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Wees Voorgezeten

VoorWoord

De zon, het lekkere windje, de .slille en de rust.
Straks een lekker wijntje (of 10) en een BBQ om u tegen te zeggen. Jawel, ik vertoef

momenteel in het prachtige Boiirgondië waar ik als een luxekind met m 'n laptop op het
gras in de zon zit, dit voorwoord te typen.

Een welverdiende vakantie na de start van het nieuwe werkjaar, een 16-dagen lange
jeugd-14-daagse en een even geslaagde Bloteluchtfuif.

Ik mag dan wel (.samen met Sjokkos, onze (ex-)podiumprogramator) de enige zijn die nu
vakantie neemt, maar ik ben zeker niet de enige die ze verdient.

Nog enkele tientallen andere Tonzent-medewerkers verdienen ook een luxecruise waar ze
rust ig in de zon op het dek een veel te grote cocktail met bijhorend parasolletje proberen

volledig naar binnen te slurpen.
Tot zover mijn veel te korte dankjewel aan al diegenen die hun steentje bijdroegen om u

en zovele anderen een fijne bezigheid aan te bieden.

Naast de JI4D en de BLF zijn er deze zomer nog wel andere gebeurtenissen geweest.
In juli was er ondermeer de Algemene vergadering (of 2) waar een evaluatie werd

gehouden over het voorbije werkjaar.
Conclusie .financieel was het zeker OK. en kwalitatiefzijn er zeker slechtere jaren

geweest.

Met andere woorden : goed bezig...
Een nieuwe Raad Van Bestuur werd er ook gekozen, Bony, Stoffel, Kenny, Sis, Stijven en

mezelfzullen u het komende jaar bijstaan in goede en kwade dagen.

Maar goed...
Het nieuwe werkjaar is begonnen en ik (en nog vele anderen) heb enkele nieuwe

gezichten mogen waarnemen de laatste maanden en ik kan u zeggen dat dat mezelf wel
kan bekoren. Laat dat een deel zijn van een goede start voor een uiterst goed werkjaar.

Ok, tis tijd dat u dit blad omslaat en deze krant verder leest, dan kan ik eindelijk de rest
van mijn veel te lekkere wijn naar binnen laten vloeien...

A la prochaine...
Kwijltijn
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TeRugBh'k

TeRugBUk

Uitslaqfuif

Woensdag 25 juni

Ik denk dal mensen dachten dat we echt

allemaal uitslag hadden of zo. want de
opkomst was maar schraal. "Jammer
maar helaas kunnen we daar alleen

maar op zeggen. Bij deze kan ik dan eens
een oproep doen naar iedereen: party on,
party on, party on ...

Het nieuwe jaar komt eraan en ook dan
zullen er weer fuiven zijn in TonzenT.
Deze fuiven hebben niet alleen werkvolk

nodig, ook feestend volk. Ik denk dat
sommigen het fuiven verleerd zijn ofzo.
Kom er gewoon naartoe, breng mensen
van overal mee en ga volledig uit de bol!
Drink een pintje qfne fanta. pak een
wijfie of ga.st bij de kraag en gooi die
beentjes los. da 's alles wat je hoeft te
doen!

Dus iedereen present op de komende
fuiven !!!

Helena

Werchter

26 - 30 juni

Zoals de afgelopen jaren waren >rc dit
jaar ook weer van de partij op de
lVerchtel^vei!

Rocken tot in de vroege uurtjes en dan
nog wat chillen aan de tent...
.Ja. je hoort het al. begin je maar te
.schamen omdat je er niet bij was.
Het was echt de moeite dus volgendjaar
afspraak op Werchter 2004!!! Steven
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TeRugBh'k

Kickertornooi

Zaterdag 5 juli

Er waren 3 poules van rond de 5 man. In
elke poule heeft iedereen I keer
legen de rest van zijn poule gespeeld,
telkens tot II. daarna zijn van 2
poules de eerste doorgegaan, en van de
grootste poule 2 ploegen. Finale
poule telde 4 ploegen van telkens 2 man.
Eerste plaats werd weggekaapt door
onze jran.sefeestgangers die meteen een
plateau hier binnenrijfden. Tweede en
derde plaats waren voor mij&Kristof en
Ronny& Witte.
Ik denk dat we kunnen zeggen dat het
goed was!
Frank)'

Niqhtmare on Hutstreet

Vrijdag 11 Juli

Nightmare on Hutstreet, letterlijk...
TonzenT dacht, m 'n vorige fuif was niet
zo wauwie, dus laten u'e de volgende eens
lekker inkleden.

