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Wees Voorgezeten

VoorWoord

TONZENT in the SUMMERlime!

De zomer naderd met rasse schreden, de dagen vliegen voorbij, nog efkes een
paar examens en dan is het weer zover...lazy days!!!!(allé, voor sommigen

toch )

En dan hebben we natuurlijk heel wat in petto voor Jullie!

Ik voel het aan de topjes van mijn twee kleinste teentjes, aan het trillen
van een losgelagen zenuwtje ,lt's gonna be a Magie Summerü!

Den tijd van het Jaar om aan iets nieuws te beginnen ( b.v.:ice-t drinken
i.p.v. cola-light? ), opreis te gaan( b.v.:naar het zuiderse meer van

rotselaar? ) of een natuurwandeling maken en luisteren en kijken naar het
fluisteren der fauna & Jlora (rock werchter?). Misschien ook gewoon een
beetje rond te hangen metJe vrienden omdat het toch veel te warm is om ne
klop te doen. AlsJe verkoeling zoekt ende den dorst wilt lessen dan zal Je

de weg naar Tonzent wel terugvinden zeker!!!!!(en als regent dat het giet de
komen de 2 maanden ook!!!)

Seeyou in Tonzent
en laat de good-times maar aanrollen!!!!!

Uw poedelnaakte, rond een kampvuur huppelende en speciaal voorJullie
de anti-regendans aan het uitvoeren zijnde

Opperhoofd,

Peter Daems
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TerugBUk

TeRugBUk

Vrijdag 15 maart

Los Venturas

Jaja, zijn tegenwoordig lenig hard
aan 'l gaan met de optredens in je
favoriete Jeugdhuis.
't Is te -eggen .. we kiezen alleen maar
groepen met kwaliteit de laatste tijd. Zo
ook op vrijdag de 15de. waarop Los
Venturas hun Surf muziek van de
bovenste plank op ons losliet.
Met hun afwisseling van eigen nummers
en covers kregen ze de .sfeer er al
snel in. En dan zeker met de cover van

'Dick Dale tê his del-tones'

(heter gekend uit deJllm 'Pulp Fiction')
ging iedereen wel uit z'n dak.
Beestig optreden, goeie amhiance...
Kortom ; weer eens een geslaagd

avondje!

Kri.stofB.

Zaterdag 16 maart

Pizza-avond

Of beter gezegd "iet me eten 2 "! Bij het
binnenkomen alleen al werd je onthaald
met de lekkere geur van vers gebakken
pizza 's. Ze waren dan ook vers gehaald
in de Aldi. maar er is van gehoeft
gewee.st. Hoe zou je zelf zijn een lekkere
pizza aan een zeer democratische prijs,
wie kan daar aan weerstaan!

Blijkhaar zijn eetin.stuiven in tonzent echt
wel in en slaat het nog aan ook. Daar

kunnen tre natuurlijk alleen maar blij om
zijn.

Nog van dat lekkers aubü!

Kim

Zaterdag 23 maart

Eifiiif

Het was weer zo ver. een fuifje in Tonzent
en ze mocht er wezen. De Paasver.siering
werd bovengehaald of beter gezegd
gewoon gehaald. Het was simpel
ingericht maar leuk. vooral de creatie
van Rob en Steven met de paa.seitje.s in de
lucht, brachten enkele mensen wat later

op de avond op andere ideetjes en
mi.s.schien zelfs in een complete andere
stemming.

Het mag gezegd worden dat deze fuif
bewijst dat onze ftiijjes zo slecht nog niet
zijn als er .soms wel beweerd wordt.
Bedankt Rob voor het vrij maken van de
zaal!

Kim

TonzentZiJde 4



TerugBUk

Zaterdag 30 maart

Paasinstuif

De paashaas, paaseiljes.paasklokken...
Aan al deze dingen denk je meieen als je
het woord Pasen hoort. Maar wie had er

gedaeht aan chocolade-pudding of gekke
drankjes met Malthezerkes in? Kristof en
Kristqf dachten daar dus hlijkhaar aan
en brouwden hun 'overheerlijke-vooral-
niet aangebrande-drankjes' met veel
plezier. Nog 2 jongetjes die plezier
hadden waren Maarten en Rob. Want ze

vonden gewoonweg een micro! Op zich
niet zo spectaculair maar wie hen kent
weet dat er in die micro gezeverd moest
worden. En dat deden ze ook, ze gaven
daar een improvisatie-act van 't kan niet
meer. IEDEREEN vond het ongelojèlijk
grappig en wou meer, maar er waren wat

probleempjes met een micro die steeds
werd uitgetrokken. .Jammer maar helaas.
Gelukkig konden ze hun verdriet ver-eten
aan paaseitjes en ander lekkers ..

