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H^ees VoorSezeten

VoorWoord

WOORDJE VAN DE VOORZITTER

Dag allemaal,

Tenvijl ik dit \ oonvoord aan u richt, zit ik rustig tc kijken naar Het leven zoals het
is: Hoiel\ ■'Een\oud siert," denk ik dan. De gewone mens op zijn eigenste wijze
in beeld brengen, ... prachtig.
Aan .TH Tonzent zouden de makers van deze ]irogrammareeks een dikke kluif
hebben. Ach, zie je ons allen al met ons hoofdje op de Vlaamse beeldbuis
prijken... Zo'n vaart zal het allemaal wel niet lopen! Maar het is een feit dat er
ongelooflijk \eel te bele\'en \ alt. En hou u maar goed \ast want er komen nog
enkele klepper-aeti\ iteiten aange.stomid. U bent er zich misschien nog niet ten
volle \ an bewust, maar TW, 'fT2 en AV staan weer voor de deur. .la, u merkt hel,
we moeten mee met onze tijd. Atkortingen zijn hip, aan u om de betekenis er\ an
te ontcijferen (oplossingen onderaan).
En dan is er nog den holl Wel, hij is niet meer te herkennen! We zitten nu \'olop
in de denkfase en tegen de tijd dat u dit leest, is het uit\oeren geblazen. Nieuw
gras hier, een bankje daar en hier en daar een klinker...
U merkt het, we trachten met een groe]ije mensen dit jeugdhuis, ons jeugdhuis,
draaiende te houden. En inderdaad, de boog kan niet altijd gespannen staan. De
ketting loopt niet altijd e\ en gesmeerd of hoe u het zelf zeggen w il. 1 let kan niet
altijd perfect lopen, en dan is "kritiek" een makkelijke toe\ lueht. I Iet is aan ons om
deze te aanwaaiden en eraan te werken. Negeren mag je iets dat zo delicaat is
zeker niet, maar ik hoop dat we samen, 'opbouwend", deze minder goede
elementen in onze werking snel kunnen omtoveren lot sterkten binnen ons kader.

Met deze zw aarw iehtige w oorden groet ik u.

Kristol"

TW ^ Tonzcnt-wcokciid
TT2 ^ Tonzcnt-toiiecl 2
AV ^ Algemene \ ergadering
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VoorUitBUk

TeRugBHk
JANUARI

Vrijdag 14 januari

Absinth

l-cii onbekende groep met een
mengelmoes \an bekende en
onbekende liedjes. Ze w isten duidelijk
het aanwezige publiek te bekoren. Voor
de afwezigen zou ik zeggen BE THERE
NEXTTIME!!!!!

Mnrinka

Vrijdag 21 januari

Meppy-instuif
Op de ledenraad was "t bijna ambras: een happy-
rnusic-instuif of een melancholic-musie-instuif.

Beste menskens. u raadt het al. we hebben alweer

de gulden middenweg get onden en er dan maar een
.l/e/J/Jt'-instuif \an gemaakt !
I lappy als we waren sierden \rolijke gedichtjes de
muren.

Melig als we waren stonden de tafels vol met
zakken meel (en nu zeggeti al diegenen voor w ie dit
nog steeds een raadsel bleek te zijn in koor: «Ach
zoooooooooooooo! »)

Nico en Anneleen hebben hun best gedaan om de
sfeer in the house op punt Ie houden en naar mijn
bescheiden mening zijn ze daar al
Knuffelrocksgew ijs absoluut in geslaagd.
't Was weer gezellig, dank u hiervoor en pink dan
nu dat traantje maar weg...

S(nil)arilsel

Vrijdag 4 februari

Soundscapes - Fuif scouts Berg
Veel volk. veel ambiance, veel muziek en zeer veel

rook. De scouts van Berg heeft weer haar best
gedaan en zoals reeds werd gezegd: "De fuiven van
Berg worden een verslaving."

Chili

Zat. 12 feb.

WJuurklimmen

een regenachtige |
^zhttrdagnamiddag

^irrokken enkele j
oedige jongelingen |

richting l,euvcn om j
eens ev en op "Mount

I lungaria" de
Cliflltanger uit te |
hangen. "Steel |
Mu.scles" Elewout.

Picre "The Chiekenchest" Daems. "Mighty"

Maarten Daems. Vcede (Kristof VDB) "de

Verschrikkelijke". "KGB"-boris. "Mad dog"
'fhomas en Kwinten "el folographico" waren

de helden.

Allen bengelden ze op verschrikkelijke hoogte
aan een dun koordje. Met als gevolg... door
melkzuur geteisterde stijve spiertjes, kapotte
gewrichten, koudzwect. hoogtevrees
Kortom, "t was plezant!

Pierke D.

Bij de weg: Ideeën voor .sportieve en bf avonluuuriijke
activiteiten zijn steeds welkom!

Zondag 13 februari

Kus- en Lek-instuif
ütn het toch wat rotnantisch te houden,

veranderden w e de naam van deze instuif toch

maar gevvooti in "Kus.seninstuif. En gekttst
werd er! Wie vroeg in Tonzent was. kon zelfs
nog een 'volgekitste' tapper achter den toog
vittdett. Deze tapper is nadien otnwille van
esthetische redetien toch maar de lippenstift
van zijn koppckc gaati w asscti.
Wie vvoit kon lekker wegzakken in een knus
hoekje eti gettieteti van enkele poëtische
woordjes aan de muur. Kortom, het was
gezellig. Eeti leuke prévalenlijti als je 't mij
vraagt!

f'vv itvsluifbabe. .-\neleen

TonzentZiJde 4



TeRugBh'k

Vrijdag 18 februari

Jeugdhuizentocht
Vertrokken met een bns vol 1

nueiitere mensen. Rieliting |
Batte). Sint-Niklaas. Gent en I
een boenkel'nil'. L.eiike bedoening, veel lallende
mensen en een knikkebollende biiseliaiilïeur. We

hebben het allemaal gehad. Tol volgend jaar!
niallc

Zaterdag 19 februari

Hypnose
Al eens gehv pnotiseerd geweest ? Indien niet hebt
tl - als n dit leest - een ongelootlijke kans gemist.
Tonzent nodigde op 19 l'ebniari een eehte
hvpnotiseur uit. (Naar 't sehijnt moest ge maar naar
zijn kousen kijken en waart ge al gehypnotiseerd.)
Een \ijrtiental koelbloedige Tonzenthelden
waagden hun kans en gingen eens terug naar hun
eerste sehooldag.... ol'dat was toeh de bedoeling.
Er waren al" en toe enkele storende geluidjes die
missehien de reden zouden kunnen zijn dat de
hypnose bij de meesten niet lukte. Meer dan een
zwaar kopke heb ik er in elk getal niet aan
overgehouden. Maar nu weten we tenminste wat
meer over hypnose!