Zo gezegd zo gedaan, er M'av vanalles
aangekocht en mensen staken de handen
nog eens uit de mouwen ... maar
waarom?

Voor al de mensen van TonzenT die we

eens een lekkerJiiijke wilden
voorschotelen. Maar mmm... waar

waren al die mensen? Ik moet zeggen, er
heejt toch zeker 5 man gedanst en enkele
nieuwelingen kennen mij vanaf heden als
Sahrina. Vroeg dichtgedaan, op tijd in
bed, rap slapen en deze hele nachtmerrie
vlug vergeten!
Helena

TonzentZiJde 5



TeRugBh'k

Gratis Vat Jim-TV

Donderdag 17 juli

IV/e heweer! dal Vlaamse zenders

tegenwoordig niets meer te bieden
hebben, slaat de bal danig mis! Maar
iiefst 50 liter van dat eeuwenoude
goddelijke vocht mocht na het flat vanuit
de Mediaiaan en via de Tonzentse

tapkranen vele keien verblijden, zonder
dat daar enig gegrabbei in jas- of
broekzakken aan te pas kwam.
Een gratis vat dus! Betrekkelijk
moeiteloos gewonnen en nog veel
makkelijker geledigd. Het was dan ook
lang wachten op het verlossende
telefoontje vanuit de Late Night Live
studio, dat Helena/Siska (daar zijn ze in
Vilvoorde nóg niet helemaal uit...) 15
seconden eeuwige roem opleverde.
Eveneens memorabel was de aftelling van
de massaal aanwezige, reeds symptomen
van verregaande dehydratatie
vertonende, Kampenhoutse jeugd:
5...4...3...2...BIER!!! Oh wat moet dat

wachten lang geduurd hebben...
In een recordtempo van 27 minuten was
de klus geklaard, de bodem bereikt en
een vroegtijdige fln de carrière van een
oververhitte interim-tapkraan
onvermijdelijk. Nele

TonzentZijde 6



TeRugBh'k

Brussel Kermis

Zaterdag 2 augustus

Met een groep van ne man of 10 a 12
vertrokken >re naar Brussel. Daar

aangekomen hebben we de tram genomen
naar hel Zuidstation. We hebben wat

gesukkeld met de kaartjesautomaat, maar
zoals iedereen wel weet, alles op hel
gemak en alles komt in orde eh... Voila,
ook daar. Welle allemaal een ticketje en
nog lopen voor de tram niet te missen,
naar de kermis

Jaja, Het is een enorme kermis... Daar is
Kampenhout-kermis niks tegen zenne
(du-uh)
De eerste attractie die door het Tonzent-

volk werd betreed ira.9 het reuzenrad. Eén

ding mag wel gezegd: een mooi uitzicht is
er wel, maar de .scharnieren mogen wel
wat beolied worden want kraken en

piepen kan het rad als de beste van de
wereld waarschijnlijk.
Daarna zijn u e wat doorgegaan en
hebben .sommige mensen de iets wat
rustigere, maar toch nog vrij wilde
attracties geriskeerd, terwijl de
avonturiers onder ons de meest

ongelofelijke dingen hebben gedaan en er
daarna niet goed van waren, eh Steven'.'
Na de kermis zijn u-e nog een cafeetje
gaan opzoeken waar sommigen onder ons
zich hebben gesetteld om uit te rusten en
anderen goed uit de bol zijn gegaan op
de beste retorschijven van welleer.
Voor herhaling vatbaar, maar misschien
volgend jaar een hele dag. Want de
kermis is net iets te groot voor er maar
een paar uur te zijn!

