
verschijnt 2maandelijks, jaargang 10 nr. 2 juli 2002 & augustus 2002, afgiftekantoor; Kampenhout

y Ci O fM O f ' t) ?
^  "ai ifê fji i V -

Kwinten

Verspeurt

Diestsevest 66-68
3000 Leuven



Colofon

Inhoud

Dit is licl griilis 011 iwcoiiuiaiiJol i iks
lcclciiblai.1 \ aii .Icugill luis

roii/cnT \ /w

llutsiraat 22, IblO Kanipciiluiul

016 65 04 61

c-niail: kianla/ lun/cnl.bc

L RL: hup: \\ \\ w . lon/ciil.bo

Ar(.l S I US 2002

RciIlH !h

Sjh II

Tikwerk

[■ ulo'^rofh

11<n i/iIRci 1(U f u

Lov-dll/

I loL'iia. Xiinckc. Kim.

Krikkos. Ki isuW 0.

Sl>. Sk'l'

Mk-ii \- n S

Sk. Sk'i:

/oua icilciooii

Siska

Slc\ CU

Colofon 2

J-14-daagse kort 3
Van pagina

4 tot

pagina 27
overzicht J-14-daagse

Agenda 28

JeugdHuis minimum Geopend:

\\ ocil-sdac

N'nidao
/.aicrdag
/ondac

I  '1,11(1-23,(II I

p).Oll-(l l ,(l()

Ib.ud-dl .uu

l".(Hi-23.(i()

StripBib Geopend:

/(.uulaa I 0(1-2(1.UU

TonzentZijde 2



J14Ö Kort

J14Ö kort

Jeuad 14 daagse

Van 9 augustus tot 25 augustus gaat in het door iedereen in de streek
gekende Tonzent de ai even befaamde jaarlijkse jeug 14 daagse door.

Wat wii dit zeggen:
Tonzent organiseert voor ai zijn ieden 17 dagen iang eike dag een andere,

maar even boeiende activiteit waar juffie affemaaf van harte op
uitgenodigd zijn.

In dit krantje krijg je een overzicht van wat er je de komende dagen te
wachten staat.

We kunnen af een tipje van de sfuier oplichten: het is zeker de moeite
om te komenfffff

Zeker niet te vergeten de jarigen van deze maand:

7 - Wesfey Verheyen 14 - öieter Luypaert
7 - Koen Verbeek 18 - Geertrui Vanhaverbeke

9 - Kris Van Cafsteren 20 - Pieter öedoncker

10 - Boris Michiefs 21 - Cesar Le Fevere

12 - Koen Magdafeens 27 - Steven be fdeyn
13 - Peter öaems 30 - Eike Lambrechts

14 - Vanessa Bortofin 30 - Peter Cogghe
14 - Tom Peysmans 30 - Maarten be Pauw
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Open elke dag van
12.00 tot 14.30 en vart 18.00 tot 2230

Vfi{ddg en Zaterdag van
12.00 tol 14.30 en van 18.00 tot 23.00

Gesloten op Maandag
ottze schotels kunrten.ook worden afgehaald
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Kick Start

Kickstart

Kick Start
Vriidaa 9 augustus

Wiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!

Het is weer zo ver!!! öe Jeugd-14-daagse kan weer van start gaan.,

(en hoe?!)
Vanavond beginnen we rond 22u met. (zeg het iekker toch niet!)
Een verrassing dus!

Ok, ja, ik za! een tipje van de sluier oplichten, maaralleen voor jullie, hè!
Alle activiteiten van de komende twee weken worden op een speciale
manier aan jullie voorgesteld!
Bedoeling: 1. je weet wat er je te wachten staat de komende twee weken.

2. wij weten wat er ons te wachten staat de komende twee
weken.

3. we krijgen allemaal goesting om elke dag naar Tonzent te
komen tijdens de j-14-d.
Kortom..iedereen is gelukkig!

(dacht ge nu echt dat ik alles ging verklappen wat er die avond te
gebeuren staat?!©)
Neen, neen, je za! je die avond moeten begeven naar Hutstraat 22 en het
met je eigen ogen moeten zien..

