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Colofon
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Veerie en Noël Hordcone,...
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Voor Woord

Een wis en waar wereldwonder

En het is niet van verre langs uw bed gepasseerd. Neen. Het was in uw
eigenste dorp en dan nog wel in uw favoriete nachtkroeg en rovershol...
Er is een nieuw werkjaar van start gegaan in Jeugdhuis Tonzent!
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^Vees Voorgezeten

De jeugdveertiendaagse zit erop, en dat is traditioneel de overgang van het
ene werkjaar naar het volgende. '95-'96 is geschiedenis, en '96-'97 hangt
op dit moment sierlijk boven de doopfont te zweven.
Hoor ik daar iemand zeggen dat dat toch geen verschil maakt ? Mis, mijn
beste. Het maakt wel degelijk verschil. Heeft u bijvoorbeeld al wel eens
een nieuwe lidkaart gekocht ? Die is trouwens verplicht, en als je de
TonzentKrant ook na dit nummer wil blijven krijgen, moet je er zeker
eentje kopen. Is dat alles ? Neen !
Er zijn ook enkele wissels geweest in de Tonzentregering. Zo begroeten
we Stef en Steven (stevig stel) in de raad van beheer, en droeg de heer
W.dERIK het ministerie van propaganda, vooral (en eigenlijk alleen)
bevoegd voor over het tijdschrift dat u nu leest, over aan ons aller Veerle
D.H., die prompt de grootsheid van het Trotse Tonzentrijk en zijn
bevolking van de daken begon te schreeuwen. Het ministerie van
sportzakenis nu in handen van Lara S., die prompt een volleybal kocht en
voorganger Vincent op dauwtrip stuurde. Stijn D.K. maakte de stap van
kabinetchef naar de ministerpost bij podiumprogrammatie en Stijn B. deed
hetzelfde bij fijif en instuif, alwaar Frederika echter nog niet haar laatste
woord gesproken heeft.
Bij deze: dank aan degenen die in eer en geweten afscheid genomen
hebben van hun functie en goede moed aan zij die hun taak overnemen.
(Trouwens dubbele merci aan de blijvers, natuurlijk...)
En is dat dan alles? Neen, neen, driewerf neen ! Want drie keer is

scheepsrecht en dat is nog altijd beter dan scheepskrom, maar omdat een
schip niet krom kan zijn en Tonzent zich op het vasteland bevindt, doet
dit er eigenlijk verder niet toe. Ahoi!

Uw helmstruikwuivende dienaar

Lieven

X
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Tonzent TeftugBHk

Tonzent Terugblik

Tonzent Terugblik - System Activated

't Word hoe langer hoe gekker: Dance Party's, Lazer Shooting,
Internetters, Pepdrankjes.... Tonzent verandert langzaam in een bende
Technoheads. "In onzen tijd was dat allemaal anders", zouden mensen
zoals Bert V., Reinhart C., of Koen T. beamen. Maar het is nu eenmaal
een paar aeonen later dus: Vooruit met de vis!

Vrijdag 7 juni 1996:
Optreden: "The Ulfimafe Borrey CoHecfion"

Een interessante mix van covers, eigen materiaal, binnen- en buitenlandse
invloeden en desondanks een niet alledaags allegaartje! En dan nogwel
knal in de examens. Nog van dat! (8,5/10)

Zaterdag 8 juni 1996:
Werkinstuif

Door zeer interessante zaken zoals daar zijnde examens was ik op deze
werkinstuif, helaas, niet aanwezig. Tja., 't Was proper zeker?
(Geen beoordeling)

Vrijdag 14 juni 1996:
Tapinstuif: "Bhkdrankje"

Op de 14e dag sprak Hij: "Men neme 1/2 Gini, 1/2 Ice Tea en nen dikke
kluts citroensap. Aldus bekomen wij een verfrissende en
geestverhelderende dorstlesser. En Hij proefde en zag dat het lekker was.
Experimenteel, doch geslaagd! (9/10)
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Tonzent TeRugBHk

Zaterdag 15 juni 1996:
Sport: "Lentewandeling"

Zoals de traditie het wil, weer een sport-activiteit die werd vervangen door
een ander. dewELKE mij effe ontsnapt. (?/10)

Zaterdag 22 juni 1996:
Vorming: "ie Huitième Jour"

Een prent van Jaco van Dormael, en een prent die zeker gezien mag
worden. Ondanks een slechte timing (examenstress) bleken er toch een
aantal gegadigden voor dit stukje vaderlandse trots. (8/10)

Vrijdag 28 juni 1996:
FHm: "ShawShank Redemption"

Na een hoop onbekende, onbeminde en nog wat films gooit Fuif & Instuif
het eens over een ander boeg met deze dijk van een film. Een bankier
wordt valselijk beschuldigd van moord en vliegt daarvoor levenslang en 2
dagen de doos in. Op een meesterlijke manier leidt hij iedereen om de
tuin en ontsnapt als een riik man. De afvvezigen haden bergen ongeliik!
(9/10)

Vrijdag 5 juli 1996:
Optreden: "Renders Si Acke"

Door mijn mentale en fysieke aanwezigheid op het Tentenkamp heb ik dit
prachtige optreden moeten missen. Volgens de vele geruchten had ik deze
keer ongelijk. (Geen beoordeling)
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Tonzent TeRugBHk

Zaterdag 6 juli <& Zondag 7 Juli 1996:
Rock Wechter

Het enige misschien vermeldenswaardige feit is dat ELKE Andries ziek te
bed (of in de zetel) lag en daardoor er niet was. Voor de rest was u er wel
waarschijnlijk. (Geen beoordeling)

Vrijdag 12 juli 1996:
Summer öance Excurtion

Eindelijk. Na heel wat controversiële discussies, misverstanden en
financieel heen-en-weer gepallaver was het dan zo ver: de énige, échte
Summer Dance Excurtion alias Techno Party alias Dance Party...
DJ's Ton en Roman kwamen speciaal afgezakt vanuit het verre noorden
om onze contreien op te warmen met een stevige brok dance. Het begon
rond een uur of 10 toen een paar freaks zo zot waren om de dansvloer te
bevolken en vanaf dan was er geen houden meer aan: iedereen zat met een
ei en dat moest gelegd worden. De zaal ging uit de bol, door het dak en
dan terug langs Joa's zeil naar beneden. This waz cool, man! (9,5/10)

Zaterdag 13 juli 1996:
Sport: "The Zone"

Met z'n vijven stonden ze klaar: Marinka "Lord TLC", Van Ingelgom,
Steven "Xenith" Van Ingelgom, Peter "Darth-Vader" Daems, Elewout
"The King" Detroyer en Stijn "Gladiator" Buys. Na een korte treinrit en
een flink wandelingetje klonk een androide stem in mij: "System
Activated". Onder het krijsen van gewelddadige strijdkreten trokken 7
mensen (De bovengenoemden en 2 inboorlingen) de Arena in. De
opdracht was eenvoudig: Shoot or get Shot! Dat woorden moeilijker zijn
dan daden bewijzen de volgende scores: Darth-Vader [249 ptn] , Lord
TLC [229 ptn], Xenith [207 ptn], The King [-113 ptn], Gladiator [-393
ptn], (Highscore 6805 ptn).
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Tonzent TeRugBHk

Om daarna af te kicken van al deze gewelddadige daden was er natuurlijk
de poolzaal (Darth-Vader vs Xenith, Darth-Vader vs Gladiator), een race-
spel (Xenith vs Gladiator) en een verschrikkelijk 3D-fight-action-kill-the-
bad-guys-dinges (Xenith vs The Machine). De extra portie adrenaline
kwam waarschijnlijk van de Red Buil die de 3 bovengenoemden in hun
kas hadden geslagen. De terugreis was iets avontuurlijker; door een
stomme vergissing ging de trein van Leuven niet langs Mechelen, maar
langs Aarschot. Stomme NMBS (Niet Met Betonblokken Smijten),
kunnen jullie nu nooit eens de goeie trein laten rijden. Ondanks alles
bracht de duim verlossing: met 5 man in een ouwe polo. Wie doet beter!

