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VOORWOORD

14 dagen plezier
14 dagen lol

14 dagen JH Tonzent

Uw jeugdhuisje staat tussen 7 en 23 augustus
elke dag klaar om iedereen te verwennen. Nieuwe
t-shirts, nieuwe lidkaarten, ... en een boel plezier.
Naast het plezier gaan we natuurlijk ook de hand
jes uit de mouwen moeten steken. Voor wat,
hoort wat. Willen we iets neig doen, dan moeten
we er ook kei-hard voor werken. Mensjes, 1 tip:
doe dat werken met plezier. Doe het voor de
andere jong gasten nen plezanten avond te
geven, doe het voor jezelf, doe het voor Tonzent.
Wij rekenen alvast op jullie voor het plezier en
voor het werk.

Kristof
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JEUGDVEERTIENDAAGSE

vrijdag 7 augustus 1998

P Ir I P
Het is weer zover, de jeugdveertlendaagse Is begonnen.
Eén van Tonzents grootste evenementen. Traditiegetrouw
begint de jeugdveertlendaagse met een spetterende fuif.
ledereen is dus van harte welkom. De inkom zal 120 BEF

bedragen, en je krijgt er dan je lidkaart gratis bovenop.
Dus kost deze fuif je eigenlijk maar 20 BEF. We smijten
met het geld naar je hoofd, zou je kunnen zeggen.
Vergeet vooral niet dat deze fuif tevens ook de openings-
fuif is voor het nieuwe werkjaar. Zo kunnen we in een
goede stemming aan het nieuwe werkjaar beginnen. De
nieuwe T-shirts en sweaters zullen op deze fuif voor het
eerst worden getoond en verkocht. U kan zich dus aan
een helse modeshow verwachten. U hebt het goed
gelezen, er komen ook sweaters dit jaar. Speciaal voor de
jeugd (en ook een beetje voor de winter) ontworpen. De
ontwerpers van de T-shirts dit jaar waren Gerd Vanhoof en
Jurgen Tobback. Inderdaad, onze Reinhart is ermee
gestopt. Nu rest mij nog maar één ding te zeggen en dat
is ; KOMEN IS DE BOODSCHAP. De aanvang van het
gebeuren zal om 2o:3gu zijn. De modeshow zal rond
24:oou zijn.



JEUGDVEERTIENDAAGSE

zaterdag 8 augustus 1998

I S

Het is weer zover. Ons Tonzent-I.Q. wordt weer al eens dik
onder de loep gelegd. De kwis zal eigenzinnige vragen
bevatten over voornamelijk film en muziek. Wil je met een
groepje meedoen aan deze eigenzinnige kwis, dan kan
dat om 20:oou. Inschrijven op voorhand is niet nodig.
Zorg er wel voor dat je met maximum 4 personen bent.
Inschrijving kost 200,- BEF, en is de dag zelf te betalen.
Vergeet vooral niet dat iedereen prijzen zal krijgen. Of je
nu wint of verliest, in Tonzent ga je nooit met lege han
den naar huis. Kwis er maar op los, zou ik zo gaan
zeggen.

WAf 0\< Z
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JEUGDVEERTIENDAAGSE

zondag 9 augustus 1998

Het begint stilaan een kleine traditie te worden: de jaar
lijkse stripbeurs van jeugdhuis Tonzent. In de jeugdveer-
tiendaagse, natuurlijk. Nu al de derde keer zullen we ons
stulpje volstouwen met beeldverhalen voor jong en oud,
en wees gerust... we zullen voor genoeg hip spul zorgen.
Wat dacht u bijvoorbeeld van de laatste nieuwe comix uit
de States en enkele japanse manga? Daarnaast horen ook
de klassiekers van bij ons, natuurlijk, zoals Sus & Wis,
maar ook de hele reeks Thorgals, Peter Pan en de
nieuwere dingen die hier uit zijn. En last, but not least:
een selectie tweedehands strips.
En als klap op de vuurpijl een heuse stripwedstrijd met
een aankoopbon als inzet!
Dus als je die zondagnamiddag vanaf 14 uur niet weet
wat doen en je houdt van strips, kom dan naar je
favoriete jeugdhuis om lekker tussen ouwe en nieuwe
strips neuzen en doe het koopje van de eeuw...
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JEUGDVEERTIENDAAGSE

