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ALGEMENE VERGADERING HEEMKRING CAMPENHOLT – 
31 maart 2015         NR. 9 

 
 
Aanwezig: 
Raad van bestuur: Marcel Andries, voorzitter 

Hugo Schoevaerts, ondervoorzitter,  
Gerry Croon, secretaris 
Huub Van der Steld 

Leden: Erik Heymans 
 Hubert Gulinck 

Greet Janssens 
Willy Schoevaerts 
Sonia Van den Dries 
 

Verontschuldigd: Jean Meeus 
 
Afwezig:  Godelieve Goos 
 Roger Imbrechts 
 Geert Vanhoof 
 Emile Debacker 
 
Agenda: 
 

1) Verwelkoming & goedkeuring vorig verslag (op datum van 18 maart 2014) 
Geen opmerkingen. 
 
  

2) Oproep nieuwe kandidaten 
Greet Janssens stelde voor om Lydia Keurvels op te nemen als lid van de AV en/of RVB van Campenholt. 
Marcel Andries zal informeel deze vraag aan haar stellen.  
 
 

3) Algemeen 
 
 

- Samenstelling Raad van Bestuur & vergaderingen 
De RVB bestaat uit vier personen. De bestuursleden zijn:  

 Voorzitter: Marcel Andries, Kutsegemstraat 15, 1910 Kampenhout, marcel.andries1@gmail.com 
 Ondervoorzitter: Hugo Schoevaerts, Tritsstraat 30, 1910 Kampenhout, hugoschoevaerts@gmail.com 
 Secretaris: Gerry Croon, Bukenstraat 6, 1910 Kampenhout, gerry.croon@kampenhout.vera.be 
 Bestuurslid: Huub Van der Steld, Glimwormlaan 11, 1910 Kampenhout, vdss1910@gmail.com 

 
De Raad van bestuur vergaderde in 2014 9 keer. Op vraag kunnen de leden van het schepencollege deze 
verslagen inkijken. Beslissingen die rechtstreeks betrekking hebben op een bepaalde werkgroep of persoon 
zullen ook aan hen gecommuniceerd worden. Dit kan rechtstreeks of via de algemene bijeenkomsten. 
 
 

mailto:marcel.andries1@gmail.com
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- Het ledenaantal (lid-abonnees) 
eind 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
      11    31   85   81  100 130 (stand op 31 maart 2015) 

 

 
- Bijdragen in Gemeenteberichten  

In 2014 eerder vooral promo voor eigen activiteiten. 
  
 

- Bijeenkomsten in LABO 
In 2014 organiseerde de heemkring 7 keer een bijeenkomst in het LABO waar op informele manier over 
heemkunde/geschiedenis van Kampenhout gepraat wordt.  
 
 

- Actieve website: www.kampenhout.be/heemkring  
De heemkring heeft een zeer uitgebreide en goed uitgebouwde website (waarvoor dank aan Erik Heymans 
voor vrijwillig onderhoud) 
 
 

- Verwerken en beantwoorden van vragen door burgers met betrekking tot heemkunde Kampenhout 
In 2014 werden alle 9 inkomende vragen behandeld. 
 
 

- Verkoop jaarboeken tot 31/03/2015 
2011 (300):    uitverkocht (35 geschonken) 
2012 (400):    224 verkocht, (8 bonus winkels, 32 geschonken)  =   264    (rest = 136) 
2013 (350):    214 verkocht, (9 bonus winkels, 33 geschonken)  =   256    (rest =   94)  
2014 (400):    185 verkocht, (5 bonus winkels, 32 geschonken)  =   222    (rest = 178) 
 
 

4) Activiteiten 2014 
 
18 maart 2014: Algemene vergadering  
Jaarlijkse algemene vergadering voor de leden. De leden zijn: 
Raad van Bestuur: Marcel Andries, voorzitter 

Hugo Schoevaerts, ondervoorzitter,  
Gerry Croon, secretaris 
Huub Van der Steld, bestuurslid 

