
HetJ-edenblad van Jeugdhuis TonzenT

afgiftekantoor: kampenhout

VERSCHIJNT TWEEMAANDELIJKS

Jaargang 7 nr. 6
JEUGD 14 DAAGSE'99

V.Ü.: Kristgf Mettepenningen

Hutstraat 22
1910 Kampenhout

\  ̂VvV

^ ' 5>
vX'- '•■ >: Xsv:-:-' : • -v»: .•:•

\^\v

A M

Tctsizentk^anT



Colofon & Inhoud

Dit is het gratis en tweemaandelijks
ledenblad van JeugdHuis

TonzenT vzw

Hutstraat 22, 1910 Kampenhout
016/65 04 61

e-maU: Tonzent@dds.nl URL:

http://bewoner. dma. be/tonzent

Augustus 1999

Redactie Kristof M., Nico V.C.,

Peter V.D., Lieven Z.,

Leen V., Anneleen W.,

Anneke J., Marinka

VI, Kim S., Koen van

Marinka, Kwinten V.

HoofdRedactie Kwinten V.

Lav-out Kwinten V.

Inhoud

Colofon

Inhoud

Voorwoord

Verjaardagen

2

2

3

3

De AV anders bekeken 4

J14D-wedstrijd 5
De nieuwe RVB 6

J14D 9

Overzicht 36

JeugdHuis minimum Ceooend:

Woensdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

StrioBib Ceooend:

Zaterdag
Zondag

19.00-23.00

19.00-01.00

19.00-01.00

17.00-23.00

21.30-23.00

17.00-18.30

TonzentZijde 2



IVees Voor&ezeten

VoorWoord

Ko r t ma a r k r a c h t i g

Hey gasten.

Het is tijd Tijd voor de J14D. Lc ben ervan overtuigd dat we
met voldoende mensen, waaronder ook u, klaar staan om onszelf

weer eens 14 dagen uit te sloven, te vermoeien en vooral om er
weer goed van te genieten. Als je het programma eens goed
bekijkt, merk je al snel dat we te maken hebben met een
kwalitatief hoogstaande J14D, laat ons eerlijk zijn.
Bal Masqué, Swingpaleis, Night of the DJ,...
Stuk voor stuk pakken we uit met enkele kleppers. Maar we
rekenen op u om mee te werken aan het succes van deze 114D. Ik
hoop dat de stemmetjes van de Algemene Vergadering nu Maar
zijn om allen om te slaan in stevige daden. Succes!

Kristof

Sponsored by himself

Ps: ook een gelukkige verjaardag aan alle jarigen van deze maand (augustus):

1. Hcrbert Vleeracker 7. Griet Malfait 14. Vanessa Bortolin

3. Walter Merckx Sera & Wes Verheyen 20. Griet Hasevoets
4. Katrien Roraraens 8. Marijke Van Bulck 21.AnnDevroe

Maijan Ververs 9. Bert Cleiren 27. Steven De Heyn
5. Sofie Marien Stef Croon 28. fris Van E}4cen

Dieter Vanhoof 13. Peter Daeras 30. Peter Cog^e
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A. V. anders bekeken

Algemene Vergadering
Zondagmiddag 14.30u, alles is nog nistig in Tonzent,
nogeen half uur en de A.V. gaat van staiL
Zondagmiddag ISu, Tonzent wordt overrompeld door
leden die toch eindelijk eens hun zegje wilden doen,
alle gezichten kwamen mij persoonlijk redelijk
bekend voor. Met 34 in het totLii, er waren ook S
volmachten in de zaai en één hond: Timba the greaL
De Algemene Vergadering begon met een tiental
minuten vertraging. Het was, inderdaad, ondertussen
IS.lOu geworden. Een evaluatie in 6 verschillende
groepjes haalde heel wat gevoelens boven, ieder had
zo zijn leuke en zeker en vast ook ajn minder leuke
herinneringen aan het voorbije werkjaar. Nadien
kwam heel de AV terug samen 'om nu toch eens te
bekijken hoe het voorbije werkjaar gelopen is'. Dit
ging lekker goed, iedereen kon rustig zijn ding doen,
en vooral zeggen.
De tijd vloog en voor we het wisten was de grote
wijzer van de klok numinertje zes voorbij en de kleine
nummertje vier. Met andere woorden het was
ondertussen reeds na half vijf (+ 16.30u). We namen
een break want dat was nodig.
Het financieel verslag was aan de beurt Ieder kreeg
een blad voor zijn/haar neus geschoven, met daarop
enkele cijfertjes. Die met een minnetje voor waren het
talrijkst en tevens het grootst Inderdaad: een groot
verlies voor de Tonzentkas. Het één jaar oude bestuur
maakte een mooie entree, 2S0 duizend lappen in één
jaar tijd verpatsen, niet niks hé....
En God zag dat het eigenlijk toch niet zo goed was.
Wi^n zij veel. "Als je nooit een financieel verslag
kunt inkijken is dat vrij moeilijk, en by the way er
moeten nog a^hrijvingen bij én afgetrokken worden,
plus nog die veertig duizend fiank aan subsidies die
moedertje gemeente ons nog moet dat brengt ons op
een totaal van zien we later wei."