maandag lo augustus 1998

Na zo'n denderend eerste weekend van de jeugdveertien-
daagse is het maar weer eens tijd om ons knusse huisje
een stevige boenbeurt te geven. Want vergeet niet :
hygiëne staat boven alles. Naar jaarlijkse traditie zal er
dan ook wel iets te eten vallen bij dit kuiswerk. Met een
goed gevulde maag, is het werken dubbel zo aangenaam.
Welk hapje je kunt verwachten is voor ons nog een grote
verassing. Om i9:oou beginnen we met het stevig
schrobben en schuren. Boen er maar eens lekker op los
zou ik zo zeggen.



JEUGDVEERTIENDAAGSE

woensdag 12 augustus 1998

) U N K. A n T
Spiegeltje, Spiegeltje, aan de wand, wie Is er de grootste
kunstenaar van het Tonzentland. Het Is de eerste keer dat

we aan junk-Art gaan doen. De bedoeling van het
gebeuren Is het volgende. We gaan met al de rommel die
bulten In de tuin en boven op de zolder ligt een kunst
werk maken. Geen mooi afgewerkt pronkstuk van uit de
"middeleeuwen", maar een lekker modern pronkstuk
vanuit de "Tonzenteeuwen". Vele spullen die je zult vin
den zullen een grote mentale waarde hebben. Maar nu Is
het tijd om deze spullen een nieuwe dimensie te geven.
Dus kom gerust mee knutselen en maak er maar een
mooi werkje van. Aanvang van het gebeuren : i4:oou.
Laat je gevoel voor kunst dus maar eens zien.



JEUGDVEERTIENDAAGSE

donderdag 13 augustus 1998

C C L

Neen, geen uitstap naar het gekende Kempische stadje
annex zottekot, maar wel een vlaag van gekleurde gekte
in ons eigen stulpje. Vandaag staat alles immers in het
teken van de kleur van de waanzin, namelijk geel. Wat
kan u zich daarbij zoal voorstellen? Ten eerste zullen er
gele drankjes zijn zoals ananaskleurige cocktails, gele
limo in promo en zelfs het blonde gerstenat mag in het
rijtje. Gele muziek lijkt vergezocht, maar bestaat! Denk
maar aan het onvergetelijke Beatles-nummer "Yellow sub
marine". En uiteraard bent u er, uitgedost in uw meest
walgelijke of frivole, maar op zijn minst gele outfit om het
geheel te vervolledigen. Jaune toujoursl

aI5%êïïoR5ïbv
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JEUGDVEERTIENDAAGSE

vrijdag 14 augustus 1998

f U M K. » A (r

We graven nog maar eens in de geschiedenis van Tonzent.
De punkperiode, een periode die sommigen onder ons
waarschijnlijk ook nog hebben meegemaakt. Een periode
die het leven een andere betekenis heeft gegeven. We
zouden het zelfs een cultuur kunnen noemen. Tonzent

heeft deze cultuur natuurlijk ook meegemaakt, en nu
willen wij nog eens terug gaan in die tijd en het allemaal
nog eens opnieuw beleven. Dit wordt dus een grootse
verkleedinstuif waar iedereen als punker moet verkleed
zijn. Heb je geen idee hoe een punker eruit ziet, dan
volgt nu een kleine beschrijving. Slordige gescheurde
stretch-jeans, lederen jacker, combat-shoe's, pearsings
overal waar u het maar kan bedenken (meestal veilighei
dsspelden). Slordig kapsel met een kleurtje (liefst punk).
Wij hopen dat iedereen wel een beetje als punker kan
komen opdagen. Verder zal er die avond een hels optre
den zijn van ons Tonzent's Punk bandje die nummers van
The Sex Pistols zullen spelen. Kort samengevat een
avondje dat je niet mag missen. Aanvang van het anar
chistische punkgebeuren : 19:000.