Leden: Erik Heymans 
 Geert Vanhoof 
 Emile Debacker 
 Hubert Gulinck 

Greet Janssens 
Willy Schoevaerts 

 Sonia Van den Dries 
 Roger Imbrechts 
 Godelieve Goos 
 Jean Meeus 
 
25 maart 2014: Nacht van de geschiedenis 
Net zoals vorig jaar sloegen Davidsfonds Kampenhout, heemkring Campenholt en de cultuurdienst van Kampenhout de 
handen in elkaar om een fijne avond in elkaar te steken. De opkomst was onverwacht groot: we tikten af op meer dan 
250 bezoekers. Na de inleiding door voorzitter van het Davidsfonds, Marcel Cockaerts, wist professor Yves Segers de 
zaal te boeien met een duiding over de voeding van de gewone mens vlak voor en tijdens de Eerste Wereldoorlog. Na 
een korte pauze deelde ondervoorzitter van Campenholt, Hugo Schoevaerts enkele facetten over deze oorlog te 
Kampenhout mee. In het bijzonder over de tijdelijke begraafplaats in de Frijselstraat aan het Steentjesbos, over de 
verloren gegane windmolens, bijzondere prentkaart, enz.  Er werd nog volop nagepraat en het enthousiasme was 
groot.  

http://www.kampenhout.be/heemkring


3/5 

 

 
20 mei 2014: bezoek tentoonstelling ‘Doedelzak’ in Villa Lucie 
Helaas gebeurde deze wel zonder de ervaren gids: Hubert Boone herstelde toen van een hersenbloeding.  
 
 
25 mei 2014: bezoek SAX-tentoonstelling (MIM) 
Is niet doorgegaan wegens te weinig inschrijvingen.  
 
 
8 juni 2014: Heemstand op ´Walk for Nature´ 
Natuurpunt organiseerde haar 'Walk for Nature' en dit vanuit het centrum van Nederokkerzeel. Rond de kerk stonden 
voor de gelegenheid allerlei kraampjes opgesteld en ook heemkring Campenholt was van de partij met een standje. Het 
initiatief van Natuurpunt werd een groot succes: er kwamen honderden bezoekers opdagen. Ze stopten dan wel niet 
allemaal bij het standje van de heemkring, maar van diegenen die wel een praatje komen maken zijn, is de meerderheid 
toch met een enthousiast gevoel weer vertrokken. 
 
 
15 juni 2014: Tentoonstelling 'Scholen in Kampenhout'  
Het thema 'Scholen in Kampenhout' werd gesmaakt door de Kampenhoutenaar. Tijdens de jaarmarkt (kermisweekend) 
op 15 juni 2014 had Campenholt een hele hoop fijne spulletjes en foto's bij elkaar gezocht en presenteerde deze in de 
raadzaal. Meer dan 300 bezoekers zakten af en zochten zichzelf, ouders of grootouders terug op de klasfoto's. Alle 
scholen (gemeentelijk-, vrij- en rijksonderwijs) kwamen aan bod van Relst tot Buken, van Berg tot Kampenhout enz.  
 
 
6 & 7 september 2014 Herdenkingsweekend te Nederokkerzeel ("Verraderlijk speelgoed - Kampenhout WO II") 
Het opzoekingswerk van kinderen die het slachtoffer werden van achtergebleven munitie op het einde van WO II, 
aangevuld met de belevenissen de kinderen op de vlucht, kinderspelletjes, de scholen, … werd gebundeld in het boek 
“Verraderlijk speelgoed” van de auteurs Ellen Ogez en Hugo Schoevaerts. Zaterdag 6 september was in de parochiezaal 
van NOZ de boekvoorstelling en prijsuitreiking van de opstel- en tekenwedstrijd van de kinderen van de Kampenhoutse 
scholen + de opening van de tentoonstelling. 
Zondag 7 september was er een misviering die door pater Jan werd uitgevoerd in de stijl van de jaren 40.  
In de namiddag was er een wandeling die gegidst werd door Willy Vranckx. Minder mobiele mensen konden de 
wandeling volgen met de koetsen van de Brabander. Op het kerkhof van NOZ en in de Casemierstraat werd door het 
gemeentebestuur een gedenkplaat ingehuldigd. 
Aan iedere familie van de 3 kindslachtoffers van NOZ werd achteraf een fotoalbum van het herdenkingsweekend 
aangeboden. 
Het was de eerste keer dat de heemkring zo een groot evenement organiseerde en het was een groot succes, dank zij 
de coördinatie van Ellen, de inzet van de leden van de heemkring als van al de verenigingen en scholen die eraan 
hebben meegewerkt. 
 
 
6 september 2014:  
Net zoals in augustus 1914 toen 181 Kampenhoutse vluchtelingen ontvangen werden in Merelbeke werden onze 
burgemeester, het schepencollege en 2 afgevaardigden van Campenholt, Gerry en Marcel, aan hetzelfde station 
muzikaal begroet door het Merelbeekse gemeentebestuur. Na een rit naar het centrum, langs huizen waar toen de 
vluchtelingen verbleven, een bloemenneerlegging, een receptie en een rit met een tiental jeeps uit WO II mocht 
iedereen genieten van een smakelijk middagmaal. Daarna nog een bezoek aan de prachtige tentoonstelling WO I. 
Het was een prachtige herdenking. Nogmaals dank Merelbeke. 
 
