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Agenda:

1) Verwelkoming & goedkeuring vorig verslag (op datum van 28 maart 2017)
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 15,1910 Kampenhout, marcel.andries2@gmail.com
Ondervoorzitter:HugoSchoevaerts,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
Bestuurslid: Paul Behets, St.-Martinusstraat 6, 2811 Hombeek ,paul.behets@telenet.be
De Raad van bestuur vergaderde in 2017 zes keer.

Het ledenaantal: lid-abonnees + consultatie registers
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Verkoop jaarboek
2011: 300 van de 300
2012: 288 van de 400
2013: 276 van de 350
2014: 257 van de 350
2015: 244 van de 350
2016: 263 van de 350
2017: 202 van de 350
Bijdragen in Gemeenteberichten
In 2017 vooral promo voor eigen activiteiten (zoals Nacht van de Geschiedenis, tentoonstelling,
voorstelling jaarboek 2017, …. ).
- Bijeenkomsten in LABO

In 2017 organiseerde de heemkring 6 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).
- Verwerken en beantwoorden van vragen door burgers met betrekking tot heemkunde Kampenhout

In 2017 werden alle zeventien inkomende vragen behandeld.

4) Overzicht activiteiten2017
(voor foto’s, zie website: http://www.campenholt.be/activiteiten.php)
NACHT VAN DE GESCHIEDENIS (21 maart 2017)
Zoals Dirk Vanhoof in zijn aankondiging vakkundig uitlegde, vond op dinsdag 21 maart 2017 al de vijfde editie van
de 'Nacht van de geschiedenis' plaats in Kampenhout. De samenwerking Davidsfonds, Campenholt en cultuurdienst
Kampenhout loont.
Meer dan 110 bezoekers vonden hun weg naar zaal PAX om te genieten van 'De Volgende Stroof'. Drie muzikanten
op het podium, omgeven met een aura van levenswijsheid. De heren Dree Peremans, Marc Houman en Bernard
van Lent brachten een avondvullend programma over Wannes Vande Velde. De drie vertelden gezapige anekdotes
over Wannes en speelden bekende en minder bekende songs van de kleinkunstenaar. 'Ik wil deze nacht in de
straten verdwalen' kon niet natuurlijk niet ontbreken. De aanwezigen leerden dat melodieën voor verschillende
teksten konden dienen.
Zo had Wannes op de melodie van 'Mijn Mansarde' ook tekst gezet, getiteld 'Deserteur'. Deze versie kreeg
Kampenhout te horen, nog niet eerder op cd verschenen! Tijdens de pauze werd het nieuwe boek door Dree
Peremans over Wannes ('Wannes, hier is hem terug') door Pol Hessels verloot. Proficiat aan nummer 81!
Algemene vergadering (28 maart 2017)
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:
Hubert Gulinck
Greet Janssens
Emile Debacker
Erik Heymans
Verontschuldigd:
Sonia Van den Dries
Willy Schoevaerts
Afwezig:
Geert Vanhoof,
Roger Imbrechts