Goe bezig, sterk, zou onze huidige voorzitter kunnen
zeggen. Gelukkig zag het aanwezige Tonzent publiek
in dat het niet de schuld van de RVB was, maar wei
ieders verantwoordlijkheid om er op te letten dat we
niet te veel geld pikken bij te tappen en niet te veel
geld verpatsen aan onnozele prullen. Dat was dat
volgende hoofdstuk.
Dan begon de echte miserie pas. Het moment der
waarheid was aangebroken. Wie zou het komende
jaar de Tonzenttouwtjes in handen nemen, en vooral:
wie zou van de Tonzemganger de Tonzenttouwtjes
nog in handen mogen nemen. Het huidige bestuur
bleef kalm en kandidaat enkel Veronique Goossens

(vandaag de dag ex-penningmeester) kuiste officieel
haar schup af, de RVB had dit zien aankomen, en was
dus ook voorbereid op dit feit Ze stelden een nieuwe
penningmeesteres-RVB-er voor, namelijk ANneke
JANSSENS, klein maar vooral zeer dapper.
Op het ogenblik dat de oude RVB-leden zich
ontdeden van hun functie, om opnieuw verkiesbaar
gesteld te worden, en dus op het moment dat er
officieel geen Raad van Beheer meer was, brak de
Totale Chaos los. Mensen die achzelf wel in een

RVB functie zagen zitten mochten zich nu kandidaat
stellen. Ondertussen stond TonzentTown op z'n kop.
Michiei had het grootste bakkes en stelde zich voor
als nieuwe voorzitter, hij meende het (toch 1 iemand
die hem serieus neemt). "Ik kan dat gewoon veel
beter" was zijn antwoord op de alom bekende
'Waarom-vraag'. Geruchten gingen de ronde dat Kim
S., ook niet op haar mond gevallen, en Varen D.
(idem) zichzelf ook wei het RVB niveau toeschreven
(en zij meenden het echt serieus). De ene dan in
functie van PR-verantwoordelijke en de ander... ja
dat ben ik zelfs niet te weten gekomen. Spijtig genoeg
kwamen hun stenunen er niet bovenuit

Men ging over tot de stemming. Chaos had de zaai
nog steeds niet verlaten. Ondertussen was men nog
bezig over wie wat zou doen, maar blijkbaar maakt
dat allemaal niet veel uit De stembrieQes gingen rond
terwijl de bicjes dat ook deden. Menig naam werd
neergepend terwijl een koffieklets buurman of
buurvrouw niet uidrleef. Bij de meesten bleek het dus
'no big deal' te zijn of nu John Terra of Willy
Sommers onze RVB zou bemannen. Dat was

alleszinds de indruk die ik op dat moment had.
Een pauze was nu wel welgekomen, mijn kop stond er
eigenlijk niet meer naar de tijd in het oog te houden.
"Het is een schande hoe deze stemming is verlopen"
hoorde ik E.T. klagen. "Niemand heeft zich deftig
kunnen voorstellen, en de stemming is niet in stilte
verlopen. De eis een niewe steinming". De laat die
jongen maar wat kletsen, en spoor hem aan deze
woorden te herhalen na de pauze, maar dan wel in de
grote groep. Dit deed hij ook.
Chaos onstond weerom. "Nee zenne, dat gaat toch
niks uithalen, en dan moeten wij die briefkes nog ne
keer gaan tellen". Een kwartier of zelfs langer werd er
gediscussieerd over het al dan niet herstemmen van de
RVB. In deze tijd hadden we dit natuurlijk ai twee tot
driettiaai herhaald, maar het gaat om het principe,
nietwaar? Het verdict was: NEEN, te iaat.
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A. V. anders bekeken

De uitslag: Ai bij al bleek iedereen met een
mcrdeibeid van stemmen herkozen te worden, ook de

nieuwe penningmeester kon op het ja-woord rekenen.
Het grootste duel wend echter uitgevochten tussen
Kristof en Michiel. Kiistof kon op 34 vóór stemmen
rekenen, hetzelfde aantal kreeg Michiel tegen. Van
een (verdiende?) afgang gesproken. Het zal hem
leren.

We gingen over tot het nieuwe werkingsvoorstel.
Zoals elk jaar wil Tonzent het zijn lid-medewerkers
nog eens moeilijk maken door een nieuwe formule
aan te bieden waarin zij zich nuttig kunnen maken.
Een werkings,stnictuur is nooit perfect, dus blijven we
zoeken naar de perfectie, ook al is zij dus onvindbaar.
Weerom kreeg ieder aanwezig lid een blad of twéie
met het nieuwe werkingsvoorstel. Nico, onze
welgekende Secretaris, nam het woord. Na zijn uitleg
kon men vragen stellen. Of hij ooit tot het einde van
ajn uitleg getaakt is betwijfel ik. Mijn energie was
bijna op. Na enkele ziimen begon men met vragen te
spuwen. Reacties waren alomtegenwoordig, terecht
want het werkingsvoorstel is, zoals de naam het zegt,
een voorstel en ver van af. De kreeg het benauwd en
kwijnde (geestelijk gezien) weg. Chaos betrad de

Tonzeniruimte nogmaals. God en ik zaten op de rand
van de duisternis en zagen dat het weeral toch
eigenlijk niet zo goed was. Al wat er hiema gebeurde,
heb ik zowaar maar met 1 oor en I oog meegemaakt.
Met het andere oor en oog zat ik met God aan de
koffietafel. Persoonlijk lust ik geen koffie, maar op
zo'n gelegenheid knijp ik wel eens een oogje dicht
Tot slot wou men eens horen wie wat wel zag atten
naar volgend werkjaar toe. Op dat moment zag het er
naar uit dat we volgend jaar 3 tapverantwoordelijken,
3 podiummensen, 3 krant verantwoordelijken, twee
sportverantwoordelijken, maar geen vormings- en
geen onderhoudsverantwordelijke zouden hebben.
Gemotiveerde, maar kieskeurige jeugd, nietwaar?
Stof voor later.

