
TENTOONSTELLING

Wanneer ?

TonzenT

Waar ?

Vrije toegang

TonzenT en heemkring Campenholt organiseren

een tentoonstel l ing om samen 50 jaar

herinneringen aan de jeugdclub op te rakelen.



Van kapel tot jeugdhuis

In 1 935 begint pastoor Franciscus Van den Borre, met de milde steun

van mevrouw Maria Dauw (1 863-1 940), weduwe van Jules De Bruyn,

aan de bouw van de parochiezaal op de funderingen van de oude

kapel.

Pastoor Van den Borre noteert in de notulen van de kerkraad :

"Mevrouw Maria Dauw kreeg medelijden met mijnen treurige

toestand. Zij opende haar grootmoedig hart".

Eerwaarde heer Remi Wil lems, oud-pastoor van Kampenhout, tekent

de plannen.

Op 1 7 september 1 861 werd de Kapel van Relst, gelegen in de Hutstraat, gewijd.

Ze werd gebouwd door een gift van Josephus Franciscus de Neuf, weduwnaar

van Regina Joanna Maria Van den Branden van Reeth.

Hij was jarenlang burgemeester van Kampenhout. Het echtpaar had geen

kinderen.

Een gedicht dat priester-dichter Lodewijk Wil lem Schueremans (1 821 -1 891 ) voor

deze inwijding schreef, vermeldt dat de eerste kapelaan van de kapel de

eerwaarde heer Jean-Louis (Lodewijk) Van der Meiren was. Hij was in

Kampenhout geboren en werd op 1 3 september 1 861 tot kapelaan in Relst

benoemd. Hij overleed na een lange en pijnl i jke ziekte op 3 mei 1 899.

De kapel bestond uit maar één beuk met aan de zijkant spitsboogramen. Vooraan

op de nok is een klein torentje met daaronder een klok. Binnen waren er drie

altaren, een doopvont, een biechtstoel, een preekstoel, een communiebank, een

klein orgel, een kruisweg en enkele heil igenbeelden.

In 1 908 werd door de bouw van de nieuwe kerk de kapel

afgebroken. Wel bleven er twee muren en de nodige

steunberen langs de kant van het kasteel van Opstal

behouden.

De zaal wordt op de eerste

zondag van oktober 1 936

geopend. Kostpri js, stoelen en

tafels inbegrepen : 80.000 fr. Het

is een grote, gezell ige zaal met

een podium en een kelder.

Scholen, jeugdbewegingen en

andere verenigingen maakten er

gretig gebruik van. In de nis in de

voorgevel pri jkt nog steeds het

beeldje van de patroonheil ige

Sint-Jozef.

Huidige Tonzentlokalen in de Hutstraat met in de voorgrond

de vroegere pastorie (nu 't Grobbeltje)

Vanaf 1 968 doet de vroegere parochiezaal dienst als jeugdhuis.
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De bouwheren

Josephus Franciscus de Neuf (1 797-1 877)

Josephus Franciscus de Neuf werd geboren te Antwerpen op 25 maart 1 797.

Hij stierf op 28 mei 1 877 op het kasteel Van Opstal te Relst-Kampenhout op

80-jarige leefti jd. Hij was gedurende 23 jaar burgemeester alhier.

Onder zijn leuze dat de mens de ri jkdommen van God ontvangt om ze samen

met anderen te delen, bouwde hij de kapel en een school.

Achteraan tegen de muur van TonzenT bevinden zich nog de twee

ingemetselde stenen die de gift van de heer en mevrouw de Neuf bevestigen.

De tekst luidt als volgt : ‘Deze kerk is gebouwd door de zorg van de heer de

Neuf, burgemeester in Kampenhout in den jare 1861 zijt hem indachtig in uwe

gebeden’.

Marie Dauw (1 863-1 940)

Jules De Bruyn (1 849-1 933) en echtgenote Marie Dauw (1 863-1 940) evenals

Antoon De Bruyn (1 845-1 889) en echtgenote Marie Boucquéau (1 854-1 933)

waren sti l le weldoeners in het verleden van Relst. Beide echtparen waren

kinderloos. Het verweerde famil iegraf bevindt zich op het kerkhof van

Kampenhout.

Jules De Bruyn en zijn echtgenote bewoonden het kasteel ‘Ten Opstal ’ van

1 904 tot 1 940. Marie tastte diep in haar geldbeugel om pastoor Franciscus

Xaverius Van den Borre bij te staan bij de bouw van de parochiezaal.