Zondag 14 juli 1996:
Algemene Veraaderino

Volgens de statuten moet er zo 1 maal per jaar een AV samenkomen. En
aldus geschiedde op een zonnige zondag... Deel I was waarschijnlijk het
meest bewogen deel. Na de inleiding was er een evaluatie van het
werkjaar. Zoals te verwachten was, werd er weer duchtig heen en weer
gepallaverd a la CV maar gelukkig was er de heer Lieven Z. die de af en
toe stevige opmerken van de leden in goede banen leidde. Een hele hoop
probleempjes en andere zaakjes kwamen aan het licht waaruit weer blijkt
dat de gemiddelde Tonzent-ganger begaan is met wat er zich in en rond
het JH afspeelt.
Na Pis- & Paf-Pauze was er het misschien iets interessantere deel II:

nieuwe beleidsmensen aanduiden! Weinig of geen verassingen en om een
lang verhaal kort te maken, voor volgend jaar ziet het er ongeveer zo uit:

Raad Van Beheer:

• Voorzitter: Lieven Zwaenepoel
• Secretariaat: Stefaan Croon

• Boekhouding: Sarah Moons
• Penningmeester: Fanny Cabie

• Tap: Steven Van Ingelgom
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Tonzent TeRugBHk

Trekkers:

• Vorming: Joke Mortier
• Onderhoud: Karsten Biesmans

• Krant: Veerie De Heyn
• Lay-Out: Werner Brughmans
• Stripbib: Nico Van Craenenbroeck
• Podiumprogr.: Stijn Dekoninck
• Sport: Lara Struelens
• Fuif & Instuif: Stijn Buys

Als je zelf met een fantastisch idee of ander ei zit kan je dus altijd één van
deze mensen aan hun mouw trekken en uitspugen water op je lever ligt.

Deze futuristische avonturen lopen nu stillaan ten einde. Daarom neem ik
afscheid van u zoals een kennis van mij zou doen: Hasta La Vista Baby!

Alle klachten ivm met de inhoud worden zonder uitzondering gecopieerd
naar /dev/null

Uw cyber-drone Stijn "Gladiator" B.

Zaterdag 10 augustus 1996:

Muziekkwis. anders bekeken...

Het zal velen van U, aandachtige lezers, wellicht worst wezen, maar het
jeugdhuis heeft reeds een stevige reputatie opgebouwd in de Belgische
grootstad Leuven. Hoe lang op voorhand werden in een aantal Leuvense
cafées niet een aantal mensen gebreinwast door een apostel van de ergste
soort: W.B. genaamd? Zijn missie was het bijeenkrijgen van een bende
competente mensen die in staat zouden moeten zijn om een muziekkwis te
winnen. Na vele smeekbedes en talloze beloften (gaande van eeuwige
roem tot de garantie voor het vinden van een nieuw lief) (nvdl: al moet je
natuurlijk wreed naïef zijn om in zo'n garantie van mijnentwege te
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Tonzent TeRugBUk

geloven !!!) werd na een grootscheepse zoekactie een heus tiem gevormd:
het seibertiem! Nochthans was het niet zo eenvoudig om in het tiem te
geraken: ofwel was je zeeer slim, grappig, charmant, welopgevoed en
(vooral !) bescheiden, ofwel was je de samensteller van het tiem
natuurlijk...
Die bewuste zaterdagavond kwamen we dan de arena binnengestapt,
alwaar we direct onder de indruk raakten van de lokatie... Die sfeer, die

autentikiteit, die vormgeving, die tegenstanders EN ...(spannend)... die
verschrikkelijke lage prijzen voor de drank. Nadat de tegenstanders eens
grondig bekeken werden, groeide het moreel van het seibertiem met de
minuut, aangezien wij toch wel een stevig opgebouwde ploeg hadden
waarbij iedereen (?) zijn eigen specialiteit had : van het maken van
stomme grappen tot het opsporen van typfouten, aan alles was gedacht...
Het mag wel gezegd worden, de kwis was zeer goed opgebouwd, de
vragen waren niet echt eenvoudig te noemen, en de educatieve impact was
bij wijlen immens.
Alleen jammer dat dan achteraf blijkt dat het enige echt moeilijke aan de
kwis de keuze van de bonusvraag was... Zelden hebben we zoveel geleerd
op zo'n korte tijd.
Vooral het multifunctionele karakter van een eenvoudige reep Mars (stilt
stevige trek, weetuwel?) was ons totop heden volledig ontgaan. Terloops
willen we hierbij wel opmerken dat ook het onvolprezen zakje M&M's in
deze sector voor massa's ongekend plezier ende vreugde kan zorgen.
Tijdens de kwis werd een aanval gepleegd op alle mogelijke lagen in de
hersenpan (waarbij zowel de linker- als de rechter-hersencel zwaar
moesten gepeinigd worden), van zeer recente vragen in het Afrekening
domein and beyond tot de soms wel zeer diepe kelder van het geheugen
waar de alom gekende "MC Miker G and DJ Sven" onder een metersdikke
laag stof jarenlang ongestoord hadden liggen rusten...
Vooraleer over te gaan tot het allerbelangrijkste van deze kwis wensen we
op deze plaats toch nog eens de kwismasters en de jury te bedanken voor
de tomeloze inzet, alsook het talrijk opgekomen publiek voor de morele
steun: bedankt kwismasters en jury voor de tomeloze inzet en ook bedankt
gij, talrijk opgekomen publiek, voor de morele steun...
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Tonzent TeRugBHk / GroepsWerk

Dit gezegd zijnde : wat was nu het allerbelangrijkste feit van deze avond?
Was het de eeuwige roem die vergaard werd? Was het de prijzenpot? De
rode roos misschien? Neen aandachtige lezer, dankzij deze kwis weet ik
tenminste terug het telefoormummer van Will Tura, waardoor een
afspraakje met zijn bevallige dochter Sandy ineens weer tot de
mogelijkheden behoort! I!

HisWimmNess, namens het seibertiem.

Groepswerk

Alhier laten we het woord aan de diverse trekkers van de werkgroepen, om ons te
verwittigen wat er zoal te gebeuren staat in hun 'vakdomeinen avant met de koe !

