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VoorWoord

Voor Woord

't is weer bijna voorbij die mooie lente...

Tijd voor een hele zomer waar iedereen .schaars gekleed in rondloopt.
Dit is ook de tijd van korte pijn, zijnde EXAMENS... hoewel die korte pijn soms lang kan
lijken duren... Maar ooit zalje zeggen, " 't was toch ne .schonen tijd" en denken "Ben ik

blij dat ik daarvan af ben ".
Denk altijd: Tonzent is de beste ontspanning, na een dag/avond blokken (of doen alsof)!

Genoeg over deze tijd van bloed, zweet, tranen en frustratie.

IVANT! Er staat namelijk de komende maanden enorm veel te gebeuren in Tonzent...

StripBib Reloaded—

Tonzent leeft. De heropleving van de StripBib is daar één voorbeeld van.
Enkele jonge knapen hebben groot.se plannen met de stripbib. Dat wil niet zeggen dat de

oudere emtren StripBib bezielers het opgeven en het voor bekeken houden...
Vanafheden zal de stripbib enkel open zijn van I9u00 tot 2lu00.

Wat er voor de rest nog op til staat zla je de komende maanden wel merken...

August lives—

Daarnaast zijn we ondertussen ookal vollop bezig met de voorbereiding van de
Bloteluchtfuif (op Zaterdag 30 augustus) en de Jeugd-14-daagse (van 8/8 tot 24/8).

AV—

Vergeet ook niet Zondag 13 juli niet! Want dan is het Algemene Vergadering. Iedereen
meer dan welkom, maar natuurlijk hebben enkel de .stemgerechtigden stemrecht (zie

vorige A V). Meer hierover verder in deze krant...

Voor de rest zou ik nog de groetjes willen doen aan mijn mama en papa, m 'n broetjes,
zusjes en al hun kinderen, mijn vriendjes en vriendinnetjes en aan de voltallige kern en

aanvenvanten en aan de raad van beheer.

Je kapoen.
Kwinten

TonzentZiJde 3



TerugBUk

TeRugBUk

Zaterdag 15 maart

Nekst

Wie oiic/ertiissen de groep Nekst nog niet
kent, leeft ergens op een afgelegen
eilandje denk ik (of op zijn minst ver
Iniiten Kampenhout). Ze speelden deze
avond zonder vaste bassist, (maarzo

iemand zullen ze wel terug erges vinden
zekerst ?!) In ieder geval pogen ze elke
keer dat ze optreden de ambiance in de
keet te brengen en af en toe een grappige
noot ertussen te .ipelen... Twas weer
plezant! r 'n r ! Boney

Vrijdag 21 maart

Ziilionzent

Zilliozent, eerst eens uitgesteld maar dan
urn het eindelijk zover: big party at
Zilliozent. Het licht was fantasti.tch,
merciekes Roel en Fikkes, de muziek was

super bangelijk, merciekes Foeke Jurgen
en Karsten en iedereen die er was, um

ook geweldig. Er werd gedanst er werd
gedronken en er was een ambiance van
jewelste. Een ding was minder in orde
die avond, de vloer, hij lag er naar het
.schijnt nogal gladjes bij en dit kon wel
zorgen voor de nodige 'slippertjes'. Bizar
verschijnsel ook, de zaallichten floepten
plots aan, gelukkig hadden Fikkes en
Jurgen dit euvel al snel in de mol en
lieten ze Ziilionzent nog snel even vol
rook en bangelijke muziek.
Voor herhaling vatbaar? Let me know!

Helena

TonzentZijde 4



TerugBHk

Vriidaa 4 april

De Betweter-quiz

De Betweter, blijkbaar niet zo 'n
eenvoudige kwis als verwacht.
Aspiranten moesten Jammergenoeg
opgeven wegens gebrek aan motivatie.
Jammer voor hen want de Keti 's deden

het anders wel heel goed. 'k Zal
misschien al iedereen een dikke proficiat
wensen met de behaalde prestatie. Ook
de mensen die de kwis in mekaar hebben

gestoken: goed gedaan I
Prettige afsluiter van de avond: Idool
2003! Er werd gekeken, gelachen, nog
meer gelachen en nog harder gelachen.
Bedankt Stijn voor dit vertier.

