukker en komt even later glunderend
terug met een pakje drukwerk onder de
arm: de lidkaarten voor het volgende
werkjaar!

Het duurt dan niet lang of er komt om de
vijf botten iemand aan mv kop zagen om zo'n ding
te kopen. En waarom zou Je ̂ ar in hemels naam

100 duurverdiende franken aan weggooien? In de
eerste plaats omdat het verplicht is als je je in ons
jeugdhuis wil ophouden en dat willen we
natuurlijk allemaal. Maar er is gelukkig ook meer.

Er is het gratis drankje op je verjaardag,
kortingen voor activiteiten hier en daar en nog
enkele andere kleinigheden. Maar het leukst is
natuurlijk de tweemaandelijkse Tonzentkrant die
je zes maal per jaar zo maar in je bus krijgt. Dit
jaar zal Veerle ervoor zorgen datje dankzij ons
periodiekje steeds goed op de hoogte blijft van wat
er allemaal te gebeuren staat en dat de literaire
uitspattingen van schrijfgrage leden en mede
werkers je onder ogen komen. En dat alles voor
één stom briefje van honderd frank. Geef toe

dat het niet veel is.

Vanaf de eerste dag van de Jeugd-
veertiendaagsc waaraan dit krantje gewijd is. kan
je je zelf zo'n kleinnood aanschaffen en dus prompt
lid worden voor het ganse werkjaar '96-91. Ren
dus naar die toog. sleur de tapper van dienst uit
zijn drukke bezigheden en eis je persoonlijke
lidkaart!



T-shlrt
Le Nouveau Textile est arrivé!

Nu al bijna 5 jaar geleden ontwerp
RElNHARt voor het eerst een t-shirt voor Tonzent.

Vooraan het silhouet van een kat die in een

okerkleurig vizier loopt. Achteraan hetzelfde
silhouet, maar een ktvartslag gedraaid, waardoor
de kat plots een mens wordt; een dynamische
Tonzentmens. gehuld in Tonzent-t-shirt. gezegend
met het nachtelijke instinct van Perzen en
Siamezen. We lieten 60 exemplaren drukken, die
druppelsgewijs de deur uitgingen • tot de voonaad
uitgeput was. Historisch detail: ze werden het
eerst verkocht en gedragen op 2.^ augustus '91. de
dag dat Gorky kwam optreden voor 350 fans.

Een jaar later waren deze t-shirts versleten en beu
gezien en kwam er vraag naar een nieuwe reeks.
Na de kat zette Rein de logische stap naar de zijn
tegenhanger de hond - een kogelrond mormel, met
een sullige blik en ver\'aarlijke tanden. E>uidelijk
ongevaarlijk, jong en dus goedgelovig, een olijke
spring-in-'t-veld zonder kapsones: hel profiel van
de modale Tonzentbezoek(st)er. zo die al bestaat.
De hond was grappig en sloeg geweldig aan. Op de
jaarmarkt '92 vlogen ze de doos uit. Even later
waren ze alle 80 verkocht.

Ook in '93 moesten er nieuwe t-shirts

komen, kwamen enkele jongens en meisjes, met
een afgewassen hond op hun buik. Rein inpeperen.

In het jaar van de hond had hij in een jolige bui
geopperd dat het volgende Tonzentdier een konijn
zou zijn en zie : hij hield zijn woord. Een konijntje
dat door het Grote Tonzentboek bladert en even in
tristesse ver\'alt bij de passage die zegt dat kleine
konijntjes nog niet naar het jeugdhuis mogen gaan.
Na drie dagen waren zowel de 30 groene als de 30
wijnrode t-shirts verkocht.

In '94 begon het tijdperk van de vis. die
rond tijd ook het logo van Tonzent werd (omdat
idereen er zich als een vis in het water voelt, dat

spreekt!). Voor het eerst werd er op eco-t-shirts
gedrukt en het ontwerp bevatte een e.\tra tip voor
de moeders van de Tonzentleden; wassen op 40°
a.u.b.!



In '95 was de Tonzcnlvis ingeblikt, maar
dat zou niet lang duren ; het blikje stond al half
open en met een knal zou de Tonz.cntvis zich
\ rijzwemmen. Tonzent laat zich immers niet aan
banden leggen! Voor het eerst was het t-shirt in
\ erschillcnde maten te krijgen, zodat het iedereen
als gegoten kon passen. Voor de licfliebbers: er
zijn er nog enkele over!

1996: Wat doet Paul Van Ostaaijcn (1896
- 1928) op het Tonzentshirt!? Paul Van Ostaaijcn.
Met Guido Gezellc en Hugo Claus zal hij wel
zow at onze bekendste dichter zijn en in elk geval
de belangrijkste Vlaamse schrijver uit de eerste

helft' van deze eeuw. Is dat reden genoeg om zijn
beeltenis op het nieuwe Tonzentshirt te zetten? De
t-shirts met de Tonz.entdiercn (de kat. de hond. het
konijn en de Tonzentvis) hadden immers succes,
gingen meestal vlot van de hand en sierden
honderden borstkassen die Tonzent een warm hart

toe droegen.

Dit jaar zagen we echter de kans om het
Tonzent dieren-idee wat open te breken. 1996 is
immers het jaar van Paul Van Ostaaijcn; het is 100
jaar geleden dat hij in Antwerpen werd gebopren.
Dat werd dit jaar in het hele land dan ook al uit
gebreid gevierd. Omdat Van Ostaijen het in enkele

van zijn bekendste gedichten ("Vers 4" en "Mare
groet 's morgens de dingen") zo\ eel over \issen
heeft en de Tonzentv is ook ons logo is. wordt het
nieuwe Tonzentshirt een combinatie van onze vis
en het portret van Paul Van Ostaaijcn. Je kan ook
kiezen tussen een exemplaar met korte of lange
mouwen, zo lang de voorraad strekt!

BELANGRIJK : de nieuwe T(onzent)-shirts
worden voorgesteld tijdens de opcningsfuif van de
J14D op 9 augustus 1996.
Tijdens de J14D zijn ze te koop aan de promotie-
prijs van 350 fr. Na de J14D kosten ze 40()fr.
Ook de t-shirts van de vorige jaren zijn te koop
voor 350fr.



OnthaalDag A Fuif
1400ü / 2000U

MuziekKwis
ZOOOu / 50," per persoon, ploegen van 4

StripBeurs & InterNet
1400u / 1900U

Koddig Kuisen
1900U

TekenFilmPestivai
1400u / 2000U

bezoek aan MarktRock
1700U

PottenBakken
2000u

êolaBai
2000u

Organic Fruit Band
2000U /150,- (wk) 180,- / 200,- (kassa)

BaseBall & Karting
ISOOu / 1900U

Beestig Boenen
1900U{^^11-91' -" j Bezoek

"~PyamaInstuif & Dauwtrip
2000u / 50,- (ontbijt)

Kaas & Wijn avond
2000u / 200,-

Tap WedStrijd
2000u /1 pint

ouderavond : Cirque Dada
2000u / 150,- (wk) / 200,- (kassa)

TuinFeest
1700u / 300,-