Franciscus Xaverius Van den Borre (1 886-1 966)

Franciscus Xaverius Van den Borre, geboren te Pamel op 1 maart 1 886, volgde

op 30 oktober 1 933 pastoor Bertels op.

In 1 934 stichtte Pastoor Van den Borre in Relst de Bonden van het Heil ig Hart

en van de B.J.B.-meisjes en later in 1 936 richtte hij de afdeling B.J.B.-jongens

op. Hij was ook inrichter van een heuse Vlaamse kermis in 1 934, die 80.000

frank opbracht om daarmee dan eind november 1 934 de bouw van een nieuwe

parochiezaal te beginnen.

In 1 939 kocht hi j nieuwe klokken aan voor de Sint-Jozefkerk en liet hi j in 1 954

drie gekleurde brandglasramen plaatsen.

Pastoor Van den Borre overleed op 4 jul i 1 966 in Pamel.
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Vlaamse kermis in 1 934 voor het

“Hetzelfde jaar op 15 en 16 augustus en de daaropvolgende zondag,

had een prachtige Vlaamse kermis plaats, die op touw was gezet door

den eerwaarde heer pastoor in samenwerking met de parochianen.

Niemand, noch klein noch groot, noch jong, noch oud, bleef

onverschillig aan dit parochiaal (werk) feest. Ieder bracht naar

vermogen het zijne bij tot welgelukken en door gemeenschappelijke

pogingen werd een reuzenresultaat bereikt. De uitslag overtrof ten

zeerste ieders verwachting. Nog nooit was er hier zoo veel volk te zien

geweest. Nog nooit was er in gansch den omtrek een Vlaamse kermis

gelukt als de onze. Ze bracht niet minder dan 22.000 franks op”.

“Eerwaarde heer Remi Willems (1873-1943), pastoor van Kampenhout van 29 november 1918 tot

28 april 1935, maakte een flink plan op en na korten tijd, rees er naast kerk en pastorij een schoone

nieuwe ruime luchtige zaal op, die ieders bewondering wekte. De bemeubeling, hare schikking

geven aan gansch het geheel een uitzicht van orde, netheid en goeden smaak, die er een echt

juweeltje van maken.

In den voorgevel prijkt het beeld van onze parochiepatroon, den H. Jozef.

Op de 2de zondag van oktober werd de zaal gewijd door den heer eerwaarde heer Geens, deken

van Erps. De onkosten van de zaal beliepen ongeveer 80.000 franks.”

bouwfonds van de parochiezaal

De Vlaamse kermis bracht 22.000 frank op wat ons laat besluiten dat het resterend bedrag van 58.000 frank

uit de geldbeugel kwam van Maria Dauw. Want de bouw van een nieuwe zaal drong zich op.

In de dagboek van zuster Magdalena vonden we een mooie beschri jving over de Vlaamse kermis om de

nodige fondsen bijeen te scharrelen voor een nieuwe parochiezaal.

De bouw en inrichting

We laten hiervoor nog eens zuster Magdalena aan het woord :
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Zuster Magdalena werd als Rosalia Mathi lda Peeters geboren in Tielen op 4 januari 1 894, inkleding op 31 mei

1 91 0, professie op 25 september 1 911 , Zusters van de Christel i jke Scholen van Vorselaar.



Oprichting

Originele statuten oprichting "Jeugdclub TonzenT"

Statuten van 1 5 november 1 971 , verschenen in het Belgisch staatsblad van 30 december 1 971 .

Stichtende leden waren: Hugo Janssens, Rachel Pira, Rita Janssens, Freddy Schepers, Freddy Van Dessel,

Maria Goossens, René Van De Velde en Omer Van Dessel.

1 971
Wat was er, behalve de officiële oprichting van jeugdclub TonzenT, toen nog wereldnieuws ?