Het einde van de AV was in zicht Enkel nog
koffiekoeken. De heb 2 koffiekoeken apathisch
biimengespeeld en hd) er zeker en vast niet van
genoten.

Heb mij even afgezonderd om mijn verdriet te
kalmeren, en ben dan huiswaarts gekeerd. Van
demotivatie gesproken.

GIA&GAYA

Tonzent in de Media i?

Ja! Tonzent organiseert een wedstrijdje!!!

Het doel:

Je moet (om te kunnen winnen) in de media komen. Maar niet zomaar in de media; jouw
naam moet te horen te zien of te lezen zijn, Tonzent MOET (bij naam) vermeld zijn en je
mag dit alles maar met 2 of maximum 3 personen verwezenlijkt hebben (alle namen
vermelden). Alleen is altijd beter. Je moet lid zijn om te kunnen winnen. Onder Media
verstaan we: TV, Radio, geschreven pers (kranten, tijdschriften). De winnar is diegene die
het meest bereikt heeft (het verst geraakt is), dit wordt door een Jiuy op een objectieve
manier beoordeeld. De stunt moet binnen de Jeugd 14 daagse verwezenlijkt worden, en er
moeten bewijzen zijn (opnames op tape, krantenknipsels,...).
Wat kan ie winnen?

Wel, nooit eerder werd er in Tonzent een prijs van dit kaliber uitgereikt; een 1 jaar geldige
ALL-IN TICKET voor Tonzent's werkiaar 1999-2000. Met andere woorden, alle

optredens en fliiven die door Tonzent worden georganiseerd zijn voor de winnaar(s) gratis.
Als dat niet de moeite is om een inspaiming te doen.

Good luck, dat de beste mogen winnen.

TonzentZijde 5



Raad van Beheer

Raad Van Beheer

Een nieuwe Raad van beheer zal vanaf nu Tonzent in goede banen proberen leiden. Nieuw, 't
is te zeggen, die van vorig jaar min één, plus één.

Voorzitter; Kristof Mettepenningen

®"Kristof

Mettepenningen
^04/06/77

«"Geboren te St. Niklaas

«"Woonachtig in Kampenhout
«"Geobsedeerd door Tonzent

Nu, reeds één volledig jaar, heb ik in samenwerking met een hele hoop mensen gepoogd
Tonzent zo goed mogelijk te laten draaien. Er zijn het voorbije werkjaar ongetwijfeld fouten
gebeurd. De reacties hierop, maar ook de positieve kritiek op de werking van Tonzent neem
ik mee onder de arm naar komend werkjaar toe. Bedankt voor het vertrouwen. De ben er klaar
voor: met ons ploegske, maar vooral met uw stem en medewerking zie en 'voel' ik het zeer
goed zitten er dit jaar een supergemotiveerd en zinvol werkjaar van te maken waarin iedereen
de kans krijgt zijn ding te doen!

Secretaris: Nico Van Craenenbroeck

Waarom ik nog een jaar secretaris wil zijn? Wel

omdat ik het nodig acht dat het jonge volkje
iemand heeft waar het naar kan opkijken, en wiens
voorbeeld ze kunnen volgen. Of toch zoiets...

Mijn ijdelheid had dit graag gehad, maar ik zal het
maar niet hopen zeker!

Effe serieus. Dc ben graag in Tonzent. En ik zou
graag nog een jaartje alles willen geven voor
Tonzent. Afgelopen jaar is heel leerrijk geweest
en het zou zonde zijn om daar nu niks mee te
doen. Zo dus zit ge nog minstens één jaar met mij
opgescheept.
Goeie moed en .... 'sec you in my second living
room' 1!

TonzentZiJde 6



Raad van Beheer

Penningmeester; Anneke Janssens

Hey mensen, 't is den eerste keer dat ik echt
"schrijf' in dees krantje, dus ga ik het kort houden

zodat ik niet teveel foutjes kan maken! 't Is maar

om te zeggen dat ik vanaf augustus 1999 de
nieuwe penningmeester(es) word!
De hoop dat ik dat goed ga doen, ik zal zeker mijn
best doen!

Dus als er geen wisselgeld meer is, roep dan heel
luid: ANNEKE!

En als er iets niet goed is, ik sta open voor

constructieve kritiek!

See you in Tonzent.