Oh ja, vergee t ook uw zakske me t geld ni of vraagt aan de mama of de
papa da ze wa geld in uw zakske doen want die avond WORÖEN DE
NIEUWE T-SHIRTS ENLIDKAARTEN AAN U VOORGESTELDIIIIII
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Haarmode

voor hem

&

voor haar

016-65 60 28

Kerkhoflaan 41a

1910 Berg

COPY CENTER
KAMPO-PRESS - STATÏONSSTRAA r 60

1910 KAMPENHOET

Tel: 016 / 65 14 27 - Fax : 016 / 65 59 05

E-mail: info@kainpopress.he
OPEN : van ma t/m vnj: van 8uOO tot I2u00 - I3uOJ toi 18ii(K)

DIGITALE KWALITEIT

KLEINE & GROTE OPLAGEN

AFWERKINGEN
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Onthaaldag * Wa Costa Fuif

Onfhaalöag + CostaFuif

Onthaaldag + Costa fuif
Zaterdag 10 augustus

Waf is dat daar nu voor een kot ? Je bent er a! honderden malen

voorbijgereden, maar hebt nog nooit de binnenkant gezien, of misschien
eens in 't bestegeva! tijdens Reist-kermis. Maar daarmee weetje nog
niets van wat dit Jeugdhuis eigenlijk is, wat het doet, wat het niet doet
en hoe het er 'Ievend' nu echt uitziet. Voor al deze ongetwijfeld vele
vragen trachten wij op ludieke wijze een antwoord te geven, door
s' pelenderwijs'(ais 't wat kinderachtig mag klinken) Tonzent samen te
verkennen. Aan de hand van een spei met zotte 'hands-on'-opdrachten
laten we Je Tonzents aller kleinste plekjes zien, waarna Je trots kunt
opscheppen dat JiJ daar alles al kent / Ha /

Wat we onder andere die dag doen, is Je (waarschijnlijk) voor het eerst
een fuif laten opbouwen. Het is de bedoeling dat JuHie alle zottigheid in
Je loslaten en dat wij er zijn om Je met 'raad en daad' bij te staan. We
halen de doeken, spots, panelen, kassa's, bekertjes, ... boven en boksen
daar ne goeien avond ineen. Succes gegarandeerd I
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pw&liciteit .

<: alie fitmantwikkeiingen
camera's, kaders, alhui

;p«sfoto's

Fotograf ;
Joke Peeters

f
)AACHTSfSTffNWf.G 182 1910 BERG-KAMPtNHOUT

Tel, 016 - 89 09 70

i
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Brein Pijn

BreinPiJn

Breinoiin
Zondag 11 augustus

Begin a! maar aan je vrienden, kennisen en familie te vragen om Je
hersenpan te masseren, zodat die grijze massa op volle toeren kan
beginnen werken.
Je zal het zeker en vast nodig hebben op deze quiz. Je hersens zullen
een temperatuur van 70°bereiken.
Er zullen verschillende quizcategorieën zijn, voor ieder wat wHs, maar
soms is niet alleen kennis noodzakelijk maar -zoals juHie zullen zien- kan
een portie geluk ook dienen.
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FRITUUR "^4

DE HUTTE
KAMPENHOUT^

[ laachtsesteenweg, 22
1910 Kampenhout (Berg)

Tel.: 016/65.62.39 - Fax; 016 65.58.56
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Volley

Volley
Maandag 12 augustus

Laat eens zien waar hier de sportiefsfen zitten, laat eens Jullie spieren
zien en zweet er op los!
Vandaag gaan we nl volleyen op het pleintje naast de Chiro...
Jullie kunnen Je volledig laten gaan, want aan dorst zul Je niet HJden, daar
er een tapinstallatie aanwezig zal zijn.
Jaja, we zijn altijd op alles voorbereid! Waarschijnlijk, als die tenminste
ballen aan hun Iijf hebben, zullen er teams zijn van andere Jeugdhuizen
waar Jullie het moeten tegen opnemen.