Onthaaldaq i-14-d

Zaterdag 9 augustus

Zoals elk jaar openen we onze
wereldberoemde jeugd-14-daagse met
een onthaaldag voor de nieuwe mensen
waarin we de werking, de geschiedenis
en de toekomst van TonzenTuitleggen.
Alteen dit jaar was geen gewone
onthaaldag, er was een ongeziene massa
volk komen opdagen!!!
Hierdoor hadden de door ons

georganiseerde .spelletjes een ongekend
succes!!! En na een zware dag van jezelf
rot amuseren is er niets zo lekker als met

z 'n allen .samen smikkelen en smakkelen

van onze zelfgemaakte spaghetti.
Steven

TonzenfZijde 7



TeRugBUk

Officiële Opening

Zaterdag 9 augustus

Hotel Balie, ofzo stond het toch
aangeduid aan de daar
speelde zich deze fantastische avond af.
Een spetterende show. n voorgeschoteld
door Helena M. en Bert D.P. samen met

heel wat van hun hotelgasten en
onderdanen in een regie van Siska D. W.
Een show vol humor, fantasie,
banaliteiten en erotiek (of net iets meer).
Helena de hostes van het hotel wou

Bertje de eenzame reiziger proheren een
verblijf in haar hotel te verkopen. Aan da
hand van Jllmkes en getuigenh.sen van
huidige hotelgasten n'«.v dit 'peace of
cake'.

Met de nodige humor en de zo goed als
professionelejihnmontages gespeeld
door ons opkomend acteertalent van
eigen bodem, was de avond veel te snel
voorbij. Hoewel onze lach.ipieren de dag
erna duidelijk te voelen waren was het

een meer dan geslaagde activeit.
Kwijntij

Stripbeurs

Zondag 10 augustus

STRIIIIIIIIIPS, VERSE TWEEDEHANDS

STRIII/IIIIIIIPS ... Hoe hard we ook

riepen, niemand bracht z 'n strips behalve
Maarten dan. Er waren geïntere.s.-ieerde
kopers maar er was niet zoveel
koopwaar. We wisten ons natuurlijk wel
bezig te houden. Vervelen is onmogelijk
als je een videojilm van Asteri.x hebt
liggen. Met z 'n allen in twee zetels en
staren naar de jilm. Thomas kreeg plots
een interes.sant voorstel van Si.ska: " Wil

je me tekenen? ". vroeg ze... Thomas nam
potlood en
papier en slaagde erin om iemand te
tekenen die op iemand leek maar niet
echt op Siska. Jurgen daarentegen
beperkte zich tot een borsttekening (ook
van Siska) Na dit alles dachten ive kom

tre ontwerpen ons eigen stripjiguurtje.
Thomas nam alweer z 'n potlood in de
hand en toverde daaruit: Wal de Bal.

Beetje
jammer \ï7;;|
de strips,
maar het

was best

een leuk

namiddagjii _
Helena

24 Uur Film

Di&woe 12-13 augustus

Door enkele technische probleempjes,
zijn onze 3 cinemahoekjes, iets later dan
venvacht, toch van start gegaan!
En jawel voor 24 uur. We hadden een
lange voor de boeg en volk kwam en
volk ging. Men.xen die 's nachts
opstonden voor een jilm te komen zien,
het was .schitterend gewoon.
Aan alle tappers die deze activiteit ook
grotendeels hebben doen slagen: nen
dikke mercie!

Ook het speelplein is bij ons aan zijn
trekken kunnen komen, nu ja. wie kan dat
nu niet in Tonzent? Met de 68 kinderen

kunnen sve toch zeggen dat "Fievel in het
wilde westen " de drukst bekeken film is
geweest van de 39 jihns.

TonzentZijde 8



TeRugBUk

Ik denk dat we kunnen zeggen dal hel een
geslaagde activiteit was en zoals beloofd
voor ieder wat wils!

Proficiat aan allen die hieraan hebben
gewerkt, het was leuk.

Gezelschapspellenavond

Donderdag 14 augustus
Dezen dag was de perfecte dag om u
terug kind te voelen, terug
gezelsehapspellekes .spelen (hoewel da er
precies nog niet veel mensen het verleerd
waren om kind te zijn). Der waren vrij
veel .spelleke.s, zowel binnen als buiten
en, na nen lijd, werd er ook vrij
regelmatig gebruik van gemaakt.
Kaarten, mens-erger-je-niet, rad van
fortuin, droomtelefoon, en ga zo maar
door, zijn allemaal spelleke.s die wel is
zijn uitgeprobeerd, het ene al met meer
succes dan het andere. Ook was het

positief dat hier zowel de al iets wat
oudere generatie heeft mee ge.speeld met
de nieuwe generatie, zodat die zich toch
ook een beetje thuis voelen hé ;-)■ Ik vond
het zeker een geslaagde avond waar ik
me goed heb geamuseerd!
Maarten

Marktrock
Vrijdag 15 augustus

Druk, druk en nog eens druk !! Zo kan je
Marktrock best omschrijven denk ik.
Oude Markt volzet, nog zo 'n markt
volzet ... allé hup, op naar het
Hoge.scholenplein... Pompiedompiedom
(wandel-wandel-wandel) Ineens: AAAAH
ooooh ///////////// Het eerste Marktrock
ongeval, die arme Anneke heeft het maar

net gehaald tot op het plein en dan moest
ze eventjes mee naar de EHBO.