Layout

Geduldige Tonzentlezers,

Verwarring alom, eerst een krant voor augustus alleen (JMD), en nu
eentje voor september-oktober, die je begin oktober eindelijk in de bus
krijgt ! Voor deze reuzachtige vertraging ben ikzelve in hoogsteigen
persoon verantwoordelijk. Om met de techniek mee te gaan, en in de
toekomst tijd te besparen (!!!), besloten we de kranten in digitale vorm
aan de drukker te bezorgen. Het heeft alleen nogal wat moeite gekost om
de juiste vorm te vinden, maar nu dat gelukt is, zullen we in de toekomst
wat meer grafische zaken en foto's in de krant kunnen steken, en dat in
uitstekende kwaliteit.

We gaan ons best doen de volgende krant begin november in jullie bus te
krijgen, dus verwachten we jullie artikels bij ons tegen 15 oktober. Naast
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Groepswerk

de traditionele berichten vanwege de werkgroepen, verwachten we weer
een hele lading te gekke andere dingen van jullie, die je aan Veerle of
mezelf mag afgeven. Wie op de unif zit, kan zijn bijdragen ook
doormailen. Als je niet goed weet hoe, kom je maar bij Stijn Buys
aankloppen.

Estoy El Maldito,

Werner.

Tap

Hallo, tappers, invallers, en tooghangers.

Hier dan mijn eerste artikel voor de Tonzent-krant van het nieuwe werkjaar.
Eerst en vooral wil ik mededelen dat ik in tegenstelling tot vorig jaar ook
een werkgroep wil starten met meer als 3 mensen in daarom roep ik u op.
Heb je zin om iets aan de tapinstuiven toe te voegen, iets te veranderen of

gewoon te helpen, spreek me (de grootste Damon HUI fan uit Tonzent) dan
aan. Ook wanneer je wil tappen of wanneer je bemerkingen hebt mag je me
gerust eens vast grabbelen, (nvdl: zolang jullie Evelyne maar niet jaloers
maken het;-)))

Bon nu , een korte vooruitblik.

In September gaat de tapinstuif bestaan uit drankje van de dag. Er wordt
dus Labatt Ice getapt (Wel gekend door de Fl-keimers, als sponsor van de
schitterende Jaccjues Villeneiive) en Ginnes. (volgens mij ii'i/.v het Maes
Cool, maar allée, ne mens kan zich vergissen he...)
In oktober zal er dan Delirium Tremens straf maar goed .
Ik wil ook meedelen aan de BOB onder ons dat de volgende 2 Tapinstuiven
alcohol-vrij zullen zijn en er daarna ook gegeten kan worden.

U nobele dienaar. Steven.
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GroepsWerk

PodiumProgrammatie

• r vrijdag van de maand: 06 - 09 - '96 : Tom Helscn
Deze chocoladeinelk-Junkie (zilver behaald op Humo's Rock Rally '96)
zal onze rookvrije TonzentRuimle komen bestenigen met songs a la
Roddy Frame en Graham Parkcr (neen. niet de uitvinder van die bikken).
Dit zal hij weliswaar solo komen doen en niet met twee dus.

• r ZATERDAG van de maand: 05 - 10 - '96:

Op 5 oktober vindt er een fantastisch Free Podium plaats in het
wereldgehucht van Kampenhout Berg. Dit omwille van Berg ook eens
iets te laten beleven. Dit zal allemaal doorgaan in het fameuze Sportkot
van de unief ven Berg centrum. Wat zal het U kosten? Geld!!!! Zijn
we geen schatjes? De kans zit er in dat Tonzent voor een deel bijschiet.
U hoort later nog van dit lekkers.

het programmatietiem.

salut,

Stoinkes.

Onderhoud

Hoi , beste-sinds de A.V-gemotiveerde onderhoudsmedewerkers en
andere Tonzent-leden. Ik roep u met heel mijn hart en ziel op om het door
u vertoon-de enthousiasme tijdens de eerste werkinstuif na onze A.V. te
behouden en me al doende bij te staan in de niet altijd even gemakkelijke
taak van onderhoud. Intussen lonkt er reeds een mooie tuin naar u en

misschien kan u binnenkort zelfs de kroon op het werk aanschouwen ?
Binnen geven we de inboedel regelmatig een opknapbeurt of bouwen we
dingen voor de verschillende werkgroepen zoals bvb de infohoek die nu af
is en te bezichtigen is in de instuifruimte.
Uw door de AV-verkozen onderhoudsman, Karsten.

Uw Gamma-Man.
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Groepswerk

Fuif A Instuif

Fuif éi Instuif: The Next &eneration (en de volgende maanden)

Jochei! Een nieuw werkjaar! Met goede moed en een frisse neus kiezen
wij het ruime sop en beuken alvast wat activiteiten in elkaar.
Wat staat er zoal op het progrmma?
Op vriidas 13 september, de gevreesde maand onder alle scholieren,
pakken wij uit met een film die gezien moet worden. Tarantino's
meesterwerk Pulp Fiction. Later die maand, zijnde zaterdas 28
september, gaan we de beestige toer op. Zoek uw Tarzan & Jane-pakjes al
maar bijeen voor een enige, echte, jungle-instuif.
Na september komt natuurlijk oktober, de gevreesde mand onder alle
studenten. Om een beetje te relaxen bij al dat herfstgestorm, en na alle
kokosnoten-, bananen-, en appelsienen-pulp van vorige maand een
muziekspecial die eens een andere richting uitgaat: vriidas 11 oktober.
Dag van de Synthesizer. Maar mijnheer Jarre, Vangelis en companie
kregen stijve billen van al die muziek wat resulteerde in swingende,
onvervalste Tonzent-Fuif op zaterdas 26 oktober. Wat voor een fiii^e
blijft nog effe een kinder-surprise (niet te verwarren met gelijknamig ei)
maar 't zal iets speciaal worden!

Ondertussen groeten wij u.
Wij, zijnde, Stijn B., in de hoedanigheid van trekker, (sic.)

Vorming

Hallo rakkers.

Ook in september heeft vorming weer wat in petto voor jullie. In Tonzent
staat de tijd niet stil en daarom is er op 20 september alweer de volgende
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Groepswerk

activiteit. Dit keer brengen we een kwis over relaties en sexualiteit
waarmee we beginnen om 2000u.
We zitten ondertussen niet stil en gaan door. Om het beloofde avondje uit
eindelijk eens op poten te krijgen is er op 19 oktober iets speciaal: een
heus klassiek concert! Meer info volgt nog wel.

Dan is er hier nog een korte kalender met de
vorming-vergadering:
vrijdag 6 september 1900u
zondag 22 september 1900u
zondag 20 oktober 1900u

Tot dan!

Uw soms-ook-Tonzentbeestjes!