.■Vuieleen

Vrijdag 25 februari
Optreden: RockVopI^
Jong talent in Tonzent. De
genres waren wat
uiteenlopend, dat is wel het
minste dat gezegd kan
worden. Maar het w as w eer
eens wat anders . hé. Op hot
programma stonden Mother |
Reece. Mouse Analyse.
Saeramental Awakened en
jawel, onze eigenste Pitalliea
was ook \an de partij.
'k Moet zeggen dal ze dat allemaal schitterend
gedaan hebben.
En nu maar hopen ilat ook BIuul Allcy. een ander Tonzenlgroepje
UI de \oorronden van RockToiik. het goed heeft gedaan in 't
Jeugdliuis van Giabbeek!
(nvc/r: Blind Alley haalde de \-oorronden mei. maar Mother
Reece weR

.Aluielcen

Zaterdag 26 februari
Galabal
Met Galabal in
dromenland!!!

1 let was I
natuurlijk niet I
meer de eerste I
editie tan I
Tonzents welgesmaakte jxtp-poll-gala en de
verwachtingen waren hoog gespannen. De
kostuums waren minder overdadig dan
voorheen. (Zijn we niet meer te vinden voor
een verkleedpartijtje ?) Het interieur kon de
hogere sieren van het koninklijk paleis
etenaren. Chique drankjes en elegante
versnaperingen waren dit jaar o\er het luxrld
gezien.
Inhoudelijk werd het dit jaar over een heel
andere boeg gegooid.
Tonzents eerste werk! Geen slecht idee. Ook
al was het deze keer zonder Dhr.
Vanoudenhoten. Spijtig genoeg werd de
aandacht wat \crscho\en van de pop-poll-
nominaties naar deze eerste Tonzent-uitdaging.
Maar desalniettemin ecu
moedigen op het lijl' 1
was geschreven. In
elke provincie drie j
versehillende
jeugdhuizen
bezoeken, en dit in .J6 j
uur tijd. Geen katje
om zonder |
handschoenen aan te
pakken. Alhoewel
iedereen nu weet wat

TonzentZfjde 5



TeRugBh'k

de "Heren Ontdekkingsreizigers" twee dagen
gegeten liebben en in «elke Vlaamse stations er al
dan niet iets te beleven valt. \rees ik dat nog
«einigen zicli de bezochte jengdluiizen oi' de
«iiuiaars van de pop-poll herinneren. Niet
panikeren. Oat laatste vind je elders ook nog tenig
in dit krantje. Slaperig trokken de «innaars van

deze gegeerde trofees naar huis. Zij hebben nu
een nieiov troetcldicrtje in huis dat hen dag en
nacht een Tonzentgevoel kan geven. De
moedigen onder ons ble\en e\en nagenieten,
maar namen toch nog tijdig dc benen om de
opkuis de rug te kunnnen toekeren.

bike

MAART

4 maart

Fuif WKSM Nederokkerzeel
De lang besproken en door iedereen verwachte
scoutsl"uir«as dan eindelijk daar. lin ik vond ze de
moeite «aard. Tegen ongeveer 22 uur stroomde de
zaal vol en begon de sfeer er zowat in te komen,
een goede sfeer die ook de rest van de avond
blijven hangen is. Het bier heeft die avond rijk
gevloeid en dat was te zien aan de struikjes die
«eer eens druk bezocht werden. Ik vond de fuif

zeker en vast geslaagd en zeker voor herhaling

vatbaar.

Steven De Prins

Woendaa 8 maart

Kuisen
Ongeveer 14 mensen hebben we kunnen vinden om
de boel hier eens Hink te voorzien van het nodige
vocht cn zeepsop. Den hof werd hardhandig
aangepakt en er werd een plaatselijke
verbrandingsoven geïnstalleerd voor overjaarse
biljarttafels. De toiletten en keuken kunnen «eer
betreden «orden zonder te kokhalzen. Merci

iedereen!!

'fhalie

Vriidag 10 maart

Dropping
Gedropt «orden in een boerengat met gegipste
annen met 5 a 7 personen is niet gemakkelijk.

Zeker niet vvamieer: I) Emmanuel 10 keer
moet gaan pissen en daarbij nog eens naar den
bankcontact moet gaan. 2) Ronald friet moet

hebben. 3) Kristol" zijn verjaardag wil vieren
met champagne. 4) Aiuieke met bleinen zit. 5)
Veresjka tussen 2 gasten gegipst is en moet
pissen, en 5) de rest van het groepje... laten we
achterwege, want « ie heeft dit geschreven??

Koen en Marinka

U CAT VAN?
1.1

Vl^ VVlCrG'

to-xr iN 7Ê

TonzentZijde 6



VoorUitBUk

VoorUitBUk

APRIL

Zaterdag 1 april

Dag en nacht van de Jeugdhuizen
Drie deidojaars PR-stiidciiten \ an de I lAM
organiseren voor iiun eindwerk een heus
jeugdhui/enevenement. En ook Tonzent mag
daaraan meedoen! Hip lioi!
In de namiddag staal er een Adventure Trophy
op hel programma. Verschillende jeugdhuizen
nemen hel dan legen elkaar op, Dil alles heell
plaats in hel Park \an Zavenlem,
In de Sporthal \an lïrps-Kwerps kan elk
Jeugdhuis met een iiirostand promotie maken.
We zullen de Tonzenlvissen daar eens laten

zwemmen!

's Avonds is er. in diezelfde sporthal, een fuif.
waar iedereen als vreedzame jeugdhuisbroeders
en -zusters nog eens uit de bol kan gaan en deze
Dag en Nacht van de jeugdhuizen kan afsluiten.

Zondag 2 aoril

Jurassic Sunday
Het z.al zo stilaan wel

ingeburgerd begrip aan
worden zijn: Jurassic Sunday. oftewel: in onze
gezellige instuifmimte genieten van het Jurassic
Diner (om I8.30u. SObeO. \an een frisse pint of

een koele l'anta. van rustige muziek en natuurlijk
van elkaar!

