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ALGEMENE VERGADERING HEEMKRING CAMPENHOLT –
28 maart 2017
NR.11
Aanwezig:
Raad van bestuur

Marcel Andries, voorzitter & penningmeester
Hugo Schoevaerts, ondervoorzitter
Gerry Croon, secretaris
Huub Van der Steld, bestuurslid
Paul Behets, bestuurslid

Leden:

Hubert Gulinck
Greet Janssens
Emile Debacker
Erik Heymans

Verontschuldigd:

Sonia Van den Dries
Willy Schoevaerts

Afwezig:

Geert Vanhoof
Roger Imbrechts

Agenda:

1) Verwelkoming & goedkeuring vorig verslag (op datum van 29 maart 2016)
Verslag werd goedgekeurd.
2) Kandidaten Algemene Vergadering, Raad van Bestuur
Er zijn geen kandidaten.
3) Algemeen
✓
✓
✓
✓
✓

Samenstelling Raad van Bestuur & vergaderingen
De RVB bestaat vanaf 30 maart 2016 uit vijf personen. De bestuursleden zijn:
Voorzitter: Marcel Andries, Kutsegemstraat 15, 1910Kampenhout, marcel.andries1@gmail.com
Ondervoorzitter:Hugo Schoevaerts,Tritsstraat30,1910Kampenhout,hugoschoevaerts@gmail.com
Secretaris:Gerry Croon,Bukenstraat6,1910Kampenhout,gerry.croon@kampenhout.vera.be
Bestuurslid: Huub Van der Steld, Glimwormlaan 11, 1910 Kampenhout,vdss1910@gmail.com
Bestuurslid: Paul Behets, St.-Martinusstraat 6, 2811 Hombeek,paul.behets@telenet.be
De Raad van bestuur vergaderde in 2016 tien keer.

2

-

-

Het ledenaantal (lid-abonnees)
Eind 2010
2011 2012 2013 2014 2015 2016
11
31
85
81
100
138
183 (23 registerleden inbegrepen)
Verkoop jaarboek
2011: 300 van de 300
2012: 276 van de 400
2013: 267 van de 350
2014: 246 van de 350
2015: 237 van de 350
2016: 159 van de 400 (meer dan 400 stuks)
(tot heden: Jaarboek 2016 zijn er 247 verkocht => terug stijgende lijn)

-

Bijdragen in Gemeenteberichten
In 2016 vooral promo voor eigen activiteiten (zoals Nacht van de Geschiedenis, tentoonstelling,
voorstelling jaarboek 2016, …. ).

-

Bijeenkomsten in LABO
In 2016 organiseerde de heemkring 4 keer een bijeenkomst in het LABO waar op informele manier
over heemkunde/geschiedenis van Kampenhout gesproken wordt.
Bij deze gelegenheid worden deelnames aan evenementen en de taakverdeling afgestemd.

-

Actieve website: www.campenholt.be
De heemkring heeft een zeer uitgebreide en goed uitgebouwde website (waarvoor dank aan Erik
Heymans voor vrijwillig onderhoud). Statistieken van webverkeer 2016 toegevoegd als bijlage.
32.000 paginaweergaves in 2016.

-

Verwerken en beantwoorden van vragen door burgers met betrekking tot heemkunde Kampenhout
In 2016 werden alle veertien inkomende vragen behandeld.

4) Overzicht activiteiten2016
(voor foto’s, zie website: http://www.campenholt.be/activiteiten.php)
Nacht van de Geschiedenis (22 maart 2016)
Samen met Heemkring Campenholt en de cultuurdienst van Kampenhout organiseerde het Davidsfonds
nogmaals een interessante voordracht in het kader van de Nacht van de Geschiedenis, over het thema
‘Smaak’. In de Glazen Zaal te Kampenhout vond een smaakvolle avond plaats. Als onderwerp werd immers
gekozen voor het thema 'wijn', niet alleen met een voordracht over de geschiedenis van wijn, wijngronden,
wijnteelt... maar tevens met een heuse wijnproeverij. De voordracht werd verzorgd door Vicky Corbeels,
verkozen tot Winelady van 2015. Zij werkt voor Peter De Leeuw ("Kaapwijn - Import De Leeuw", SintServaasstraat 97 - 1910 Kampenhout). Totaal ongeveer 100 deelnemers.
Algemene vergadering (29 maart 2016)
Jaarlijkse algemene vergadering voor de leden.
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
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Godelieve Goos(wenst niet langer deel uit te maken van AV Campenholt)
Jean Meeus (wenst niet langer deel uit te maken van AV Campenholt)