TonzentSport

Verandering van spijs doet eten

Ordnung muss sein, placht Franz iedere morgen te zeggen toen de wekker
hem middels Duitse marsmuziek om stipt 7 h 17 uit zijn slaap rukte.
ELKE morgen weer hees hij zich in hetzelfde grijsgrauwe kostuum , om
ELKE morgen op hetzelfde uur op dezelfde bus te stappen. ELKE dag
weer construeerde hij exact 666 luciferdoosjes, om vervolgens tELKEns
weer via dezelfde weg op hetzelfde uur huiswaarts te keren. Hier zette hij
ELKE dag weer op hetzelfde uur (18 h 10) dezelfde zender op, om steeds
weer dezelfde intriges voorgekauwd te krijgen. (Bold & Beautiful ?)
ELKE dag weer kroop hij om precies 22 h 47 tussen zijn grijs-blauw
geruite lakens. Ja, ja, Ordnung muss sein.
Frank daarentegen was een verderfelijk individu. Carpe diem, en al de
rest dat je vastkrijgt. Zijn leven bestond uit een opeenstapeling van
toevalligheden. Hij leefde het leven dag per dag, uur per uur; zin in
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Groepswerk

spaghetti met witte bonen in tomatensaus? Een fluo hemdje over een
zwarte jeans? Een portie aerobic? Frank was altijd en overal voor alles te
vinden.

Voor beiden kwam hun Dag des Oordeels echter veel te vroeg. Franz
werd verpletterd door de stationsklok, die stil bleef staan om 7 h 35,
terwijl Frank zijn free-fall-benji-jump vanuit een helicopter eindigde als
pannenkoek. Bij de hemelpoort aangekomen, stelde Sint-Pieter hen
beiden dezelfde vragen: "Wie van jullie heeft het zedelijkst geleefd, en
wELKE levenservaring heeft jullie het meest getekend ?".
Beiden antwoordden neutraal op de eerste vraag: hij die zonder zonde is,
werpe de eerste steen ( ook i.v.m. d-t-fouten en andere irriterende
n.v.d.r.'s, n.v.d.a.). (mdl: ahuuumm ???)
De tweede vraag veroorzaakte slechts een alleszeggende stilte. Daar waar
Franz maar bleef zoeken naar ook maar één levenservaring van betekenis,
werden de hersenen van Frank geteisterd door 1' embarras du choix.
Moraal van het verhaal ?

Sport is pas Leuk als het Onvoorspelbaar is III

Uw "'^onnavolgbare'''' (sic) sportreporter Bart xxx

P.S. De volgende existentiële vraag martelt mijn brein als sinds 11 juni
(de dag van ontvangst van de Tonzentkrant voor juni en juli):
Een vooruitblik die verschijnt na de besproken activiteit, is dit een
vooruitblik, of eerder een terugblik ?!

P.P.S. Piet. Stef en Rein: Come back I (Hoezo ??? Ze zijn nog niet van
plan weg te blijven hoor!!!)

nvdl: En toen deden onze sportievelingen zelfs een (onvoorspelbare I)
poging om hun eigen heilige princiepe der onvoorspelbaarheid te
schenden !!! Dit kon niet zijn! Aldus heeft de Layout ervoor gezorgd dat
deze vooruitblik al bijna een terugblik wordt...;-)))

TonzentSideló



Groepswerk

Kroniek van een aangekondige sporfmaand

In den beginne, vlak na de AV, was er niets. Toen creëerde God, in casu
Lieven, zijn grootste verwezelijking tot op de dag van vandaag : uw
sporttrekster: Lara. En wij zagen dat het goed was !
Voor Lara echter is goed niet goed genoeg. Daarom verzamelde zij de
keur van Tonzent rond zich: haar zondige apostelen luisteren naar de
namen Vincent K., Cindy H., Cindy H., Ann V.N. en Bart M..
Zij vertegenwoordigen, in willekeurige volgorde (!), de volgende
hoofdzonden : traagheid, gulzigheid, hovaardigheid, gramschap en
onkuisheid.

Dit dynamische duo van hel en hemel belooft voor spetterend vuurwerk te
zorgen, en, occasioneel voor rijstpap met gouden lepeltjes. Indien er nog
engeltjes zich geroepen voelen om zich aan te sluiten bij "de tofste club
van het land", vreest de duivel niet, vreest zijn bekoringen. Geef toe aan
uw diepste verlangen, biecht al uw zonden op aan Hare Heiligheid, en
help ons om originele, toffe activiteiten te vinden voor de gemiddelde
amateursporter van Tonzent.

Na zich verzekerd te hebben van de hulp van haar 5 apostelen, rustte Zij
de zondag; of Ze gaf Chiro, wat eigenlijk op hetzelfde neerkomt.
Deze rust is echter slechts de spreekwoordelijke stilte voor de storm, want
de Heilige Zesvuldigheid wil de geschiedenisboeken ingaan met volgende
activiteiten: (We zoeken hier trouwens nog 4 schrijvers voor. Archaïsche
namen strekken tot aanbeveling.)

Vooruitblik dus.

Zondas I september : Onze Voorganger wandelde over het water, maar dit
is slechts een koud kunstje in vergelijking met wat wij van plan zijn; wij
zullen over het water fietsen !!! De vermaledijde Kemels zullen hun
Gouden Kalveren en andere afgoden de vaart in kieperen, bij het
aanschouwen van onze "onaardse" techniek. Gelieve voor verdere details

de Heilige Valven boven de al even Heilige Toog te raadplegen, (jammer
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êroepsWerk

maar helaas, de goden wouden hun patent over het lopen op water niet
delen, en om onze hoogmoed te straffen, overgoten zij ons rijkelijk met
tonnen water, zodoende fietsten wij onder 't water ipv op het water...
Misschien moet ons aller Lara haar relaties met haar heilige collega's
toch nog een beetje verbeteren ?)

Zaterdas 14 september : Deze dag zal de Boeken ingaan ais Het Wondere
Mmivoetbaltornool te Merchtem. Wij zullen heden namelijk het tweede
mirakel van De Grote Sporttrekster mogen meemaken. Ons profaan zweet
zal er immers veranderd worden in champagne. Met minder als de gouden
plak nemen wij geen genoegen ! Farizeeërs aller andere Jeugdhuizen, u
bent gewaarschuwd.
Vertrek aan Tonzent om 9 u. 00 stipt aan Tonzent. Supporters zijn, zoals
altijd, meer dan welkom.

Zaterdas 5 oktober : Op deze 5 oktober Anno Larae verwachten we de
Wijzen uit het Oosten. Zij zullen, geleid door de 3 sterren, hun weg
vinden naar de nederige Tonzentkribbe. Deze amateur-astrologen zullen
balletjes, tafels en onsterfelijke roem meebrengen om de nieuwe Tonzent-
Ping-Pong-goé mee te eren.

Derde weekend van oktober : Dit weekend zal het Heilige Vuur over ons
neder dalen. Alle Tonzentleden zullen zich met meer spirit dan ooit
kunnen gaan verspreiden om de Goede Boodschap rond te strooien :
"Tonzent, probably the best youth club in the world !". De Heilige Geest
zal de kracht in hun benen doen vertienvoudigen;
al zullen ook de in-line-skates hun steentje bijdragen om
duizelingwekkende snelheden te halen. De veertigdaagse tocht door de
Sinaï-woestijn ? Ha, gegidst door Lara doen we er nog maximaal 4 dagen
over!