I .een

Vrildag 7 april

EVVDM-optreden: ????????
Een optreden van wie? ????? Welk muziek
genre? ???? Is het een D.J.? ????? Is het wel
muziek? ??????? Wordt het bere-goe? JA.
Gaat er veel volk zijn? BERE-VEEEEEL.
Wordt het laat? BERE-LAAAATü Moet ik

komen? Gij moet BERE-HARD KOOOOMEN.
MARGINAAL. EREAKY. GIIIIIERE. Wraaa???

(Ma da's allemaal relatief)
J.R.

Zaterdag 8 april

Kulslnstuir

Af en toe moet dat zo eens gebeuren, kuisen dus.
En vandaag is de ideale dag. 'fonzent kan wel
eens een poetsbeurt gebruiken. De zaal zal
waarschijnlijk toch weer smerig zijn. achter den
toog zal je het bier van de vloer kunnen likken, de
keuken zal intussen een perfecte plaats zijn om
een kweektuin te beginnen, de vergaderzaal een
puinhoop, en in het secretariaat geraak je w ellicht
niet eens biiuien.

Anneleen W. zal gegarandeerd een affiehke
omhoog hangen vanaf w anneer je binnen mag om
je handen uit de mouwen te steken. Je bent
allemaal van harte welkom!!

Ledenraad
Alle leden zijn ook vandaag weer welkom op de
ledenraad: activiteiten bedenken, eeedeetjes
stemmen, je mening spuien. ... 20.30u (tot max.
21.45u) in het vergaderlokaal.

Maandag 10 april
tot en met UonOerclaa 13 eorll

Tonzentweehend

Onder het motto 'Pilscilla, Quccn of Las

N'egas'. gaan we met z"n allen de Hoge Rielen in
Kasterlee (I.icliiaan) onveilig maken. We gaan het
grootste casino. Tonzent. eens onder de loep
nemen en ons bovenal beestig amuseren. We
maken van u echte gokkers die als travestiet
zw aar de show kunnen stelen. Pokerface...

.Maandag om I9.00u wordt u allen venvaeht aan
Casino Tonzent om ons vandaar te verplaatsen naar
het schuiladres te Liehtaart. l ' kan terug thuis veilig
en lekker in je zetel gaan liggen, donderdag rond de
klok van 17.00u...

Wil je mee een gokje wagen, aarzel dan niet en
schrijf je als de bliksemende neonHits in
(insehrijfstrookjes in 'fonzent te verkrijgen) en
overhandig het samen met uw algemeen
gokkapitaal van 1500.- aan onze croupier Anneke
Janssen.

TonzenfZijde 7



VoorUH^Uk

Vrlldaa 14 aorll

Muzlehspeüal:
Kom allen en luister, het zal iets niet alledaags
zijn. anders zouden we liet geen muziekspecial
noemen!

Zaterdag 15 aorll

TonzentweehendterugbUk
We zijn nog maar amper tenig of we hebben al
heimwee naar die wonderschone dagen in Casino
Tonzent... Herinneringen voor wie er bij was,
spijt voor wie thuis bleef: kom naar Tonzent en
geniet mee van de video, foto's, en alles wat er
deze week gezegd en geschreven werd in het
casino!

Leen

Ztmdaa 16 aorll

Sport: Raftlng
Vandaag trekken we naar Wirzfeld (net over de
Duitse grens??). Afliankelijk van het waterdebiet
bevaren we de Our of de Rur. De boten zijn voor

minimum 6 en maximum 8 personen. Kostprijs is
750." (verzekering inbegrepen) en moet op
voorhand per groep betaald worden (voor 1 april
in een envelop in de kluis). Bij te lage waterstand
(weten we 1 week van te voren) zullen we ginder
gaan kano-en of kayakken.

Maandag 17 aorll

tot en met vrildag 21 aorll

Werkweek 'In den hor

"Klein, klein Tonzen+gangerke, wat doet
gij in mijn hof?'
"Ik maai het gtxts, ik plant een bloem, ja,
ik ben vo-ol lof!

We zullen samen den hof aanleggen, we
zullen samen werken!'

"Klein, klein Tonzentgangerke, 't zal hier
nogal ne gang gaan!'

Voor wie de boodschap niet begrepen heeft:
salopette aan en strohoed op en we gaan met z'n
allen de Tonzenttuin lentefris en zomerheet

maken!

Vrildag 21 aorll

Aspl-fuir
De allombekende formule: fuiven gelijk de
beesten! En de Chiro keimende zal dat wel zo

zijn. Ze zullen wel genoeg plakken, dus we gaan
hier niet nog meer papier aan verspillen. Gewoon
komen!

Zaterdag 22 aorll

Soap-serle-Instulf
De voorbije week een aflevering van Thuis
gemist? Of een andere van je favoriete soaps?
Geen nood, Tonzent biedt je een ruim spectnim
van soapseries aan. Van Friends tot Wittekerke!

Kern
Bericht aan alle Kern-leden: vergeet even hoe het
met de Fraónk en Simonne gaat, vergeet het
verdriet van Brooke, zet de ellende van de papa
uit je hoofd en kom werk maken van de Tonzent-
soap!

Zaterdag 29 aorll

Tapverrassing
Iedereen heeft wel eens honger naar meer,
honger naar dingen die het leven aangenamer
maken. Honger naar dingen waar ik zelfs geen
naam op durf plakken. Het is dus duidelijk dat
het zo goed als onmogelijk is om iedereens
honger te stillen, maar proberen kan geen kwaad.
Zodus zullen er vanavond heerlijke hapklare
smuldingen te verkrijgen zijn. Wat deze
smulcreaties zullen zijn. is nog een verrassing,
maar het zal de moeite waard zijn. Vandaag
zullen kokende ouders eens verdiend nisten en

anderen laten werken. Alle hongerige zieltjes zijn
uitgenodigd op dit laatste avondmaal van de
Honger.

Stijn 'Chez-moi' Meeuws

Maandag 1 mei

iJshodtey
Naar aanleiding van de algemene vraag naar een
hockeytoniooi is het weer zover. Tonzent
verplaatst zich naar Haasrode om daar een
partijtje tc gaan ijshockey spelen (eventueel tegen
een ander jeugdhuis). Afspraak om 20.30 aan

Tonzent.

