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Wees VoorGezeten

Voorwoord

Beste lezer,

Misschien is dit wel de eerste keer datje een TonzenT-krantje

in handen hebt. In dat geval: aangename kennismaking en

van harte welgekomen! Voor de anderen: fijn u terug te zien.

Het is alweer een behoorlijke tijd geleden dat er nog een

TonzenT-krantje op Kampenhout en omliggende dorpen werd

losgeiaten. Maar als we het doen, dan proberen we dat ook

goed te doen. In dit krantje vind je een overzicht van de

nakende Jeugdveertiendaagse, een twee weken durend

extravaganza tjokvol activiteiten met een spekje voor ieder

bekje.

In ieder gevai veel leesplezier toegewenst en hopelijk heb je

na het doornemen van deze begeesterde publicatie evenveel

zin in de Jeugdveertiendaagse als wij!

Tot dan en dikke kussen van de heie TonzenT-crew



Agenda

07/08 - TropicalBal IV

TROPICRL BRL4

7 RUGUSTUS 09
jhTonzenT Kampenliout

COCKTAIUAR
OrcMd & Berix

Coconut Twins

Na drie eerdere

succesvolle edities

hebben we met

TropicalBal opnieuw een

knaller van een opener

voor de

Jeugdveertiendaagse.

DJ'ende duo's Orchid &

BèriX en de Coconut

Twins zorgen voor de

zwoele muzikale sfeer,

terwijl de cocktailbar en

een hamburgerstand

ervoor zorgen dat de

innerlijke mens de nacht

zonder sputteren doorkomt. Resultaat: een fabuleus feestje

waar je ongetwijfeld de zon nog ziet opkomen en dat de

volgende dag bron van talloze wilde verhalen zal zijn.



Agenda

08/08 - Onthaaldag

Al voor zolang de huidige generatie het zich kan herinneren en

ongetwijfeld nog veel langer wordt er elk jaar een Onthaaldag

op poten gezet voor jongeren die nog niet geheel bekend zijn

met TonzenT,

De deuren worden een hele dag lang open gegooid zodat

iedereen eens een kijkje kan komen nemen wat dat jeugdhuis

nu juist is en hoe het er binnen uitziet. Kom samen met je

vrienden iets drinken en ontdek dé plek in Kampenhout om

een pintje te drinken, een fuif bij te wonen, naar een optreden

te kijken of gewoon gezellig een tijdje in de tuin te hangen.

Iedereen is weikom vanaf 16u!

Verantwoordelijke: Ellen De Venter
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Agenda

09/08 - Kajak

Om onszelf toch nog wijs te kunnen maken dat we een gezond

en actief ieven leiden, hebben we een sportevenement in de

planning verwerkt. Hoewel 'sport' misschien een wat

enthousiaste benaming is voor een namiddagje ronddobberen

in een boot die, met het nodige geduld, vanzelf wel de goede

kant op drijft.

Hoedanook gaan we bootje varen op de Lesse! Vooraf

inschrijven is vereist (inschrijflijsten hangen omhoog in

TonzenT), kostprijs is 15 euro per persoon, vervoerskosten

niet inbegrepen - die worden geregeid met de chauffeurs van

dienst. Wat je wéi nog krijgt voor die prijs is een glazen

bokaal, om (dixit verantwoordelijke Thomas) "al uw shizzles"

vrij van vocht te houden.

Vertrek aan TonzenT om u

Verantwoordelijke: Thomas Vanderick
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Agenda

10/08 - Modeshow

TonzenT wordt omgetoverd tot een modetempel! Wie zich

vooraf inschrijft, krijgt voor één avond de kans om de

onbetwiste stijikoning of -koningin van TonzenT te worden.

Laat je instinct voor kleuren, stoffen en printjes spreken bij de

keuze van je outfit, beklim de catwalk en zak vooral niet door

die hoge hakken!

De deskundige jury pikt er een winnaar uit, die met een mooie

prijs en een stevig aangedikt ego huiswaarts kan keren.

Vanaf 21u

Verantwoordelijke: Lisa Trogh
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Agenda

|ll/08 - Drankbeursspel

Ook dit is weer een jarenlange traditie; een spel dat al sinds

de eerste eiektronische rekenmachine z'n intrede deed elk jaar

weer de educatieve toets in de Jeugdveertiendaagse betekent.