"Bon manne, pintje ? «
"Joe joe joe, allemaal goe "
"AAAAH neen hé, ik wil wijn, " zeiden de
meiden
"en ik wil ook zitten !!"
Zo gezegd zo gedaan alle meisjes zaten
daar gezellig aan een tafeltje terwijl onze
binken rustig een pintje dronken.
Na een tijdje praten en drinken kregen H'e
toch allemaal een beetje onze klop en
besloten we om toch maar eens
huiswaarts te keren.
Helena

DJ-Coktall-Partv
Zaterdag 16 augustus
De vorige t^vee fuiven waren zo zwaar
tegengevallen dat ik alle hoop al had
opgegeven. Pfffft, er gaat toch geen volk
zijnpé ...
IVe hadden nochtans een hele namiddag
met enkele mensen zitten zwoegen en
zweten om er een mooi ingekleed fuijke
van te maken. En dat is het ook
geworden al zeg ik het zelf. Bedankt dus
alvast iedereen die heeft geholpen, al de
mensen van wie irc spullen hebben
geleend en iedereen die er was om te
komen shakeeeeeeeeeu ...
Deze avond werden er ook heel wat
nieuwe leden aangeworven: Joepie-de-
poepie!!
Ik denk dat iedereen lekker opgewarmd is
voor de Bloteluchtfuifen dan rest mij
alleen nog te zeggen:
Party-people I love you !!
Bedankt voor een geslaagde DJ-Cocktail!
Helena

TonzenfZijde 9



TeRugBUk

Koken met...

Maandag 18 augustus
Ouderavond

Vrijdag 22 augustus

Vanarolui was de avond om te pronken
met uw kookkunsten! Hans en Jurgen
hadden voor heeeeeel wat ingrediënten
gezorgd en twee vuurtjes, zodat iedereen
zijn gerecht kon klaarmaken. Het was een
activiteit met veel succes. ZowelJong als
oud heeft goed gekookt en lekker
gesmuld.

Het was weer heel plezant om nog ne
keer te lachen met de mensen. Geef nu
toch toe. Als H'e met anderen kunnen

lachen doen we dat allemaal graag
genoeg tot anderen met u lachen. Dan
is da niet meer zo plezant (...hé
Geertjan)
Ik denk dat de meeste ouders hij de
volgende ouderavond wel achteraan
zullen zitten.

Als ze nog willen komen tenminste.
Ik hen er zeker van dat ze volgend jaar
terug komen om van die overheerlijke
kaas en wijn (waarvoor dank aan Hans..)
te smullen.

S '.Jokkos

Telstar + Cameron

Zaterdag 23 augustus

Cameron speelde enkele jaren geleden
ook al hij ons. en mochten het nu nog
eens over doen ais support act van
Telstar.

Per.soonlijk vond ik ze nogal veel
pretentie hehhen voor een
voorprogramma terwijl de
mannen van Telstar dat helemaal

niet hadden... Belgische rock van de
bovenste plank hrachten deze gasten
zeker en vast.

Wij genoten van het geweldig optreden
van Telstar

(en ook een heetje van het GRA TIS vat...)
S 'Jokkos

TonzentZiJde 10



TeRugBUk

TonzenT qoes Eftelinq

Woensdag 20 augustus

Er waren eens 9jongeren- Siska, Koen,
Niiria, Johan-Thomas, Gerakiine, Boney,
Ken. de Verdeyen en Anneke genaamd-
die op ne woensdag (20 augiisliis 2003
om precies te zijn) een dag pret wilden
maken. Ze dachten aan een park ver van
de bewoonde wereld (en dat is dan maai