TottzenfZijde 8



VoorUitBh'k

MEI

^er/7T/styee/fe/7£^
Vrildac] 5 mei

EVv/dM Optreden: BODHI
..lipisclic pimch-rock". zo onisclirijven de vijf
Iwiiiligcrs van de I,olse groep Bodhi iiiin
repertoire dat ze ooit hopen voor de wereld te
spelen. Wereldfaain hoeft niet. maar mag. De
groep treedt al drie jaar op met een klassieke
line-iip; gitaar, bas, drum. zang. ben half jaar
geleden voegde David Dooremont (26) zieh bij
Bodhi. I lij verrijkte de powersoimd van Bodhi
met nieuwe gitaarriffs en een vleugje synthesizer.
Ze hebben hun ed opgenomen in de studio I.una
Bant \an I.ue Crabbe (zanger \an Hcttj_Cocs
Green). De groep is niet vies van
experimenteren met geluid en genres maar elk
nummer moet dri\e hebben en moet ook

dansbaar zijn. want: "It's still roek'n roll!".
(Post Serotum; Bodhi w as ook geselecteerd \oor
ROCK VONK)

J.R.

Zaterdag 6 mei

Onthaaldag
Het is weer zover. Laat het jong grut maar
binnenstromen! Vandaag worden alle 16- & 17-
jarigen uitgenodigd om een. eerste kennismaking
te hebben met 'fonzent. Ken jij een. al dan niet
puberale jongere \an 16 of 17? Stuur hem dan
vandaag maar naar Jl I 'fonzent!

Kermisruit
ben fuilke om effe door te zakken, terwijl de
foorkramers een laatste hand leggen aan hun
boeltje dat de dag erna Hink bestormd zal worden
door jong & oud. Laat hen maar knoeien, wij
gaan de muziek lekker luid laten loeien en de
tapkraan rijkelijk laten vloeien!

Zondag 7 mei

Jurassic Foorday
Het is alweer de eerste zondag

van de maand, en dan pleegt het
waardig ouder wordende .segment van het
'fonzenllegioen uit zijn stinkende knil te kruipen
en de "fonzenttap nog eens te bezetten.

Ook op deze Jurassie Sunday zullen deze
volwassen jongeren voor een volwaardige
maaltijd zorgen, maar deze keer niet alleen om
halfze\en. maar de hele namiddag door!
Voor de rest het sertrouwde recept: op\allend
frisse bijna-dertigers. reel ootmoedig de ogen
neerslaand jong gepeupel, geweldige muziek op
kamrtemperatuur en bakken good times. Wees
daar of w ees \ ierkant.

RblNHARt

Vrildag 12 mei

Vat van 011G. 140)
"Den Oli " (Olivier (ihijselinngs. beter gekend als
de pastoor-wannebe \ an Tonzent) wordt 40 jaar.
en dat mag ste\'ig gevierd worden vond hij zelf.
Daarom geeft hij vandaag zomaar een vat en
zoete frisdrank weg. "All for free" is de
boodschap vandaag, zolang de voorraad strekt
tenminste.

(PosI S.: voor diegenen die in hel verleden een
grtULs val wilden geven maar daar geen
loesteinining voor kregen: zie S'ienw.'iPil.s)

Zaterdag 13 mei

Kulsinstuir
De aloude fonnule: kuisei),tot we dicht liggen
van "t lachen. M&ÊM

Ledenraad

De laatste maand van het schooljaar breekt aan.
Dat betekent weer examenstress,

seriptieverdedigingen. schoolreis, champagne
voor de afgestudeerden, zakdoekjes voor

hopelijk niemand, bn daarna volgt dan weeral
die O zo grote en o zo lange vakantie! Leden
aller landen, hoe zie jij ons deze twee maanden

beleven in ons jeugdhuis? Welke muziek w il jij
hier dan horen? bn hoe wil jij je
verantwoordelijkheid hierin opnemen? De
Ledenraad staat open voor uw suggesties!

TonzentZijde 9



VoorUitBUk

Zondag 14 mei

Zomaar 'Een Wild Idee'
Georganiseerd door Uilroep (u «eibckend). een

namiddag vol activiteiten. Alles heelt plaats in
Erps (I4.3O11). maar r\e spreken wel af in
Tonzent om I4ii.

Je kan deze namiddag kiezen iiit \'ersehillende
activiteiten zoals: Dansen uit andere culturen,

initiatieles Deejayen. Cvbercafé. praatcal'é o\er
uitsluiting, een avontuurlijke atraetic. relaties en
•sexualiteit. iets met poëzie. ...
Je mag er hieniit 2 kiezen. Van I8u tot 20u kan
je tiog genieten \'an optredens tan muzikaal
talent.

Voor dit alles betaal je slechts 100.-. Inschrijven
aan de \ al\ en. atSf»

Zondag 21 mei

Kiriha: A bugfs llfe
Ditmaal een lllm die zeker

\oor jong en oud ge.sehikt
is. Lachen en gieren met de
"avontuurtjes' van insecten:
een tekenfilm (volledig met
de computer gemaakt) die
vorig jaar nog in de cinema draaide en nu in
Tonzent.

Alle scouts en Chiro zijn weer uitgenodigd, maar

ook jij mag tegen 50.- bef naar deze schitterende
animatieprent komen loeren. Om I5u gaat de
band aan het rollen.

Film: Aan u de heuze

Inderdaad, we konden weer niet kiezen, maar

zoveel te beter voor uü Nu kan ii kiezen welke u

het liefste zou zien. Aan de valven zal ti

binnenkort weer kleine papierekcs v inden waar tl
uw keuze op kan aankruisen.
De films zijn de volgende:

•  Siske de rat (klassieker)

•  The Thin Red I.ine (hoogstaande oorlogsfilm)

•  Sleepers (Thriller)

•  Karakter (Belgische film)

Dat de beste mag vv innen.

Vrlldag 26 mei

Cochtallavond

liet woord cocktail is een duidelijke
samenstelling van enerzijds 'cock' en 'tail'
anderzijds.
Cock verwijst duidelijk naar de kunde of de
onkunde omtrend de keukenlijke bezigheden... Of
zoals men het zo mooi kan zeggen in de
Nederlandse taal: koken. Bovenal refereert Cock

naar de persoon die zich daar mee bezighoudt: de
kok!

■fail verrij.st op zijn beurt naar een verbasterde
naam. NI. die van Uylenspicgel Tyl. Door de
angelsaksische invloeden in onze regio's werd
het al snel 'fail....
Samen brengt dit ons bij "Tail de kok'. Hij was
dan ook de persoon die de coktails zoals wij ze
vandaag de dag kennen (alcoholisehe of niet-
alcoholische mcngcl-moesjes) tot het leven riep.
Ln jawel, we gaan naar de aloude reepten van
onze 'fail de Kok. coctails brouwen voor
iedereen. Let the bottles shake, hold the ice-
blokskes in the other hand and let's start the
game.