Helena

Zaterdag 5 april

Muscie Men

Een tijdje geleden h\>am Ellen( onze
grafische vormgeefster) eens met een
demo-ceedeetje af... " Ge moet deze
mannen eens laten optreden, ze zijn kei
goe!" Misschien h'ö5 dit niet echt 100%
objectief, ma soit, de eerste-vrijdag-van-
de-maand-optredens zijn er nog steeds
om kleinere groepen de kans te geven om
op te treden. En ik moet zeggen... ik waj
aangenaam verrast! Echt wel enkele zeer
goede nummers en nog goe gespeeld ook!
Doe zo voort beste bodybuilders.,
misschien horen we nog van ulle...

Boney

Zaterdag 12 april

Tapcursus

Na een kleine vertraging, wegens het
weer spoorloos zijn van de tapsleutel,
konden we dan eindelijk van start gaan.
De opkomst was nietfenomenaal, doch
meer dan hetjarenlange gemiddelde.
Maar dit deerde brouwer Franske niet en

hij stak een ongelooflijk intere.ssante
uitleg af. Nadien leerde iedereen de
perfecte pint tappen, zodoende dat de
jonge leden ook e pinke kunnen tappen.
Deze namiddag kort samengevat:
boeiend en leerrijk, dus aan iedereen die
er niet was SHAME ON YOU!

Ken

Vriidag 18 april

Schaatsen

Discoschaatsen met G/Jeneverbar.. Van

de jenever hebben we niet veel gemerkt,
maar den disco en 't schaatsen waren toch

wel dolle pret. Siska heeft daar dan ook
nog eens iedereen een snelcursuske
kunstschaatsen gegeven.. Waarvoor
bedankt Siska.. En blauw plekke waren er
ook nadien. Maar deze keer eens niet van

het schaatsen. Neenee, ge zit daar rustig
op de kant van de schaatsbaan wanneer
enkele manspersonen het plots in hun
hoofd krijgen van u over de omheining te
trekken en u op de grond te leggen. Ene
keer, 9ava nog.. Maar der moet weer
iemand zo slim zijn van da nog is te
proberen en dan onderuit te gaan samen
met degene die hij over de omheining
trok.. Ma ja., 't Was leuk en dat is 't
belangrijkste.. Mieke
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TerugBUk

Vrijdag 18 april

Pizza-eve

Een zeer gezellige avond te danken aan
een simpel idee van Andre en ik.
draai een paar oude grijze platen en
throw in a dozen offree pizzas en tkot
zit vol. Elke pizza was verdwenen binnen
de 2 ininiite. ongeloofelijk hoe
normale menden veranderen in een bende

hongerige wolven alst op gratis eten
aankomt, niemand kon er snel genoeg
bijzijn.
Een succes als je hett mij vraagt, en voor
herhaling vatbaar!

Frank}'

Zaterdag 26 april

Aspi-fuif

De Aspiranten van Chiro Kampenhout,
the best group in town. hadden een
missie. Onder de code-naam: Anan-

aspifuif begonnen ze eraan. Affiches,
licht, geluid, cocktails. ... er moest aan
zoveel worden gedacht en zoveel worden
gedaan. Gelukkig hadden leider Bart en
leider Jurgen een magnifieke ingeving:
we houden de mannen (en de 2 vrouwen)

een week op de Chiro en laten ze goed
werken voor hun fui f. Goed plan en al
maar plots: een pretbeden'er! DE PASER
MA LAM! Die vuile snodaards dachten

ons even de hef af te steken door hun fuif
op dezelfde dag te laten doorgaan. Wij
met z 'n allen buiten een regendans gaan
doen in de hoop dat hun tent zou
vei-uipen maar helaas. Maar ondanks
alles denk ik dat wij zeker en vast niet te
klagen hadden.

Goed gedronken, goeie sfeer, meer moet
dat niet zijn.
Daarbij, onze elekriciteit is maar vier
keer uitgevallen en op Paser Malam vijf
keer. Hihihihihihihi... (met bijhorende
vreugde-dans)

Helena

Zondag 4 mei

Ontbijt-instuif

We waren er

allemaal de ene

wat vroeger dan
de andere.

We hebben allen

genoten van de
lekkere koeken,

de heerlijke
chocomel,

de omeletten en

natuurlijk de

uistekende

service.

Zo zijn we na het

ontbijt met onze gevulde buikjes kunnen
beginnen om Tonzent een
schoonmaakbeurt te geven om de
kermisgangers met open armen te
ontvangen!