TonzentZiJde 11



/♦fr. Proper

Mr Proper

Mr Proper
Dinsdag 13 augustus

Hef is a! een tijdje geleden en eerlijk gezegd het is er aan te zien!!
Achter iedere kast of in eike hoek vind je wei geheime bewoners: hoog
tijd dus om er op koffiekiets te gaan. Ze zullen je met open armen
ontvangen en wij jullie ook!!!
WH jij de komende weken in een proper stuipje terecht kunnen, kom don
zeker heipen, want we zuHen honden tekort hebben.
Je hebt woorschijniijk o! gemerkt oon de noom, dot het geen gewone
kuisinstuif zo! worden!

OP DINSDAG 13 AUGUSTUS is het Mr proper-instuif
OP MAANDAG 19 A UGUS TUS is he t Ms proper-instuif

Loot je verbeelding werken en kom in de juiste outfit want don word je
zondermeer verrast.

TonzentZijde 12



Arty Farty

Arty Farly

Artv Fartv
Woensdag 14 augustus

"Wat is da weer?" Ja, ja, geef maar toe da ge da aan't denken waart!
Awei, ARTY FARTY is eigenlijk een andere naam voor "BE CREA TIVE"!
Oh jawe! we gaan die dag de creatieve toer op in ons kleine jeugdhuisje.
Buiten zaler een grote krijttekening worden gemaakt die jullie mogen
inkleuren.

Binnen zal er in één hoek een pot met verf staan waar je een t-shirt of
een kussensloop of een laken ofgewoon 'iet wit van katoen met wa prullen
ingedraaid' kan indompelen!
6ELIEVE WEL ÖA WIT SPUL ZELF MEE TE BRENGEN, wij zorgen we!
voor de verf!

In nen andere hoek zaler iemand zitten die je karikaturen leert tekenen,
(of er eentje tekent van u en waar ge u dan de rest van uw leven over
schaamt ©)

En dan over hee! de plattegrond van Tonzent zullen er
DOMINOSTEENTJES wordengeplaatst.Qaaaaa, zoals op den tv!)
BIJ DEZE OOK EEN OPROEP OM ALLEMAAL DOMINOSTEENTJES

MEE TE BRENGEN DIE DAG!

Ah ja, da spelleke hier begint ergens rond de middag, maar als ge zeker
wilt zijn, MEER INFO OP DE PANELEN!

TonzentZijde 13



A.D. DELHAIZE

Stationsstraat 64

1910 Kampenhout
Tel. 016/65.51.32
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Markt Rock

MarktRock

Markt Rock
Donderdag 15 augustus

Hef is een traditie en ook dit Jaar konden we er niet aan weerstaan, öe
Leuvense pleinen zullen weer zinderen en daveren tijdens Markt Rock.
En hopelijk zijn de weergoden ons ook gunstig gezind, want dat kan het
alleen maar leuker maken.

Hoe, wanneer, waar we afspreken vindje aan de J-14-daagse panelen.
Hopelijk lukt het afspreken beter dan vorig jaarIII
Have funi

donderdag 15 augustus

Oude Markt

13:30: Neeka

14:40: Daan

15:55: Starflom

17:15: Zornik

18:45: Therapy?
20:15: Natalie Imbruglia
21:55: Counting Crows

23:45: Elvis Costello

M. De Lavensplein

14:00: Lesten

15:20: Stanfighten
16:35: Smardlozia

18:10: The N.E.S.T.

19:35: Ylnka

20:55: ABN

22:20: Blue Blot Blues

Vismarkt

14:00: Moonlake

15:10: Sukilove

16:25: Camden

17:45: Blackie

19:25: Eden

20:55: Red Zebra

22:30: Fisher Z

Hogeschooiplein

14:30: Glowee

15:40: Urban Trad

17:05: Willy Willy & The Voodoo Band

18:40: Danaë

20:10: Benvis & His Rockets

22:10: The Travelling Woodstock Show

TonzentZijde 15



Ciné Cocktail

CinéCocktaH

Ciné Cocktail
Vrüdaa 16 augustus

Is het niet ieders droom? Een stevige, betaalbare cocktail drinken in
een echte TonzentzeteHU Maar daar blijft het niet bij, je kan ook nog
eens kiezen uit 4 filmgenres!! (komedie, actie-thriüer, romantiek en
alternatieve füms)

Voor ieder wat wils dus

Voor diegenen die het praktisch gedeelte niet snappen, leggen we het nog
even uit:

Tonzent za! ingedeeld worden in 4 hoekjes. In elk hoekje za! er een fUm
te zien zijn van een bepaald genre. Aan de toog kunnen de cocktails
besteld worden.