Boekhouding: Marinka Van Ingelgom

Hey boelekes! Hoe is 't met ulle? Met mij in
ieder geval goed, want ik ben namelijk den 11**"
juli op den AV opnieuw verkozen tot

boekhoudster. De wil jullie nog altijd de
financiële kant van Tonzent met een glimlach
komen vertellen. Hopelijk iets betere cijfers
volgend jaar, dus ik vraag aan ulle allemaal:
Travakke voo dood!!

Public Relations: Kwinten Verspeurt

Net als Nico, Kristof en Marinka heb ik nu 1 jaar achter
de rug als RVB-er, het leken er wel 10. De neem me dan

ook naar volgend jaar toe iets minder in handen te

nemen, want nog een jaar als het vorige hou ik niet meer
vol. Hopelijk blijft iedereen die vorig jaar meegewerkt
heeft dit jaar dat ook nog doen, en ik hoop dat er dit jaar

heel wat nieuwe mensen bijkomen die zich actief willen
inzetten in Tonzent. Maar ik heb het gevoel dat dat wel

in orde komt. Het vorige jaar was in het algemeen goed
(behalve financieel), maar het kan altijd beter, zegt ons

moeder altijd.
Naar PR toe: vanaf dit jaar gaan we beginnen met een
werkgroep 'PR'. Dit omdat PR zó omvattend is datje dat onmogelijk alleen kan doen, en
omdat er nog heel wat mensen zijn die hier hun steentje aan kunnen en willen bijdragen. Ben
jij er ook zo één spreek me gerust aan, ik lust geen mensenvlees.

TonzentZijde 7



Thanks

Bank & Verzekering

We hebben het voor u.
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Jeugd-14- Daagse

Vrijdag 30 juli

Officiële opening

Een perfect overzicht van de aanstormende J14D.
Ludieke filmkes, ambiance en lekkere toastjes.
Elke activiteit wordt er speciaal voor u kort
toegelicht. Uiteraard ook enkele grote en kleine

intermezzo's... De allernieuwste Tonzent-shirts,

nieuwe lidkaarten en nog enkele surprise-acts
komen zeker aan bod !!!

Ik heb er maar één woord voor: (allé, twee eigenlijk)
allen komen!!!

Avondkledij is gewenst, maar is zeker geen
verplichting ! Tot dan!

TonzentZijde 9



Jeugd-14-Daagse

iHC-T
ft

V- <

GSM: 0495/92 32 93
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Jeugd-14-Daagse

Zaterdag 31 juli

Bal Masqué

Voor carnaval is 't nog te vroeg / al te laat (Hangt
ervan af hoe je 't bekijkt). Toch waagt Tonzent zich aan
een heus Bal Masqué!

Zet dus je masker op, verberg je kop, verkleed je
desnoods als asperge of als blikopener. Maar
probeer ervoor te zorgen dat iedereen zijn kluts kwijt
is en niemand nog door heeft wie wie is. Als je weet
wie je zelf bent zal dit al veel zijn!
Bovendien spaart u door in een 'verkleed' tenueke te
komen 50 frankskes (de inkomprijs) uit.
Om 24.00u volgt de grote ontmaskering. Was de
persoon die je vastgrabbelde wel je lief? Wordt de
kikker een prins? Be there en laat je niet
(her)kennen!!!

TonzenfZijde 11



Thanks
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Stationstraat 16 a - 1910 Kampenhout - tel. - fax : 016/65 15 37

MAZOUTVERDEUNG - CARWASH

POMPSTA TJON - DIESEL EN BENZINE

MMAnn

INAFTAI
COMKOLIÜ

N.V. PIVA "ENERGfECENTRA"
Leuvensesteenweg, 25
Ï910 KAMPENHOUT-SAS

Tel.: 016/65 00 52
Fax ; 016/65 00 87

ALLE DAGEN VAN 7.00 TOT 20.00 UUR

OP ZON- EN FEESTDAGEN GESLOTEN

-SELFSEVICE

-BEDIENING

-BANCONTACT

VANDEREET Wfliy - Geert Ba.a

TonzentZiJde 12



Jetyd-14-t)aagse

Zondag 1 augustus

Stripbeurs

Als je de eerste zondag van de J14D naar TonzenT
komt, zal je overweldigd worden door getekend
geweld. Strips, strips en nog eens strips! Maar dan
wel 10% goedkoper dan in de winkel.
Je kan je ouwe Sus & Wissen of Nero's vxxij
tweedehands komen verkopen. ^
Maar er is meer:

• Bart De Neve komt zijn PITCH-

albums signeren.

• Een wedstrijd om 2 aankoopbons van 250,-.

• Strippromo: een drankje als je 3 albums ontleent.

• Cocktails en striphapjes.

• En wat dies, meer zij ...

U ziet: het is de moeite om eens te komen kijken!
De stripbeurs start om 15u in de namiddag dus, en is
doorlopend open tot 22u 's avonds dus.

Lieven Z.

TonzentZijde 13



Jeugd-14- Oaagse

Maandag 2 augustus

Kuisinstuif & kern

Uif uif uif het is kuisinstuif.

Ja, ja, ja, lieve kindertjes. Dat komt ervan als je je
jeugdhuis zo smerig maakt.
Neen, het is niet enkel de vloer schuren (ook
natuurlijk), maar het gaat veel verder. We gaan
vandaag eens bewijzen dat kuisen niet altijd hard
werken moet zijn, maar vooral dat het dikken
ambiance kan zijn, maar dat hangt van u af
nietwaar?