Presentatie oude foto’s, films en postkaarten van Kampenhout (04 april 2016)
Op verzoek van KVLV Kampenhout bracht Campenholt een PowerPointvertoning van oude foto’s,
films en postkaarten van Kampenhout in de bar van zaal Pax.
Op oorlogspad per fiets (17 april 2016)
In het kader van 100 jaar Groote Oorlog organiseerde de Heemkring Campenholt een fietstocht van
25 km met bezoek aan diverse plaatsen waar zich met name in het jaar 1914 dramatische
gebeurtenissen afspeelden. De fietstocht was voorbereid door Greet Janssens. Totaal 37 deelnemers.
Vaarhappenning Kampenhout-Sas (opening vaarseizoen) (01 mei 2016)
Zoals vorig jaar was Campenholt aanwezig met info- en boekenstand. Alles zeer goed verlopen, alleen de
voormiddag was ijskoud, weinig volk.
Tentoonstelling 475 jaar Sint Sebastiaansgilde (20-22 mei 2016)
De Sint-Sebastiaansgilde van Kampenhout mag zich met recht en reden de oudste vereniging van
Kampenhout noemen. Tijdens het kermisweekend (mei 2016) organiseerde Campenholt in samenwerking
met de gilde een tentoonstelling in de Glazen Zaal. De tentoonstelling werd officieel geopend op vrijdagavond
20 mei, in aanwezigheid van hoofdman graaf Guy de Broqueville en het schepencollege.
Bezoekers konden via overzichtelijke infopanelen enkele aspecten van deze vereniging leren kennen.
Bijvoorbeeld de samenstelling van het bestuur, rituelen, waardevolle objecten zoals de ‘breuk’ en Gildecaert
en nog veel meer. Ongeveer 250 bezoekers.
Fietsevenement ‘Brouwersroute’ (29 mei 2016)
Pasar Kampenhout heeft in 2015 i.s.m. vzw Donjon Ter Heyden en de gemeenten Kampenhout en Rotselaar
de ‘Brouwersroute’ uitgewerkt. De route (51 km) herenigt de voormalige Brouwerij De Toren met Brouwerij
Van Campenhout, over vijf generaties brouwers heen. De tocht snijdt door de witloofstreek, langs het Kanaal
Leuven-Dijle, richting Haacht, Rotselaar en Boortmeerbeek. Onderweg zijn er allerlei bezienswaardigheden
en kan men een beroep doen op gidsen voor rondleidingen.
Mijnramp te Marcinelle – link met Kampenhout (9-11 september 2016)
Tijdens het weekend van 9, 10 en 11 september stelden heemkring Campenholt en de gemeente
Kampenhout de onderzoekers een gedeelte van de Glazen Zaal ter beschikking voor het organiseren van een
kleine herdenking.
Niet alleen realiseerde het onderzoeksteam een uitgebreide en prachtige tentoonstelling, tevens hield Ellen
Ogez dagelijks voordrachten en werden de onderzoeksresultaten (met uitgebreide beschrijving van de