VAARHAPPENING KAMPENHOUT-SAS (OPENING VAARSEIZOEN) (1 mei 2017)
Ondanks een stevige bries kregen onze hemers de tent open en met behulp van drie nadarhekken konden zij de
tent aan de grond houden. Aan de verbindingsstangen werden de panelen van de tentoonstelling over WO1
opgehangen, en met een versteviging door de buizen van de oude tent hingen de nieuwe buizen niet te ver door en
heeft het geheel het tot 18 uur uitgehouden. Super! Hugo is dan bij Carrefour koeken gaan halen en daarmee was
aan deze goede gewoonte ook voldaan. De dag kon niet meer stuk.
Vooral 's morgens was het rustig en na de middagpauze kwam er een beetje volk opzetten. Wat kontakten werden
gelegd en het feit van onze aanwezigheid is onze vorm van publiciteit. Tegen het einde van de dag heeft Greet een
jaarboek 2016 verkocht. De weergoden hadden alleen wat wind gestuurd en hielden de regen voor zich, zodat een
gezonde frisse dag op de buiten werd beleefd.
HEKSENPROCESSEN EN DE HEKS VAN KAMPENHOUT DOOR PROF. FERNAND VAN HEMELRYCK (8 mei 2017)
Voor een dertigtal leden van KVLV 50+ Kampenhout werd een lezing gehouden door Prof. Fernand Van Hemelryck
over de heksenprocessen in de late middeleeuwen en speciaal aangaande de heks van Kampenhout, Josyne Van
Vlasselaer.
Deze lezing werd enthousiast onthaald door al de KVLV-vrouwen en er werd verzocht dergelijke uiteenzettingen
later nogmaals te doen.
TENTOONSTELLING 'TORFBROEK 40 JAAR': DE VOORGESCHIEDENIS (14 mei 2017)
Op 14 mei 2017 vierde Natuurpunt 40 jaar beheer van het Torfbroek. Bij deze gelegenheid werd aan de Heemkring
Campenholt gevraagd om enige historische duiding te geven van de evolutie van het Torfbroek door de eeuwen
heen. Het werd een compacte tentoonstelling in het Sport- en Cultuurcentrum te Berg, in de marge van een
academische zitting. We konden de geschiedenis samenvatten in 23 A3 afbeeldingen met bijhorende tekst. Die
beschrijving begon met de geologische oorsprong van het Torfbroek als element van een oude riviervallei. Daarna
volgde de geschiedenis van de turfontginning die eindigde in het midden van de 18de eeuw. Na een
overgangsperiode met verlies van gemeenschapswaarde van het broek kwam het grootse project 'Les Eaux Vives',
tussen de jaren '20 en '70 van de 20ste eeuw. Tenslotte was er de ijver van de natuurliefhebbers om, tegen de
verkavelaars in, het gebied definitief te beschermen, eindigend in de overdracht van het beheer aan de Belgische
Natuur- en Vogelreservaten (nu Natuurpunt) in 1977.
De tentoonstelling werd samengesteld door Hubert Gulinck met bijdragen van Paul Behets, Huub van der Steld,
Gustaaf Imbrechts, Jan Wouters, Jean-Marie Verhulst, Rob Castermans, Nora De Leyn, Hugo en Pieter Abts.
Uit deze vrij snel tot stand gekomen verzameling documenten blijkt dat er beslist nog origineel opzoekwerk mogelijk
is en dat er meerdere heemkundige publicaties te schrijven vallen over het Torfbroek, eventueel in samenwerking
met Natuurpunt.
BEZOEK BEGRAAFPLAATS SCHOONSELHOF & FORT 7 IN WILRIJK (21 mei 2017)
Op zondag 21 mei 2017 hield Campenholt een uitstap naar Schoonselhof en aansluitend naar Fort 7 van de
Brialmont-fortengordel rond Antwerpen.
Vanaf verzamelpunt Villa Lucie werd koers gezet naar Wilrijk om er in de voormiddag begraafplaats Schoonselhof te
bezoeken onder leiding van Dr. Tamara Ingels, kunsthistorica en experte in funeraire cultuur. De leerrijke
rondleiding duurde een tweetal uur.
TENTOONSTELLING ‘VAN GODSHUIS NAAR RUSTHUIS’ (10-11 juni 2017)
Het bestaan van 25 jaar Molenstee werd feestelijk gevierd in het gelijknamige Woonzorgcentrum. De ideale
gelegenheid voor Campenholt om de geschiedenis van de voorloper hiervan, het Godshuis nader te onderzoeken.
De vertaling van dit onderzoek was een gesmaakte tentoonstelling in de Glazen Zaal tijdens het kermisweekend
(10-11 juni 2017). Door de opstelling in kamers werd de sfeer van het rusthuis van een eeuw geleden terug
opgeroepen. Ook werd de vondst van de 14 staties uit de nu afgebroken kapel getoond, terwijl met behulp van
teruggevonden delen van het altaar de voormalige kapel werd nagebootst.
Méér dan 400 bezoekers, waaronder ook collega's van naburige heemkringen, bezochten de Glazen Zaal. Er hing
een zeer gemoedelijke sfeer en er werd duchtig gekeuveld. Misschien dat de aanwezigheid van twee nonnen
hiervoor iets tussen zat? Ook vele oud-medewerkers van het rusthuis kwamen ter plaatse en wisselden hun
herinneringen uit.
De verwondering over de authenticiteit van de objecten sloeg de pan uit: gedenkstenen, klok en de reconstructie
van de oude kapel (afgebroken in 1988), ... de bezoekers keken hun ogen uit. Zeer stijlvolle infopanelen met
prachtige foto's maakten het werk af. Er werden nieuwe contacten gelegd, ideeën voor nieuwe projecten geopperd
en vele bezoekers kochten nog een Jaarboek, al dan niet ter vervollediging van hun collectie. Campenholt weet van
wanten!