Kom gewoon af, en als het blijkt dat je geen zin
hebt, dan ga je gewoon iets anders doen.

By the way om 20.30u is het vergadering met al
diegenen die kandidaat drager of verantwoordelijke
zijn (verplichte aanwezigheid tenzij zeer goed excuus, vooraf
verwittigen). Ook zal op deze vergadering het
werkingsvoorstel eens stevig onder de loep genomen
worden.
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Jet^d-14- t>aagse

Oinsdag 3 augustus

Kunst met grote T

Ooit gedacht dat er een verband bestond tussen de T-
woorden, Toneel, Toren, Tuin, Tecbniek en

TonzenT?

Tijdens deze activiteit leggen we alle mogebjke
verbanden bloot.

Al wie ietwat creatief is ingesteld en / of bereid is de
banden uit de mouwen de steken, is van barte

welkom, en dat vanaf 14.30u.

Vele banden zullen, ook nu weer, beel wat werk

lichter maken.

Wees welgekomen, wij zullen u 'soigneren'.
Beloofd!

TottzenfZijde 15



Jeugd-14-öaagse

Bloemen en

Planten

D<2 Cosl:er-
Kcmps

Stweg. op Haacht 327
1910 Kampenhout

50 79 - Fa)^

Jos Feyens
Haachtsesteenweg 558
1910 Kampenhout
016/65.55.30

Open: week vanaf lOu

Weekend llu

Ik'-gsfiaoi fi • ; 9' C Befg
Tel. 010 / 65 6006 ~

mörj'idcg A dmiijg gesloJen

Joke Peeters

Fotografie

PORTRET

REPORTAGE

HUWELIJK

STUDIO PUBLICITEIT

MODE

VERKOOP VAN

FOTOGRAFISCHE

ARTIKELEN

ALLE

Fl LMONTWIKKELINGEN

Kerkhoflaan 7a

1910 Berg-

Kampenhout

016/65 16 70
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Jeugd-14-öaagse

Woensdag 4 augustus

Snowboarden / Skieën

In het midden van de zomer gaan skieën of
snowboarden, kan je het je voorstellen?

Wel, het kan!

En dus gaan wij gedurende die hete & zwoele
jeugdveertiendaagse afkoelen in de sneeuw.
Wax die latten & boarden al maar in, want wij gaan
glijden (en vooral vallen voor mij dan) in de sneeuw.
Vandaag gaan we naar PEER. Om llu vertrekken
we aan Tonzent. Onze skierit zal maximum 5 uur

duren. Voor deze 5 uur betaal je 1000,- Bef plus
120,- voor skies en 150,- voor een snowboard. OK

het is niet goedkoop, maar voor één keer kan dat
wel, nietwaar? Je krijgt trouwens waar voor je geld.

We gaan er alleszinds een lekkere 'snowparty' van
maken daar in Peer.

TonzentZijde 17



Jeugd-14-[)aagse

SUPERMARKT

unk
JANSSENS

Moie/essi 32 KAMPENHOUT

"STERK IN VERS"

TonzentZijde 18



Jeugd-14- Daagse

donderdag 5 augustus

Rustdag; Raar met Ie Haar.
Pviama-instuif & Sleep-in

En toen schiep Tonzent de rustdag...

Maar dat wil nog niet zeggen dat we heel de avond
gewoon op ons gat gaan zitten.
Integendeel. We zouden het ten zeerste appreciëren dat u
aUen in uw leukste, meest erotische of welke pyjama dan
ook verschijnt.
Wij zorgen voor de ideale zaalinkleding waarin u zich
enkel goed zal voelen indien u een pyjama om het lijf
heeft.

De mogehjkheid voor overnachting zal er ook zijn, maar
wel enkel als je zelf het nodige materiaal meebrengt (tent,
luchtmatras, slaapzak,...).
A propos, leg uw haar ook eens raar dan ben ik niet den
enige met een abnormale haarbos.

Pyjama aan en Raar met je Haar staan dan ook
centraal.

TonzentZijde 19



Jeugd-14-Öaagse

Superette DELHAIZE
Gust en Ria

Kerkhoflaan 24

1910 Berg

OPEN van 7.00u tot 12.30u en

van 14.00u tot 19.00u

zondag's open van 7.30u
totl2.30u

DINSDAG GESLOTEN

Brood' en Banketbakkerij
Tritstraat 3

1910 Kampenhout
016/65.53.58

Sluitingsdag woensdag. Broodautomaat 24/24

TonzentZijde 20



Jeugd-14-Daagse

Vrijdag 6 augustus

Il-Zwaard

3 MC's, 2 DJ's en 1 Breakdancer, deze mensen

zullen zeker aanwezig zijn deze avond.
Of er nog veel volk zal zijn hangt deels van jou af.
Tweezwaard is het betere Vlaamse Rap werk.
Een project van enkele gasten uit Mechelen en

omstreken zullen deze avond voor jou vol babbelen.
Een van hen is Pitta, was tot begin
dit jaar nog een ABN-lid (vorig
jaar nog op Rock Werchter e.a.).
Een must voor iedereen. Wil j(
meer over Il-zwaard weten, lees

dan het artikel verder in deze

Tonzentkrant.