Steven

TonzenfZiJde 6



TerugBUk

Zaterdag 10 mei

Henna

Over een leuke vorming gesproken, deze
was er zo ééntje. Eerst zetj henna maken
en dan zo een fritzakje, dan de henna in
het fritzakje gieten en dan kon je
beginnen.
Het was echt intere.ssant en leuk om

doen.

Jammer genoeg zijn er geen foto 's, want
er zijn leuke kunstwerkjes uitgekomen!!!

Zondag 11 mei

Kifika

Pas op achter u, een cowboy!!! En nog is
... oké je bent veilig. Oei nu weer in
gevaar. Ja je bent vrij maar oeps nu
weer gevangen. Oooooh hoe Hef en
tadaaaaa een happy end.
Dit um even de verkorte versie van de

fdm voor de Kijika: Spirit, paard van het
Wilde Westen. De Chiro-schatjes
kwamen van deze film genieten, hoewel
hun leiding de film precies net dat ietsje
te .serieus opnam en de foutjes er begon
uit te halen en zich irriteerden aan het

feit dat het paard niet sprak en dat het
steeds gevangen werd.
Dan 's avonds een goeie opkomst voor de
hillarische film Not another Teen Movie.
Goed gelachen en ik denk dat de
Aspiranten heel wat nieuwe
.schelwoordjes en dergelijke hebben
geleerd uit deze film.
(Isn 't it pumpkin-tits)
Kortom een gezellig avondje jilm om
weer aan een nieuwe school-werkweek te

beginnen.

Bedankt ook Stijn voor de projector en
het heerlijke laat Helena kei-hard
.schrikkenpartijtje ....

Helena

TonzentZijde 7



VooRuifBUk

VooRuifBUk

Vrijdag 6 juni

Ship of fools

"SHIP OF FOOLS". ik naam zegt al
genoeg hé. Mannen die er gewoon een
ferme lap op geven en der nog plezier
aan hehhen ook. (en zo moet da..)
Het zijn eigenlijk de muzikanten van de
"BalIroom Quartet" met een hhies-
zanger-gitari.st die echt beeeeregoe speelt
(en zingt).
Het is al heel lang geleden dat er nog
eens een hhtesgroep in Tonzent vt'C75.
Dus. geniet er van
en "get the blues in your mind, your body,
andyour .soul
Zeker allemaal komen, ze zijn echt wel de
moeite

5 'Jokkos

■V jeugdhuis avi

TonzenT
hütstraat22 kampenhout

Vrijdag 13 juni
Rustig griezelen

On.spanning tijdens de e.xamens... een
noodzaak!
Nu een avondje film zien is op zich wel
een leuke ontspanning... Maar op vrijdag
den dertiende moet er een traditie hoog
gehouden worden en moet er toch iet wat
spanning in de lucht hangen.
Vandaar een gezellig-griezel avondje
film!
Wie dus zin heeft om te trillen en te beven
kan dus altijd langs komen. CU!

Woensdag 25 juni
Uitslagfuif

Fuif? Weggaan? Drank? Klinken deze
woorden jullie onbekend in de oren? Dan
zijn er duidelijk examens in het land
geweest ... Jullie moeten dringend
afkicken van al deze stre.ss! TonzenT zal
jullie op gepaste wijze weer laten
genieten van het uitgaansleven. Een vette
party waarop idje stress van je afvalt en
je jezelfhelemaal laat gaan op de
heerlijke muziek. Ook zullen we je het
bier (het vloeibare goud) opnieuw laten
ontdekken.
Deze bangelijke fuif kan ook dienen als
voorbereiding op Rock Werchter. Geniet
er dus op deze avond maar volop van: het
bier is bij ons niet zo duur als daar!
Profiteer van deze avond en maak er een
ongelofelijk feest van.
Helena

TonzentZijde 8



VooRuitBHk

Dinsdag en donderdag in juni

Fit naar de zomer!

Oh neen, bijna zomer en ik hen absoluut
nog niet in slaat om zo in

rokje/zwemgerief/naakt/... te verschijnen.
Dit wil TonzenT samen metJullie in orde
brengen.
Twee dagen per week. gedurende de hele
maand juni. kunnen juUie in TonzenT
komen aerobic-en.