UITSTAP FORT EBEN-EMAEL (13 augustus 2017)
Deze uitstap kon op een grote belangstelling rekenen van de leden van Campenholt. Met een 25-tal personen en
een minimum aan auto's vertrokken we rond 11:30 aan villa Lucie naar Eben-Emael om 'de reus onder de forten' te
gaan bezoeken. Ter plaatse hadden we nog even de tijd om onder een stralende zomerzon in de naastgelegen
brasserie Moulin Loverix een streekbiertje te proeven. Om half twee werden we door Hugo handig tot aan de ingang
geleid, waar een Nederlandstalige gids uit de buurt ons stond op te wachten. Door de enorme opkomst van
bezoekers werd onze groep echter aangevuld met 'outsiders'. Na een dik half uur wachten op Godot, konden we
eindelijk aan de 3 uur durende rondgang beginnen. De rondleiding werd voorafgegaan door een korte voorstelling
met slides en een vakkundige uitleg door de gids van wat er zich vooraf en op de bewuste 10 mei 1940 had
afgespeeld in en rond het oninneembaar gewaande fort. We werden gegidst langsheen de tunnels, gangen,
munitiedepots, geschutskamers, gepantserde deuren, ... Enkele lokalen werden ingericht met een permanente
tentoonstelling.

OPEN MONUMENTENDAG IN BUKEN (10 september 2017)
De kleinste deelgemeente van Kampenhout, is daarom nog niet de minste! Dat werd duidelijk op zondag 10
september 2017 na de begeleide wandeling doorheen het centrum van Buken. Gidsen Karel en Jan mochten een
100-tal geïnteresseerden boeien over de vele vergeten of afgebroken gebouwen, doorspekt met bloemrijke weetjes.
Buken kende vroeger 15 cafés, een brouwerij, een houtzagerij, een gemeentehuis, een zaal waar toneel werd
gespeeld en nog veel meer. De aanwezigen gingen naar huis met een kop vol verhaaltjes. De samenwerking tussen
de gidsenbond, Campenholt, Tref.Punt en cultuurdienst verliep uitstekend!
WANDELING SILSOMBOS IN NEDEROKKERZEEL (23 september 2017)
Op zaterdag 23 september stond een wandeling in het Silsombos te Nederokkerzeel op de agenda, met Willy
Verbist als gids. Met een 20-tal wandelaars vertrokken we aan het bezoekerscentrum Groene Vallei te Erps-Kwerps
en de weergoden waren ons goedgezind. Op het programma stond een tocht langs het Silsombos, de Zwarte
Madam, de Stenen Goot, kasteel/molen Ter Balkt.
PRESENTATIE OUDE FOTO’S VAN KAMPENHOUT VOOR BUURTRESTAURANT ‘PURE GOESTING’ OCMW KAMPENHOUT (24
oktober 2017)
Na het middagmaal van een zestigtal Kampenhoutse senioren en alleenstaanden werd door Campenholt een
beamerpresentatie gegeven van oude postkaarten, oude foto’s, van gebouwen en personen uit het verleden en
heden van Groot-Kampenhout. De aanwezigen vonden het zo interessant dat zelfs na twee uur er nog niemand
goesting had om de Glazen Zaal te verlaten, op vraag van meerderen werd dan ook beloofd dat dit nog eens kon
gebeuren bij een volgend etentje ‘Pure Goesting’.
LEZING BIJGELOOF DOOR PROF. BART LAUVRIJS (4 november 2017)
Om 10.00 uur in het Labo ontvingen wij godsdienstwetenschapper Bart Lauvrijs, gastdocent volksdevotie aan de
faculteit vergelijkende godsdienstwetenschappen in Antwerpen, auteur van verschillende boeken over feesten,
rituelen, vormen van bijgeloof, bijgeloof met betrekking tot het lichaam; taboes die verband houden met niezen,
geeuwen, krabben, urineren, spugen, en 'pretjes op het toilet' en zo veel meer. Foto's maken, dromen,
geometrische symboliek, kleurensymboliek, dieren (katten, muizen, mollen, geiten, ossen, spinnen e.d.), het
plantenrijk in volle glorie, het kosmische geestenrijk en aardse krachten, engelen, satan, elfen en
dwergen, belangrijke levensmomenten: dat alles en nog veel meer vormt het onderwerp voor bijgeloof en werd ons
op een sappige, boeiende en verhelderende manier gebracht door Bart Lauvrijs.
TRIPTIEK ‘DE HEILIGE DRIEVULDIGHEID’ IN DE KERK TE BERG (7 augustus & 12 oktober 2017)
Op 7 augustus werd in de kerk te Berg met PowerPoint een lezing gegeven voor een twintigtal senioren van het
VL@S van Boortmeerbeek over de triptiek ‘De Heilige Drievuldigheid’ een kunstwerk van de Vlaamse Primitieven
alsook op 12 oktober voor een vijftiental geïnteresseerde oud-leerlingen van Sint-Joris Brussel.
VOORSTELLING JAARBOEK 2017 & TENTOONSTELLING 170 JAAR FANFARE KAMPENHOUT (15 – 17 december 2017)
Voorafgaand aan de uitreiking van de Cultuurprijs 2017, stelde het bestuur van Campenholt fier het zevende
jaarboek voor in de Glazen Zaal. Anita van der Hoeven mocht als verdienstelijk lid een eerste exemplaar in
ontvangst nemen.
De talrijke aanwezigen konden daarna de rijke geschiedenis van de fanfare ontdekken. Gesticht in 1847 onder
impuls Josef De Neuf, bezit deze vereniging een uitgebreid archief. Het oudste document dateert van 1869, de
oudste medaille van 1852 (festival in Mechelen) en het oudste programmablaadje uit 1877 (waarbij Hendrick
Conscience ook geprogrammeerd stond). Infopanelen leerden je in het kort de belangrijkste gebeurtenissen. De
oude affiches (oudste van 1907), documenten, programmablaadjes, foto's en nog van alles deden de aanwezigen
zichtbaar deugd. Als kers op de taart verzorgde de fanfare nog een mini-optreden.