❖ 11



JEUGDVEERTIENDAAGSE

zaterdag 15 augustus 1998

MAIlK.Tft.dCK

De Vismarkt, het Hogeschoolplein, het Layensplein, de
Brusselsestraat, ... en natuurlijk ook de Oude Markt. We
gaan met z'n allen naar de beste groepkes kijken.
Oordelen over goed en slecht doe je zelf maar tijdens je
trektocht door het muzikale Leuven.

Ook aan de thuisblijvers wordt gedacht. Op passende
wijze zullen de Tonzentbezoekers Marktrock kunnen
beleven. Een gezellig terrasje, leuke ambiance en
passende Marktrockgeschiedenismuzlek verzorgen de
avond van de thuisblijvers.
Dus ga mee naar Leuven om 13:000 of naar Tonzent en
beleef Marktrock als nooit tevoren.

Jos FEYENS

Haachtaesteenweg 658
1910 KAMPENHOUT

@ 016 / 65.66.80

B.T.W. BE 732.385.632
H.R. Brussel 618.360

Open ; week vanaf 9 u.
weekend 11 u.

Maandag gesloten.

12



JEUGDVEERTIENDAAGSE

zondag 16 augustus 1998

K. W I ̂  T A X.
Kwistax in het land en wij zijn er toch weer bij. Het is nu
4 jaar geleden maar daarom niet getreurd. Wij hopen dat
de uithouding u geen parten zal spelen. Want met al die
rokerslongen in ons Tonzentje. Heb je geen rokerslongen,
bewijs ons dan dat je in topconditie bent. Eén ding staat
vast, er zal menig vochtverlies aanwezig zijn. Maar geen
nood Tonzent zal voor meer dan voldoende moedersvocht

zorgen. We zouden niet willen dat iemand zou flauw
vallen. Verder zullen er ook Hot-Dogs te verkrijgen zijn
tegen een schappelijke Tonzent-prijs. Verder zou ik graag
een oproep willen doen aan alle karters. Misschien zijn
jullie een moter gewoon, maar toch zouden wij willen
vragen om meervuldig aanwezig te zijn. Een gaspedaal is
misschien makkelijk te besturen, maar probeer jij maar
eens io:oou aan een stuk te trappen. Moge dit een
uitdaging zijn. Kort samengevat, liet is niet de snelheid
die wordt getest, maar eerder de uithouding van ieder
van ons. Aanvang van de race zal om iztoou zijn. De fin
ish zal om 22:oou zijn. ja, ja, u hebt het goed gelezen 10
uur aan een stuk trappen (met aflossing). Laat het voor
iedereen een uitdaging zijn.

❖ 13



JEUGDVEERTIENDAAGSE

maandag 17 augustus 1998

Zoals u wel zal gemerkt hebben
kunnen punkers de boel wel een
beetje op stelten zetten. Het week
end is nu voorbij dus moeten de
brokken worden rechtgezet. Dit
doen we door de boel te kuisen.

Lekker schrobben en schuren

tegen een snelheid van 20 km/h
(want we zijn nog moe). Het
werken zal beloond worden met

een lekker hapje. Welk hapje het
zal zijn blijft voor iedereen een
grote verrassing. Aanvang van het
boenen : 19:000.

//O
a OO

O '
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JEUGDVEERTIENDAAGSE

woensdag 19 augustus 1998

) tl O F f I M ̂

5 F C t

Tonzent goes shopping. Om 13:300 vertrekken we met zijn
allen naar de trots van Woluwe: het shoppingcenter, voor
een namiddagje plezier met een reeks opdrachten in de
hand. It's always fun at the mal.
Trek allemaal je nieuwe Tonzent-shirt aan, want er zullen
een stapel foto's worden gemaakt.