 
9 november t/m 7 december 2014: Tentoonstelling WOI in Kampenhout 
Naar aanleiding van de herdenking van WOI heeft Campenholt een tentoonstelling uitgewerkt waarin diverse aspecten 
van WOI belicht worden. Deze ging door in het Witloofmuseum, aangezien Villa Lucie beschikbaar continu beschikbaar 
dient te blijven. Door middel van infopanelen en allerlei voorwerpen en documenten (klemtoon op ‘Merelbeke-
Campenhout 1914) kon de bezoeker meer leren over dit oorlogsverleden.  
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18 november 2014: Boekvoorstelling 'Nieuwe meesters, magere tijden' door Diane De Keyzer 
Met minder volk dan verwacht, mocht auteur De Keyzer op dinsdag 18 november 2014 haar laatste boek komen 
voorstellen. In haar werk 'Magere meesters, magere tijden', belicht zij op een toegankelijke manier hoe de gewone man 
of vrouw de Eerste Wereldoorlog beleefde. Vele boeken over WOI richten immers de focus op het oorlogsgeweld, op 
de veldslagen en verwoestingen en daar wou Diane iets aan doen. De mannen, vrouwen en kinderen voor of achter het 
front moesten weten te overleven, met schaarse middelen, met weinig voedsel, met een gebrek aan (jonge) mannen 
om op het veld of fabriek te werken. Na een interessante voorstelling van ongeveer anderhalf uur werd er nog duchtig 
nagepraat. Pasar zorgde voor de drankjes. Deze voorstelling werd financieel ondersteund door het Vlaams Fonds voor 
de Letteren. 
 
15-16 november 2014: deelname Genealogisch weekend georganiseerd door heemkring  Ravenstein(Boortmeerbeek) 
Naar jaarlijkse gewoonte hebben wij deelgenomen aan het genealogisch weekend in de oude pastorij van Hever. Onze 
boeken werden er te koop aangeboden en er werd informatie verstrekt aan de bezoekers (wel helpen waar we 
kunnen). Alhoewel niet zoveel bezoekers, is het een prima plaats om te netwerken.  
 
7 december 2014: Voorstelling Jaarboek Campenholt 2014  
Na de uitreiking van de cultuurprijs van Kampenhout en een mooi intermezzo door het vrouwenkoor Frizant, was het 
tijd voor de heemkring. De jaarlijkse boekvoorstelling vond deze keer plaats in het Witloofmuseum op zondag 7 
december 2014. Voorzitter Marcel Andries nam het woord: "Het nieuwe jaarboek is dikker dan de drie vorige en weet 
allicht nog meer te boeien". Het eerste exemplaar werd naar goede gewoonte geschonken aan een verdienstelijk 
persoon voor de heemkring. Deze keer viel die eer te beurt aan webmaster Erik Heymans. Erik heeft volledig de website 
van de heemkring geconstrueerd en staat heel regelmatig in voor de updates en toevoegingen. En dit geheel 
belangeloos, dat verdient het nodige respect. Na Erik, werden ook alle aanwezige auteurs bedankt en even naar het 
voorplan geroepen om hun exemplaar in ontvangst te nemen. Na het nemen van de gewenste (groeps)foto's mocht het 
vrouwenkoor o.l.v. Guy Verfaille afsluiten. Daarna volgde nog een gezellige receptie georganiseerd door de gemeente. 
Tevens kon men nog tot 18 uur die zondag de ALBERT 1-bus op de parking van het Witloofmuseum gratis bezoeken. 
Deze 20-meterlange bus vertelde het verhaal van de eerste drie weken van WOI in België en over het leven van koning 
Albert 1 en diens rol tijdens WOI. 
 
23 december 2014: ondersteuning Kerstmarkt 
Ook de heemkring was met een stand aanwezig op de Kerstmarkt (in Glazen zaal) en kon op die manier nog een 30-tal 
jaarboeken verkopen. 

 
 

5) Voorlopig overzicht van activiteiten in 2015 
 
24 maart 2015: Nacht van de geschiedenis 
 
25 april 2015: deelname brouwersroute (Pasar) 
 
26 april 2015: deelname wandeling (Natuurpunt) 
 
1 mei 2015: deelname vaarhappening toeristische dienst 
 
31 mei 2015: Tentoonstelling tijdens kermis Kampenhout 
In de glazen zaal. Klemtoon ligt op kermissen/processies doorheen de jaren. Fanfare Berg die 145 jaar bestaat zal ook 
een groot deel van de tentoonstelling verzorgen.  
 