- Invoering van de btw

- NASDAQ gaat van start

- Jim Morrison, zanger van The Doors, overl i jdt in Pari js

- Eddy Merckx wint de Ronde van Frankri jk

- Hoogste punt van World Trade Center in New York wordt bereikt

- Walt Disney World Resort in Florida opent zi jn deuren

- Congo kri jgt de nieuwe naam Zaïre

- Totstandkoming van de Verenigde Arabische Emiraten

- In het casino van Montreux breekt brand uit ti jdens een optreden van Frank Zappa. Resultaat: Deep Purple schri jft "Smoke on the water"

- Oprichting "Artsen Zonder Grenzen"

- Het nummer Borriquito van Peret is zomerhit 1 971

- Geboortejaar van ondermeer Axl Peleman, Kürt Rogiers, Raf Van Brussel, Elon Musk, Snoop Dogg, Peter Van de Veire
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Verjaardagswensen
Na veel aanpassingen werden op 26 maart 1 972 de lokalen van TonzenT officieel geopend door de toenmalige

burgemeester Emiel Schoevaerts. Het regende toen pijpenstelen.

Eén jaar later verschijnen deze verjaardagswensen in de Tonzentkrant editie apri l 1 973.

Tekening door

Emmanuel Vandenborre
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Tonzentkrantjes
oktober 1 970, de aanloop naar het eerste Tonzentkrantje
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Tonzentkrantjes

Vanaf het najaar 1 971 verscheen Tonzent in de vorm van

een gedrukt boekje.

Het eerste exemplaar in deze nieuwe vorm verscheen in

oktober 1 971 en telde 34 blz.

Artistiek talent tooide menig cover,

hier in de vorm van een tekening van het clublokaal

en de toenmalige pastorie (nu 't Grobbeltje) door

Emmanuel Vandenborre (editie januari 1 973).

Eind december 1 976, begin 1 977 werd het infoblad "Tonzent" omgedoopt tot "Tonzentkrant", later in 1 992 werd dit "De Nieuwe Tonzentkrant".

Uit Tonzentkrant januari 1 978

De Tonzentkrantjes zijn

consulteerbaar via de

website van heemkring

Campenholt.

maart 1 983 apri l-mei 1 995 september-oktober 1 996

1 998 1 999 2000 2001 2002 2003

2004 2005

In de eindejaarseditie van 2005 werd de

stopzetting van de Tonzentkrant aangekondigd.

Er was geen opvolging voor de redactie.

De communicatie naar de leden zou vanaf dan

via een nieuwsbrief gebeuren.

Wel werd er, naar aanleiding van de J1 4D, nog

enkel jaren een jaarl i jkse editie uitgebracht.

Daarna gebeurde de communicatie via

Facebook.
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Toneelkring "Plagiaat"

Historiek

Onder impuls van Freddy Schepers en Renaat Van De Velde

werd in 1 973 de toneelkring Plagiaat gesticht. De eerste

voorstel l ingen vonden plaats in de zaal van café De Vlaamse

Leeuw.

Wat in het begin als een éénmalig initiatief werd beschouwd werd

wegens groot succes verdergezet. De tandem Freddy en Renaat

zorgden voor de productie en de regie.

Gezien de toneelkring niet over een eigen lokaal beschikte werd

het Tonzentlokaal hun uitvalsbasis.

In 1 977 sloot Plagiaat aan bij het AKVT (provinciaal

toneelverbond).

Het repertoire situeerde zich in komische thri l lers en bli jspelen.

Voorstellingen

1 974 : Knecht van 3 meesters

1 975 : Het l i jk is zoek

1 976 : De computerbruid

1 977 : Jeugdproces

De kat en het spek

1 978 : Doden betalen geen belasting

Arsenicum en oude kant

1 979 : Kom doe eens wat

Oscar

1 980 : Valstrik voor een man alleen

1 981 : Ik ben het l iefje

1 982 : Oli jfje

1 983 : Greenwich

1 985 : Caraïbische zee

Jeugdproces (1 977)

Knecht van 3 meesters (1 974)

Rolverdeling "Knecht van 3 meesters" (1 974)
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1 6mm Filmclub & KiFiKa

KiFiKa staat voor KinderFi lmclub Kampenhout en werd in 1 978 opgericht en geleid door Danny Michiels.

Er werden fi lms vertoond speciaal voor al le kinderen van de lagere school; zelfs kleuters kwamen kijken.

Op dinsdag 1 9 december 1 978 was er een eerste kennismaking met KiFiKa met de vertoning van "Leve de spoken"

die doorging in de scholen van Kampenhout-centrum en Relst. Voor de deskundige animatie zorgde Leen Persijn,

kleinkunstartieste en inderti jd gekend van tal van radio- en TV-programma's.

Achteraf vonden de vertoningen plaats in het jeugdhuis op de laatste zondag van de maand.