Prijskaartje: WK: 100,-

Kassa: 150 / 200 (leden / niet-leden)
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Jeu^d-14- Daagse

Zaterdag 7 augustus

Het Swingpaleis

Let it swing

Als ze op den teevee de pannen van het dak kunnen
zingen, kunnen wij dat zeker en vast ook in Tonzent.
Samen ambi, ambi, en nog eens ambiance maken is
de boodschap. Uw favoriete nummertje komen
zingen, ploegen vormen en tegen elkaar strijden!
Alsof dat nog niet genoeg is, zorgen we ook nog
eens voor * special drinks', en misschien ook special
guests...

U hebt de keuze: in uwen zetel naar teevee kijken en
in 't slaap vallen of heel den avond ambiance voor
twintigduizend man!
This is my church...
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Jeugd-14-Oaagse

Zondag 8 augustus

Maffiadiner

Maffiagangster be prepared for a great diner full of
pastas, pizzas and lasagnas.
Hopelijk vallen er vandaag geen doden door één of
andere maffia-afrekening.
Dus: zonnebrillen, zwarte kostuums en chique
galakleedjes voor de dames worden verwacht.
Voor het eten (pizza, spaghetti en lasagne) moetje
vooraf wel inschrijven, de prijzen lees je één van
dezer dagen aan de valven.
Op deze fantastische zomeravond zal er ook een (of
meerdere) film te zien zijn. Niet zomaar een film,
maar wel een echte maffiafilm (meer info: zie

valven).

TonzentZijde 23



Jeugd-14-t>aagse

Maandag 9 augustus

Kuisinstuif

Uif uif uif 't is weer kuisinstuif.

Ja, ja, ja, lieve kindertjes.
Het kan niet altijd feesten zijn, zou ons moeder
zeggen. FOUT!!
Today we *re gonna party like it's 1999! Dikke
kuisfuif! Als je wilt weten wat dit precies inhoudt,
kom dan gewoon af (wel overdag!!).
Je hoeft niets mee te brengen, alles is aanwezig!

Tonzent zal vandaag pas geopend zijn vanaf 22u wegens
uitzonderlijke repetitie van TonzentToneel.

See ya!
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Jeugd-14-baagse

Dinsdag 10 augustus

Speelcafé

Herinnert u zich nog die gezellige familieavonden in
uwen jongen tijd? Tijdens de winterse vrieskou samen
met de ganse familie aan de haard mens-erger-je-niet

spelen.

Wel, zo'n toestanden hoeft u niet te verwachten. Maar

spelen gaan we !

Enkele mensen van het Centrum voor Informatieve

Spelen (CIS), zullen er een zeer speciaal superluxueus
speelcafé van maken.
We rekenen alvast op uw aanwezigheid ! LET THE

GAMES BEGIN !
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Thanks

Zakenkantoor

VANHOOFnv

Erkende verzekeringsmakelaars

Bank CENTRA

Service met een glimlach

Kantooruren:

Maandag 9-12u 16-19U

Dinsdag 9-12u 16-19U

Woensdag 9 - 12u gesloten
Donderdag 9-12u 16-19U

Vrijdag 9-12u 16-19U

Zaterdag 9- 12u

Bergstraat 56
1910 Berg

Tel. 016/65.60.61

CDV.11216
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Jeugd-14- Oaagse

Woensdag 11 augustus

Lessevaren en de Eclips

Joe sportievelingen!
Voor ne keer moogde geile ulle armkes is goe insmeren in
plek van ulle benen. De reden hiervoor is dat we de

afvaart van de Lesse doen.

Deze zal voorafgegaan worden door een schone, unieke,

magnifieke nooit eerder door ons oogskens aanschouwde
zonsverduistering. Voor speciale eclipsbrilletjes zorgen
wij (ze zijn trouwens verplicht).

Als ge da allemaal ziet zitten tegen een kostprijs van
SOOBef voor nen dubbele kayak en 650 Bef voor nen
enkele, kom dan op woensdag 11 augustus om 8.30u naar
Tonzent.

Vooraf inschrijven is wel noodzakelijk. EN, als we met
meer dan 20 zijn, krijgen we per kayak maar liefst 100
Ballen korting!

Dus BeThere!!!!!!!!!!

Tonzent zal vandaag pas geopend zijn vanaf 22u wegens
uitzonderlijke repetitie van TonzentToneel.
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Jeugd-14-Daagse

Donderdag 12 augustus

Tonzenttoneel: Avant Première
(ledenvoorstel ling)

Ook de spelers en de medewerkers van het Tonzenttoneel zijn u,
trotse bezitter van de Tonzentlidkaart, niet vergeten.

U krijgt, als Tonzentlid, als eerste de kans om het resultaat van heel
wat maanden voorbereiding te bekijken en te beoordelen.

De voorstelling 'Tot nut van 't Algemeen' van Walter
van den Broeck, wordt u geserveerd tegen de spotprijs van 50
Bfr., als u de beruchte Tonzentlidkaart kan voorleggen
tenminste.

Lidkaartarme Tonzentbezoekers komen erin tegen 150 Bfr.
Wij zullen er het beste van maken en hopen van harte op uw bezoek.