Helena

Zaterdag 6 april

Milkinstuif

Mmmmmmelk! En dat was er hoor en

nog geen klein beetje. IJ.sJes, milkshakes
en nog zo veel meer. Ik stond zelj te
springen van blijdschap als een klein
(m)ei.sje toen ik de menu zag. Zoveel
lekkers en zo weinig tijd om het allemaal
op te eten.

Op de duur begon ik me echt wel een koe
te voelen. Al die .servetjes, tafelkleedjes,
balen stro maar voor al: de boerinnen die

achter de toog stonden te 'melken'. ('t is

niet waar boor, maar 'k vond het gewoon
een leuke woordspeling) De boerinnekes
van dienst hebben dat echt wel super
gedaan. De service was zoooo
enthousiast dat Je gewoonweg meer WOU
eten. Neen, ik heb ervan genoten en ik
zou willen afsluiten met een wijze raad
voor iedereen: Melk 'em !

Helena
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TerugBh'k

Vriidaq 12 april

Beatles Instuif

De Beatles zijn oud maar zeker nog niet
vergeten, dat hebben we hier in Tonzent
nu wel bewezen. Heel de avond muziek

van de beatles, een film en
veeeeeeeeeeeeeeel posters.
Jep Nico is erin geslaagd om de Beatles
weer tot leven te brengen en ons te
bewijzen hoe goed de muziek uit de oude
doos wel kan zijn.

Zaterdag 13 april

Blind Mate

Het was een spetterende show die
bedoeld was om alle hopeloze
vrijgezellen eindelijk eens van't straat af
te helpen.
En dat is voor bepaalde personen zeker
gelukt.

Zondag 14 aoril

Koers op groot scherm en
kermis

Bruce 'petit-daems' Lee, Muhammed-
Toebi,... en nog vele anderepalskrachters
moesten het testosterongehalte hoog
houden door zo hèt mogelijk dienen
boksbal nen dreun te verkopen (heb ook
ejkes meegedaan maar heb me daar ook
aan mispakt.den bal bokste terug)
Kortom een zééér fijne dag.
Pater Daems

Vrijdag 19 april

Aspi-fuif

Veel drank, superveel volk (af en toe
misschien zelfs een beetje te
veel), goede muziek, en een nog betere
ambiance! Kortom 't was weer

eens aspifuif. Jaja, ze hebben het weer
eens gefiikt die aspi's van
Chiro Kampenhout. Bij deze dank aan
alle mensen die hun centjes zijn
komen opdoen. We (=de aspi's) zullen er
gretig gebruik van maken op
ons (dankzij dezefuif) superdeluxe kamp.
Merci..

Mieke

De hel van het noorden,

vvvvEEeeEeEEeeeeEeeeEEeeeeEeEEeeee

eEeel kasseien,

veel regen en modder.Onze eigen Johan
Museeuw wint daar op één been en maar
5 die-hard supporters om hem aan te
moedigen? Shame on you HlUUUDer
was

's avonds wel verassend veel volk 'recht

op recht' aan het bekijken, maar
enfin bon mijne rug heeft nog 2 dagen
zeer gedaan van in de botsototkes
mijne voorrang van rechts te pakken.

TonzentZijde 6



TerugBUk

Zaterdag 20 april

Camden

In plaats van hier Ie beginnen schrijven
hoe goed ik hel wel vond, geef ik Jullie
enkele reacties die ik hoorde tijdens en
na het optreden zelf...
"wow. die zijn wel goe!"."hahaha, diene
Axel is keigrappig". "zaaaaaalig
gewoon ". "kei
bangelijk ". "niagnijicpte ". "suiiiniinnipperr
". "ziet da jong. zo vlotjes gaan die
mannen", "ik ben nog altijdni bekomen
se", "dit was echt één van de beste

optredens da ik al heb gezien, misschien
zeifs het beste", "en sympathiek dat die
mannen zijn", "wil niet dat je
weggaat", "fantastisch!!!!!!", / Zegt dit
genoeg?