Na elke fi lm konden de kinderen ook meedoen aan een teken- of knutselopdracht.

Dikwij ls werd later op de dag ook een fi lm voor een wat ouder publiek gepresenteerd (1 6mm Filmclub).

In 2001 betaalden leden & kinderen 50 Belgische Frankskes, voor niet-leden was dat 1 00 BF.

Vanaf de jaren 2000 hadden de voorstel l ingen nog om de drie maanden plaats. KiFiKa was actief tot eind 2004.

Programmatie seizoen 1 979-1 980

KiFiKa

1 6 mm Filmclub

Omstreeks 1 975 werd de 1 6mm Filmclub opgericht.

De voorstel l ingen vonden initieel plaats op zondagavond in het Park van

Relst en werden op veel enthousiasme onthaald. Deze fi lmvoorstel l ingen

werden goed verzorgd, er werd fi lmmuziek gedraaid, de bezoekers

kregen een programmablaadje en er werd een korte inleiding gegeven.

In de Tonzentkrantjes vond men dan duiding en besprekingen omtrent de

vertoonde fi lms.

In 1 978 ging men een stapje verder. Er werd gestart met een aparte

programmatie van echte kinder- en jeugdfi lms voor jongeren tot 1 2 jaar.

KiFiKa werd boven de doopvont gehouden.
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Stripbib

Heropening van de Stripbib na de verbouwingen van 2004. (Het Laatste Nieuws - edititie Leuven: 22 maart 2005)

Wegens groot succes werd in 1 982 door Mark

Holsters onze eigenste Stripbib opgericht en

kreeg letterl i jk onderdak in "de Uil" boven de

ingang van het jeugdlokaal. Er werd toen

begonnen met een 500-tal strips.

In 2005 telde de verzameling meer dan 2000

exemplaren, meer dan 200 reeksen!

In 201 2 verhuisde de volledige collectie naar

de gemeentel i jke bibl iotheek in de Tritsstraat.

Jaarl i jks werd er een succesvolle stripbeurs

georganiseerd met de kans om bekende

stripauteurs te ontmoeten.

In 2004, ti jdens grondige aanpassingswerken

om het gebouw meer brandveil ig te maken,

werd ook de Stripbib onder handen genomen.

Tijdens de jeugdveertiendaagse van 1 982 werd er voor het eerst een

Stripbeurs gehouden. In samenwerking met de toenmalige Leuvense

Stripwinkel Gobelijn werd de stripwereld uit de doeken gedaan.

Tijdens de stripbeurs van 1 983 kon men er bv. Johan De Moor van studios

Hergé of de hoofdredacteur van het stripblad Robbedoes tegen het l i jf lopen.

Wie tussen de "7 en 77 jaar" was daar nu niet verzot op ?

Stripbeurs 1 995
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J1 4D - 1 996
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TonzenTToneel
Toneelrevival

Ná Plagiaat had men bij Tonzent de toneelmicrobe terug te pakken. Alhoewel de carrières maar van korte duur

waren (2 jaar) werden hier enkele staaltjes van waarl i jk acteertalent met succes op het publiek losgelaten.

In 1 999 werd "Tot nut van 't Algemeen" vertoond naar het werk van Walter van den Broeck uit 1 979.

In 2000 werd "De andere Vermeer" vertoond, eveneens naar het werk van Walter van den Broeck uit 1 972.

In wil lekeurige volgorde:

Peter Van Dessel (regisseur), Nathalie Cleynhens (regie-assistente), Leen

Vanhee (Jeanne Bonneure), Karol ien Hessels (Gerda), I ris Van den Brande

(Alice), Bie Winckelmans (Alice), David Degreef (Hubert Bonneure), Steven Van

Ingelgom (Domien Bonneure), Johan Rubbens ( schepen Valgaeren), Elewout

De Troyer (de onwetende aanvoerder), . . . en niet te vergeten, de vele

medewerkers achter de schermen. Wie herkent wie ?

Bovenaan v. l .n.r.

Hans Croon (rol van Vic Bertels), Inge De Prins (Amanda Peetermans), David

Degreef (Bruno Dumarais), Leen Vanhee (Hilde Verstraten)

Onderaan v. l .n.r.

Wenne Wilkins (alomtegenwoordig), Steven Van Ingelgom (Fredje), Peter van

Dessel (regisseur), Nathalie Cleynhens (regie-assistente)
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Memorabele optredens

1 977: Kabiaar

Kabiaar stond pas in zi jn kinderschoenen. Hun eerste

singles kwamen er pas begin jaren '80.