Vanaf dit Jaar geen zweterige kusjes en sportieve groetjes meer, maar een
welgemeend

Disport! (Sport!)
Lara S., Vincent K., Cindy H., Cindy H., Ann V.H. en Bart M.
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Tonzent Enquête

TONZENT ENQUETE

• Algemene Structuur

Ongeveer de helft van de enthousiaste beantwoorders zijn er zich weinig
van bewust hoe Tonzent structureel in elkaar zit. Alhoewel AV en LR vrij
adequaat vertaald werden in Algemene Vergadering en Ledenraad,
hoorden de mensen het blijkbaar donderen in Keulen wanneer men het
over CV of RVB heeft. Voor alle onwetenden onder u: CV is

waarschijnlijk een compromis tussen
• curriculum vitae

• centrale verwarming
• centrale vergadering

• comitée van verenigingen
• coördinatievergadering

namelijk het laatste, het orgaan dat instaat voor de algemene omgang en
het op temperatuur houden van de gemoederen. Velen gaven echter ook
eerlijk te kennen het niet te weten. De Raad van Beheer daarentegen werd
vaag omschreven als de gulden middenweg tussen

• rijksbond voor beroepsvoorzieningen
• rijverbod voor bejaarden
• regionaal vlaams blok
• recessieve vereniging België
• rooien van België

die allen de taak hebben om de afbetalingen te verzorgen en in te staan
voor de veiligheid van het individu en het selecteren van nieuwe tappers.
Voor alle onwetenden onder u (en wij geven allen onszelf daarvan de
schuld) zal in de Tonzentkrant van september (Oops, en voor wELKE
krant was dit artikel dan wel bedoeld ???) een volledig overzicht
verschijnen van de onmisbaar gemaakte organen die Tonzent rijk is.
Natuurlijk kunnen wij hierop slechts een antwoord geven wanneer alle
enquêtes gescreend werden op hun betrouwbaarheid...
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Tonzent Enquête

• Infrastructuur

• De Zithoek

Ondanks het feit dat velen nooit de kans krijgen om in dit
geannexeerd gebied plaats te nemen, zou de zithoek een zeer
gezellige plek kunnen zijn om uw vermoeide kont neer te vleien.
Toch is het een smerig hoekje en wordt het hoog tijd om wat
modernere bomma-zetels van tussen het grof huisvuil te halen.
Al bij al blijft het een ideale verblijfplaats voor nieuwelingen. De
kans om er ongezien te genieten (en te profiteren) van Tonzent is er
groot maar hou het a.u.b. proper! (letterlijk en figuurlijk), want de
zithoek is als sterk overbodig gezien wanneer deze uitsluitend als
vrij hoekje en mesthoop moet doorgaan.

• De Toiletten

Deze hoogst noodzakelijke plek waar men, mits de lectuur niet
steeds blijft verdwijnen, in alle stilte tot rust kan komen, scoort
tegenwoordig veel beter dan een aantal jaren geleden. De WC's zijn
op aanvaardbaar niveau gezellig en netjes. Toch zijn ze kaal ,
mijnheer. De maandkalender is alleszins al een begin.

• De Toos

Alhoewel korter dan de oude markt kunnen we de toog beschouwen
als een soort aanlegsteiger (vooral voor de anciens?). Toch ziet het
er aan de achterzijde niet zo fraai uit en is er meer
verantwoordelijkheidsgevoel nodig van de tappers. De toog is
namelijk meer dan een fnsse pint en ne kouwe coca. Vaak zijn er te
weinig zitplaatsen en toch zit men ELKE keer weer in de doorgang
van de tapper.

• De Tuin

Deze buitenstaander van Tonzent zorgt voor heel wat verschillende
gevoelens. Velen onder ons vinden deze tuin 'fantastisch', anderen
nemen dan weer het woord 'verschrikkelijk' in de mond. Misschien
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Tonzent Enquête

bedoelen ze allemaal wel dat de tuin er momenteel wat

ondergewardeerd en verwildered bijligt, maar dat er met banken,
lantaarns,... zeker iets van te maken valt.

• De Inkomhal

Toen de enquête ontstond werd de gang nog als saai, kil, kaal en
donker omschreven. Dringend aan een opknapbeurt toe wanneer de
hal uitnodigt om terug naar buiten te gaan. Daar wordt dus aan
gewerkt en wij hopen met een likje verf en misschien wat nieuwe
foto's de doorgang naar een andere wereld te bewonderen.

• De Stripbib

Terwijl velen verblijd terugblikken op de dalende monopoliepositie
van Mare Holsters en zelfs lid werden, zijn er nog evenveel die nog
nooit in de hip hip stripbib geweest zijn of vinden dat er te weinig
vernieuwende strips zijn. Een beetje meer publiciteit kan geen
kwaad. (En als de trekker nu eens een artikel zou schrijven, dat zou
ook wel kunnen helpen...)

• De Infohoek

De infohoek werd gezien als een belangrijk element in die grote
ruimte, vooral bij verveling, toch moet er nog aan gewerkt worden,
zowel uiterlijk als inhoudelijk. De planken er in, dat stuk er uit voor
de kleine mensen onder ons (nvdr; dank u) en een paar nieuwe
abonnementen zoals bv. Rif Raf.

• De Caféspelen

Ook hier weer de redder in nood bij verveling. De niet echt waterpas
zijnde kicker en biljart vragen om vernieuwing en eveneens wordt
geschreeuwd om een goed dartsbord op een strategische plaats.
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Tonzent Enquête

Activiteiten

• Films

Terwijl een aantal enkelingen de programmatie goed vinden, worden
de films niet van kritiek gespaard. De films zijn niet interessant, veel
te laat op de avond geprogrammeerd, zijn niet open, hinderen de
instuif, zijn financieel te zwaar, kan je ook thuis zien en de keuzen
zou gevallen moeten zijn: af en toe een klassieker en meer humor.
De gevolgen ervan zijn duidelijk: bitter weinig interesse, weinig
volk, weinig belangstelling. Misschien is het wenselijk om meer
publiciteit te maken voor deze aard van activiteit.

• Grote Optredens

De enkeling (1) die niet zo tevreden over de grot optredens verdwijnt
in het niets tegen de velen overtreffende lofwoorden die de rest voor
deze avonden overheeft. Samengevat hebben we het over massa's
volk, gegarandeerde kwaliteit en sfeer voor een mals prijsje.

• F-vriidaz-van-de-maand-ODtreden

Ook hier hebben we het over een enkeling die een optreden per
maand overdreven vindt en dat er beter kan gespaard worden voor
grotere optredens. De rest is vrijwel unaniem van mening dat we het
hier over een goed initiatief hebben. De spelers leren al doende en
het publiekt hoort wat goed of slecht is. De optredens kennen niet
altijd hetzelfde niveau, maar wat afwisseling wordt goed gesmaakt.
Topper en voor herhaling vatbaar was allezins de all-star band.

• Vorminz

Weinig besproken en bezochte activiteiten, maar vaak behoorlijk
interessant. Toch is er ook een groot gebrek aan promotie en worden
de activiteiten veel te laat aangekondigd. Dit verklaart misschien al
gedeeltelijk de lage opkomst.
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Tonzent Enquête

• Tapinstuiven

Algemeen wordt gevonden dat deze er zeker moeten blijven en
misschien zelfs verder uitgewerkt worden (gekker?). Toch zou een
gezonde dosis creativiteit bij tappers- en verantwoordelijken reeds
genoeg variatie moeten bieden... Tip: De speciale drankjes of hapjes
misschien een volledige maand aanbieden.