de Ejieling geworden) en ronselden wat
paarden op wielen bij elkaar en hup,
daar gingen ze!
Om 9u30 (ongeveer hè) was iedereen
paraat aan Tonzent en werden ze
uitgewuifd door de kindjes van den
overkant voor hun lange tocht naar
elfenland! Zo 'n 100 minuten later en
meer als 100 km verder stonden ze voor

de grote 'poort' en van toen af begon het
avontuur! Ze begonnen met een
verfrissing (bootjes op 'wild' water) en
zijn geëindigd in 'bijna-Jama'ica' (een
soort bobsleebaan dus) en daartussen

verdwaalden ze in het sprookjesbos,
smulden (.sommigen smostcn gewoon) ze
van lekker hollands eten (ahum) en

werden .sommigen onder hen mis.selijk op
de roetsjbanen. Buiten de lange
wachttijden en .soms teleurstellende ritjes
(om het met Koen zijn woorden te zeggen
'rip qffs') vonden ze het toch een leuke
dag! Vermoeid maar voldaan
galoppeerden ze terug naar Belgenland
om aan de rest van de bevolking hun
verhaal te kunnen doen. En ze leefden

nog lang en gelukkig...
Anneke

TonzentZiJde 11



TeRugBUk

BBQ

Zondag 24 augustus

Oké Hans is misschien altijd wel wat in
fofin, maar nu stond hij helemaal scherp.
Sjotten tegen de mannen van de Chiro,
hij droomde er al weken op voorhand van
denk ik. Met een mooi imiformke aan
trokken de TonzenT-hoys naar het
voetbalveld. Heel wat supporters
moedigden hen aan.
In de helft stond de Chiro nog voor, maar
TonzenT Het zich niet doen en gaf er nog
eens een goei lap op.
IVOEHOEW TonzenT verslaat de

Chiro.Daar BBQ'en >i e om !! Zo gezegd

zo gedaan, een bhq om onze toch wel
geslaagde J-14-Daagse af te sluiten.
Normaal zouden we met 23 mensen aan

tafel zijn gegaan en plots waren we met
29. Ghoho, gelukkig maar dat Steven
Tijpels genoeg vlees had gekocht in de
Colruvt.

Gezellig hhc/ 'en met (papa) Stijn aan het
vuur.

Juist gelijk nen echte chefkok. Iedereen
smulde erop los en met een vol huikje
kropen vre in de zetels en hingen M'e aan
de toog om te genieten van de laatste
uurtjes jeugdveertiendaagse.
Helena

TonzenfZijde 12



VoorUifBHk

VoorUitBUk

Zaterdag 11 oktober

Zillionzent met DJ Trish

Zillionzenl, moeten we nog eens doen :e maal!!
Oké, yoiir wish is oiir command!

Maar deze keer. is Zillionzenl niet alleen voorzien van fancy liclilen en veel rook. Wij
wilden nog een specialleke en dal hehhen ii'e gevonden: DJ Trish Van Eynde ! Oh my

god. ze komt naar TonzenT om ons te doen shaken !!
Dus begeef u en uw hooly naar TonzenT den I T''' okloher en vertel hel aan iedereen

verder. Zillionzenl zal ervoor zorgen dal je niet meer weel wal slilslaan is...

Helena

IillionzenT
@ JH TonzenT Kampenhnnt
zaterdag 11 o^oBer 2003
met *

JjfJ tjjj
Al/, /ijiy
ii'üdliu

deuren: 21h
liilfim leden: 4 euro

nt leden: 5 euro

TonzenfZijde 13



RVB

RVB

Nieuwe RvB (=Raad van Bestuur)

Zoals jullie allen wel weten moet TonzenT een beetje bestuurd worden.
Er worden beslissingen genomen, rekeningen betaald, contracten getekend en

nog zoooo veel andere dingen...
In juli hebben alle actieve leden in TonzenT kunnen stemmen over hoe

de nieuwe RvB er zou uitzien. Dit is wat er uit de bus is gekomen:

Kwinten V^erspeurt:

Functie: VoorziUer

Geboortedatum: 2 oktober 1978

Aantal jaren lid: IO jaar
Wonende te: Leuven

Hobby's; touwtje .springen,
prairielioncJen temmen
wereldrecord graseten proheren te verbreken.