rampdag, integrale getuigenissen en meer dan 200 foto’s) gebundeld in een 122 bladzijden tellend
naslagwerk, tegen spotprijs aangeboden aan de duidelijk zeer geïnteresseerde bezoekers.
Presentatie oude foto’s en postkaarten van deelgemeenten (03 oktober 2016)
Zoals beloofd op 4 april werd voor KVLV Kampenhout door onze heemkring opnieuw een
PowerPointvoorstelling gegeven met oude foto’s en postkaarten van Berg, Buken, Nederokkerzeel en Relst
in de bar van zaal Pax. De dames, een dertigtal, vonden het fantastisch en benadrukten dat wat Campenholt
doet, de moeite waard is.
Deelname Genealogische bijeenkomst in Ravenstein (Boortmeerbeek – 19 & 20 november 2016)
Naar jaarlijkse gewoonte namen wij deel aan het 18de genealogisch weekend in de oude pastorij van Hever.
Onze boeken werden er te koop aangeboden en informatie aangaande Campenholt werd verstrekt aan
geïnteresseerden. Een verhoogd aantal bezoekers omwille van een tentoonstelling rond onderwijs (met
ingerichte klas) had ook voor onzer stand gunstige gevolgen.
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17 december 2016 Voorstelling jaarboek met tentoonstelling (Park van Relst)
Een onderwerp uit het jaarboek (begrafenisrituelen) werd toegelicht aan de hand van een tentoonstelling die
door onze leden zeer werd op prijs gesteld. Objecten werden ingebracht door de eigen leden,
begrafenisonderneming Pues, de heemkring van Herent en twee privéverzamelaars (Jean-Marie Verhulst met
bidprentjes/doodsbrieven en Frans Van den Heuvel met stukken van de 15e tot de 19e eeuw). Heemkringen uit
het omliggende fotografeerden diverse stukken en zullen zeker inspiratie opgedaan hebben voor hun
toekomstige activiteiten. De tentoonstelling werd gedragen door de Werkgroep Ars Moriendi die maandelijks
samenkwam en ter voorbereiding de kerken en kerkhoven van Groot-Kampenhout bezocht.
Kerstmarkt in Kampenhout (20 december 2016)
Voor de derde keer organiseerde de gemeente een kerstmarkt op en om het gemeenteplein van Kampenhout.
Er was ongeveer evenveel volk op de been als editie 2015.
Campenholt mocht niet ontbreken en had weer een gezellig standje opgebouwd in de Glazen Zaal. Ook deze
bleek dit jaar een schot in de roos. Vele toevallige passanten maakten voor de eerste keer kennis met de
heemkring, velen werden met plezier lid-abonnee. Het nieuwe jaarboek werd vlotjes verkocht en gesmaakt.