De deuren van del
familie Bonneure

worden geopend
om 19.30u., de

voorstelling be
gint om 20.00u.

Wees dus op tijd
want om 20.00u.

gaan de Tonzent-

deuren onver

biddelijk dicht.

Be there of beklaag het u!

TonzentZijde 28



Jeugd-14-baagse

Vrijdag 13 augustus

Tonzenttoneel: Première
(ouderavond)

Deze avond was oorsponkelijk bedoeld als het ouderavond-
gebeuren van de zomer van 1999, maar het is veel meer geworden.

Eindelijk is het dan zover!

Steeds bleef het bij tipjes, maar vanavond wordt de sluier definitief
van het Tonzenttoneelmysterie geworpen.
Eindehjk zal het nu eens duidelijk worden waar zoon- of dochterlief
(broer, zus, vriend of lief- lief), een halfjaar aan heeft zitten werken.

Mis deze voorstelhng dus zeker niet.
Zorgt u voor de aanwezigheid, dan zorgen wij voor talent en
drank van het huis.

Wij openen de deuren 'Tot nut van 't Algemeen' om 19.30u,
en we starten om 20.00u.

Op tijd komen is vandaag dus zeker de boodschap want
laatkomers kunnen we, zelfs met een voorverkoopkaart, niet
meer toelaten na 20.00u.

Ma, pa, bomma, bompa, vriend, vriendin,... wees welgekomen.
Wij zullen trachten u niet teleurstellen.
Zoals elk jaar zal er sangria met overvloed zijn, en dit jaar ook een
ZEER originele Tombola

Kaaiten in VoorVerKoop: 250,-

Kassa: 300,-
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Thanks

GARAQE

PEETERS C.
Wildersedreef20

1910 KAMPENHOUT.

016/65.58.63

Electro van Corenland

Huwelijkslij sten
Electriciteit

Verwarming

Sanitair

Haachtsesteenweg 304
1910 Kampenhout

tel 016/65.10.12

Openingsuren: dinsdag tot vrijdag van
9u tot 12u en van 13.30u tot 18.30u

Zaterdag tot 17.30u - Maandag
gesloten

Gert Nevens

Loodgieter

• Sanitair en dakwerken

• Herstellingen en

nieuwbouw

• Waterbehandeling

0495 / 85 41 84

Hooffflode

Yoof hem

en hoQf
MA.wdA(, CïsloilN
diNsdvi <ioij(!l()(>iMj zoNÜtn Al^jwAAk 8 / 20 u
\v()!;ns(Ia(; van 8 u U)i I 8 i;
vk)\d(:i«l.\<| v.\N 8 u roi 20 i-
VRijdACj VAN 8 u 101 20 u
/.AimdACj VAN 7 u 101 18 u

Mki aIs[)«aa1(

KtRklHoflAAN 4 Ia - 1910 Berc, 016/65 60 28
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Jeugd-14-Daagse

Zaterdag 14 augustus

Niqht of the DJ's

Boenk is in the house!!

Een DJ-COntest, dat wordt het vanavond.
Een wedstrijdje waaraan iedereen mag meedoen, maar
vooraf inschrijven is wel de boodschap.
Een professionele jury zal iedere DJ quoteren.
Moge de beste winnen.

Deze avond is niet enkel een wedstrijdje, het is gewoon

doorlopend 'One Big Party'!!!

Een avondje shacken dat zal het deze avond zeker en vast
worden. Laat die gitaren op MarktRock, en ga eens lekker
uit de bol op onze 'Dancefloor'.
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Thanks /

Van Ingelgom-Bautmons
Vsricoop & herstelling land-, tuln-& bosmcchlnes

Bolkenstraat 16

1910ICamper^ut
Tel./Rix: 016/66 59 86
G.S.M. : 075/40 42 92

B.T.W.: BE732.042.469

4.

MJEMAUILar

. %èna%-9aMdt:
' Hi^na-ÖCS'^T,: Rau.
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Jeugd-14-Oaagse

Zondag 15 augustus

Candleliqht diner

En de laatste dag bracht God ons rust.

We gaan, na 14 dagen zwoegen en zweten, de ouders
eens aan het werk zetten.

Zij zullen hun super-de-luxe kooktalenten boven
halen en nog maar eens stoefen dat ze een pintje
kunnen tappen. Over dat pintje gesproken ...
Het is dan ook de laatste dag dat u, trouwe Tonzent-
ganger, een pintje aan 30,- Bef zal consumeren.
In schatten ben ik niet zo goed, maar de richtprijs
voor deze excelente maaltijd, servi par nos parents,
bedraagt een luttele 300,- Bef. Ik zou zeker niet
twijfelen en als de bliksem mezelf inschriiven aan de
Jeugd 14Daagse panelen.

Zij die honger hebben, zullen we voeden, zij die
dorst hebben, zullen weldra meer betalen....
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Interview

U-Zwaard Pifta

Muziek maken is geschiedenis schriiven!

El Kattabi was een oudstrijder die in Marokko tegen de Spaanse en Franse
bezetters vocht. Hij maakte hierbij gebruik van twee zwaarden. Hij slaagde er
zo in om een einde te maken aan de bezetting in Noord-Marokko. Vandaag
hebben we in België ook een Kattabi, hij noemt zichzelf Tweezwaard en hij
strijd tegen Valsheid.