Voor wie het principe niet kent: elke keer er een drankje wordt

verkocht, wordt dit in een speciaal voor de gelegenheid

geschreven programma ingegeven.

Het programma werkt in theorie zowat hetzeifde als de beurs;

wordt er lange tijd geen Ice Tea verkocht, dan gaat de prijs

van een flesje Ice Tea dalen. Als er dan iemand vier Ice Teas

besteit, gaat de prijs weer stevig de hoogte in. Je moet het

meemaken om te weten hoe leuk het kan zijn om nét voor de

neus van een ander zes Duvels aan een euro per stuk te

bestellen.

Vanaf 21u

Verantwoordelijke: Bert De Prins



Agenda

12/08 - Spelletjesavond |

Omdat we allemaal nog een beetje kinds zijn:

gezelschapsspelletjes. Wat er net In de aanbieding zal zijn,

moetje die avond zelf komen ontdekken, maar je mag je

alvast aan een fijne variatie verwachten.

Heb je zin in het soort bordspel dat al ettelijke eeuwen door

bejaarde mannen in zonovergoten parken wordt gespeeld? Of

liever een nostalgisch spelletje dat je in je kindertijd zo af en

toe eens van papa kon winnen? Misschien gewoon gezellig een

kaartje leggen.

Tactisch inzicht, een pokerface of een snuifje geluk is al wat je

nodig hebt om deze avond goed door te komen.

Vanaf 21u

Verantwoordelijke: Ellen De Venter
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Agenda

Beveiliging en Elektriciteit



Agenda

13/08 - Biertjesavond

Tapmeister Bram stelt voor: bier.

Blond bier, bruin bier, witbier, adbijbier, pilsbier, trappist,

tripel, van het vat, gegist op fles, veel te straf, best te

pruimen.

Om het uur krijg je een nieuw biertje voorgeschoteld, met een

woordje uitleg erbij. Het gaat 'm vanavond niet over

kwantiteit, maar over kwaliteit. Niet over kappen, maar over

proeven, ontdekken en genieten. Educatief verantwoord, heet

dat dan.

Vanaf 21u

Verantwoordelijke: Bram Hanssen
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Agenda

14/08 - 24 uur film

Alweer een activiteit die In zeer korte tijd tot een klassieker is

verworden. De 24 uur film is op de eerste plaats natuurlijk een

festijn voor de filmliefhebber, maar ook zoveel meer.

Welke slapjanus druipt al om middernacht af naar huis? Wie blijft

tot een uur of vier en moet dan de aftocht blazen? Worden er

koppeltjes gevormd tijdens stiekeme privévertoningen? Wie ziet

zonder slaap het ochtendgloren? Wie is zo slim geweest om een

seuzeke mee te brengen? Wie slaagt erin om zichzelf een plaatsje

onder dat seuzeke van een ander te veroveren? Wie gaat de

koffiekoeken halen? Waar liggen de alcoholstiften? Een bruine Leffe

bij het ontbijt!? Waar staat die koffiezet? Hoe lang duurt Scarface

eigenlijk?

Allemaal vragen waarop we op 14 en 15 augustus - om nog te

zwijgen van de lange nacht ertussen - een antwoord zullen moeten

vinden. De 24 uur film is een ervaring die je absoluut moet

meegemaakt hebben, en dan best bij bewustzijn.

Vanaf18u

Verantwoordelijke: Bert De Prins
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Agenda

15/08 - Karaoke

Wanneer is er een beter moment om een karaoke-installatie te

laten binnenrollen dan wanneer heel wat mensen verregaand

simpel zijn door een gebrek aan slaap?

Net als voorgaande jaren komt Sammy met de machine van

PowerStation op post staan en zingt hij zelf een paar liedjes

om de sfeer erin te krijgen. Volgende Ideeën zijn slechte

Ideeën: romantische duetten, romantische serenades, Total

Ecllpse of the Heart, Qa Plane Pour Mol, de parking blokkeren,

het publiek uitdagen om glazen te gooien. Uit het bloederige

verleden dienen lessen te worden getrokken.

wm

Vanaf 21u

Verantwoordelijken: Thomas Vanderick en Roeland Marine
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Agenda

16/08 - Optredens

TonzenT bestaat voor en door de plaatselijke jeugd en die

plaatselijke jeugd schijnt zich zo nu en dan ook eens in de

muziek te interesseren. Of wat zij uit hun gitaren, drumstellen

en stembanden schudden ook de moeite waard is, moetje zelf

maar komen ontdekken op zondag 16 augustus.