Schol!

Zaterdag 27 mei
Kern
We stappen een belangrijke periode van het jaar
binnen, toch voor de studerende mens onder ons.
Misschien wordt het volgende maand wat
rustiger, maar toch moet Tonzent draaiend
gehouden worden. I loever kan jouw engagement
reiken in juni. en hoe hard kan je er weer
tegenaan vliegen in de zomer.' Kom het ons
vertellen op de Kent.

In Tonzent of bij Leen Vanhee
Bedankt aan alle schrijvers van deze krant. Al wie
zich geroepen voelt om iets neer te pennen: doen!

TonzentZijde 10



Den T006

be Tapkraan Spreekt
Tanner o tiinnei'

Een tijdje geleden leek liet dat liet tappers-tekort
aan het slinken «as. Dat nvr.s blijkbaar een kleine

stap in de goede richting. Il'iis. w ant ondertussen
heeft het probleem zich opnieii« gesteld. Wij.

Varen en ik. kunnen ons natuurlijk de \raag
stellen of w ij onze \erant«oordeliJkheid niet. of
bijna niet. opnemen. Eerlijk gezegd moet ik jullie
toegevenen dat ik stilletjes gefrustreerd aan het
geraken ban over de huidige mentaliteit die er
heerst onder het gros \ an de 'fonzent-gangers. of
moet ik zeggen 'fonzent-hangers. Toch ben ik

ontzettend te\Teden over de mensen die het \\el

aandurven om at' en toe eens de tapkraan in

handen te nemen. I let zou leuk zijn als het niet
altijd dezelfde moeten zijn die er\oor zorgen dat

het kot open is. Ikzelf beloof dat ik mij tenig wat
meer achter de tapkranen zal be\ inden.
Indien er mensen zijn die suggesties hebben om
het tapperstekort aan te pakken, aarzel dan niet
om jouw idee mee te delen aan Varen of mij.

Tonzent zal jullie dankbaar zijn.
Stijn "gefni.stroerde tapverantwoordelijke" Meeuws -

TonzenT'Toneel TweeTuizenT

... dat do planken sidderen tnogen...

We zijn weer eens \ ertrokketi. {'onzenlToneelZ komt eraan.

De audities zijn reeds achter de rug. k)e rollen \ erdeeld.
Een 15- tal gedrer en spelers zullen bijgevolg binneti enkele tnaattdeti weer zw etend op de
planken kruipen.
Wie, w at of hoe hoitden we nog e\ en geheim.
We w illen gewoon even zeggen dat er dit jaar weer 100% voor zullen gaan.
We houden je op de hoogte!

De T r2- motor

Annonccken:

* Voelt u zich een geboren decorbouwer?
* Is promtieboy/girl uw gedrootnd (en onbetaald) bijberoep?

Dan hebben wij het voor U: U wordt de enige echte T'r2- kadé(e)!
- meer info bij Thalie en Doekes-

TonzentZijde 11



Hip hip Strip-Bip

Sfrip-Mania

STRIPBIB(b)ERS

M>' boy. my boy! Er is weer iicci wat nieuws te \'inden in de stripbib deze keer. Jaja onze
aankoopxerantwoordelijke lieel't wéér eens goed werk \errielit. eclit waar. Zo werd er deze keer een liele
nieuwe reeks aangekoelit zowaar! LANI'EU.S 1" VAN TROY. niet name. Er werd ook verder gewerkt aan
het vervolledigen \an de klassieke stripreeks ASTERIX . Verder zijn er nog twee reeentere reeksen
aangevuld, namelijk: l'INKEI. en mijn persoonlijke favoriet: AQUABEUE.

M \ boy. my boy het wordt weer moeilijk om te kiezen wat te lezen...
Zullen we beginnen met de nieuwe reeks l.iinfeusl van Troy?
Wel. dit is een reeks van tot nu toe 7 albums, getekend door Tariiuin en
voorzien van een seenario door Arle.ston. Er beslaat ook een soort "spin olE van deze reeks die " Trollen i vifl
Troy" heet. Nu. wanner we het over trollen en aaiwenvanlen hebben dan weten we dat we volop in de fantasy sfeer
zitten natuurlijk en daar staat het in I^nfeust van "Troy bol van.
Eanfeust is een jonge kerel die in Glinin woont. Glinin is dan w eer een dorpje in Troy en daar wordt alles beheerst
door magie. Iedereen heell een magische gave. die hij echter alleen kan uitoefenen wanneer er een "wijze" in de
buurt is. Daarom heell elk dorp zijn dorpswijze. Zo kan Eanfeust met zijn blik staal doen smelten. Ilij werkt dtin
ook voor een smid... Op een dag eehter ontdekt men een giotere gave bij hem die nog nooit eerder gezien werd: de
totale kracht! Daarop besluit de dorpswijze met Eanleust naar Eckmüll te trekken, de hoofdstad van Troy waar er
een soort universiteit voor wijzen gevestigd is.
Bon. allemaal best wel leuk. maar al bij al nogal een Hauw seenario (de strijd van het goede tegen het kwade). De
personages zijn ook w at overdreven getekend: goed gespierde jonge kerels en een paar wulpse jonge dames w at toch
aanleiding kan geven tot een paar grappige scènes. Ik zou zeggen: lees ze gerust, maar niet te veel in een keer. want
al die magie gaat al vri j snel ven elen.

Iedere zichzelf respecterende stripbib heett een aantal klassiekers in huis. Kuitje is er daar
één van (en daar hebben we het al eens over gehad) maar .Astcrix mag ook zeker niet
ontbreken! Van bij het ontstaan van de reeks Asterix is hij altijd al de eoneurrent gew eest
\an Kuitje. En het is natuurlijk geweten dat deze dappere Galliër iiiet snel klein te krijgen
is! Scenarist Goscinny en tekenaar Uder/.o hebben Mergé dan waarschijnlijk ook meer dan
één slapeloze nacht bezorgd.

Nu hebben we dus 3 nieuwe Asterix-albums in huis; Ilct ijzeren schild, De kampioen en

De Belgen. Asterix. zoals steeds bijgestaan door Obelix en gesterkt door het toverdrankje
van Panoramix. heeft altijd wel een a\onluur te bele\en waarbij de Romeinen het onderspit
moeten delven. Julitis Caesar op kop.