Natuurlijk hebben we ook aan de kleinsten onder ons gedacht, overdag
kunnen zij zelf tussen verschillende films kiezen. Zij kunnen ook genieten
van een voor hen aangepaste en acoho! vrije cocktail. In de namiddag is
de prijs voor de kinderen € 2 inclusief een mocktaH.

TonzentZijde 16



örankbeurs Spel

brankbeursspe!

Drankbeu rssoei
Zateraa 17 augustus

Stei je voor: vandaag betaa!je op de éne moment 50 eurocent voor ne
goeie frist! en op de andere moment misschien we! 2 euro of meer...
Tja, om dat in evenwicht te kunnen houden moet ge eigenlijk al een
expert zijn...

In ieder gevai je zal vanavond uit je doppen moeten kijken, want hoe
meer een drankje wordt gedronken, hoe duurder dat drankje ook wordt.
Dus eigenlijk kan je de mensen gaan omkopen om jouw favoriete drankje
minder te drinken zodat het goedkoper blijft, maaaaar dan moet je wel
zien dat je omkoopgeld niet duurder is dan de prijs aat het drankje
staat, want anders...

Pfff, ingewikkeld he?! ©

Het zal wel lukken zeker, als we maar kunnen drinken!

TonzentZijde 17



Zeffge&Akken
t>e{egb« &roa)yie^

{^(tscigne

Snack - Tca-'piootn
Ook levering aan btórifven HAAchtae4le«»wea aa

1910 "pecg-Kawpewbout

Tel. & fox o>6/6s 14 oa

Q8
Van Den Dries

Haacht^sesteenweg 200

1910 Kampenhout

hilaire de coninck

fietsen

bromfietsen

tVU;

HoremanS
Uurwprkun - )uvvelpn - Klokken

Alle reparaties
lUtri-mans Staf

Haa<.luscj)tt't'!iwt.'g 206 - 1910 Kaniptaiitotil

Tc!.O l (>/()S. 21.50. - Fax.010/65.21.81,
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Gocarf

Gocart

Gocart a la plava
Zondag 18 augustus

Vandaag gaan we naar den Belgischen kuste.
We gaan daar niet meer of niet minder dan de straten van Biankenberge
onveilig maken met een paar gocarts en veel uithoudingsvermogen.

Smeer de benen al maar in, want er zal een sérieuze race gehouden
worden met die wereldbekende trapgocarts zoals die dat op "den dijk"
aan onze kust worden verhuurd.

Maar let op : enkel en alleen bruut trapgeweld zal niet genoeg zijnl
Omdat we van den burgemeester van Biankenberge niet een paar straten
mochten afzetten om een parcours uit te stippelen, zullen Jullie nog
extra dingen moeten doen. Oe weg vragen en langs "check-points"
passeren en weet-ik-wat-nog -allemaal zal er zeker niet ontbreken.
Na de race zetten we onze bolides terug in de garage, mag de winnaar

een fles échte cider leegspuiten op het podium en kunnen we nog even op
het strand gaan uitrusten met eventueel ne frisko in de éen hand en een
fris pintje of ne cola in de andere.

Vertrekuren aan de valven.

TonzentZiJde 19



Ms. Prooper * Gebarentaal

MsProper * GebarenTaa!