5) Overzicht activiteiten 2017
-

Quiz Natuurpunt op 11 maart
De heemkring nam deel met: Hubert, Willy, Eric, Wouter en Rie.
Zij eindigden 10de op 42.

-

Nacht van de geschiedenis op 21 maart
http://www.kampenhout.be/davidsfonds/

-

Tentoonstelling over Torfbroek op 14 mei
Samenwerking met Natuurpunt, zal doorgaan refter Berg. Heemkring zal enkele infopanelen
opmaken en aanleveren.

-

Gegidst bezoek Schoonselhof (Antwerpen) op 21 mei

-

Tentoonstelling Kampenhout kermis op 9-11 juni
Er wordt gezocht naar een thema: een eerste voorstel is om, aansluitend op de tentoonstelling van het
OCMW naar aanleiding van het 25 jarig bestaan Molenstee, iets te doen rond de periode vóór
Molenstee, rusthuis Sint- Jozef + de nieuwe functie en verbouwing van de boerderij.
Nieuwe werkgroep is aangewezen, maar er moet een ‘trekker’ aangesteld worden
(mogelijks Jean-Pierre Magdaleens ?).

-

Open Monumentendag op 10 september
Er werd contact opgenomen met de eigenaar van kasteel Ter Loonst (zal pas voor binnen enkele
jaren zijn). Opletten met inschrijvingsdatum!
Ander voorstel:
Gerestaureerde kapellen ?
• Eventueel terug een zandtapijt voor een kapel (Processie Pinkstermaandag)
Centrum Buken ? => hier gaat de voorkeur naar uit
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-

Jaarboek 2017
- doorgeven van geplande artikels
- voorstelling zal doorgaan op 16 en 17 december in de glazen zaal, gecombineerd met tentoonstelling
170 jaar K.F. De Eendracht Kampenhout

-

Vredesboom
In het kader van de herdenking van WO I met de bedoeling vredesbomen te planten: hiervoor wordt
gezocht naar een geschikte locatie.
Mogelijk plaatsen m.b.t. WO I: Frijselstraat, Kampenhout-Sas, Buken centrum, Relst (in de buurt van kerk),
Tuin pastorie Kampenhout, ...

-

Inventarisatie van de kerkhoven/begraafplaatsen
Als voorbeeld wordt verwezen naar
http://erfgoedcelkapelleopdenbos.be/
Wordt verder uitgespit door de Wammers.

-

Boek Lauwers: het boek van Jos Lauwers wordt, op vraag van het gemeentebestuur, geactualiseerd. Het is
niet de bedoeling om het boek te herschrijven maar eerder om het te actualiseren en beknopt aan te
vullen met gebeurtenissen die hebben plaats gevonden na de laatste druk. Er is een mondelinge toelating
van de familie Lauwers voor deze herwerking, maar deze zal nog formeel gevraagd worden.
Een werkgroep bestaat uit: Gerry Croon, Hubert Gulinck, Marcel Andries, Hugo Schoevaerts, Paul
Behets en Willy Schoevaerts.
De geactualiseerde versie zal nagelezen worden door een aparte, nog te bepalen, groep.
=> Op langere termijn is het wel de bedoeling om een volledig nieuw boek over Kampenhout te
schrijven.

-

Index van de jaarboeken.
Paul is bezig met een index van personen en zaken van onze jaarboeken. Voor 2011 en 2016 is deze klus
reeds geklaard en raadpleegbaar op onze website.

-

Burgemeesters van Kampenhout (Jean-Pierre Magdaleens) op foto's genomen op de
begraafplaatsen van Relst en Kampenhout komen verschillende burgemeesters voor.
Suggestie om daar rond verder te doen met de Wammers.
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6) Financieel overzicht werkjaar2016
Saldo 01/01/2016 om 00u00: + 2.162,91 euro
Inkomsten
Subsidies:
Verkoop jaarboek 2011:
Verkoop jaarboek 2012:
Verkoop jaarboek 2013:
Verkoop jaarboek 2014:
Verkoop jaarboek 2015:
Verkoop jaarboek 2016:
Lidgeld 2016:
Lidgeld 2017:
Rest toog Relst 17/12
Diversen:
Totaal inkomsten 2016:
Totaal :
Saldo 01/01/2017 om 00u00:

1.250,00
0,00
100,00
85,00
135,00
990,00
2.205,00
555,00
445,00
181,50
41,91

Uitgaven
Aankoop materiaal + boeken:
Verzekeringen:
Verzendingskosten:
Drank, e.a.:
Km-vergoeding:
Lidmaatschappen:
Drukwerk Jaarboek 2016:
Huur zaal Park van Relst 17/12
Diversen:

293,57
268,23
52,38
622,57
86,03
20,00
3.274,70
200,00
168,00

5.988,41
+ 8.151,32

Totaal :

- 4.985,48

+ 3.165,84 euro

7) Varia
-

Wandeling langs Silsombos (Zwarte Madam, Stenen Goot, Schaliëndak)
- met Willy Verbist als gids (gevraagd door Hugo => Hugo zal het verder bekijken. Eventueel later
dergelijke verhalen opnemen (folklore) opnemen in Jaarboek.
- of deelname aan de wandeling van senioren Boortmeerbeek (Yolanda De Heyn is contactpersoon) op
8 augustus ?

-

Naambordjes aan waterlopen in Kampenhout
Hugo en Hubert zullen zorgen voor inschatting aantal, voorstel plaatsen, …

-

Aansluiting Regionaal Landschap Dijleland.
Vergadering gaat akkoord om zich hierbij aan te sluiten. Marcel Andries zal aansluiting regelen.