Met "The girl I know" en Denk aan mij" scoorden ze

toen enkele bescheiden hits.

Recensie uit Tonzentkrant december 1 977

Wie herkent hem ?. . . . .

. . . . inderdaad, professionele smoelentrekker

Jacques Vermeire in hevige doen met zijn

groep Kabiaar ti jdens zijn optreden in

TonzenT op 30 oktober 1 977.

met dank aan Daniël Bols

voor het fotomateriaal

In de jaren '60 maakte Jacques Vermeire deel uit van

de skifflegroep Family Eight en daarna van een

bluesband Scobo Band.

Kabiaar bestond van 1 974 tot 1 981 en werd

bestempeld als popcabaret. In 1 975 werden zij final ist

van het "Humorfestival Knokke-Heist" en in 1 976

final ist van Camaretten in Nederland.

Na Kabiaar werd Jacques' carrière als acteur

gelanceerd en maakte hij begin jaren '80 deel uit van

het MMT (Mechels Miniatuur Theater).

Voor de "jongeren" onder ons is Jacques vooral

bekend door zijn sketchen en vooral als DDT.

Zal 't gaan jaaa !!!
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Memorabele optredens

1 983 : Roland and his Blues Workshop

Recensie in Tonzentkrant van oktober 1 983

Affiche

Oud vinyl uit 1 975 : Roland & the Blues Workshop - Movin' on

Roland Van Campenhout werd geboren in Boom in

jul i 1 944. Hoewel hi j opgroeide in een muzikale

famil ie, was het pas na zijn mil itaire dienst dat hi j zelf

in de muziek ging. Aanvankeli jk speelde hij in kroegen

of in clubs. . . . . en in jeugdhuizen.

Door zijn naam voelen wij ons hier in Kampenhout

toch een beetje verbonden met dit uitzonderl i jk talent.

In 1 968 richtte hij Roland and his Blues Workshop op.

Hij had de reputatie van zwervende muzikant die in de

jaren '70 toerde met tal van wereldgroepen zoals

Rory Gallager (weer hij zelfs deel uitmaakte van diens

band), Tim Hardin (Woodstock), Ian Anderson (Jethro

Tull), . . .

Later vinden we hem geregeld in producties en

tournees met o.a. Arno, Jean Blaute, Wannes Van de

Velde, Paul Michiels, Admiral Freebee, . . .

In 201 5 werd Roland opgenomen in de Radio 2

eregaleri j voor een leven vol muziek.
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Memorabele optredens
1 991 & 201 3 : Gorky - Luc De Vos

Gorky stond bij hun Tonzentoptreden in 1 991 nog in de

kinderschoenen. Hun eerste album "Gorky" dateert

immers uit 1 992; zi j eindigden derde in de Humo's Rock

Rally editie 1 990.

Vandaar de beperkte recensie in de Tonzentkrant van

september 1 991 naar aanleiding van hun optreden op 23

augustus.

Dit zal snel veranderen wanneer Luc De Vos een tweede

keer optreedt in 201 3.

Affiche 22 november 201 3

Luc De Vos ten volle aan 't genieten van zijn optreden in TonzenT

(201 3). Een jaar later, bi jna dag-op-dag, moesten we definitief afscheid

nemen van hem. Luc De Vos overleed op 29 november 201 4.

"Mia", één van Gorki's bekendste nummers werd in 1 991

uitgebracht als B-kant van de single "Soms vraagt een

mens zich af".

In 1 991 kwamen er nog andere hits uit zoals "Anja",

"Lieve kleine Piranha".

In 1 993 splitte de groep en ging Luc De Vos door onder

de naam Gorki (met "i").

Gorky/Gorki brachten een dertiental albums uit.

Wie meer wil weten. . . er bestaat een biografie omtrent de

man uit Wippelgem, "Vos. Het leven van Luc De Vos",

geschreven door Leon Verdonschot. Een aanrader voor

wie meer wil weten over dit muzikaal fenomeen.
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Memorabele optredens

1 993: The Romans

Affiche 21 augustus 1 993

The Romans bedanken het Tonzentpubliek

(Tonzentkrant oktober-november 1993)

Programmatie The Romans ti jdens de J eugd1 4daagse 1 993

(Tonzentkrant augustus-september 1993)

De Limburgse band met de broers Laurens en Chris

Leurs en hun vriend Frank Coonen behaalde in 1 988 de

zilveren medail le op H umo's Rock Rally en bestond van

1 987 tot 2000. Ze namen in die periode zes albums op.

