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VoorWoord

VoorWoord

Na al die drukte van het vorige jaar (2004), de famiiiiefeesten, kerst en oudjaar is het tijd om er
eens op uit te trekken, eens helemaal tot rust te komen en wat is er beter ais met z 'n aiien op

weekend te gaan naar Luxemburg en daar de bloemetjes eens goed buiten te zetten.
Daarna kunnen we ons weer voiiop storten op de werking van Tonzent.

Zo hebben we de man 's nigt waar we de mannelijke kant van onze leden eens in de spotlight
willen zetten dus alle mannen zijn van harte welkom in hun meest mannlijke outfit, natuurlijk zijn

ook de vrouwen welkom indien zij zich verkleden als man ©.
Naar ondertussen jaarlijke gewoonte gaan we ook dit jaar weer door met het moderniseren en
vernieuwen van ons stulpje. Ja, er zijn weer grootse werken op komst. Om te beginnen vliegt de
min ofmeer nog bestaande keuken eruit en wordt deze vervangen en brandveiliger gemaakt.
Als 2^ op het menu staat de vergaderzaal die in zijn geheel zal worden vervangen en eveneens
brandveilig zal kunnen worden verklaard. Als laatste, maar daarom natuurlijk niet minder

belangrijk, is het secretariaat ook aan een grondige beurt toe.
We hopen dan ook voor de komende werken te kunnen genieten van wat man/vrouw kracht om dit

alles te kunnen verwezenlijken.
Maar tijdens de werkperiode is er uiteraard plaats gelaten voor de broodnodige ontspanning!

Zo kan er de komende maanden heel wat met ballen gespeeld worden.
Er is een kickertornooi in aantocht en voor diegenen die houden van net iets grotere ballen is

dat geen probleem want er kan ook gebowld worden. Een van de hoogtepunten van de komende
maanden is de POP POLL die ook ditjaar weer het nodige stof zal doen opwaaien en één van de
gespreksonderwerpen zal worden in Tonzent ("Wie hedde gij op da papiereken geschreven?).

Kort samengevat:
Er staat weer veel te gebeuren, so... be there!

Steven
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TerugBUk

TeRugBUk

Zondag 10 oktober

Kifika

Zondagmiddag was het weerzover: Kifika in
TonzenT!

Na enkele misverstanden en na het nodige
opkuiswerk, waarbij Kristof, Sophie en ik
geholpen werden door enkele toekomstige
TonzenT-leden (waarvoor nog eens dank),
was alles toch nog op tijd in orde, zodat de
jongsten van de chiro (en natuurlijk ook hun
leiding) van de mooie tekenfilm 'Brother
Bear' konden genieten.
's Avonds was het dan de beurt aan de iets of
wat ouderen onder ons. Zij konden van aan
'den toog' of vanuit de comfortabele zetels
kijken naar 'The Usual Suspects.'
Jelle Lauwers.

Zaterdag 16 oktober

JGM

IVegens verkeerde info vanwege onze ex-
voorzitter (die het spel nota bene mee
organiseerde!), gecombineerd met zware
tegenslag ondenveg reden we fataal te laat
Bornem binnen (Bornem buiten rijden bleek
achterafnog een groter probleem). Het was
niet bepaald ons dagje, want doordat we te
laat waren hadden we niet meer de keuze uit

de workshops die we graag wouden doen. De
beide dames in het gezelschap gingen dan
maar noodgedwongen dansen tenvijl de
heren bijleerden over de wetgeving. Lekker!
De hamburgers waren dal wél ja, evenals die
in de McDonalds, waar ive enkele uurtjes
later nog heel wat pret beleejden. Moraal
van het verhaal? Informeer uzelf goed op
voorhand en zorg dat de auto in orde is voor
vertrek En hou uw sleutels steeds goed bij...

Zaterdag 5 november

Chiro-fuif

Weer eens een leuk feestje van de chiro.
Voor l euro kon jeje lekker laten gaan en
een eitje werpen op een hoofd naar keuze...
Plakken was niet gebeurd, maar toch zat het
kot weer vol en was de ambiance sterk

aanweziglDie chiro, hoe doen ze het toch
telkens opnieuw!