Pietluttige details zoals beginuur, inkom en line-up worden in

de nabije toekomst vrijgegeven, maar het belooft een zeer

fijne Josdag te worden met de grootste talenten uit de

Kampenhoutse muziekscène.

Vanaf 15u

Verantwoordelijke: Sander Jaspers
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Agenda

17/08 - Graffiti

Na de succesvolle editie vorig jaar is er ook dit keer een

GrafRti-instuif. Bedoeling is dat zowel beginners als gevorderde

amateurs hun creatieve energie op legale wijze de vrije loop

kunnen laten.

Eerst wordt er geoefend op speciaal voor de gelegenheid

aangevoerde panelen, waarvan de mooiste wellicht aan de

TonzenT-muren komen te hangen. Pas wanneer iedereen het

kliederen in de vingers heeft, is het tijd voor het betere werk

op de muren in de tuin, waar we ook de minder geslaagde

meesterwerken van vorig jaar gaan herwerken. Sorry, SFW.

Vanaf u

Verantwoordelijke: Matthias Heylighen
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Agenda

Bergstraat 2 A
8-1910 Kampenhout

openingsuren:

ma tot do; 13 - 20 u.

vr & zat: 13-21 u.

zon & feestd.: 13 - 20 u.

di: gesloten

Gsm: 0471 /91 96 75
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Agenda

18/08 - Console-avond

Waarom eenzaam thuis zitten te gamen als dat ook gezellig In

groep kan? Misschien heb je wel een gegronde hekel aan

mensen, of wie weet ben je gewoon legendarisch slecht In

MarloKart en kan je dat falen slechts moeilijk aanvaarden.

Heb je daarentegen een gezonde competltledrang, kan je Iets

of wat tegen je verlies en kan jij de zelfverklaarde koning van

Mortal Kombat de baas, twijfel dan geen moment om

vanavond naar TonzenT af te zakken. Op groot scherm voor

dat extra spektakelgevoel.

Vanaf 21u

Verantwoordelijken: Maarten Van de Velde
en Koen Magdaleens

16



Agenda

19/08 - Rustdag

Het is nu wel eventjes wel geweest, tijd om de voetjes omhoog

te leggen en aan niks te hoeven denken...

niks...

niks...

niks...

niks...

niks.

niks.

niks.
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Agenda

20/08 - Kuisinstuif

Om schaamrood op de wangen te voorkomen, gaan we

vandaag een beetje opruimen alvorens we morgen de mama's,

papa's, tantes, nonkels, bomma's, bompa's, peters, meters en

plots opgedoken familieleden uitnodigen. Afspraak vanaf 12

uur in TonzenT voor wat quasi-noeste arbeid met een lekker

muziekje erbij.

En als 's avonds alles mooi blinkt en heerlijk fris ruikt en er

opnieuw zonlicht door de ramen valt, krijgen alle noeste

werkers van TonzenT te eten. Menu nog te bepalen voor en

door de aanwezigen...

Let wel: om zeker te zijn dat we die dag niet voor niks hebben

gewerkt, gaat TonzenT die avond niet open!

Vanaf 12u

Verantwoordelijke: Ellen De Venter

18



Agenda

21/08 - Fossieienavond II |

In navolging van Fossielenavond I eerder dit jaar, zetten de

mama's en papa's van Bert en Marjolein hun schouders onder de

jaarlijkse Ouderavond, die voor de gelegenheid is omgedoopt tot

Fossielenavond II.

Ook dit jaar wordt er gezorgd voor entertainment van de bovenste

plank, dat zich ditmaal aanbiedt in de gedaante van Seppe

Toremans, u onderhand wellicht bekend van de radio en de

televisie. Seppe brengt bovendien een tot nog toe naamioos

voorprogramma mee.