•iCAAA nvlon

töl7Af AU»e4,

«WflèOAN
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JEUGDVEERTIENDAAGSE

donderdag 20 augustus 1998

H ̂  ̂ »
Dat is uiteraard de kleur van de liefde, beste
Tonzentkrantverslinder, maar laat u niet misleiden, want
rood is ook de kleur van bloed, communisme en ander
Ferrarigeweld. U krijgt vandaag alleen tomatensap
geserveerd (indien gewenst in de vorm van een Bloody
Mary) en we draaien Chris de Burghs grijsgedraaide
wereldehit "The Lady in Red" opnieuw grijs en zelfs
verder totdat het vinylschijfje roodgloeiend staat! Wie niet
van Chris de Burgh houdt kan meedoen aan de zoektocht
die het loo-jaar-Relst-feestcomité voor ons allen ineen
gebokst heeft, je kan dus detectivegewijs de Tonzentkleur
komen verdedigen en dat is deze avond zoals gezegd
rood. Uiteraard past alleen dat blitse karmijn- of ver
miljoenrode pakje uit je kleerkast voor de gelegenheid.
Scharlaken kan nog net...

^ 16



JEUGDVEERTIENDAAGSE

vrijdag 21 augustus 1998

oPTHOrM

et pI5 M
Een Jeugdveeitlendaagse Is niet compleet zonder een con
cert van een groep die de Belgische muziekwereld in de
ban houdt. Na spetters als Metal Molly, Tom Helsen en
destijds Gorky hebben we nu ons oog laten vallen op El
Fish. Dit combo is al een tijdje geen onbekende meer in
het blueswereldje. Hun eerste cd "Blue Wlilk" heeft daar
de weg voor hen gebaand. Wlaar toen ze besloten om met
Jean-Wlarie Aerts (de man die Arno van grave gitaarriffs
voorziet) in zee te gaan voor hun nieuwe langspeler,
stond er duidelijk meer dan alleen maar blues op het pro
gramma. "Rewinder" is dan ook een veel hipper en
gedurfd klinkend album geworden en daar mogen we
zeker een staaltje van verwachten op het Tonzentpodium.
En dan hebben we nog een voorprogramma dat op zich al
de moeite waard is. Walter is niet de naam van een saaie

kleinkunstenaar op klassieke gitaar, maar wel van een
heuse rockgroep waarin niemand die voornaam draagt.
Hun muziek laat echter niet te wensen over. Radiohead is

nooit ver weg, maar dat zou ik nauwelijks een minpunt
noemen. Finalist van Rockrally '98!
Kaarten voor dit alles kosten slechts 150 Fr. en zijn te
koop bij elke rechtgeaarde Tonzentmedewerker.

^ 17
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JEUGDVEERTIENDAAGSE

zaterdag 22 augustus 1998

Oudertjes, oudertjes, oudertjes aan de wand, wie serveert
de beste Sangria en cabaret van het ganse land?
Jeugdhuis Tonzent, natuurlijk.
Dus kom zaterdag 22 augustus om 2o:oou zeker langs in
ons jeugdhuis, laat zoon- of dochterlief rijden en genieten
maar. We verwachten jullie en reken maar op 2 uur leuk
cabaret-plezier van The Stoopkens.

Gasten, een oproep aan jullie allen om de mama en de
papa te trakteren op een heerlijk avondje uit. je kan bij
elke Tonzentmedewerker terecht om een kaart van 200

BEF te kopen voor je ouders, zelf moet je maar 150 BEF
betalen. (Aan de kassa moet er 250 BEF en 200 BEF
betaald worden!)
We garanderen je een heerlijke sangria, een verrassend
cabaret en veel, heel veel, leute en plezier.