November

Lan 3

Het vvai' wederom een festijn voor de
computerfreaks en gamers onder Tonzent.
Desalniettemin de bescheiden opkomst van
weliswaar de harde kern lanners draaide het

toch uit op een grootst fragfeslijn en de
leachorgie. Het local area network werd
omstreeks 16h het leven ingeblazen, en na
wat gefoefel en gepeuter waren we allemaal
connected.

Menig games paseerden de revue en er
werden gigabites aan data verscha.st.
Omstreeks 4 uur lieten de meesten het voor

bekeken. Enkel de die-hard gamers fragden
de hele nacht door.

Tegen de middag werden de laatste bits
verzonden en ontbond de lan zich alsofhet
nooit had plaatsgevonden. Fear de Gier.
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TerugBh'k

Vrijdag 19 november

Fête Tropical

Eenfête Tropical in de koude november
maand, hoe doeje dat? Wel door heel veel
decoratie en de perfecte ingrediënten om een
zuiders getinte look te verkrijgen.
We hadden in ons bezit een helse

cocktailbar, heel mooi gedaan, we hadden
enkele palmbomen, die zeker en vast niet
mogen ontbreken, hier en daar wat leuke
accentjes gelegd en klaar is kees. De party
kon beginnen.
Er was veel geplakt en heel veel tijd en
moeite kropen in ditfuijke. Maar het was
tevergeefs. Tonzent is vrij slecht in het
vastleggen van data en hier »vas weer een
voorbeeld... Op deze dag was het namelijk
ook nacht van de jeugd, en daar konden we
dus niet tegenop.
Maar Tonzent zou Tonzent niet zijn als ze bij
de pakken bleven zitten heeee... De mensen
die aanwezig waren hebben genoten van de
muziek

en de

drank!

Ambiance,

daar zorg

je
trouwens ^
zelf voor
hel

Zaterdag 11 december

lissculpturen

Jammer dat er maar 3 mensen zich naar het

hartje van Antwerpen hebben gerept om deze
schitterende kunstwerken te bezichtigen,
ledereen heeft iets vets gemist...
Bekijk de foto 's maar en voel je maar slechtl

:)
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TerugBUk

December

Pizza-dag

Er werd gegeten, gedronken en de pizza 's waren
verdomd lekker. Uw ouders vonden het leuk, van

u weet ik het niet. Maar zeker voor herhaling
vatbaar, denk ik zo. Tot volgend jaar I
Ellen.

k

Vrijdag 31 december

Oudjaar

Het begon allemaal rond een uttr of 7
wanneer de R VB langskwam met
overheerlijke hapjes en champagne.
Na het aperitieven gingen we aan tafel waar
sommigen er in slaagden de
gourmetslelletjes in brand Ie .steken (en soms
ook wat meer dan de stelletjes) Na enkele
voorzorgen nemen en een goede volle emmer
water naast de tafel te zetten, konden we
allen beginnen aan het overheerlijke diner.
Een goed uurtje later en alle buikjes goed
rondgegeten zijn u'e overgegaan naar de
verdeling van de cadeautjes met behulp van
de draaiende fles. Sommige cadeaus waren
hip, sommige bruikbaar en sommige heel
origineel en dus iedereen was blij.
Enkele minuten later begon hel vuurwerk,
ook Tonzent schoot enkele pijlen de lucht in
en ze waren mooi.

Na een tomatengevecht is hetfeestje
begonnen. Tot de late uurtjes ofmoet ik

zeggen de vroege uurtjes want het was wel 6
uur toen de keet toeging, ... maar dus tot die
uurtjes werd er volop gelachen en gedanst.
Het was werkelijk een vetfeestje.
Happy newyeaaaaaaaaaaaaaaaaarUU

I
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TerugBHk

Zondag 12 december

Kerstboomversierinq

Onze kerstboomversiering-instuifonder het
motto "ieder neemt van thuis een bal mee " is

eigenlijk nog wel goed gelukt.