Ondertussen wordt ook aan de kleine honger en de grote dorst

gedacht. De hongerigen kunnen wat te eten krijgen en de

dorstigen kunnen zich laven aan het voor deze ene avond

uitgebreide aanbod.

Humor, bier en lekker eten - al watje nodig hebt voor dat warme,

gelukzalige gevoel van voldoening.

Vanaf17u

Verantwoordelijke: Ellen De Venter
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Agenda

|_22/08^ Bingo + Camping TzT (
Er bestaan zekere vooroordelen over het nobele Bingospel, In onze

contreien ook gekend als 'Lotto'. Het zou een saai spei zijn, dat enkel

bejaarden en de occasionele heroïnejunkie kan boeien. Sommige lezers

zuilen misschien denken dat dit een onbedoelde uitloper van de

Fossieienavond betreft en dat een algehele overname van TonzenT door

de oudere generaties nu echt onafwendbaar is.

De goede verstaander begrijpt echter dat de wereld van de Bingo er

helemaal niet zo zwart-wit (of misschien beter: grijs) uitziet. Bingo is een

fascinerend spei, waar tactisch inzicht en bluf essentieel zijn. Wie - ook

ais tiener of twintiger - deelneemt aan een spelletje Bingo, houdt zich

beter vast aan de takken van de bomen, want hem of haar staat een

zinderende avond vol glamour, avontuur en Intriges te wachten!

Maar aangezien het hier reeds de zestiende dag van de

Jeugdveertiendaagse betreft, vonden we het toch een beter idee om een

rustig, mentaal niet al te veeleisend spel te organiseren^ dat op z'n geheel

eigen manier erg leuk is, maar daarom nog niet vermoeiend. En als we

dan toch de marginale toer opgaan, laten we er dan maar ineens een

thema van maken en met z'n allen het trailer trash uithangen. Breng je

tentje mee en blijf lekker slapen in de tuin! Sterk aan te raden voor wie

zo nu en dan aan de toog in slaap valt.

Vanaf 21u

Verantwoordelijken: Bert De Prins, Marjolein Van Ingeigom, Sanne De
Cock, Wendy Rubbens
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Agenda

23/08 - Voetbal + BBQ

De laatste traditionele activiteit van deze Jeugdveertiendaagse

en de laatste activiteit tout court. De slotdag wordt afgetrapt

(hal) met een voetbalmatch tegen onze overburen en dikke

vrienden van de Chiro. Wanneer de voetbalgoden die dagelijks

aan de toog hangen in onze naam de overwinning dubbel en

dik hebben opgeëist, is het tijd om naar TonzenT af te zakken.

Daar wordt zo stilaan het vuur aan de houtskool gelegd en

zullen weldra de eerste sappige kippenbillen gemoedelijk

liggen te sissen. Na de verbroederingsmaaltijd wordt een

geslaagde Jeugdveertiendaagse passend afgesloten met een

gratis vat, betaald door de verliezende ploeg, waar we om

juridische redenen misschien best nog geen naam op plakken.

De laatste doet meurg het licht uit.

Vanaf 14u (voetbal aan de Hutte) en 18u (BBQ in TonzenT)
Verantwoordelijke: Ellen De Venter
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Agenda

OVERZICHT

Vrijdag 7 augustus

Zaterdag 8 augustus

Zondag 9 augustus

Maandag 10 augustus

Dinsdag 11 augustus

Woensdag 12 augustus

Donderdag 13 augustus

Vrijdag 14 augustus

Zaterdag 15 augustus

Zondag 16 augustus

Maandag 17 augustus

Dinsdag 18 augustus

Woensdag 19 augustus

Donderdag 20 augustus

Vrijdag 21 augustus

Zaterdag 22 augustus

Zondag 23 augustus

TropicalBal IV

Onthaaldag

Kajak

Modeshow

Drankbeursspel

Spelletjesavond

Biertjesavond

24 uur film

Karaoke

Optredens

Graffiti

Consoie-avond

Rustdag

Kuisinstuif

Fossielenavond II

Bingo + Camping TonzenT

Voetbal + BBQ
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JH TonzenT

Hutstraat 22

1910 Kampenhout

www.tonzent.be

]htonzent@gmail.com
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