• Sport

Mits wat meer collegialiteit en eensgezindheid mag dit de wergroep
van het jaar genoemd worden. De graad van onvoorspelbaarheid en
het tempo van programmeren mogen een voorbeeld zijn voor alle
andere werkgroepen. Naar volgend jaar toe misschien nog iets
minder populaire sporten.

• Muziekspecials

De muziekspecials hebben hun plaats een beetje verloren en ze zijn
niet echt speciaal meer. Ze worden te zeer voor eenzelfde publiek
geprogrammeerd en zouden wat meer inkleding mogen krijgen. Dit
vraagt natuurlijk wel wat meer voorbereiding. Positief is dat er
tELKEns weer een andere sfeer hangt bij zo'n special.

• Fuiven en Instuiven

Alhoewel vaak afhankelijk van de DJ's kan men ongetwijfeld uit z'n
dak gaan. Er wordt bedankt voor polonaise- en trouwfeesttoestanden
en meer aandacht gevraagd voor de instuiven. Kort samengevat:
mag het iets meer zijn.

• Jeued-14-daasse

Mits een goede programmatie, wat minder automatische piloot en
meer enthousiasme kunnen dit 17 fantastische dagen zijn.
Sleutelwoorden zijn inspiratie en collectieve werkkracht. Het is een
zware investering, maar de vruchten worden er zeker van geplukt.
Tip: uitstapjes tijdens het weekend plannen.
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Tonzent Enquête

• Tekorten

Hier opgesomd vind je enkele verschillende ideeën van ons aller
Tonzent-leden:

• biljartwedstrijd
• 24u Tonzent

• kroegentocht (nvdr: JH-tocht???????)

• hypnose-avond

• geesten oproepen, occulte instuiven

• kennismaking met instrumenten, jamsessies
• inter JH-toestanden

• iets meer fuiven

• goede krant met betrokkenheid, die op tijd komt (euhmmm...)
• maandelijks dansinstuif

• groepsactiviteiten
• Tonzentclowns

• surfen op internet
• extravagantie-instuif

• handelsbeurs of rommelmarkt

Daarnaast wordt de opmerking gemaakt dat het programma al vol
genoeg zit en de inzet te klein is voor extra's. Het zijn niet de
axctiviteiten die ontbreken, maar vaak een enthousiast publiek en
gemotiveerde medewerkers die zich volledig willen geven.

• Sfeer

Men heeft het over een wisselend gezellige, ontsparmen, maar soms
walgelijk apathische sfeer die voornamelijk wordt gecreëerd door de
tappers, de muziek en de aanwezigen. (Tja, Wie zou er anders voor
kunnen zorgen ???) Toch blijft er een vijandig luchtje hangen
tegenover vreemden.
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Tonzent Enquête/öe Zin van...

• Aantrekkinsskracht

Vele redenen worden aangehaald om naar Tonzent te blijven komen.
Sommigen zien er hun lief, ontmoeten er oude bekenden of totaal
nieuwe mensen. Men kan thuis weg en toch is het dichtbij. Je kan er
belachelijk doen (rara wie schijft dit ???) en krijgt er appreciatie
voor wie je bent. Het is er betaalbaar en sommigen zitten reeds in
het routine-syndroom of verslavingsstadium, (wie het nu nog niet
weet... :-)))

• Afstoters

Roddel, ruzie en house worden als meest plausibele verklaringen
gegeven om uit Tonzent weg te blijven. Verder ook nog:

• rolstoelbatterijen plat
• priesterroeping
• aardbeving

• WO 111

• incontinentie

• hoogbejaardheid
• gastoptreden Tina Rosita

jullie aller gemeenteambtenaar.
E.

öe Zin van...

De laatste weken hing er aan de valven een mysterieus blad, getiteld "De
Zin van ...". Aangezien iedereen wel eens worstelt met grote filosofische
vraagstukken hebben enkele mensen besloten daar eens een antwoord te
zoeken. Dames en heren ... De Zin van ...
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öe Zin van...

• ... McDonald's en Formule 1 in de Nieuwe Tonzentkrant?

Wel, aangezien menig tonzentlid te lui, te dom, of gewoon geen zin heeft
om een interessant stukje te schrijven moet de krant volgeraken op een
andere manier, dus wordt er pulp (al moet gezegd zijn dat formule 1 zeker
en vast absolute topsport is, vraag dat maar aan een tonzent-atlete die
ternauwernood een kwartiertje harten overleefde...) als deze in gedumpd.
Hiervan getuige ook de aanwezigheid van srukjes zoals "De Zin van ..."

• ... Affiene meetkunde?

Waarschijnlijk kan je er ons geen Canada Dry mee betalen. Vrij nutteloos
dus.

• ... Stijn B. Bommenexpert?

Deze kwestie ligt iets ingewikkelder. Om een lang verhaal kort te maken:
dit is een handige kennis indien uw deliberaties lichtelijk anders
uitdraaien dan voorspeld...

• ... Mijzelf in deze wereld (en jou ook)?

Voor mensen die in staat zijn zo'n onzin neer te knallen vragen wij ons dat
ook af...

• ... Waarom VTM?

Zoals u weet is, buiten in de vakantie, uw favoriet jeugdhuis gesloten op
maandag, dinsdag en donderdag. Om deze leemte in uw uitgeblust brein
nog wat te voorzien van nutteloos, laag bij de gronds vermaak is deze
zender opgericht.
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öe Zin van...

• ... Waarom RGR?

Niet iedereen heeft het IQ om van esthethisch aanvaardbare of structureel
ingewikkelde muziek te luisteren. Om deze generatie van
minderbegaafden toch de kans te geven de interessante wereld van
lichamelijke expressie te betreden werd dit boenke-boenke kanaal maar
uitgewerkt. En ... Waarom Radio Tempo? (geschrapt)

• ... Met wELKE auto zal Thierrv Bibip rijden op 1/1/97 en waar zal hij

werken?

Bel mij op mijn GSM: 077/223344.

• ... Om hoe laat?

20u30, tenzij Piet weer te laat is.

• ... Moeder, waarom leven wii?

Dit is waarschijnlijk een van de oudste filosofische vraagstukken waar
geleerden zich, sinds het ontstaan van het menselijk astraal gevoel, zich
mee bezighouden. Het leidt dan ook geen twijfel dat er op deze vraag
verschijdene antwoorden bestaan. De oudste volkeren zochten
verklaringen in mythen en legenden, later werden dezen afgedaan als
verhaaltjes en zocht men de verklaring in de mens, maatschappij of andere
zever. Nochthans is er sindsdien veel vooruitgang geboekt. Een wijs
man, wiens naam ik vergeten ben, meent zelfs het antwoorde gevonden te
hebben: "Omdat wij moeten, van thuis!"

Zo dat was het weer voor deze krant. Volgende maand het vervolg!
En denk eraan: Tonzenture ergo Sum!

Epicuros, Descartes en The Trojan Moose.
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strip

van een duizendpoot

SCHOENEN

Een duizendpoot stond aan de kant
met duizend schoenties in de hand.

«»•

Yir^^

^3 j .
#. !  r . 1

Hij knoopte, wat een gek gezicht,
hij knoopte duizend veters dicht.
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111^^2^

Een lusje hier, een strikje daar.
Hij kwam er bijna niet mee klaar.