We hadden slingers, een ster, een boom,
lichtjes, enkele ballen, dus we hebben vanaf
nu een kerstboom!!! Hij staat mooi op een
tafeltje en al zeg ik het zelf, tis een beest!
Zeker eens gaan bewonderen hoor.
(dit artikel is al wat verouderd... de boom is
ondertus.ien naar de hemel... maar twas ne

schone zene, we zullen hem nooit vergeten!)

Vrijdaq 7 januari

Woodstock-instuif

Als je Tonzent binnenkwan konje zo de sfeer
van het Woodstock festival opsnuiven het
was alsof je er gewoon stond. Vlak voor het
podium met een frisse pint in de hand aan
het meezingen op het liedje van je favoriete
groep. Gelijk klaar om je tent en rugzak te
pakken en te vetreken naar Werchter 2005
om je daar nog is te laten gaan en je te goed

te doen aan een overvloed van bier,fastfood,
goeie sfeer en heerlijke muziek
Steven.

Zaterdag 9 oktober

Blair Bitch 2

Het was er dan toch eindelijk van gekomen,
na herhaaldelijke verzetting en gelobby met
de chiro en de gemeente werd er dan toch
eindelijk een datum voor de Blair Bitch
Reloaded gevonden, niet volledig "new "
maarzeker en vast wel "improved". We
hadden deze keer nen beteren bos gevonden

voor dit spel namelijk den bus achter de
Kampelaar. Nadat we alles goed
geïnspecteerd hadden hebben we ons gebied
afgebakend, een basiskamp op poten gezet en
de opdrachten omhooggehangen en dan
waren wij er allemaal klaar voor. Spijtig
genoeg waren er minder groepen dan
verwacht, uiteindelijk kwamen we aan 3
groepen die hun, dat moeten we toegeven, tot
het uiterste hebben gegeven. Er waren
gewone opdrachten zoals "verander je haar
in een moerasmonster, punker en duivel",
geefdeze banaan door met alleen je monden
steek deze vis in je reet en haal hem er pas
uit als je je volgende opdracht komt halen,
maar er waren ook "battle " opdrachten, dit
waren opdrachten tegen andere groepen
zoals drink zo snel mogelijk l liter water uit.
De (verdiende) winnaars waren dit jaar
waar Beire, Verdcyen, Mathias & Niels en
we moeten toegeven, ze zijn er ver voor
gegaan en altijd recht op hun doel af, ofdat
er nu een distelveld stond of niet, altijd
rechtdoor tot het einde! Maarten.
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VoorUitBUk

Vooruitblik

Zaterdag 19 februari

Man's Niaht

Night. Men. Gasten. Bier. Speciaal voor de
gasten. James Bond. Niks vrouwen. Mannen.
De naam zegt het. Sigaren. Mannen. Men.
Nacht. Nix girls night. Enkel mannen.
Terminator. Playboy. Hehe. Men 's night.
Franky.

Zaterdag 26 februari

Ford van Breendonk

Vandaag kruipen we in onze teletijdsmachine
en gaan terug naar de lijd van 1940-45
En brengen een bezoekje aan het ford van
Breendonk tegen Antwerpen.
Een ford waar deserteurs tijdens de 2"
wereldoorlog werden opgesloten gestraft en
vermoord. Dit is een uitstapje datJe de kans
geeft om eens te kijken hoe het er tijdens de
T wereldoorlog in ons belgenlandje aantoe
ging. We nemen daar een gids onder de arm
en die gaat ons daar alles is ne keer
uitleggen. Echt de moeite om eens binnen te
wippen en wat meer te weten te komen over
welke rol we gespeeld hebben toen in de tijd
van de man met de korte snor en de gekke
groet.

Steven.