Best wel grappige strips.
"" zeker als je let op de keuze \an
' * bepaalde namen (dit zijn soms

reehtsreekse verwijzingen naar Franse
woorden).

TonzentZijde 12



Hip hip Strip-Bip

Dan is er nog hel nerde deel van Finkei; Het geheim. Het scenario van deze reeks komt van
Convard, de tekeningen van Gine. Het gaal hier ook om een fantas>'-reeks en deze keer is het scenario van
een veel hogere kwaliteit dan bij Lanfeust. Aangezien ik nog niet de kans heb gehad de eerste drie delen
te lezen was het toch wel zeer moeilijk om het verhaal wat te snappen. Een eerste raad die ik hierbij dus
al kan geven: lees de reeks Pinkel in volgorde!

Wel heb ik begrepen dat één van de heersende naties te kampen heeft met een ziekte, en dat er een
religieuze orde met alchemisten is die daar een middel tegen heeft. De basisgrondstof hiervoor is koraal.
En nu is er dus blijkbaar een einde aan het komen aan de voorraad koraal. Als ik het goed begrepen heb.
Een machtig orgaan van die natie blijkt de rederij te zijn. Op een dag krijgt 'rector' Pinkel na meer dan
een Jaar nog eens een boodschap van de rederij. Hij krijgt na een blunder uit het verleden een tweede
(gevaarlijke) kans. Met de hulp van alchemist Berith moet hij op zoek gaan naar koraal of het
'moederkoraal'. In dit album lijkt het er op dat Pinkel in de buurt komt van de oplossing voor het
probleem...

Knappe tekeningen en (waarschijnlijk) een goed verhaal zorgen altijd voor een goede strip, en
volgens mij is dit er zo één.

En dan, last bul not least; de science-fiction reeks Aquablue van scenarist Cailleteau en tekenaar
Tola. Men dient te weten dat er van Aquablue tvvee verhalen zijn die men apart kan lezen nl. Aquablue en
De wiUe ster. Het nieuwe deel; Project Atlanla is het vijfde en laatste deel van het eerste verhaal
(Aquablue dus). Het is dan ook zeer spijtig dat dit het laatste deel is, vooral omdat we van de overige 4
alleen maar deel 3 hebben (deel 3 is getiteld De Megophias en is in één van de vorige krantjes besproken).
De reden van deze onvolledigheid is zeer eenvoudig; de andere delen zijn quasi onvindbaar geworden. En
als Je dan bijvoorbeeld eens het eerste of het t^veede deel tegen komt dan betaal Je daar astronomische
prijzen voor. Dit neemt niet weg dat dit een zeer goede strip is, al denk ik dat Je er vrij weinig aan zult
hebben als Je de rest van het verhaal niet kent.

Wat ik wel kan aanraden is het tweede verhaal; De witte ster, dat we wel in ons bezit hebben (2

delen) en waarin de sympathieke cybot een belangrijke rol speelt.

Voila, nu weet ge wat voor nieuwe strips er zijn, aan Jullie de keuze. De stripbib is geopend op
zaterdag van 2l.30h tot 23.00h en op zondag van I7.00h tot .l8.30h. Een strip lenen kost 10 frank en Je
mag er maximum vijf meenemen per keer.

Dominik

(7^ VWè&ÉN
GèveM t\tW

CN^T^f,

vtyuixNi-r-ns
vvwSOÉ-iqé

ee&oMMÉN.

'3 3
O
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Öe enige echte pop-poH uitslag

PoP-PoLL

Vrouw van het laar

.\niickc

l-ann>
Natliuliu

Annclceii W.

lilkc A.

Marinka

Sylvic VE

Man van het laar

M.

Kwinlen

Kristol'M.

Nico

Stel'

Emma

1'ikkos

Best oehlede vrouw

Elke A

Karen VE

Evi V

Sarali T

WigJ

Annciccn M

Joke VIJV

Krista

Leen M

Best oehlede man

Hoekes

Emma

Ronald

IJcrt

1'ikkcs

Kristol" M

Nog maar pas in de ReVanBelie en al direet \ roii\\
\ an het jaar. Je moet het maar doen. Ook de oudjes
blijven vertegenwoordigd en bij verdere lectuur van
deze pop poll zal je zien dat dit geen uitzondering is.
Toeh nog even vermelden dat ondanks een llanw
kusje ons Mathilde ook een stem kreeg en dat er
duidelijk iemand is die een serieuze "Boone" heeft
\oor Shania 'fwain.

De ene macho lost de andere af. Na Kristol'

vorig jaar. nu Stijn. En op plaats twee
collectioneur de femmes. Kwinten. Zeg nu nog

eens dat er geen echte mannen in '1'onzent zijn.
Als die mannen (en de rest) dan ook nog iets
zinnigs te zeggen hebben, dan staan w e er goed
voor natuurlijk.

De \ rouwen die ons aller jeugdhuisje aandoen,
hebben smaak. Daar zal iedereen het wel over

eens zijn. Maar ons Elza blijft de plak zwaaien
als het om kleren gaat. Al zijn er een aantal
jonge talenten met een duidelijk inhaahnanoeuver
bezig.

De vrouwen kuiuien zich kleden, de mannen

daarentegen ... Op eenzame hoogte: den Boekes.
Samen met een paar andere vaste klanten zoals
Emma en Ronald \ormt hij toch wel het
modekniim r an Reist en omstreken. Zijn invloed
laat zich zelfs in Rot.selaar gelden.
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Oe enige echte pop-poH uitslag

Sortman van het laar

KI ic I)(

Ronald

1 .ieven D

Gizmo

Ciorik

Janik L

Peter D

Tom DP

Witte

Naast liet

sjotters is
\oetbal iieeft het ijshockeN' ook een plaatsje vcro\erd in onze hartjes. De hegemonie van de
doorbroken en enkele \ersc talenten doen hnn intrede.

Sportvrouw van het laar

Kiista

PlkeA

Anneleen

Vere.sjka
Kim Gevaert

13

3

3

2

2

Koppel van het taar^
Hert & Peter 19

Anneke & Kristol" 4

Abby & Geert 3
1'anny & Rein 2
1 lans & Hans 2

Loner van het laar

KrlstofDM 7

Stijn M 5

Johan r. 4

Stel" 3

Jiirgcn T 2
Kwinten 2

Peter D 2

Muzleharoep van tiet laar

Hlind .Mley

Zita Swoon

l,i\e

Architekten

Arid

Paithless

l.amb

Praga Khan

II

5

3

2

2

2

2

2

Na een gedeelde eerste stek vorig jaar was er aan ons Krista
dit jaar geen houden meer aan. Onvervaard mepte ze zich een
w eg naar de absolute sporthemel. Zij zal \oor eeuw ig bekend
biijxen als de vrouw die talenten als Vere.sjka. F.ike. Aiuieleen
en zelfs Kim Ge\aert naar het achterplan serwees.