5) Overzicht nog voorziene activiteiten 2018
TENTOONSTELLING: KUNST IN HET KASTEEL - TER LOONST
(21-22-28-29 APRIL, 1-5-6 MEI 2018)
Vernissage, in aanwezigheid van minister Koen Geens en een prachtige tentoonstelling, telkens van 13 uur tot 18
uur. Op 1 mei van 20 uur tot 23 uur een extra nocturne om éénieder van een poëtische lichtspel te laten genieten.
ERFGOEDDAG 2018 (22 APRIL 2018)
Heemkring HAGOK organiseert een boekenverkoop in de pastorie van Wakkerzeel. Daar zullen wij ook aanwezig
zijn.
NACHT VAN CAMPENHOLT – TERLOONST (25 APRIL 2018)
Op woensdagavond 25 april 2018, 1ste 'Nacht van Campenholt'. Avondmaal in Hof Ter Loonst, met een voordracht
van bestuurslid Paul over de donjoncultuur in Vlaanderen.
VAAR(T)HAPPENING KAMPENHOUT-SAS (1 MEI 2018)
Zoals vorige jaren zal Campenholt aanwezig zijn.
LEZING "MOLENS" (12 MEI 2018)

Uiteenzetting door de heer John Verpaalen van ´Stichting Levende Molens´.
TENTOONSTELLING TIJDENS KAMPENHOUT JAARMARKT (26–27 MEI 2018)
JUBELVIERING: 150 JAAR SINT-ROCHUSKAPEL (16 AUGUSTUS 2018)
OPEN MONUMENTENDAG: PASTORIEËN IN KAMPENHOUT (9 SEPTEMBER 2018)
ONTHULLING VREDESBOOM & VREDESCONCERT (18 NOVEMBER 2018)
VOORSTELLING JAARBOEK 2018
TENTOONSTELLING KAMPENHOUT IN WO I

6)

Varia
Naambordjes aan waterlopen in Kampenhout
Facebook ?
Wat bewaren ? Momenteel verzamelen sommige leden thuis.
Suggesties: voordracht rond Hofstade

.
Wegens het ontslag van 3 leden AV werd voorgesteld dat de voorzitter de vraag zou stellen aan Steven
Vermeylen, Stijn Simons en Wouter Vanderbist of zij kandidaat-lid AV zouden willen zijn en werd goedgekeurd
dat zij, bij een positief antwoord, lid zouden zijn van de Algemene Vergadering.
.
Deze vraag werd door de 3 vooropgestelde kandidaten positief beantwoord.
Zij zullen dus uitgenodigd worden op de volgende Algemene Vergadering die zal plaats vinden tijdens de maand maart
2019.

7) Financieel overzicht werkjaar 2017

Saldo 01/01/2017 om 00u00:
+ € 3165,84
Inkomsten
Subsidies:
Verkoop jaarboek 2011:
Verkoop jaarboek 2012:
Verkoop jaarboek 2013:
Verkoop jaarboek 2014:
Verkoop jaarboek 2015:
Verkoop jaarboek 2016:
Verkoop jaarboek 2017:
Lidgeld 2017:
Lidgeld 2018:
Consultatie registers:
Diversen:

1250,00
0,00
160,00
120,00
165,00
100,00
1560,00
1845,00
200,00
360,00
200,00
63,91

Totaal inkomsten 2017:

6.023,91 Totaal :

Totaal :

Saldo 01/01/2018 om 00u00:

Marcel Andries
Voorzitter

Uitgaven
Aankoop materiaal, boeken, e.a.: 349,09
Verzekeringen:
189,31
Verzendingskosten:
175,01
Drank, e.a.:
1125,18
Km-vergoeding:
191,65
Lidmaatschappen:
65,00
Drukwerk: (3294,25 + 58)
3352,25
Diversen:
215,60

- 5.663,09

+ 9.189,75

+ 3.526,66 euro

Gerry Croon
Secretaris