Vrijdag 4 maart

Groot Optreden: A Brand

De mensen van A Brand leerden elkaar

kennen in hun rock- 'n-rolljaren vanachter in
deJaren 90. Ze hebben invloeden van de
toenmalige alternatieve bands, maar ook van
alles tussen de 70 's punk en Bob Marley.
Hun natuurlijke obsessie om te entertainen
maakte van deze zonderlingen een hechte

groep vrienden. Met hits als "I Do As I
Please" en "Riding your Ghost" beloven
deze kerels onsJeugdhuis op zijn
grondvesten te doen daveren. We houden
hen eraanl

In het voorprogramma komt Blind Alley zijn
thuismatch spelen. Dit optreden is meer dan
een gewoon tonzentoptreden voor het vijftal,
want ze stellen hier hun pasgeborene voor:
de single "Tonight", die ongetwijfeld hoge
toppen gaat scheren in de hitlijsten.
Driewerf hoera!
KD.

Vrijdag 25 maart

Kicltertornooi

Ons pronkstuk zal weer lekker bespeeld
worden... Muntjes erin, balletjes eruit,
trekken en duwen aan de baren.,. Af en toe
een luid geschreeuw van verliezers of
winnaars...

De verliezer kruipt dan onder de tafel, zo is
onze vloer ook weer proper...en de winnaar
speelt dan nog eens tegen een andere
winnaar zeker?... Zo iets zal het wel zijn.
In ieder geval alle kickerfreaks op postlü
25 maart, noteer het inJe agenda!

Woensdag 30 maart

Bowjen

Voor al diegene die zin hebben om is een
stevig paar ballen in hun handen te hebben
of diegenen die hun is goed willen
afreageren op een stel kegels. DU is de
moment want we gaan met het wereld
bekende Tonzent bowling team de
bowlingbanen in den Belgique eens onveilig
maken en van ons kunnen overtuigen. Dus
maakt u borstkast maar nat en begin te
trainen da ge op scherp staat.
Steven.
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VoorUitBUk

Zaterdag 2 april

Pviama-instuif

Dit is nu toch wel al is heeeeeeeeel lang
geleden dat we dit nog eens hebben gedaan.
Ik geloof eenJaar of 5 geleden.
De bedoeling is dat iedereen in zijn leuke
pyjama,sexy slaapkleedje ofboxershort naar
Tonzent komt. We zullen zorgen dat het er
super gezellig ist Kussens, misschien wat
massagespulletjes, en enkele tv's natuurlijk.
Iedereen dat in zijn nachtkledij is, zal ook
een cadeautje krijgen.
De anderen... tja wat moeten we daarmee
doen... die trekken we de kleren bij hun
entree. ;)
Tot dan!

Zaterdag 9 april

Pop-Poll

Jazeker beste Jongens en meisjes, ook dit
keer kunnenJullie zelf kiezen wie ofwat voor
Jullie man, vrouw, tapper, grap, held, faler,
zij het trend of trendsétter van het afgelopen
Jaar waren! Vul eenformuliertje in en maak

of kraak de reputaties van de meest
populaire en alomtegenwoordige individuen
in ons aller Jeugdhuis. Op uzelf stemmen is
toegestaan, maar geeft wel niet zo'n positieve
boodschap omtrent uw eigen populariteit en
bijbehorende vriendenkring! We zijn
allemaal benieuwd wie dit Jaar met die
mooie trofees zal gaan lopen, en of Ronny al
dan niet zijn recordaantal nominaties van
vorig Jaar zal kunnen evenaren. Wat het
thema wordt, dat wordt nog volop beslist,
maar daar wordt u van op de hoogte
gehouden. Tot dan !
Ellen.

Vergaderingen

5 Februari — Kern en ledenraad

Kern

5 Maart — Kern en ledenraad

18 Maart — Kern

Tonzen f Weekend

Het is bijna zover!!! Het lang verwachte Tonzeniweekend. Al een dikke twee maanden hangt er in
Tonzent een Ajfiche omhoog waarJeJe kon inschrijven om aan dit weekend deel te nemen.
Het probleem is dat er maar 15 plaatsen zijn en als Je dus wil meegaanJeJe zal moeten haasten.
Het weekend valt van II februari tot en met 13februari.
De prijs zal rondde 30 euro bedragen.
Er zal een kleine vergadering nog komen over dit weekend, diegenen die meegaan gelieve aanwezig
te zijn, daar er toch nog wel belangrijke informatie kan gegeven worden!
(oa over het thema, het vervoer, het eten, ...)