Ms Proper + Gebarentaal
Maandag 19 augustus

Vandaag is hef weer eens zo ver...
Tonzenf Hgf er weeral bij zoais een mesthoop!...
Tijdens de jeugd 14 daagse is dit een doodnormale zaak. maar vandaag
moeten we gewoon kuisen. We verwachten namelijk bezoek van een
meisje die ons de beste spiek- of bestel-tijdens-veel-lawaai-tipjes kan
geven. Jaja, zij za! ons eens leren praten met onze handen, wat niet zo
eenvoudig is, maar eens je het kan suuuuuper praktisch blijkt te zijn.
Na de sessie kunnen we eens mimmen in gebarentaal of een ander
spelletje spelen in groepjes.

TonzenfZijde 20



Rustig Vissen

RustigVissen

Rustip vissen
Dinsdag 20 augustus

Vies, vis, vis.

Vogeltjes op de achtergrond, wafergeiuiden op de voorgrond, een
medevisser op de zijgrond...
We gaan deze dag ne keer onze gedachten op wat anders zetten, onze
kop ne keer luchten.
Haai ne keer uw vislijn van de zolder, maakt da potteke met maden ne
keer terug leeg, want vissen lusten geen poppen van 4 Jaar oud.
Zoek nu uw visnetje nog en smijt dat allemaal in den auto.
Als ge nog zo ne lelijke paraplu hebt: meepakken /
Bokes zeker nie vergeten, en we zijn vertrokken.
Het uur van vertrek wordt nog meegedeeld aan de valven, evenals the
place to be.
Tot danI
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BVBA

DE PRINS & ZOON
Algemene schrijnwerkerij

Zeypcstraat 38
1910 Kampenhout
lel. 016/65.71.27

Restaurant / Taverne
Het Genoegen
F, Verstraetenlaan 52
1910 Kampenhout
tel/fax 016 29 78 85
www.hetgenoegen.be

hetgenoegen@sk^ynetbe

Woensdag, donderdag en vrijdag.
11u30 tot 14u30 en van 18u tot22u

Zaterdag 1 Bu tot 22u
Zon -en feestdagen doorlopend open van 11u30 tot 22u l
Maandag en dinsdag gesloten
Tijdens juli en augustus :
Ook dinsdag open + doorlopend open !
btw 476 588.021 H.R. Brusssa! 665645

TonzenfZijde 22



Johnny éi Marina

JohnnydMarina

Johnny & Marina instuif
Woensdag 21 augustus

We zijn het allemaal stiekem (geweest) en we komen er niet altijdgraag
voor uit maar vandaag is ÖE kans om jezelf helemaal te laten gaan.
Je mag jezelf omtoveren in Johnny/ Marina en neem ook je macho-
man/babe-gedrag mee. Het zou je wel eens van pas kunnen komen.
Laat het beste van je boven komen en toon dat jij ÖE Johnny/ Marina
bent.

öus trek je meest stoere outfit aan en vergeet je haar niet vol te
smeren met gel en andere glanzende dingen.
Meisjes, vergeet geen goeie dikke roze kauwgum en jongens: gouden
juwelen horen er gewoon bij. Hoe meer hoe beter.
Als je zelf nog leuke accesoires weet of hebt, aarzel niet om ze aan te
doen of mee te brengen.
Moedig elkaar wat aan om mee te komen doen, geneer je niet want als
iedereen zich verkleed is het gewoon een superleuke maar o, zo farse
bedoening.
Ik zou zeggen kruip uitje schelp en in je Tabago-broek en be there ...of
moetek oep aa bakkes slagen maat?;)

TonzentZijde 23



ö-öay

D-Day

D-Dav
Donderdag 22 augustus

cr""

IVeet Je nog hoe Je in mamas buik zat??? /
Zo helemaal opgerold, krap.jdbnkèr, die stikkende hitte,...
Dat is niets vergeleken met wat we vandaag gaan doen.

JuHie krijgen vandaag n! een spoedcursus 'BE RAMBO' in de
ondoordringbare weiden van Rijmenam. .
Je zal de wilde natuur moeten terhmen en hpt zware voor Jou opgestelde
parcours vervolledigen. Dit is een activiteit die enkel geschikt is voor de

mannen/Jongens en vrouweri/meisjes met haar op hun (tanden)

TonzentZiJde 24



Ouder Avond

OuderAvond

Ouderavond
Vrijdag 23 auausus

Tonzent is een plaats waar Je graag op Je gemak zit. Onder 'op Je gemak'
verstaan de meesten: no parents allowed.