Anneke
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TerugBHk

Vrijdag 3 mei

Fuif

Alle ingrediënten waren aanwezig om er
weeral eens een lekkere gezellige
Tonzent- fuif van te maken:

1) een gemiddeld aantal volk
2) enkele goede trouwe Tonzent-dj 's
3) veeeeeeeel drank

4) een bangelijk goede sfeer

Woensdag 8 mei

Rescue 911

Resciie 911 was een zeer geslaagde
vormingsactiviteit. Er kwam een .spreker
een voordracht houden over de

problemen die jongeren hebben en
kunnen veroorzaken in en rond een

jeugdhuis en andere jeugdbewegingen.
Hij had het voornamelijk over hoe je
jongeren met problemen kan benaderen,
steunen en helpen. Dit was een zeer
interessante en leerzame avond.

Zaterdag 11 mei

Cyberavond

Dit um een aktiviteit voor alle computer
freaks. Deze avond werd de nieuwe en
zeer knappe Tonzentsite voorgesteld
maar ook en vooral gegamed, Net een
mini lan-party. Dit heeft ons aan het
denken gezet om in de toekomst nog eens
een lan-party te organiseren maar dan
met een vele grotere game-capaciteit. So
be ready to come and game.

Vrijdag 17 mei

Optreden Bueller

Een leuk Vilvoords groepje kwam ons
huisje vergezellen.
Spijtig dat er zo weinig volk was om
deze, toch wel speciale groep, te komen
bewonderen. Speciaal? Ja hoor; zowel de
stem als de dnim waren van het

vrouwelijke type! 11 Dus voor alle mannen
die er niet waren, jullie hebben wat
gemist, hehe, en ook de vrouwen zene...

TonzenfZijde 8



TerugBUk

Zaterdag 18 mei

Modeshow en koopjesdag

Vee! volk iim er niet te bespeuren, daar
het voetbal was op de TV, maar
desondanks heeft iedereen zich goed
vermaakt. Eerst was er onze super
modeshow.

En ok, er zaten wel wat foutjes in maar
het «m toch de moeite waard om eens te

komen kijken en te snuffelen in al die
leuke t-shirts. Wie te laat was en de show

toch eens wil zien, niet getreurd we
hebben het allemaal opgenomen en we
hebben dus het showke op video. De
opbodavond was ook een succes, hoewel
er vreemde dingen uit de bus kwamen.
Bv. op houten hakskes werd meer
geboden dan op een nog goed werkende
cd speler.
En jawel, de wc pot is ook verkocht
geraakt .samen met de mengpanelen, heel
wat t-shirts en vele andere dingen.
We hopen dat alle mensen die iets
gekocht hebben in Tonzent er nog jaren
plezier mogen aan hebben. Maar daar
twijfelen >re niet aan want als het kan
weerstaan aan Tonzent, is het tegen alles
bestand.

Zaterdag 25 mei

Eurosongfestival

Natuuuuurlijk moest er vanavond veel
volk zijn, want onze enige echte Seigio
was in tha house!!! Enjin, op het
scherm...

Heel de avond hing er .spanning in de
zaal, op een technische storing na. Zou
Seigio het halen of niet was de vraag van
de avond. En ja hoor hij haalde het

NIET.

Enjin kort samengevat: een avondje
gezellig kijken naar de ondergang van
België.

TonzenfZijde 9



VooruitBh'k

VoorUitBUk
Zaterdag 1 juni

Rolstoelsport

Zaterdag l juni is het zover -> ire gaan
met TONZENT volley- en haskelhallen. 'k
hoorje het al zeggen:
"pppppppppppppppffjjjjjfweeral" of
"zzeeeggg dat kan toch iedereen, daar is
toch niets .speciaal aan " / TOCH
WEL deze keer gaan vee het net iet.sje
anders aanpakken dan normaal -> we
gaan volleyballen en basketten met
ROLSTOELEN (dankzij Fozzie alias
Jiirgen)!!! Het ziet er misschien niet zo
moeilijk uit maar daar zou je nog wel
eens versteld van kunnen staan ... doe

mee en je zult het weten. Afspraak
zaterdag I juni (sporthal Kampenhout)
tussen 21.00 en 22. OOI Vertrek aan

Tonzent rond 20.30 uur...