En dat voor heel eig weinig geld. zodat
het vooral leuk blijft.
Natuurlijk verwachten we wel dat wie
komt. ook effectief meedoet.
Laat ons dan nadien hopen dat het zijn
vruchten afweipt. of dat we de smaak te
pakken krijgen om fit te blijven.
Spreek ook je vrienden eens aan om
.samen te komen fit zijn in TonzenT.
Denk er niet te lang over na en be there!
Het is een prachtige kans om stralend de
zomer te beginnen!

Helena

T

Vrij-zat-zond 4/5/6 juli

Voetbalweekend/kickertornooi

Hellow, Tword tijd voor het jaarlijks
kickertornooi gespreid over
twee dagen, mischien zal er maar I nodig
zijn. afhankelijk van het aantal
deelnemers natuurlijk. Veigeet jullie niet
in te schrijven, wie niet

waagt... (nog iets). Aan de loog hangt een
affiche omhoog met (voorlopig) 15
plaatsen voor ploegen van 2 man. wat
nog steeds kan veranderen. Dus. als alles
goed gaat zijn ii'e zaterdagavond bezig
met het tweede deel van het

tornooitje en als afsluiter van dit voetbal
weekendis er de zondag real-time
football tegen de manne van de chiro.
Belooft al vast een voethalvol weekend te

worden!!

Franky

Zaterdag 12 juli

Guidensporenviering

Gulden.sporenviering ... klinkt zo
ongelofelijk saai, we know.
Maar TonzenT heeft deze naam dan ook
niet gekozen. Straffer nog;
TonzenT organiseert dit zelfs niet eens.
Maar onder het motto: "steun het

Kampenhouts talent gaan we met z 'n
allen eens een kijkje nemen in
Kampenhout centrum alwaar twee super
groepen het podium zullen onveilig
maken en ons doen shaken en swingen.
Meerbepaald: Los Venturas (traden vorig
jaar op in TonzenT) en The Ballroom
Quartet ( ook razend populair van in
TonzenT)

Uren spreken we nog af
(hou dus de prikborden in de gaten) en
ga absoluut mee en dan maken we daar
een feest van jewelstel

Helena!

TonzentZijde 9



VooRuifBUk

Zaterdag 19 juli

Afvaart Lesse

Eimklijk is hel weer eens zover we
trekken er op uit.
IVe gaan de Tonzent kano raee doen op
de Les.se met allen één doel in het hoofd
en dat is winnen. Maakt niet uit wie of
wat er in de tt ey vaart, hoe ire ze voorbij
geraken afkunnen uitschakelen Winnen
moeten ifc? doen.

Natuurlijk met de nodige tu.ssenstops
voor primaire behoeften (palm.
frieten....)
We gaan er heen met onze eigen auto 's
dus gaan we werken met inschrijvingen
aan de val ven.

Steven

overleven zonder TonzenT... Wie weet

sjorren ze wel een TonzenTofzo ... come
and see it for your.self!!

Helena

Clean and renair - in.stuiven

Zaterdag 12 juli
Zondag 27juli

Kern en ledenraad

Zaterdag 21 juni
Zaterdag 5 juli
Vrijdag ISjuli

Vereaderine ./eiied-N-daaese

Elke maandag in juli om I9u30!

Maandag 21 juli

Bezoekdag Chiro

What 's a Chiro without a TonzenT? Dat

is nu even niet de vraag... De vraag
vandaag luidt: What 's TonzenT without a
Chiro? Jaja. jullie lezen het goed. Chiro
Kampenhout zal gedurende tien dagen
het Jeugdhuis niet meer betreden en dit
met volgende goede rede: Ze zijn op
kamp. Maar omdat we elkaar echt niet
graag mi.s.sen. is er de mega-fantastische:
BEZOEKDAG!! Daar kan je niet alleen
alle Chiro-vriendjes knuffelen en aaien,
er kan ook gedronken, gegeten, gelachen,
gespeeld en nog zoveel leuks gedaan
worden.

Het is dit jaar in Peer. dus dat is niet ver
rijden en dus is er geen enkele reden om
niet eens dag te komen zeggen en eens te
kijken hoe de Chiro nu tien dagen zal

Kleine vooniitloper op de vooruitblik

Zaterdag 2 augustus
Kermis Brussel

Zaterdag 30 augustus
BloteluchtfuiflV

Ir. ben al een

Is het nog erg vet

naar de eileiders ???

Nou om eerliik te zijn
nog een neei eind

We zijn nel pas de
amandelen voorbij

TonzenfZijde 10



A.V.