H oewel ze verschil lende radiohits scoorden waren ze

nooit een doorslaand commercieel succes. De status als

"underdog" van het muziekwezen deerde hen echter

niet.

Ze namen afscheid van hun publiek ti jdens Marktrock

Leuven in augustus 2000.
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Memorabele optredens

2002: Camden

Affiche 20 apri l 2002. Bijna exact 20 jaar geleden.

De affiche werd door de bandleden gesigneerd.

Camden was/is een Vlaamse rockgroep onder leiding

van zanger-bassist Axl Peleman.

Na een carrière by o.a. Ashbury Faith begon hij in 1 999

een eigen project, Camden. Naast Peleman maken ook

Mario Pesic en ex-Clouseau-drummer Michael Schack

deel uit van de groep.

In 2001 verscheen de eerste ful l-CD. Vooral l ive was de

groep erg succesvol. In de periode 2003/2004 deed

Camden een theatertour langs diverse culturele centra.

Axl speelde ook mee in verschil lende groepen zoals

The Paranoiacs, De Kreuners, Ozark Henry, Milk Inc,

Netsky, . . . , in 2001 zelfs een gelegenheidsproject met

Luc De Vos.

Na 1 7 jaar radiosti lte duiken Axl Peleman en Michael

Schack terug de studio in en blazen de cultgroep

Camden opnieuw leven in. In november 2021 werd de

nieuwe single "Lewis" gereleased.

Recensie uit Tonzentkrant juni/jul i 2002

Axl Peleman in action
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Talent uit eigen streek

1 998 - De Architecten van de Toekomst

TonzenT

1 986 - X-zent . 38 jaar later terug van de parti j ! ! !

1 996 - gelegenheidsband H ound Dogs J r. met
streekgenoot Frank Vanderl inden

1 998 - TonzenT All Star Band

2002 - The Ballroom Quartet

201 8 - afscheidsconcert Blind H orny Toads (ex-Blind Alley).

Speciaal voor 50 jaar TonzenT zijn ze terug paraat ! ! !



Wall of fame

1 978 - kwis : "Heel het dorp doet mee"

TonzenT

1 972 - boomplanting 1 977 - zeefdruk demonstratie

1 978 - volleybal

1 979 - relatieavond met "Lukas, een straatje zonder eind" 1 980 - herfsttrip naar Antwerpen

1 980 - trefdag jeugdverenigingen Groot-Kampenhout 1 981 - Folkfestival / free podium



Wall of fame

1 992 - J 1 4D "De stoel"

Aartsbisschoppelijk paleis wordt jeugdhuis

Op 23 apri l 1 994 kwamen 5 jeugdhuizen uit het Vlaamse

land het statige paleis van kardinaal Danneels in Mechelen

omvormen tot één groot, swingend jeugdhuis.

TonzenT stond er in voor het onthaal, de instuif en de

muziek, terwij l andere jeugdhuizen er de andere functies van

een jeugdhuis naar voor brachten.

Wie er was kwam niet met zi jn kop in het TV-journaal, maar

kon zichzelf wel bewonderen in een aantal dagbladen en

ti jdschriften.

1 993 - U itstap naar zee, op de

foto met Anne De Baetzelier

1 999 - praatcafé omtrent "Pech"

met Bea Vandermaat.

1 995

plakkers van dienst

1 997 - Tonzentweekend

1 998 - instuif "De Middeleeuwen"

TonzenT



Wall of fame

201 2 - Tropical bal2011 - Ultimate Oldskool Real Retro House Party

201 3 - optreden Luc De Vos

201 8201 2

201 2 - DJ Workshop met Zohra

TonzenT



TonzenTweetjes

Wist je dit ?

Wat vooraf ging...

De basis voor het ontstaan van TonzenT is te zoeken in de middens van KSA en VKSJ, Roodkapjes en KSA.

Samen verenigden ze zich tot "De Reltste Jeugd" en zetten verschil lende activiteiten op poten.

Op 1 9 maart 1 966 werd het eerste MILAC-bal gegeven ten voordele van de dienstpl ichtigen van Relst.