^ 19
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JEUGDVEERTIENDAAGSE

zondag 23 augustus 1998

» $ Ok
Een van Tonzent's belangrijkste activiteiten : Fretten,
Boefen en Zuipen, iets waar ieder van ons wel sterk in is.
Wel, om deze spetterende ji4D af te sluiten gaan we dan
ook uitgebreid dineren. Het Fretten zal om 17:000
plaatsvinden in den hof van Tonzent. ledereen is welkom,
en iedereen mag zoveel eten als hij\zij maar wil. Het
leven van Tonzent speelt zich vandaag af in de maag.
Kaarten zijn vooraf te verkrijgen bij Vero, Fanny, Kristof,...
Hopelijk heeft iedereen van ons zich denderend gea
museerd op deze J14D. Maar ja, mooie liedjes duren niet
lang (bij ons 2 weken). Vele groetjes van de TonzentCrew,
en hopelijk tot de volgende keer weliswaar.

HgTWWT

❖ 21
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VOORUITBLIK

september
Vrijdag 4 september : EWDM : Nanny Ogg.

Het is weer zover. We hebben eindelijk de draad weer
opgepakt. Maanden aan een stuk hebben we ons eerst-
vrijdag-van-de-maand-optreden moeten missen, maar geen
nood, september, het begin van een nieuw schooljaar,
zorgt voor een spetterend optreden van eigen bodem, li
kent ze gegarandeerd wel. Maar misschien wist u niet dat
ze instrumentaal begaafd waren. Daarom laten wij op u
los : Nanny Ogg (is dat geen middeleeuwse heks).

Zaterdag 5 september: Startdag : Ledenraad.

Ondertussen weet u waarschijnlijk al wat een startdag is.
Weet u dat niet, dan volgt hier een klein uitlegje. Op een
startdag wordt er gebrainstormd, ledereen is welkom, en
iedereen mag zijn ideeën bloot leggen. De bedoeling is
om activiteiten te zoeken, die in de loop van het jaar
kunnen worden gebruikt. Dus heb jij een idee om in ons
jeugdhuisje te doen, kom dan gerust eens op de startdag.
De startdag is geen vergadering. Integendeel, we zullen
rustig tussen pot en pint zoeken naar ideetjes. Meer infor
matie over tijd van aanvang kunt u op de valven waarne
men.

Maar dit is nog niet alles, s'Avonds zal er nog een leden
raad zijn ook. Hier zullen zoals gewoonlijk de activiteiten
worden geëvalueerd. Kom dus gerust eens langs om je
zegje te doen. Vergeet niet dat je als lid, ook een beetje
in de pap hebt te brokken.

^23



VOORUITBLIK SEPTEMBER

Zondag 13 september: jaarmarkt: Tonzent goes kermis.

Naar jaarlijkse traditie zullen wij met Tonzent de kermis
weer op stelten zetten. En dit is nog niet alles. De jaar
lijkse markt mag zich verwachten aan een luidruchtige,
maar toch beschaafde Tonzentmassa. Kom dus gerust
eens langs ons Tonzentstandje dat zich op de jaarmarkt
zal bevinden. Op ons standje zullen de nieuwe Tonzent
T-shirts zeker niet ontbreken.

Zaterdag 19 september : Australische avond : Didgeridoo.

Na zo'n succesvolle Afrikaanse avond vonden wij het aan
te raden om dit continentenpatroon verder te zetten. Het
vervolg op de Afrikaanse avond is dan ook geworden ; De
Australische avond. En zoals u al hebt begrepen zal er die
dag ook aan didgeridoo kunnen worden gedaan. Niet
langer op vislijnen spelen, maar op echte didgeridoo-
instrumenten. En wees gerust, de aboridginals zullen aan
onze muziekkunst een duimpje zuigen. Didgeridoo op los
zou ik zo gaan zeggen.

Zondag 20 september : Australische film.