Tot dan!
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MopTop

Moptop
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SfripBib

SfripBib

De StripBib

Het begon allemaal enkele
maanden geleden, net voor de

zomer: TonzenT kreeg een nieuw
dak! Omdat dergelijke werken al

eens een beetje stof kunnen
veroorzaken. En omdat bij tijdelijk
gebrek aan een dak, tiet risico op
regenbuien in ons Belgenlandje
opmerkelijk groot wordt, hebben
wij onze strips toen in veiligheid

gebracht. Na het nieuwe dak
kwamen de nieuwe

toiletten, en ook
een nieuwe muur

tussen de hall en

'De Zaal'. Deze

muur is ook de

scheiding tussen de
zolder en de

StripBib.

de S

Met Andere Woorden: de StripBib
is even hard veranderd als Dana

International na zijn/haar
operatie! (met dat verschil dat wij

nog wel ballen aan ons lijf
hebben)

Het plafond is verhoogd, 'ons'
dakraam is het grootste dakraam
van TonzenT, den trap is nieuw,
er zijn nieuwe kasten om onze

strips in uit te stallen, er is nieuwe
verwarming, er komt nieuwe

verlichting, enzovoort...
(met dank aan Steven DP en

Kristof DM, ere wie ere toekomt)

Komt dat zien! Komt dat zien!

Elke zondagavond, ook als er
genen tapper is en TonzenT dus
gesloten is, zal deStripBib open

zijn. Vanaf 17h tot 19h kan je
komen kiezen uit meer dan 2000

strips! Meer dan 200 reeksen!
En dat allemaal in jullie favoriete
jeugdhuis.

tripBib
QH

Maar wie zijn wij? Wie zit daar
dan op da zolderke?
Onze man in de

Kern is dit jaar

Jurian (Michiels).
Als de StripBib iets
nodig heeft van
TonzenT zal hij dat
op de Kern ter
sprake brengen (en
vice versa). Jurian
zal ook de nieuwe

strips aankopen. Dus als je vindt
dat een bepaald album niet mag
ontbreken, laat het hem weten.

Onze 'penningmeester' is Lieven
(Zwaenepoel). Ooit nog
voorzitter geweest van het
jeugdhuis, maar geen sterveling
die zich dat nog kan herinneren.

En ikzelf, Dominik (üe Buyser),
tot uw dienst, zal ervoor zorgen
dat de StripBib effectief zal open
zijn op zondagavond. Verder zal
ik ook trachten de StripBib
bekend te maken tot ver buiten

de muren van TonzenT.
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WhatHappened

?!WhafHappened?!

M3

Wat een bende

he!
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NieuwKernh'd

Nieuw Kernlid

Hallo, Ik ben Bert De Prins en ik zai me dit
jaar volledig geven voor den Toog en co.
Wat houdt dit In? Den tap voorzien van
welsmakend bier (in de mate van het

mogelijke), bestellingen plaatsen bij den
brouwer, drankje van de maand forceren
(suggesties zijn altijd welkom). Naast het
bier gaan we ook proberen den taplijst vol
te krijgen, dus als je je geroepen voelt...

En voor de rest gaan we er een
aangenaam jaar van maken.

Zit iets van m..

Vriendschap tussen vrouwen:
Een vrouw komt 's nachts niet thuis. De volgende dag zegt ze aan haar

man dat ze bij een vriendin geslapen heeft.
De man belt naar de 10 beste vriendinnen van zijn vrouw. Niemand weet

van iets...

Vriendschap tussen mannen:
Een man komt 's nachts niet thuis. De volgende dag vertelt hij zijn

vrouw dat hij bij een vriend gelogeerd heeft.
De vrouw belt naar 10 van zijn vrienden : 8 bevestigen dat hij daar

geslapen heeft en 2 beweren dat hij daar nog is!