Beroep: aan computers prutsen en computerklassen in gang houden

Kristof Bonnarens:

Functie: Secretaris (de enige van de RvB die kan
.schrijven ;) )

Geboortedatum: 24januari 1979
Aantal Jaren lid: 8 jaar
Wonende te: Scliiplaken
Hobby's: basgitaar spelen, slapen
Beroep: Ont het regenwoud wat te sparen en papier

verspilling tegen te gaan en de kosten van
dit krantje wat te drukken door hier nen
uitleg van 27 bladzijden te schrijven zal ik
het maar houden op:

" iets met geluid en trillingen "

TonzentZijde 14



RVB

Kristof Dcmiildcr:

Functie: Boekhouder

Geboortedatum: I seplemher 1982
Aantal jaren lid: 4 of 5 jaar
Wonende te: Kampenhout
Hobby's: Elektronica, muziek, computeren. Tonzent!
Beroep: Voltijds student

Steven De Prins:

Functie: PR

Geboortedatum: 6 maart 1982

Aantal jaren lid: 6 Jaar
Wonende te: Kampenhout
Hobby's: computers. Siska. Tonzent
Beroep: herstellen van .servers. computers

Siska De Wolf:

Functie: Penningmeester
Geboortedatum: 24Juni 1983
Aantal jaren lid: 5 Jaar
Wonende te: Berg
Hobby's: Krantje van Tonzent, schaatsen,

chillen, cinema, mij amuseren
Beroep: Student - Audiovi.suele technieken (RITS)

Ken Tobback:

Functie: Tapverantnoordelijke
Geboortedatum: 30 mei 1983

Aantal jaren lid: 3 Jaar
Wonende te: Kampenhout
Hobby's: Tonzent
Beroep: Werkend hij LSG Skv Chefs Belgium

TonzentZijde 15



Oproepje + Spelletje

Oproepje

FuiF-werkuroen en KranT-wcrkuroen

Etk) ello

Hier een kleine oproep (waar marginaal veel reacties wordt op verwacht) van Helena en
Siska. Vorigjaar waren wij de verantwoordelijken voor Krant en Fuif (allé ieder het zijne
eh). Dit Jaar zonden wij graag wat hulp willen bij deze toch wel vrij zwareJuncties.
Als er dus mensen zijn die supergraag meeJuiven organiseren, ajjiches maken, voor
inkleding willen zorgen of weet ik wat nog allemaal — Twijj'el geen seconde en wend Je
tot Helena.

Zijn er mensen die graag mee willen werken aan de krant door artikels te schrijven,
spelletjes te maken, grapjes te zoeken, interviews te realiseren, enz... — Twijj'el er ook
zeker en vast niet aan en wend Je tot Si.ska.

Thx

Spelletje

Welke wereldsteden ziin in deze tekenineen verbomen???

(oplossing pagina 19 )

r Mgt /^/li

TonzentZijde 16



Oktober en Muziek

Oktober en Muziek.

Zaterdag 4 oktober

RockVonk 2003 Voorronden

Iedereen kent Humo 's Rockrcilly DE nationale talentrockwedstrijd van België.
Awei Roek-Vonk hegint stilaan ook DE rockwedstrijd hij uitstek te worden voorJong

tmizikaal talent.

Alleen beperken zij zich enkel tot Vlaams Brabant, wat niet wil zeggen dal het niveau
moet onder doen voor Humo 's Rockrally.

Vorig jaar wonnen onze vrienden van de 'BALLRÜOMQUARTET' en sind.idien kunnen ze
niet meer volgen op de vraag voor te komen optreden.
Vanavond zijn er hij ons voorronden met als groepen :

Camaro, Flahhergasled, Pole-Star, Re. Creation, SunFader (waren enkele maanden
geleden reeds te zien in Tonzent)

Zaterdag 25 oktober

Satellite City

Na Satellite Sitzie, nu ook SATELLITE CITY...

(...mnun ok, 't was een grapje van Kwinten ha, ha „..iedereen lachen).
Ooit speelde MET AL MOLLY in ons jeugdhuis een geweldig optreden. Een week later

stonden ze in de Afrekening met 'ORANGE'. (dat wil al wel wa zeggen hé...)
Nu ligt METAL MOLL Y even plat, maar dat wil niet zeggen dat die gasten nu op hun lui

gat zitten en op non-actiefstaan.
De Ba.isist Pascal Deweze heeft nu al een tijdje 'SUKILOVE' die eerder hij ons optraden.