-

Heemkring VZW i.p.v. feitelijke vereniging
Hubert stelt dat tegenstrijdigheden staan in het Huishoudelijk Reglement.
De Raad van Bestuur zal de nodige stappen ondernemen om over te stappen naar een vzw. De RVB zal
terugkoppelen met de AV van Campenholt voor de zomer 2017. Hugo zal op basis statuten Heemkunde
Vlaanderen een eerste voorstel ontwerpen en terugkoppelen met leden AV.
De verslagen van AV staan op de website. Marcel Andries zal het verslag van AV rondsturen naar de lidabonnees.
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-

Giften in de schijnwerper (Facebook ?)
Doch wat gaan we bewaren, welke giften aanvaarden … ? Momenteel verzamelen sommige leden ten
eigen huize.
We stellen voor principieel om zaken te aanvaarden => er zijn ‘Schenkingsakte’ => deze moeten meer in
gebruik geraken.
Nieuwe giften kunnen wel eens gepresenteerd worden op facebook.

-

Suggesties:
- voordracht rond Hofstade
- opletten dat de bijeenkomsten op zaterdagvoormiddag niet te beladen zijn (afwisselen
informatieve vergadering versus voordracht).

Marcel Andries
Voorzitter

Gerry Croon
Secretaris

Heemkring Campenholt

GA NAAR RAPPORT

Alle websitegegevens

1 jan. 2016 - 31 dec. 2016

Pagina's
Alle gebruikers
100,00% Paginaweergaven

Verkenner

Paginaweergaven
500

250

april 2016

Paginatitel

juli 2016

oktober 2016

Paginaweergaven

Paginaweergaven

31.929

31.929

% van totaal: 100,00% (31.929)

% van totaal: 100,00% (31.929)

1.

Campenholt - Documentatiecentrum - Genealogie : bidprentjes en
doodsbrieven

3.438

2.

Campenholt - Heemkring Kampenhout

2.561

3.

Heemkring Campenholt

1.986

4.

Campenholt - Documentatiecentrum - Genealogie : registers doop trouw - overlijden

1.817

5.

Campenholt - Geschiedenis: Ancien régime

1.673

6.

Campenholt - Documentatiecentrum - Genealogie : overzicht

1.229

3,85%

7.

Campenholt - Vereniging: bestuur

1.221

3,82%

8.

Campenholt - documentatiecentrum: overzicht

944

2,96%

9.

Campenholt - Nieuwsberichten

944

2,96%

10.

Campenholt - Documentatiecentrum - beeldbank

816

11.

Campenholt - activiteiten: overzicht

655

2,05%

12.

Heemkring Campenholt - Documentatiecentrum - Genealogie

644

2,02%

13.

Campenholt - Documentatiecentrum - Patrimonium: foto's

634

1,99%

14.

Campenholt - Geschiedenis: post-WO II

576

1,80%

15.

Campenholt - Publicaties jaarboeken

518

1,62%

16.

Heemkring Campenholt - Genealogie: Bidprentjes en doodsbrieven

517

1,62%

17.

Heemkring Campenholt - Genealogie: Registers doop - trouw overlijden

500

1,57%

18.

Campenholt - Patrimonium - gebouwen: Kasteel Ter Balkt
(Nederokkerzeel)

405

1,27%

19.

Campenholt - Documentatiecentrum - Genealogie : Tellingen

380

1,19%

20.

Campenholt - Publicaties

363

1,14%

21.

Campenholt - Documentatiecentrum - Patrimonium: archeologie

349

1,09%

22.

Heemkring Campenholt - Beeldbank

329

1,03%

23.

Home page

312

0,98%

24.

Heemkring Campenholt: Activiteiten - verslagen

280

0,88%

10,77%
8,02%
6,22%
5,69%
5,24%

2,56%

25.

Campenholt - Patrimonium - gebouwen: Parochiekerk Onze-LieveVrouw (Kampenhout)

256

0,80%
Rij 1 - 25 van 267
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