MANNEN - MATEN - MAKKERS llliill!!!!!!!

TonzentZiJde 13



FordVanBreendonk

Fort Van Breendonk

Op 26 februari gaan we met ons jeugdhuisje terug
in de geschiedenis en gaan we het Fort van Breendonk
bezoeken. We nemen er ook een gids onder de arm en
voor 6 euro zullen we er dus een leerrijke dag van maken.
Hier is toch al een beetje uitleg over het Fort...

HALTT
'er weiter gefit wird ersctiossenï

^le 'verder gagt wordt
;  ~ doodgesdioten!

celte limite sera fiisillé!i
In 1906 besloot de Belgische Defensie de Fortengordel rondom Antwerpen verder uit te
breiden. De Fortengordel van omstreeks 1860 die zich op zo'n 8 kilometer rondom de stad
bevond, voldeed niet meer aan de moderne oorlogsvoering. Een aantal forten werden
bijgebouwd o.m. het Fort van Walem, het Fort van Liezele en het Fort van Breendonk. Dit
derde fort werd gebouwd aan de kruising tussen de steenweg Dendermonde/Mechelen en
de grote baan (huidige Al2) Antwerpen/Brussel.

Rondom het fort werd een brede watergracht gegraven en de rest van de betonnen en
bakstenen constructies werden begraven onder een dikke laag zand en gruis zodat het
voor de vijand onzichtbaar leek. Aan de inkompoort werd over de gracht een gedeeltelijk
houten ophaalbrug gemaakt.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd het Fort bestookt met mortiergranaten en zwaar
beschadigd. Het werd gedeeltelijk hersteld in 1916. Na de oorlog kreeg het Fort een
nieuwe bestemming en zal het de beschermplaats worden van de Koning en het A.H.K.
(Hoofdkwartier van de Belgische Strijdkrachten.)

Op 10 mei 1940 betrokken Koning Leopold III en de Generale Staf het Fort, maar konden
tegen het snel oprukkende Duitse leger maar weinig beginnen. Zes dagen later op 16 mei
moest het Fort al verlaten worden en enkele dagen later werd de overgave van België
betekend.
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On7eJarigen

Onze Jarigen

Van februari

Iris Rabé

Jurlan Michlels

LIesbeth Goossens

Jonas Vanderlinden

Kwinten Verspeurt
Maarten Daems

Elly De Bruyn
Ruben Boeckmans

Bert De Prins

Rebbe Tijtgat

4/02/1988

5/02/1987

6/02/1981

9/02/1985

10/02/1978

11/02/1984

11/02/1983

17/02/1986

25/02/1986

26/02/1984

Van maart

Ashley De Mulder
Greet De Prins

Steven De Prins

Carmen Bellijn
Andy Duparc
Jehan Rubbens

Bram Hanssen

Bart Leclercq
Thomas Saibsted

Steven Van Leeck

5/03/1988

5/03/1984

6/03/1982

9/03/1983

13/03/1982

15/03/1979

16/03/1988

17/03/1985

25/03/1988

27/03/1979

Onze excuses als er verkeerde verjaardagen tussen staan, maar omdat onze
databank gebaseerd is op een Amerikaans programma heeft de computer de data

bij velen onder de leden omgedraaid...

Er wordt aan gewerkti ;j
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Agenda

Agenda

Zaterdag 5 februari
Vrijdag 18 februari
Zaterdag 19 februari

Zaterdag 2 april
Zondag 3 april
Zaterdag 23 april

Kern en ledenraad

Optreden Next & The Donuts
Man's night
Fort van Breendonk

Fuif Scouts Berg

A Brand & Blind Alley
Kern en ledenraad

Fuif

Kern

Stripbib-opening
Kickertornooi

Snooker/Bowling

Pyjama-instuif
Kifika

Pop-Poll

Weer een hele lijst van activiteiten. Voor ieder wat
wils..

Wat feestjes, wat optredens, sport en ontspanning...
en iedereen is blij! ©
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