AK

Zondag 13 juli

Algemene vergadering

Het is }w^ gecji Itnif jnnr geleden, of't is weer zover... Algemene Vergadering...

Vies beest ? Neen! Wel de ideale gelegenheid om jouw mening eens te uiten over Tonzent...
Vond je dat het dit jaar op alle vlakken perfect ging in Tonzent? Dan is dit het moment

om dat Ie zeggen. Als dat niet zo is, neem geen blad voor de mond, en probeer op een

beleefde en opbotnoende manier te zeggen wat je hoegenaamd niet aanstond het voorbije
werkjaar...

Alle leden zijn welkom!!! ledereen magz'n bek opentrekken zoveel hij / zij wil... Behalve

bij één klein deeltje van de vergadering zijn het enkel de stemgerechtigde leden die hun

stem mogen uitbrengen (namelijk bij het verkiezen van de raad van beheer), zij krijgen
hiervoor tijdig een uitnodiging...

We sluiten af met de gebruikelijke koffiekoeken... als je tenminste op tijd was ....

Dus... allemaal om 13u50 present zodat we om 14u kunnen beginnen...

ps: We zijn bezig met een helse zoektoch naar een nieuwe penningmeester, dus als je

interesse hebt, spreek mij dan gerust of één van de andere leden van de Raad van beheer

aan... Of ambieer je een andere functie binnen de raad van beheer, spreek ons dan tijdig
aan (lees i'oor midden juni!!!! of sneller).

GltU PANIfK
WUIJNVlIUe-

wavivtimmsm

smm VAN VUUR

miNIGHdOJG,
mm...

nmN
20NDIR

CMftrt MAX)*-
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Jeugd-14-öaag5e

Jeugd-14-Daagse

Zaterdag 9 augustus

Onthaaldag officiële opening

Zondag 10 augustus

Stripbib

Maandag 11 augustus & Donderdag 21 augustus

Kuisinstuif

Dinsdag 12 augustus & Woendag 13 augustus

24 uur film een wereldrecord verbreken!

Donderdag 14 augustus

Gezelschapspelenavond

Vriidag 15 augustus

Markt Rock

Zaterdag 16 augustus

FuiFI

Zondag 17 augustus

Het Groot Spel

Maandag 18 augustus

Koken met...

Dinsdag 19 augustus

Vorming (zijn we nog niet uit)

Woensdag 20 augustus

Pretpark

Vriidag 22 augustus

Ouderavond

Zaterdag 23 augustus

Teilstar

Zondag 24 augustus

BBQ

TonzentZijde 12



Reclame

Reclame
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Wha tHappened

WhatHappened

Kermis - Zilllonzent - Ontbijtinstulf

TonzentZijde 14



Verjaardagskalender

Verjaardagskalender

JUNI

Kelly Verlinden 1

Evi Verilnden 1

Els Gypen 12

Geert Van Langendonck 18

Els Mosselmans 20

FannyCabie 20

Kim Londers 21

Ellen Van de Staey 23

Siska De Wolf 24

Sarah Tulkens 25

Steve Van Nieuwenhuyse 26

JULI

Eefje Heylighen 1

Marthe Lemmens 5

Koen Verbeek 8

Ellen Deleus 10

Arno Pelleriaux 20

Tim Ballon 21

Jan Van Doren 26

Bob Schellekens 27

David Vertongen 25

TonzenfZijde 15



Agenda

Agenda \

] 'rii<l<iü 6 juni

Ship (tj'fools
Zaterdai: / 2 juli

CAR

f 'riitlat! 13 juni

Riisli}^ griezelen
Zondaa /.? /'////"

AV

Zaterdat' 21 juni

Kent en leclennind

Vrijdaa 18 juli

Kei'ii en leilenrncid

yi oensddL' 25 juni

llilsliipfnif

Zafei dtit! / 9 jiifi

Afviiurl tesse

\Yij-Z(it-:.(>n 4-5-6 juli

Kiekeflonidoi

Maundat' 21 juli

Bezoekihiii eliien

Zeitei datj 5 juli Zondai: 2 7 juli

C\KR

ZaleidaL' 2 anmistns

Ki'finis Ie Bnissel

Zaterdau 30 aiiunstiis

Blolelnehlfnif

Wt' maandauuvond in juli

h'piiKlefinp i- N-thnipse
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