•5- *

H

Maar 's avonds om een uur of negen
had hij alles dichtgeregen.
En daarna, oef, wat was hij moe.
kneep hij vlug zijn oogjes toe. ® Bédérimes. P. Coran en Godl.

Caetormon, 19$S.
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Te weinig Politie ?

Te weinig politie >

Verleden jaar kon men op het nieuws horen dat er te weinig politie
rondloopt. In onze hoofdstad alleen al zouden er 840 (nee , ik ben
nergens een komma vergeten. ACHTHONDERD & VEERTIG) politie-
jobs bijkomen. Dat zijn 1640 armen der wet meer, en ik vind dat er al te
veel zijn.

Een voorbeeld uit de praktijk. Pakweg 2 jaar geleden vierden wij met een
20-tal vrienden, op luidruchtige wijze, het feit dat één van hen, ondanks
hoge kruissnelheden, veel roken, overmatig drank- en mayonaissegebruik,
bespoten groenten, kankerverwekkende vlees en visprodukten en de
internationale aanwezigheid van dodelijke geslachtsziekten, toch 34
geworden was.
Om het feit op gepaste wijze te vieren, hadden we een paar bakken bier
gekocht en die in een VW minibus laten staan die zodoende als koelkast
dienst deed. Regelmatig moest iemand een bakje gaan halen. Om half
vijf stond er een vriend met een krat bier in de hand boven de muziek uit
te schreeuwen dat we even naar buiten moesten komen...

Pal voor de deur stond een Porsche 911, die daar gestopt was omdat hij
niet tussen de VW en de voorgevel van het huis doorkon...
Dertig meter terug was hij uit de bocht gegaan, over een paar anti-
parkeerblokken gerost, had daar een spoiler laten liggen, reed toen verder
over de stoep, stopte voor onze deur, waarna de bestuurder zijn reis te
voet vervolgde.
Op de stoel naast de bestuurder lag een banaan, zodat ik als
amateurdetective direct vermoedde dat het hier om een neger ging. Op de
vloer voor die stoel lag iets dat in aluminiumfolie gewikkeld was, en ik
denk dat het om boterhammen met kaas ging. Kortom gewoon iemand die
te laat was voor z'n werk en in de haast zijn ontbijt in de auto had laten
liggen.
Waarom de politie achter hem aan zat werd mij niet duidelijk. Maar er
stond al 4 man rond de auto. Daar kwamen er binnen de 5 minuten nog
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Te weinig Politie ?/Column

veel meer bij en uiteindelijk stonden er wel 12 mannen en vrouwen in
uniform om die LEGE porsche. (Ik heb die vier idioten van de sleepdienst
nog niet mee geteld) Zeg niet dat ik overdrijf, want ik heb 20 getuigen.
Dit tafereel speelde zich dus af in onze hoofdstad waar zoveel
criminaliteit is en waar te weinig politie zou zijn om die criminaliteit te
bestrijden. Nu vraag ik u: 12 man/vrouw politie bij een slordig
geparkeerde Porsche, met daarin alleen een banaan en een pakje
boterhammen met kaas! Dat is gewoon overbezetting! 6 Man was ook
voldoende geweest.
Mijn bezijnigingsplan is dus even simpel als geniaal. Gewoon het
personeelsbestand halveren. De helft die er uit gaat kan misschien
omgeschoold worden en een zinvol vak leren. Mensen die mij een beetje
kennen weten al lang dat de fli politie en ik, geen goede vriendjes zijn.
Dat omdat ik de afgelopen jaren alleen maar last van ze heb gehad, terwijl
ik nooit op criminele activiteiten betrapt ben (hoewel, als rijden met 4 Joe
Pilers op, tegenwoordig een misdrijf is, dus toch ...)
De paar keer dat ik hun hulp nodig had, lieten ze het grandioos afweten,
en dat was niet vanwege personeelstekort of iets dergelijks.
Halveren dus!

Lone Wolf.

Column

Onschuldigheid, waap best u bleven ?

Engelengezichtjes, roze en blauwe strikken in het haar, bloemenjurkjes,
.... De foto's mijner jeugd lijken wel uit de verre prehistorie te dateren.
Toen was er nog geen vuiltje aan de lucht. Baseball-caps, oorringen,
neusringen en andere piercings? Neen bedankt, ik mag niet van mijn
mama.
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Kinderen waren toendertijd nog onbezoedeld, puur. Geen enkel onkuis
idee doorkruiste hun gedachten. Een goede wip was toen niets meer dan
een rudimentair speeltuig, dat steeds borg stond voor uren kommerloos
kinderplezier. Als we het in de slaapkamer van papa en mama gingen
doen, stond een chaotisch kussengevecht op het programma. Kleine
kokette Katinka vereerden wij nog als het ideale speelkameraadje, niet als
"someone who came down on me in the theatre".

De zondagnamiddagen werden toen nog niet geperverteerd door Goedele
of andere Truzen. Seks was iets vies, iets waar Je ouders zich per ongeluk
tweemaal (ik heb een broer) aan bezondigd hadden. Dat het niet voor hun
plezier was hebben we later vaak genoeg gehoord. Het waren twee
misstappen die zich in de duisternis van de slaapkamer voltrokken
hadden, en die daar ook ten allen prijze bewaard moesten blijven !
Quod nunc ?
Nu wordt de heilige zondagnamiddag voor het ganse gezin
gedesacraliseerd door banale, vulgaire zelfs verwerpelijke uitweidingen
over de ""geneugten des vlees". L' histoire se repète! Of zijn we Eva soms
al vergeten ?
Ik bezweer u, beminde gelovigen, Satan heeft zijn ultieme queeste
ingezet! Lees er Het Laatste Nieuws maar op na: tussen zedenloze foto's
van diep uitgesneden badpakken en andere fi-aaie demonische
verleidingstruukjes, worden alle vulgariteiten tussen de kleine lettertjes
verborgen.
Perversiteiten zijn schering en inslag; de homo's prediken overal hun roze
liefde. Waarheen, beminde gelovigen, waarheen gaat het met deze
wereld!?

Sta mij toe in uw plaats te antwoorden: hel en verdoemenis. We lopen
recht ons ongeluk in. Edoch, de Heer zal ons straffen "and we will know
His name is The Lord as He will put Hls vengeance upon us" (Ezechiel
25: 17).

Waarde parochianen, aan die overheersing van langharigen, vrije seks en
rooie ratten moet en zal paal en perk gesteld worden! Gedaan met de
uitweidingen over vrije meningsuiting en het recht om Je eigen
persoonlijkheid ten tonele te voeren.
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De schaamte voorbij, wordt er ons een nieuwe norm opgedrongen: alles
mag en kan; alles moet bespreekbaar blijven.

O tempora, o mores !

Beminde gelovigen, deze vraag stellen is ze beantwoorden :

vinden we het niet allemaal veel beter zo ?