Maar ook moeke en vake willen wel eens zien waar JiJ zo graag en zo veel
zit (of zal zitten). Wat ouders nog graag hebben is eten.

En omdat we in een guHe bui zijn zal er eten zijn onder het motto: Hoe
vettiger, hoe prettiger. Bitterballen, calamares, mini-loempia's en de
hele resem MORA-lekkerniJen.

Om dit alles door te spoelen is er uiteraard de nodige drank.
Ook hier weer is er een specialleke gedaan voor mama en papa: sangria en

wijnl Na zo'n vleugje alcohol wordt er wel vaak wat af gelachen.
Maar we hebben aan alles en iedereen gedacht, öe niet alcohol-
drinkende mens zal geamuseerd worden door onze cabaretier van dienst
Namelijk Oino Sancfi /
Een goedgevulde avond met een goedgevulde buik ais gevolg.
Ik zou zeggen: gun het Je ouders, zet hen aan om naar Tonzent te komen.
Vergeet niet dat JiJ dan het huis een avondje voor Jou alleen hebt...
Kaarten: €5

Kassa: €6
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Optreden

Optreden

Optreden
Zaterdag 24 augustus

Zaterdag 24 augustus kan je komen luisteren naar twee optredens van
hoog niveau.
Eerst treedt de vernieuwde Biind Aiiey op. Met hun mix van pop, rock en
wat leuke covers gaan ze het publiek entertainen. Het is al weer meer
dan een anderhalfjaar geleden dat een van Tonzents homebands hun
ding hier mochten doen, dus ze staan te popelen om er weer eens een
ferme lap op te geven.
öaarna is het de beurt aan The Ballroom Quartet. öeze groep heb je al
eens kunnen bewonderen op de cocktail-avond in Tonzent ergens in
februari Ze hebben ondertussen de finale van Bock Vonk gewonnen, wat
nogmaals hun kwaliteiten bewijst.
U zal zeker Andries, den boeffe en de Rony herkennen van de voormalige
Architecten van de Toekomst. En waarschijnlijk is ook Jasper Hautekiet
( idd: de zoon vani) ook geen onbekende...

Zij brengen een geweldige mix van folk, country en blues. Laat deze (voor
sommige mensen) niet zo courante muziekgenres u vooral niet
afschrikken! In tegendeel!! beze groep staat op het podium gewoon te
"rocken" zoals geen ander.
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BBQ

BBQ

Barbeaue
Zondag 25 augustus

Als afsluiter van de Jeugd-14-daagse hebben wtj gekozen voor een

heerIIjk gezellige maaltijd samen.

Iedereen is welkom maar er wordt wet gewerkt met inschrijvingen...

anders weten wij niet hoeveel viees en groentjes er moeten worden
aangekocht...

Hopelijk wordt dit een ieuke laatste avond en gaan we goed eten en

drinken én vooral ons goed amuseren.

Öe kostprijs zou ergens rond de 10 euro liggen. Ja mannen vlees is niet

goedkoop...

öe exacte prijs zul ten JuHie vinden aan de va!ven en voor de mensen die

niet meer in Tonzent raken en toch willen komen die avond:

JuHie kunnen terecht op de Tonzentsite en daar zal Je ook we! de prijs
vinden.

/M/M/M/M/M/M/n/n/n, ik kijk er al naar uit
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Agenda

Agenda

Augustus

9 Kickstart

10 Onthaaldag d Casta Fuif
11 Breinpijn

12 Volley

13 Mr Proper

Arty Farty

Markt Rock

Cinécocktail

Drankbeursspel

Gocart a la playa

Is" Proper df gebarentaal
'ustig vissen

'ohnny d Marina

22 D-Day (hindernissenparcours)

23 Ouderavond

24 Optreden

25 BBQ

31 BLOTELUCHTFUIF III!
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