Greet

Zaterdag 8 juni

Blok Namiddag

Wij arme studentjes gaan ons eens lekker
laten verwennen door die ambetante

werkende mensen. Tonzent opgedeeld in
hokjes, mui.sstil. en hulp van iedereen!
Het aangen^mA^^ekoppeki aan het
nuttige.

Vrijdag 14 juni

iets met eten Part 3

Ja het blijft een succes, onze eet-
instuiven. De pizza 's en de visjes zijn met
grote voldoening opgepeuzeld en nu is
het de beurt aan.... ja. aan wat
eigenlijk??? Ik weet het zelf niet of
misschien moet het wel een verra.ssing
blijven, wie weet dat joh???

Zaterdag 15 juni

Werkende mensfuif

Voor wie liever de bloemetjes buiten zet

wanneer er niet te veel jong volk
rondloopt, is het vandaag D-DA Yü! Het
is nl vandaag een werkende mens fuif.
Dus vee! last van stresserende blokkertjes
of van die klein irritante zussen die heel
de tijd aan uwe rug hangen, zult ge ni
hebben!

Zaterdag 22 juni

Surprise instuif

De naam zegt het zelf niemand onder ons
weet zich waaraan te verwachten. Het zal

hoogst waarschijnlijk iets rustigs worden
om even uit te blazen en nieuwe krachten

op te doen. Dus voor wie het leren/leven
niet meer ziet zitten, laat je eens
verwennen en misschien zie je dan wel
eens 'het licht'!

TonzentZijde 10



VooruifBUk

Donderdag 27 juni

Uitslagfuif

"M; regen komt zonneschijn zeggen ze
altijd. Wel. hier ook van toepassing.'!! Na
al die examens, stre.s.sen en weet ik veel

wat, kunnen we er vandaag eens gezellig
.samen invliegen. Zal dus een toffuifke
worden...

Woensdag 10 juli

Zwemmen

Als het goed weer is -> huiten. anders
binnen... Maar eens goed gaan zwemmen
mag in je zomerprogramma niet mis.sen.
Lekker met z 'n allen naar het meer van

Rotselaar oj'Hofstade had. een goed ij.sje
eten en hruin hakkeeeeuhhhü!

Vrijdag-zaterdag-zondag

28/29/30 juni

Werchter

Tonzent gaat naar Werehter dit jaar. dus
iedereen die zich geroepen voelt om mee
te gaan en er daar is .stevig in te vliegen
irec'.v welkom.

Meer info verder in dit krantje en aan de
valven.

Inschrijven mogelijk aan de valven en op
de site.

ycK* rane» «rt.nsH s.o tq uHau:T^iMk

Zaterdag 13 juli

The Blair bitch project

In het verre Reist ergens op het einde van
de wereldbol is een hos waar volgens een

legende een heks ronddoolt die 's nachts
bij de men.sen de vuile was gaat stelen.
Het hele dorp staat aljaren in rep en
roer. iedereen verhuist. Nu is het aan ons

om uil Ie pluizen wat er van die legende
werkelijkheid is. En te zorgen dat die
ver.schikkelijke nachtelijke activiteiten
stoppen.

Zaterdag 20 juli

LAN-party

Zoals beloofd is hier de game avond voor
alle computerliejhebber.s. Kom en neem
het op tegen de andere Tonzent-
tegenstanders.