21 of 28 juni: Fietstocht Getelinie 
Indien voldoende geïnteresseerden kan dit doorgaan (max 15 personen). Marcel zal oproep opnieuw lanceren.  
 
11 september 2015: deelname Open Monumentendag 
Terug een geleid bezoek aan kasteeldomein Wilder, in samenwerking gidsenbond en RDL.  
 
 
In 2015 is ook de start aan de update van het boek van Lauwers voorzien in samenwerking met Kampenhoute 
verenigingen en voor de gemeente. 
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6) Financieel overzicht werkjaar 2014 

 

 
Inkomsten 

 
Subsidies:                                        1250,00 
Verkoop jaarboek 2012:                 160,00 
Verkoop jaarboek 2013:               1250,00 
Verkoop jaarboek 2014:               1905,00  
Lidgeld 2014:                                    165,00 
Lidgeld 2015:                                    315,00 
Tentoonstelling Sax:                        155,00 
Terugbetaling Sax:                           240,00 
Verkoop boek ‘Verraderlijk 
Speelgoed’                                      4400,00 
Diversen:                                             63,00  
  
 
 
 
 
Totaal :                                         13318,89  
 
 

 
Uitgaven 

 
Aankoop boeken:                              131,00  
Verzekeringen:                                  186,13 
Verzendingskosten:                          103,90  
Drank, e.a.:                                         427,70 
Km-vergoeding:                                   82,83 
Sprekers:                                             325,00  
Lidmaatschappen:                               95,00 
Drukwerken:  
       (Jaarboek 2014)                         3722,90 
       (‘Verraderlijk speelgoed’)        3800,34 
Herdenking Nederokkerzeel:           755,66 
Tentoonstelling Sax:                          240,00 
Terugbetaling Sax:                             155,00 
Beamer:                                               369,00  
Diversen:                                             358,92 
 
Totaal :                                            10753,38 

 
Saldo 31/12/2014 om 24u00:    2565,51 euro 

 
Saldo 31/03/2015: om 24u00:       3.445,09 euro. 
 

 
7) Varia 
- Hubert Gulinck stelt voor om in het  jaarboek een overzicht te plaatsen van alle activiteiten van het afgelopen  

jaar. Dit voorstel wordt aanvaard en zal in het jaarboek 2015 toegepast worden.  
- Voor het jaarboek 2015 zal een redactieraad de artikelen analyseren en voorstellen doen naar de auteurs met 

het oog op een verbetering van de kwaliteit van de artikels. Deze raad bestaat uit Hubert Gulinck, Steven 
Vermeylen, Jan van Langendonck en Gerry Croon.  

- Hubert Gulinck vraagt of er nog projecten rond WOI zijn. In 2018 (zomermaanden) is er in het witloofmuseum 
een tentoonstelling ‘Boter bij de vis’ over voeding tijdens WOI. 

- Hubert Gulinck betreurt maar begrijpt de verkoop van de pastorij van Berg. Kan Campenholt geen actievere rol 
spelen in het adviseren om het behoud van historisch waardevolle gebouwen? Voorstel: misschien moeten we 
aan het college van B&S vragen wat hun visie is op het behoud van historisch erfgoed met o.a. het behoud 
waardevolle gebouwen, zeker als ze eigendom zijn van de gemeente.   

- Projecten 2016: kermis Relst => dan zal heemkring tentoonstelling houden i.s.m. Omer Van Dessel. In 2016 
viert de Sint-Sebastiaangilde ook haar 475ste jaar bestaan. Tijdens kermis Kampenhout kan heemkring 
tentoonstelling over hun geschiedenis ondersteunen. 1 mei 2016, vaarhappening: uitwerken tentoonstelling 
rond het sas, kanaal.  

- Willy Schoevaerts stelt voor om te starten met eetdagen om extra geld in het laadje te brengen. Gelet dat dit 
niet de kerntaak is van de heemkring wordt dit voorlopig nog niet uitgevoerd, zeker omdat het zoveel 
voorbereiding en man/vrouwkracht vraagt. Ingeval er extra geld nodig zou zijn ter financiering van een 
bepaald project/aankoop object, is dit wel mogelijk.  

- De gemeentelijke subsidie (1.250 euro) wordt eind april 2015 gestort op rekening Campenholt.  
 
 
Marcel Andries,         Gerry Croon 
Voorzitter        Secretaris 
 