■Ren tweetal dat bijeen hoort, een stel.
wat door een band bijeengebonden is."
Of is het meer: "Halsband met lijn voor
honden". In ieder geval met een
o\erdonderende meerderheid
\erkozen: Bert en Emie. Boekes en
Peter of Peter en Bert.

Wat het ook betekenen mag "loner \an het jaar", ik weet het
niet. Maar één ding is zeker: als Sylvie te weten komt dat de
Fikkes haar loner van het jaar vindt, dan zal er een dik haar in
de boter zitten. Van mij zal ze "t in elk geval niet te weten
komen.

"Eigen \'olk ecrstl" Een situatie waarin deze
slogan wel thuishoort. Een groepke uit onze
schoot die nationale en inteniationalc grootheden
als Zwita Swoon. Arid. 1-aithless. Live. ... de loef
afsteekt. Sjieke dingese! Bewijs de mannen van
Rock\ onk hun ongelijk en ga door w aarmee je zo
goed bezig bent.
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Öe enige echte pop-poU uitslag

Ootreden van het laar

Zita Stvoon 19

II Zwaard 14 WM
Sint en Pieten 6

Blind Alley 4 KJ
Wizards of Ooze 3 MM

Fuif van het laar

Top 100 fuif 18
Fiiil" 10

Soiindoriirell 5

Oudjaar 4

Strandfuif 3

DJ van het laar

Nico

Fikkcs

Stel'

Jurgcn T
Gompie
Evi V

Karsten

Wim DS

1 1

8

6

5

3

2

2

2

Instuif van het laar

.lurassic Sunday 11

Valenlijn 7
Pikdonkerinsluir 6

Fniilsluil' 4

rwisleriiisluir 3

Fyjama-instiiil' 3

single van het laar
Dolpliiii's ciT (l.ivr) 5
Wrong (Novaslar) 3
Maria (Zita Swoon) 3

Nareolie (I.iquido) 2
I3eaulirul stranger (Madonna) 2

Too late toniglit (Arid) 2

Ceedee van het laar
Idcal crash (dlCl'S)

I paint pictures ... (Zita Swoon)
Miieh against ... (Soniwax)
Dawson's Creek

Veel optredens gew eest afgelopen jaar. Heel \ eel sterke
optredens, ook heel wat mindere en dan eentje van toch
wel buiten eategorie ... Zita Swoon. Als ik er nu met
iemand over babbel dan kan ik het zelf nog amper
geloven, maar toch is het zo. Afgelopen jaar zijn de
licht fantastische Stel' Kamil Carlens en de zijnen in het
stulpje geweest waar wij elke week mogen zitten.
Nadien alles platgespeeld in de AB. de Vooruit.
Werehter. Dranouter. Niet te geloven.
God ticsla.il dan locti...

Niet moeilijk: je laat iedereen zijn favoriete nummertjes
opschrijven en die ga je dan draaien. Natuurlijk is dut

een goei fuif. Dus zeker iets wat we volgend jaar
opnieuw gaan houden.
Opvallend: de Strandfuif terug van een jaartje
weggeweest.

Een primeur! Bij mijn weten \oor de allereerste keer
een \rouw in het rijtje \an de DJ's. Hopelijk werkt het
een beetje aanstekelijk.
Geen fuiven in de sporthal van Erps dit jaar. dus steken
de ouwe getrouwen hun kopje weer op. Blijkbaar weet
menig '1'onzentlid een streep wat oudere muziek ook te
waarderen.

De ouw zakken doen het toch maar weer en zo is

het 's zondags ook weer eens een keertje meer
oiien. Voor de rest kan dit lijstje u gerust inspireren
om dit jaar zelf eens zoiets in elkaar te tiansen.

Eindelijk is deze categorie v\eer in ere hersteld en zijn
al de vruehteloos naar gezelsehapzoekende jongelui
verdwenen. Of zijn er gewoon geen meer?'?? Livu
bleek de sterkste te zijn. Maar op de tweede plaats
toch wel een zeer sterke nieuwkomer. U onbekend?

Gaten zijn er om opgevuld te worden, nietwaar.

België boert goed. Ook in Tonzent. Zeker als je weet
dat ook nog Arid en de illustere W. Vermandere nog in

het lijstje voorkwamen. Is dit missehien een hint voor
een toekomstig optreden?
Sinds kort is ook de heer Lieten Zw verkrijgbaar op
eeedee. Haast je ttant de voorraad is beperkt.
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Oe enige echte pop-poH uitstag

Aanwinst van het laar
Rixikafzuiger 11

Piiddenstoolon/toog 11

Jiirassic Suiida% 8

Fanta 2

Sanilairu installatie 2

Trap 2

Activiteit van het laa,

Tnii/cn r<iiiccl

ITankrijk
Breakdance

Swingpaleis
liclips
Voetbal

19

5

3

3

2

2

Tapper van het iaar

\'arcn

Peter D

Stef

Nieo

Stijn M
Fikkes

17

8

6

3

3

2

Waar is de tijd dat er nog een onderhondsinan
was? De firma dankt hiermee nogmaals de heer
M.Z. onder wiens impulsen een groot aantal
aanwinsten \an bovenstaand lijstje xenvez.enlijkt
werden.

'Tot nut \an t algemeen' ben ik blij u mede te
delen dat er ook dit jaar weer toneel zal gespeeld
worden in nw jcngdhnis. Ook zal er weer naar
Frankrijk gegaan worden en swingpaleizen,
breakdaneen en voetballen zal ook nog wel
hikken. lien eclips arrangeren wordt iets
moeilijkers. maar we doen ons best. Pastoor
Bert is al geeontaeteerd.

Natuurlijk heelt een tapverantwoordlijke een
streepje voor op de rest. Maar je moet er
natnnrlijk wel wat voor over hebben om tapper
\an het jaar te worden; altijd vriendelijk zijn.
perfecte pinten tappen, veel pinten kunnen
verzetten, goed kunnen tellen, een behoorlijke lijn
muziek draaien en ... veel invallen als er weer

eens geen tapper is. Dus slechts één verdiende
w innaar: Varkes a volonté.