En we krijgen er maar geen genoeg van. Om het geheel
mooi af te ronden zorgen wij nog voor een film. Geen
gewone film, neen, een Australisch film. Wie kent er de
Australische series niet, zoals onderandere Buren Wel
wij willen u nu een langspeelfilm tonen van Australische
makelij. Wij zorgen voor enkele films, en jij, de
Tonzentganger, mag daar één uit kiezen. Meer informatie
over welke films u mag kiezen kunt u aan de valven
waarnemen.

^ 24



WERKING

de nieuwe

Raad van Beheer

Voorzitter: Kristof Mettepenninghen
Als u op de A.V. was, wist u het al; anders weet u het nu.
Kristof is vanaf nu de enige Tonzentmens die over het
nooit uitgeoefende vetorecht beschikt. Hij zal minstens
gedurende i jaar de Raad van Beheer en de Ledenraad
leiden en er voor zorgen dat alles in Tonzent naar
behoren draait. Zijn volleybalverleden (als speler ên als
coach!) garandeert alvast de sportieve instelling en de
ijzeren fysieke conditie die voor deze functie onontbeerlijk
is. Verder kennen we Kristof als iemand die het initiatief

niet schuwt en ijverig oefent in die erg miskende kunde:
de diplomatie. We kunnen dus met een gerust hart de
Tonzenttoekomst aanschouwen, ten minste als u allen een
stukje van die Tonzentkoek voor uw rekening neemt, en
dan heb ik het niet over consumeren alleen! Een kleine

tip misschien: als er een probleempje is, probeer het dan
misschien eerst zelf eens op te lossen vóór je je veelge
plaagde voorzitter ermee lastig valt.
Dan rest er mij nog één ding, en dat is Kristof veel succes
en een sterke ploeg medewerkers te wensen. Maar dat
laatste zit ook al behoorlijk snor, meen ik begrepen te
hebben... Maak er maar een lekker potje van!
Uw met bloedend hart afscheid nemende dienaar,
Lieven

Public Relations: Kwinten Verspeurt
Meer uitleg bij Steven. (Geen artikel binnengekregen!)

^25
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WERKING

Secretaris: Nico Van Craenenbroeck

Bondige hulde aan de nieuwe secretaris

Knijp me! Ik hoop dat het waar is;
Nico is de nieuwe Tonzentsecretaris!

Schaarser dan de melk van koninginnen
Zijn de helden die aan die taak beginnen.

Hij is zoals ik had gehaapt
waant hij kan zingen en is niet op zijn gat gedoopt.
Nico in één woord? Hoeral

Stef

Penningmeester: Véronique Goossens
Vanaf nu kan je met je geldproblemen terecht bij onze
nieuwe penningmeester, Véronique. Zij studeert voor soci
aal assistent en kan je ook met andere problemen uit de
nood helpen. Deze 21-jarige dame helpt elke tapper met
veel plezier aan wisselgeld en indien je in ons jeugdhuis
graag eens tracteert kan je bij haar altijd voor een
stapeltje bonnentjes terecht.

Fanny

Boekhouder: Marinka Van ingelgom
Samen met Véronique vormt Marinka het New Tonzent
Female Financial Team dat de fakkel van het oude zal

overnemen. Ze is jong, mooi en boekhoudkundig gegaafd.
Ze heeft maar één doel: het Tonzentschip behouden voor
het wegzinken in de rode cijfers. Hou de riemen maar

kloos.

Sarah
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7/8 fuif 20:30

8/8 kwis 20:00

9/8 strlpbeurs 14:00

io/8 werkinstülf 19:00

12/8 junkart 14:00

13/8 geel 19:00

14/8 punkdag 19:00

15/8 marktrock 13:00

16/8 kwistax 12:00

17/8 werkinstülf 19:00

19/8 shoppingspei 13:30

20/8 rood 19:00

21/8 optreden El Fish 19:00

22/8 ouderavond 20:00

23/8 BBQ 17:00