TonzentZijde 11



TonzenfWerchfer

TonzentWerchter

DAG 1

Maln Slagc Pyramid iitar<iiiee

Dropkick iniirphvs
D-12

Morclweha

Arno

Deus

The Cheinicol Brolhers

DAG 2

Mailt stage

Hoolni.stank

ll'ilhin Temptation
.\tadriig(uio
Merciny Rev
Queen.s of the stone age
Nelly Fiirlado
Biish

Rammstein

Red Hot Chilli Peppers

16:00 - 16:50

17:20- IS:20

IS: 55- 19:55

20:30 21:40

22:20 - 23:35

00:15 01:45

11:00

12:15

13:35 -

14:55 -

16:25

17:55-

19:30

21:25-

23:25 -

11:45

13:05

14:25

15:55

17:25

1S:45

20:40

22:40

00:55

The nol\risl

Black rehel nioiorciicle club

The white stripes
Sonic yoiith
Liike shiler

Green velvet

Prugha khan
2 inanv DJ's

Pyrantid Mart/ttee

Calihre

Ed Harcourt

Lainhchop
Cornelins

Röyksopp
Calexico

Ozark lleniy
Air

Roger Sanchez

16:00 - 16:50

17:20-18:10

18:40 - 19:40

20:10-21:10

21:45 - 22:45

23:20 - 00:20

00:55 - 02:05

02:15 - 03:45

12:10

13:30

14:50

16:10

17:30

19:00

20:30

22:00

23:25

- 13:00

- 14:20

- 15:40

- 17:00

18:30

- 20:00

- 21:30

-23:15

- 01:25

DAG 3

Mailt stage

Kane 11:00-11:45

Zornik 12:15-13:05

Miclutel Frunti and Spearhead13:35 - 14:35
Heather Nova

Arid

Lainb

Coldplay
Failhless

DJ Carl Cox

15:05 - 16:05

16:35 17:35

18:05 19:05

19:35 - 20:35

21:10 22:35

23:10-00:40

Pyrantid Mariptee

Hawksley workinan 12:00 - 12: 45
Rival Schools 13:15-14:00

Ozoinalli 14:30-15:15

MiUionaire 15:45 - 16:35

ThéLaii 17:05-17:55

AnPierlé 18:25-19:25

Yann Tiersen 19:55-20:55

Starsailor 21:35 - 22:35

Ervkah Badti 23:20 - 00:30
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WhatHappened

WhatHappened
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WW/A. V.

WW
WW = Werkweken van 15 juli tot 29 iul/

Wat doe je nu ah je lliuh zit en je verveel! je?'.'? Er is helemaal niks op dienen tv,
iedereen is met vakantie, leren voor uw herexamens, daar is het nog net iets Ie vroeg
voor...

Wel dan heb ik een oplo.ssingU! Ge zet u recht, ge gaat naar uw kamer en ge pakt uw
slechtste kleren en dan, weet ge wat dan? Ge pakt uw jietske of uw ottoke en ge vliegt
daarmee naar Tonzent. Want daar zit iedereen, die dat niet op vakantie zijn, te
schrobben...

En als ge u is wilt afreageren, dat is hier dus geen probleem hè 11! In den hof moet er nog
worden gekapt en gegraven... En als ge dat niet leuk vindt om u op af te reageren, dan
kunt ge nog altijd een men.selijk slachtoffer vinden... Maar als ge die dan doet bloeden,
aub, hebt respect en doet dat buiten, want waarschijnlijk is de vloer dan net geschrobd en
dan is dat niet zo fijn...
Bon, genoeg gezeverd, er is hier werk genoeg, dus als ge wilt komen, alle handen zijn
welkom. Schilderen, graven, muren uitbreken, wa.ssen, tegeltjes plakken, kasten uitkuisen,
rommel wegsmijten,...
Ge ziet het ire hebben handen nodig! Tut dan?

A.V.
Zoals juUie al weten is er één keer in een Tonzent-jaar een A VE! (algemene vergadering)
Dit jaar valt deze vergadering op zondag 13 juli 2002. Op deze veigadering is iedereen
welkom, die interesse heeft om mee te beslhsen hoe de raad van beheer er volgendjaar
zal uit zien. Wat geen onbelangrijke beslissing is...
Dit jaar zag de R VB er zo uit:

* voorzitter: Peter Daems

* penningmeester: Kim Struelens
* secretaris: Kristof Bonnarens
* boekhouder: Nico Van Craenenbrock

* tapverantwoordelijke: Hans Jans.sens

De 4 eerste juncties zijn vast in de R VB. en dan heb je nog I ci 2 variabele juncties,
naargelang de geïnteresseerden.
Als je dus een drang hebt om mee te beslissen wie wat zal doen volgend jaar ofheb jij nog
een geweldig idee voor een functie, mag je deze vergadering zeker niet ontlopen!
CU!