De volgende jaren werden de activiteiten herhaald met jeugddagen, jeugdmissen, sport, enz.

De nauwe samenwerking kreeg vorm en er was nood aan een geschikt lokaal. In 1 968 mochten de jongeren

uiteindeli jk beschikken over de voormalige parochiezaal die ze zelf moesten inrichten.

De zaal werd in twee verdeeld: de voorste kant en "den uil" voor de jongens, de achterkant met het podium voor

de meisjes. In 1 970 werd een eerste heuse jeugdraad samengesteld en bestond uit dertien personen. Een eigen

thuis kwam tot stand en werd Tonzent gedoopt. Een jaar later werd TonzenT officieel en verscheen als jeugdhuis

in het Belgisch staatsblad.

Da's nu 50 51 jaar geleden.

TonzenT

TonzenT "Vrijwill iger van het jaar"

In 201 5 werd de Tonzentkern verkozen tot "Vri jwil l iger

van het jaar". De pri js, een zitbank, werd geplaatst aan

de voorgevel van het jeugdhuis.

Cornichebal

Eén van de eerste herstel l ingen in 1 970, de dakgoot,

werd gespijsd door een vooraf georganiseerd

"Cornichebal".

Mariabeeld en gedenkstenen

In de tuin van het huidige Tonzentlokaal is nog

steeds een in 1 949 gebouwde kleine grot met

Mariabeeld te zien, evenals gedenkstenen in de

achtergevel van de originele kapelmuur die

verwijzen naar burgemeester de Neuf en zijn

echtgenote. De Neuf l iet de originele kapel bouwen

die in 1 861 werd ingehuldigd. Zij werden ook op die

plaats begraven maar in 1 983 werd de grafsteen

van de eerste Relstse weldoeners verplaatst naar

het kerkhof.

Wereldrecord

In 1 994 deden jeugdhuis TonzenT, enkele

Chiromensen en bakkersleerl ingen uit Brussel een

wereldrecordpoging "De grootste taart" ten

voordele van de "Vereniging voor

Kankerbestri jding". De poging werd een succes en

werd opgenomen in het Guinness Record Book

van 1 996.

(relaas is te vinden in de Tonzentkrant februari-maart '96)

Het record werd echter ondertussen op Laundry

Day 201 7 in Antwerpen achterhaald.

TonzenT website

Tonzent was het al lereerste jeugdhuis dat onl ine ging

(1 996). De website werd inderti jd gehost op de

servers van dma.be (Digitaal Metropool Antwerpen) .

Tonzentkrantjes

Heemkring Campenholt heeft al le voor

de hand zijnde Tonzentkrantjes

gedigital iseerd en stelt deze voor

iedereen beschikbaar op hun website.

Zie www.campenholt.be > documentatiecentrum

> verenigingen > jeugdhuis Tonzent of

rechtstreeks via de QR-code.

Artikel jaarboek Campenholt

In het jaarboek 2020 van de heemkring

Campenholt verscheen een 1 7-pagina lang artikel

naar aanleiding van het 50-jarige bestaan van

TonzenT met tal van getuigenissen en anekdotes.

Het jaarboek kan nog steeds besteld worden via

info@campenholt.be .

www.campenholt.be > publicaties > Jaarboeken heemkring

Campenholt > jaarboek 2020.
Heb ji j ontbrekende exemplaren? Wij scannen ze graag.

Laat maar weten aan webmaster@campenholt.be



Dankwoord

Voor de opmaak van de posters voor het "Museum - 50 jaar TonzenT" werd

beroep gedaan op de heemkring Campenholt die zoveel mogeli jk documenten,

fotoalbums, Tonzentkrantjes, enz. uitploos.

Volledig zal deze tentoonstel l ing nooit zi jn maar we kozen er voor om een

waaier aan herinneringen uit het 50-jarig bestaan aan te bieden.

Hopeli jk hebben jul l ie van dit bezoek genoten.

SSppeeccii aa ll ee ddaannkk ggaaaatt nnaaaarr :

HHeeeemmkkrriinngg CCaammppeennhhooll tt : Erik Heymans, Felix Goossens, Huub van der Steld, Gerry Croon

EExx--TToonnzzeennttll eeddeenn : Helena Molineaux, Kwinten Verspeurt, Daniël Bols, Sophie Nolens, . . .

en uiteraard het huidige bbeessttuuuurr vvaann TToonnzzeennTT zelf.
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