En, Allan Muller heeft nu ook zijn groep SATELLITE CITY.
Waarschijnlijk heeft u de videoclip van PARELISED al op JIMtv of TMFgezien, maar het

blijft tv hé.
Nu kan u ze live in Tonzent komen bekijken en beluisteren !

U wordt op de hoogte gehouden hy s 'Jokkos
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Whaf Happened

What Happened

w

I
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Woordje van Onderhoudswege

Woordje van OnderHoudswege...

Yoaadieyooo...

U heeji bel wel gemerkt, hel hier proeft helemaal anders! "En hoe zou dal nu toch
komen? hoor ik door datzelfde weloplellende lezersbrein van daarnet gonzen. Awel, er
zijn gloednieuwe leidingen gelegd! En niet alleen dat. want aan die gloednieuwe
leidingen hangen aan de ene kant 2 gloednieuwe tapkranen, en aan de andere kant een
gloednieuwe hierkoeler! Maar er is meer! Die 2 gloednieuwe tapkranen hangen allebei
aan een gloednieuwe toogplaat, terwijl die gloednieuwe bierkoeler in een gloednieuw
bierkot staat! Maar er is meer! Die gloednieuwe toogplaat ligt op een gloednieuwe kast,
terwijl dat gloednieuw bierkot naast... euh ... in ... damn.
Maar dus om een lang gloednieuw verhaal kort te maken, er staat dus een gloednieuwe
toog in je jeugdhuis!!

PS: Wie na l.x lezen, weel hoeveel 'gloednieuwe' 's er in dit verhaal staan, draai ik gratis
een tong* Stoffel.

J

Oplossing wcrcldsleden: Bangkok cn Split
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Kruiswoordraadsel

Kruiswoordraadsel

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
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Kruiswoordraadsel

Kruiswoordraadsel

HORIZONTAAL

1. sportterrein
2. keukentoestel - functie van Steven De Prins in Tonzent - onderoffieier

3. vochtig - afdeling
4. hert gallium
5. de voornaam van de penningmeesteres van vorig jaar - film uit de jaren '80
6. no entranee - landbouwwerktuig - chinese lengtemaat
7. zij komt ons kot op stelten zetten de I Iste oktober - lidwoord
8. ellende

9. rivier - droombeeld

10. serieus - vogel

VERTICAAL

1. ons tweede thuis

2. bijbelse naam beroep
3. plant land in Azic
4. nomen nescia frans lidwoord -• sa majesté
5. daarna bouwmateriaal

6. insect economisch technisch instituut

7. harmonieus - hond (eng.)
8. en personne
9. afkoopsom - ego
10. gift en andere

VERS

H£ BEEK

lERTtPS

WINDT
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SfripHoek
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VerJaaröagen

VerJaaröagen

Heppie Peurtdeej toe joeü!

Oktober November

2  Kwinten Verspeurt

2  Jean Frangois Molineaux

3  David Steenput
4  André Schoovaerts

6  Steven Verbeeck

8  Grietje Verhoeven
13 Alexis Harkiolakis

17 Jo Aerts

18 Caroline De Boeker

23 Sophie Nolens
23 Loes Jonssens

28 Prisciiia Ruys

2  Jelle Louwers

3  Sera Vcnzavelberg

5  Lourens Van Dessel

10 Tom Verdeyen
10 Wietse Verhaeghen

13 Anneke Janssen

13 Wim Hanssen

15 Barbara Barbé

16 Tim Hurin

18 Sanne De Cock

18 Yannick Wils

20 Guy Hanssens

27 Jeroen Clinckemalie

28 Bart Vanheste

29 Hans Jonssens

30 Nico Van De Venne
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Agenda

Agenda

t>ber November

t oktober

'.ntocht

voor ZiUionzent)

4 oktober

KocK Vonk

(Voorronden)

Zondag 5 oktober
Kuisinstuif

(lOo.m. * spaghetti)

Zaterdag 11 oktober

ZiUionzent

(met DJ Trish)

Zaterdag 25 oktober
SateHife Ciffy
(Optreden)

Vrijdag 31 oktober

Haiioween- toch t

(Verkleed)

Zaterdag 8 november
öe Poort

(verder afwerken)

Zaterdag 22 november
Swingpaleis
(zingeniH)

Zaterdag 29 november

Kuisinstuif

(verrassing)

Zondag 30 november

Kifika

(Pirateneiiand d Deathrace 2000)
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