Noël Hardcone

Mooi, 't leven is mooi I

U bent ze vast en zeker al eens tegengekomen; u weet wel: op een
kommerloze dag kuiert u door de moderne winkelstraat van, pakweg,
Zichem-Zussen-Bolder. Het leven lacht u toe, de studies van de kinderen

maken mooie vorderingen, la bonheur parfaite, quoi.
Geen wolkje aan de lucht, het leven is mooi, ook als niet-houder van de
juiste lidkaart.
Net als u uw geluk mijmerend loopt te overpeinzen, trekken de
onheilswolken zich boven u samen. Ja, het lot heeft u vandaag
uitgekozen, er is geen ontsnappen aan. Moeten ze natuurlijk net u
uitkiezen. Of u even tijd hebt? Dat ze echt niet veel van uw kostbare tijd
in beslag zullen nemen.
Grotendeels binnensmonds mompelend wilt u hen wel een minuutje
geven.

Wat u vindt van uw stadje/gemeente? Een korte uiteenzetting over wat er
allemaal goed is, wordt, grote flater!, afgerond met de cliché-bemerking
"Ach, het gras is altijd groener bij de buurman.". Dat had u nou niet
moeten doen. Als aasgieren zullen ze deze kans ten volle uitbuiten.
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De gluiperds in maatpak veranderen dadelijk de toon van het gesprek. Of
u ook al gemerkt heeft dat de veiligheid van de burger te wensen overlaat?
Uw boeiende, erudiete socio-economische uiteenzetting wordt abrupt
afgebroken. Of u 's avonds nog buiten durft ?
Waarom niet, Zichem-Zussen-Bolder is New-York nog niet. Aha, maar u
vreest dus wel dat het zo zou kunnen aflopen? Nog ijverig uw korte
termijn geheugen napluizend over wat nu weer uw exacte woorden waren,
wordt de volgende intelligente stelling in uw gezicht geworpen; dat u toch
ook al weet wie hier de schuldige van is ?
Aha, een makkie. "Tuurlijk, Jean-Luc en al die andere politiekers, dat is
allemaal één pot nat, ze foefe ...". Juist Ja, maar zouden er ook niet
andere, laat ons zeggen externe, factoren kunnen zijn? "Tja, die hitte
misschien; we zijn daardoor niet meer zo tolera...".
Ja, het wordt al warmer (ook humor is hen niet vreemd). Inderdaad; die
warme landen, aan de verkeerde kant van de Middellandse Zee, zou daar

de oorzaak niet kunnen liggen? Ootmoedig geeft u toe dc chaostheorie
nog niet volledig onder de knie te hebben, en dat u, eerlijk gezegd, niet
veel geloof hecht aan het idee van de vlinder die zijn vleugels openplooit
in Tokyo, wat gevolgen zou he ... Neen, dat u hen niet begrijpt. Die
migranten zijn toch dè oorzaak van alle kwaad!
"Oh, zijn we er zo ééntje?! Neen, aan die theorie hecht ik nog minder
waarde dan aan de theorie van de vlin ..."

Dat ze u bedanken voor uw tijd.
Of ze toch nog een laatste vraag mogen stellen? Wou u soms geen
lidkaart, of verdere uitleg bij hun programma ?

Neen bedankt,

dan bekijk ik het leven nog liever door een oranje bril!

Noël Hardcom
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Weirdootjes

Weirdootjes

HOOGBEJAARDE VADER

MELBOURNE Een 92-jarige Australische man is vader geworden van
een gezonde zoon. Dat meldt het blad The Herald Sun'. Het kind werd in
een ziekenhuis in de deelstaat Victoria ter wereld gebracht door zijn 38-
jarige vrouw, afkomstig van de Fiji-eilanden. De baby heeft vier broers en
zussen uit het eerste huwelijk van de vader, van wie de oudste 70 jaar is.
De vader, die anoniem wil blijven, werd acht jaar geleden door zijn eerste
vrouw verlaten. Hij heeft zijn andere kinderen nog niet op de hoogte
gebracht van de komst van hun nieuwe broertje. Volgens artsen in
Melboume is de 92-jarige geheelonthouder één van de oudste maimen ter
wereld van wie bekend is dat zij een kind hebben verwekt.

UNIVERSITEIT IN PRAAG WIL

OPLEIDING PROSTITUEES

PRAAG Als de plannen van de Karlsuniversiteit in Praag doorgang
vinden, kunnen vrouwen met het oudste beroep ter wereld binnenkort
gediplomeerd aan de slag. De faculteit voor Lichamelijke Opvoeding en
Sport aan deze universiteit heeft voorgesteld een leerstoel in te stellen
voor de opleiding van prostituées. Dat meldt de krant 'Zemedelske
Noviny'.
De universiteit heeft inmiddels een subsidieaanvraag voor één semester
doen uitgaan naar de ministeries van Onderwijs, Volksgezondheid en
Financiën. Prostituées die het diploma willen behalen, moeten zich
volgens het blad onder meer bekwamen in de grondbeginselen van de
lichamelijke opvoeding. In de opleiding zal verder aandacht worden
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besteed aan oosterse en erotische massagetechnieken. De krant schrijft
dat de betrokken ministers nog niet hebben gereageerd op het voorstel.

Sprookje

DE HAAS EN DE OLIFANT

Er was eens ... in een bos in Indië, een jonge olifant die vaak speelde met
een grote haas. De twee hadden, ondanks het verschil in grootte,
vriendschap gesloten. Ze amuseerden zich met allerlei spelletjes en door
elkaar vreemde raadseltjes op te geven. Op een dag vroeg de haas aan zijn
vriend: "Wie is volgens jou de grootste van ons twee?"
Bij het horen van deze dwaze vraag, verslikte de olifant zich haast in een
banaan die hij net aan het oppeuzelen was: "Wat een grap! Als jij rechtop
staat, kom je niet eens tot aan mijn knieën!"
De haas bleef echter aandringen: "Dat denk jij maar! Ik blijf erbij dat ik
de grootste ben. Laten we de vraag voorleggen aan een scheidsrechter.
Goed?"

"Zoals je wil", antwoordde de olifant, die steeds verbaasder werd. "Wel,
laten we dan naar het dorp gaan om de mening te vragen van de mensen,
de slimsten onder de dieren. Zij zullen ons zeker de oplossing kunnen
geven".
Nabij het dorp kwamen ze een groepje mensen tegen. "Kijk eens, een
olifantje! Wat is hij nog klein!", zei iemand toen ze het tweetal zagen.
"Ja, hij is erg klein, maar hij zal mettertijd wel groot worden!",
antwoordde een andere. Dan zag iemand de haas: "Wat een grote haas!",
vond iedereen. De haas liep voortdurend voor de olifant uit, stak zijn
borst vooruit en allen riepen uit: "Wat een poten! En wat een oren! Dat is
vast en zeker de grootste haas die we ooit hebben gezien!" Daarop
wendde de haas zich tot zijn vriend en zei trots: "Laten we teruggaan!
Ons probleem is opgelost: ik ben groot en jij bent klein!"
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Het olifantje schudde zijn hoofd en begreep dat de haas gewonnen had
door zijn sluwheid, maar hij kon niet zo meteen een gepast antwoord
bedenken. Maar éénmaal terug op de bosweg, met de haas voor zich, tilde
hij zijn poot op en zei: "Uit de weg, voordat de poot van deze kleine
olifant een grote haas als jij verplettert!"

/

CJ^ MOëT eBAl
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