Fiop van het iaar

Kookarzuiger

Financiële put
White Fdition

Boliviaanse instuif

Gesloten zondagen

Onze leden zijn bezorgd en weten dan cxik

meteen te zeggen waar er hier en daar iets kan
veranderen of verbeteren. Naast boven

genoemde zaken waren er ook nog: organistie
van activiteiten, onderhoud, mentaliteit en een

fatsoenlijke kus van Filip aan Mathilde.
Maar er wordt aan gewerkt en met uw hulp lukt
het wel.

Wat wenst u voiaend iaar zeker te beieven in JH Tonzent?

Te veel verschillende antwoorden om hier een uitslag van te geven. Daarom gewoon een lijstje met de
belangrijkste zaken:

nog toneel, een festival, een vast lief voor Kw inten imdr: daar i.i inliissen al voor gezorgd). karaoke. ne
properen hol' (zijn nv ook mee bezig), winst, toplessbediening (jaja Fikkes ...). travesticteninstuif en nog
eens naar ITankrijk.
U zal op uw wenken bediend worden en. om het met de w ijze woorden van W.D.M, te zeggen: eigenlijk
gewoon "meer van hetzelfde".

Ik dank n v oor uw aandacht en tot volgend jaar...
Nieo
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Heppi BeurfeT

NieuwsFUfs

Gratis Vaten:

Al vele malen werd de vraag gesteld: Waarom geen gratis vat in Tonzent? We werkten tot heden
ten dagen met boimetjes, maar vanaf nu oordeelt de Kent, moet een Gratis Vut kunnen. 13elangrijk
is dat een Gratis Vat niet alleen een vat bier omvat maar tevens ook frisdrank. We sluiten de

mogelijkheid om boimetjes uit te delen natuurlijk niet uit! Waar een \Taag is, is een aanbod.
13eontologisch lijkt ons dit een verantwoordbare dealwaar menig Tonzent-lid nog plezier aan zal
beleven...Niet aan zetten tot drinken is steeds een belangrijk doel geweest binnen onze JM-visie.
maar we zijn van mening dat door de mogelijk van een gratis vat en daarenboven de automatische
koppeling van frisdrank hieraan, we als .111 onze leden niet als dusdanig aanzetten tot het drinken
in overmaat.

TV Tonzent:

U hebt alvast gemerkt: 'fonzent heeft een splinteniieuwe TV gekocht. Nen Daewooo die ons
5999,- ballen heelt gekost, dus draag er zorg voor! Het "kaske"" (alstandbediening) is al twee
weken vennist, dus als je het ergens tegenkomt; melden!!
Wel leuk zo n tv, maar het is niet de bedoeling dat er elke avond gekeken wordt, hinkel bij
speciale gelegenheden of activiteiten zoals "de mol (zondag avond m.a.w.)', het liK of WK voetbal
en bij tilminstuiven. Andere uitzonderingen kuimen op de LR aangevraagd.
Na het gebruik van dit prachttoestel moet het oiuniddellijk terug in het secretariaat gezet worden,
als dit niet gebeurt is het de tapper zijn verantwoordelijkheid om dit bij het sluiten te doen.

De Ledenraden en Kern\ ergaderingen duren vanaf heden maximum één uur en een kwartier, op
voorwaarde dat alle verantwoordelijken en dragers aanwezig zijn.
Alle geïnteresseerden zijn meer dan welkom op de Ledenraad!!

Tonzent <& uw kuis/instuifverantwoordelijke
melden u met blijdschap in het hart
de geboorte van hun jongste spruit...

Tonzents werkdag
Elke eerste zaterdag van de maand

Vanaf 14:00

Met veel ambiance de keet eens goed doen blinken..
Eindelijk eens afwerken waar we ooit aan begonnen...

U bent elke maand van harte welkom!

Anneieen, met dank aan vroedvrouw Thaiieke
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Heppi Beurteï

Verjaardagskalender

Als Sinlerkiiias jarig is
krijg ik zijn foto
in ccn spckniazen koek.

Als de Kerstman jarig is
krijg ik suiker\entjes
met een cliocoladen broek.

Als de Paasklok jarig is

krijg ik paaseieren
waar ik in de tuin naar zoek.

Als ik zelf jarig ben

krijg ik °s namiddags
al mijn eriendjes op bezoek.

Riet Wille

April Mei

1. Vincent Keppens
2. Pcgg>' Deniares

10. Hadewig Janssens
I2.David Maris

Tinmiy Pepertnans
E\ clien Viiain

13.Inge De Prins
15.Bart Meysmans
1 y.Jefijy- Mostre\-

Lesle>' Mostre\'
20. Bert Verstraeten

22.Inge Sehoe\ aerts
23.1 van Vertongen
26.An Hessels

3. Mieliiel Vanlioof

4. Geert Trappeniers
6. Thicriy Franeois
10.Jo Van Dessel

Anneleen Winnelinekx

1 1 .Tinne Winnelinekx

Peggy Heens
13.01ivier Ghijselings
14.Jurgen Tobback
17. Peter Van Dessel

Lesle\ Cauwenbergs
24. Katleen Hessels

Ilse Pereinans

28.Elke Tobback

29.01ivier Franeois

30.Tom Maesen

Erik Van Vaerenbergli
Ines Denau
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Agenda

Agenda
Zaterdag 1 april Vrijdag 5 mei

öag éi nacht v/d Jeugdhuizen Optreden: Bodhi
Zondag 2 april Zaterdag 6 mei

Jura SSic Sunday Onthaaldag

Vrijdag 7 april KermisFuif

EwdM-optreden Zondag 7 mei

Zaterdag 8 apri l Jurassic Foorday

Kuisinsfuif Vrijdag 12 mei

LR 20.30u Sratis vat OH

Maandag 10 tot Donderdag 13 april Zaterdag 13 mei
Tonzenf Weekend Kuisinstuif

Vrijdag 14 Apri l LR 20.30u

Muziekspecia! Zondag 14 mei

Zaterdag 15 apri l 'Een WHd Idee'
Tonzenf WeekendTerugBHk Zondag 21 mei
Maandag 17 tot vrijdag 21 apri l Kifika: A bug's Life
Werkweek 'In den hof' KeuzeFHm

Vrijdag 21 april Vrijdag 26 mei
Aspi-fuif Cocktailavond

Zaterdag 22 april Zaterdag 27 mei
Soap-serie-instuif Kern 20.30u

Kern 20.3 Ou

Zaterdag 29 april

Tapverrassing
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