TonzenfZijde 14



J-14-daagse

J'14'daagse

Hier volgt ons voorlopig programma van dejeugd-14-daagse.
Ditjaar beginnen we aan onze leuke weken op vrijdag 9 augustus!.'.'
Meitsen die zin hebben om mee te werken aan activiteiten ofmee willen brain
stormen kunnen vanaf iuli elke maandag in Tonzent terecht op de, toch wel,
"luchtige" vergaderingen. ;-)

Vrijdag 9 augustus begin Jeugd l4-daagse
Zaterdag 10 augustus onthaal dag fuif

Zondag 11 augustus stripbeurs

Maandag 12 augustus kuisinsluif
Dinsdag 13 augustus volley
Woensdag 14 augustus t-shirt maken

Donderdag 15 atigustus markl-rock

Vrijdag 16 augustus Jilm cocktail + KIFIKA
Zaterdag 17 augustus ouderavond + tombola

Zondag 18 augustus zeeofBmgge

Maandag 19 augustus Kuisinstuif

Dinsdag 20 augustus rustdag + vissen
Woensdag 21 augustus johny & marina instuif
Donderdag 22 augustus
Vrijdag 23 augustus optreden
Zaterdag 24 augustus drankbeurs spel

Zondag 25 augustus BBQ

TonzentZijde 15



TonzentZoeker

TonzentZoeker

N L U D E N R A A D

E N S 1 T E N C K G

\' C N T N T 1 E B U

1 K A V 0 E R r I E

U K K l H N D 0 B J

K 1- l N E K Z M 1» U

T W F D L A V E A S

V R 1 E N D E N N c

1 P K ü N E P P A T

S 1 R A T E R C e: S

Hier vind je 20 woorden die in één of andere zin betekenis hebben met Tonzent. Het is dus
de bedoeling ze te vinden in bet raster.

1.av

2. bib

S.cainden

4. eten

5.fuiven
ó.Jeugd
7.kern

S.kijika
9.ledenraad

IO..secretaris

I l.site

12.sport
13. tappen
14. Tonzent

15. tuin

16.TW

17. vis

18. vrienden

19.werken

20.zang
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PIT

Poeziein Tonzent

Tonzent

Samen

Bij elkaar
Rustig zitten

Praten

Een pintje afwater
Een spel darts, kaarten
Veel volk, zwoele sfeer

Een vette fuif, muziek voor ieder
In een hoek liggen .slapen

De tapper half dronken aangapen
Bij sluitingstijd huiten geveegd worden
Den dag er achter nog welkom zijn

Weer een dag in Tonzent

Tonzen fZijde 17
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VerjaardagsKalender

Ver jaardagsKalender

JUNI JULI

B\e IVinckehmws I juni
Edwina Vrebosch 5 Juni
Gerd Vanhoqf Sjuni
David Berckiiian.s 6Juni
Krislof Mettepenningen 7Juni
Geert Vandevorst II Juni
Els Gypen 12 Juni
Geert Van Langendonck 18 Juni
Fanny Cahie 20 Juni
Kim Londers 21 Juni
Tinne Janssens 22 Juni
Ellen Van De Staey 23 Juni
Lieven Dekens 23 Juni
Dieter Priëls 24 Juni
Siska De Wolf 24 Juni
Steve Van Nieuwenhuyzen 26 Juni
Ann Verboeven 28Juni
Tim Vekemans 29 Juni

Eejje Heyliglien I Juli
Kristien Maris 2 Juli
Lenka Wingelinckx 2 Juli
Leen Meeuws 3 Juli
Koen Verheek 8Juli
David Vertongen 25 Juli
Jan Van Doren 26 Juli
Nele Vanhorenbeek 26 Juli
SoJie Gerardin 29 Juli
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Agenda

Agenda

JUNI JULI

Zaterdag I Juni
Ro/sloelsport

Zaterdag <V Juni
Blok namiddag

Vrijdag 14 Juni
Iets mei eten part 3

Zaterdag 15 Juni
Werkende mensfuif

Woensdag IOJuli
Zwemmen

Zaterdag 13 Juli
The Blair bitch Project

Zaterdag 20 Juli
Lan party
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