Jurgen Tobback: Wat is er in
hemelsnaam gebeurd met ABN ?

Pitta: Wat is daar mee gebeurd? Ja, ik
had op een gegeven moment geen zin
meer om met Quinte samen te

werken. Dus dan hebben we maar

besloten om op ons eentje verder te
gaan. We konden niet eeuwig blijven
vechten voor de naam ABN.

Want voor de naam doen we het

toch niet graag. Het is toch niet
de bedoeling om echt
commercieel te gaan. Dus hebben
we besloten om te herbeginnen

met onze eigen dingen. Kattabi was
reeds vroeger uit de groep ABN
gestapt, dus hij was sneller klaar om
opnieuw te beginnen. Het is dan ook
zijn project. Binnenkort kom ik met
mijn ding af: NEST. Met Quinte
scheelde het niet veel of we gingen er
advocaten bij halen. Maar ik had daar
dan totaal geen zin in. Want ik vind
dat eigenlijk kinderachtig. Het gaat
tenslotte over muziek. Muziek is vrije

tijd, dat is hobby. Ik had er meer
vertrouwen in om terug te

herbeginnen. Ook omdat ABN al
gekenmerkt was voor een jonger
publiek. De teksten van ABN heb ik
geschreven toen ik 18 was. Ik kan nu
betere teksten schrijven. Ik heb een
betere computer gekocht. Ik kan nu
betere beats maken, dus we gaan

gewoon herbeginnen. Dat wordt dan
2-Zwaard. Ik vind het veel beter dan

ABN. Het is volwassener dan ABN.

JT: Je merkt dat ook wel aan de

teksten, vind ik persoonlijk. Zit
er misschien een boodschap in

jullie teksten ?

2-Zwaaiid: Dat is net het belangrijkste
voor mij. Er moet een boodschap in de
teksten zitten. Zodat de mensen iets

aan mijn nummers hebben. Het moet
ook een beetje klinken, het moet
dansbaar zijn. Het moet muziek
blijven, maar er moet een boodschap
in zitten. Soms is dat sociaal-politiek

soms is het gewoon over skills soms
over gewoon plezier, een woordje
over Mechelen. Alleszins er komt

altijd een boodschap in voor.
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Interview

Pitta: Dat is net het belangrijke aan

hiphop. Het is altijd al zo geweest.

Hiphop is niet altijd happy. Het zijn
teksten om iedereen een beetje wakker
te schudden. Daarom is het ook

hiphop. Het zijn altijd rake teksten.

JT: Denk je dat de mensen klaar zijn

om naar rake teksten te luisteren?

Gaan de mensen de boodschap

begrijpen? Is het misschien niet voor

de meeste mensen taboe? Ik denk

maar aan jullie tekst over Politieke

Gangsters.

2-Zwaard: Mensen die wij aanspreken

zijn al zeker en vast klaar voor onze

teksten. Hiphop bestaat zo al zeer

lang. KlA heeft nu ook een poging

gedaan met hun nieuwe singel. Maar
dan op een house beat. Het nummer

gaat dan over "Stem op Klifke en de

Vié. Op wie moet ge stemmen op Klif
en Vié". Zij spreken niet over Willy

Claes en ander politiekers, maar zij
pakken het grappig aan. Het is in de

mode nu met de verkiezingen voor de

deur. Zij kijken er commercieel naar.

Ik kijk daar anders op. Het is toch
waar dat Willy Claes een bandiet is

met zijn Agusta-affaire. Wij willen

gewoon de waarheid naar voor

brengen.

Pitta: Na een bepaalde tijd wordt het

vergeten. En dan komt hij terug op

TV. Maar voor ons is de CD net

hetzelfde als geschiedenis schrijven.

Het komt en het bestaat. Net alsof je

een plaat van Charly Chaplin hebt

van vroeger. Zo denken wij erover.

Wij denken al aan de volgende

generatie. Maar ja, hits bestaan er ook

nog natuurlijk. Maar ja, zie je mij al op

"10 om te zien" komen met enkele

danspasjes?

JX-Zwaard en Pita zijn in Tonzent te

zien op vrijdag 6 augustus.
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Agenda

Agenda

Vrijdag 30 juli:
Zaterdag 31 juli:
Zondag 1 augustus:
Maandag 2 augustus:

Dinsdag 3 augustus:

Woensdag 4 augustus:
Donderdag 5 augustus:

Vrijdag 6 augustus:
Zaterdag 7 augustus:
Zondag 8 augustus:

Officiële Opening

Bal Masqué

StripBeurs

KülSlNSTUlF

Kunst met Grote T
Skieën & Snowboarden

Raar met je haar

öc Pyjama Instuif

ii-ZWAARD

Swingpaleis

Maffiadiner

Maandag 9 augustus:
Dinsdag 10 augustus:
Woensdag 11 augustus:
Donderdag 12 augustus:
Vrijdag 13 augustus:
Zaterdag 14 augustus:
Zondag 15 augustus:

KUISTINSTUIF

SpelenAvond

Eclips & de lesse

Avant-premiere toneel

Premiere Toneel

NIGHT OF THE DJ'S

Candle Light Diner

TonzentZijde 36




