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Aanwezig:
Raad van bestuur:

Hugo Schoevaerts, wnd. voorzitter,
Gerry Croon, secretaris
Huub Van der Steld, bestuurslid

Leden:

Hubert Gulinck
Emile Debacker
Erik Heymans
Wouter Vanderbist
Steven Vermeylen
Stijn Simons

Verontschuldigd:

Marcel Andries (penningmeester), Sonia Van den Dries, Willy
Schoevaerts

De algemene vergadering is rechtsgeldig: van de 12 stemgerechtigden zijn er 9 aanwezig. Een
stemgerechtigde bracht een volmacht binnen. Sonia Van den Dries geeft volmacht aan Hubert Gulinck.
Agenda:

1) Verwelkoming & goedkeuring vorig verslag (op datum van 27 maart 2018)
Het verslag werd goedgekeurd.

2) Stemming aanneming Felix Goossens als lid van de Algemene Vergadering
Campenholt
Het lidmaatschap van Felix Goossens als lid van de Algemene Vergadering werd unaniem
goedgekeurd.

3) Verkiezing leden Raad van Bestuur
De leden van de Algemene vergadering nemen kennis van het ontslag van Paul Behets.
De leden van de Algemene vergadering gaan akkoord met het behoud van Marcel
Andries, Gerry Croon, Hugo Schoevaerts en Huub Van der Steld als lid van de Raad van
bestuur. Daarnaast wordt akkoord gegaan met de toevoeging van Wouter Verbist en
Felix Goossens als lid van de Raad van Bestuur.
Tijdens de eerstvolgende vergadering van de Raad van Bestuur zullen de functies
aangeduid worden.

4) Overzicht activiteiten 2018
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4.1) Algemene info
-

Samenstelling Raad van Bestuur & vergaderingen
De RVB bestaat uit vijf personen. De bestuursleden zijn (2018):

 Voorzitter: Marcel Andries, Kutsegemstraat 15, 1910 Kampenhout, marcel.andries2@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
 Bestuurslid: Paul Behets, Sint‐Martinusstraat 6, 2811 Hombeek, paul.behets@telenet.be

De Raad van Bestuur vergaderde in 2018 5 keer. Op aanvraag kunnen de leden van het
schepencollege deze verslagen inkijken.
Het ledenaantal 2019: lid‐abonnees (190) + consultatie registers (42) (stand van zaken 26 maart 2019)
eind 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
11
31
85
81
100
138
183
217
223
232
Verkoop jaarboek Campenholt (stand van zaken 26

maart 2019)

2011: 300 van de 300
2012: 291 van de 400
2013: 283 van de 350
2014: 265 van de 350
2015: 253 van de 350
2016: 266 van de 350
2017: 225 van de 350
2018: 260 van de 350
Verkoop boek ‘Kampenhout in de Eerste Wereldoorlog’ (stand van zaken 26 maart 2019)
2018: 200 van de 350

-

Bijdragen in Gemeenteberichten
In 2018 vooral promo voor eigen activiteiten (Nacht van de Geschiedenis ‐ voorstelling jaarboek 2018
en bijhorende tentoonstelling)

-

Bijeenkomsten in LABO
In 2018 organiseerde de heemkring elf keer een bijeenkomst in het LABO waar op informele manier
over heemkunde/geschiedenis van Kampenhout gesproken wordt. Bij deze gelegenheid worden
de deelnames aan evenementen en de taakverdeling afgestemd. Soms komen er ook
gastsprekers (12 mei: presentatie ‘Molens’ door John Verpaalen. 11 augustus: lezing ‘Suriname’
door Pater Jan Verboogen).

-

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 2018 zijn toegevoegd als
bijlage.

-

WAM (Werkgroep Ars Moriendi) onder leiding van Paul Behets heeft een actieve rol gespeeld bij
het proces van (her)definiëring van het funerair erfgoed van Kampenhout (werkgroep Funerair
Erfgoed)
WOI (Werkgroep Kampenhout in WO I) samenwerking van Felix Goossens met Huub Van der Steld
en Hugo Schoevaerts. Zowel op Facebook als op onze website werd halfmaandelijks informatie
toegevoegd m.b.t. de Kampenhoutse soldaten en burgers en soldaten die op Kampenhouts
grondgebied zijn gesneuveld (Belgische en Duitse). Tenslotte volgde er een succesvolle
tentoonstelling op 14, 15, 16 en 17 december in de Glazen Zaal.

-
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-

Kapellekens in Kampenhout: werkgroep onder leiding van Felix Goossens aangaande historiek van
de kapellekes in Kampenhout met als eerste doel de restauratie van de kapel ter ere van de H.
Barbara in de Wilderse Dreef aan het domein van de familie de Broqueville.

4.2) Overzicht activiteiten 2018
(voor foto’s, zie website en Jaarboek 2018.
NIEUWJAARSDRINK (20 JANUARI 2018)
De eerste heembijeenkomst van 2018 werd een ‘Nieuwjaarsdrink’. We begonnen met een filmpje en een
uiteenzetting over het brouwproces van de bieren van de ‘Brouwerij van Campenhout’ door brouwer Kris
Smedts, waarbij graan, mout, kruiden, hop, wort, gist, mengen, ziften, koken, koelen, bottelen, lageren,…
allemaal aan bod kwamen.
En we weten nu hoe we stoer twee Witlov’s moeten bestellen. Dit alles gebeurde onder het goedkeurend
oog van Sint‐Arnoldus, patroon der bierbrouwers en herbergiers. De bijeenkomst werd afgerond met een
gezellig samenzijn, plannen maken voor het nieuwe jaar en uiteraard het degusteren van het bier,
voornamelijk Witlov 6 en Witlov 9.
VOORSTELLING: NEDEROKKERZEEL VROEGER EN NU (18 MAART 2018)
Met projectie van oude postkaarten en foto’s gaf Hugo in de Parochiezaal een beknopt overzicht van het
recente en minder recente verleden van Nederokkerzeel.
NACHT VAN DE GESCHIEDENIS:
LEVEN, LIJDEN, DOOD, LEVEN NA DE DOOD BIJ 5 WERELDGODSDIENSTEN (EN HUMANISME) DOOR BART LAUVRIJS (20 MAART
2018)
Alvorens Bart Lauvrijs, docent godsdienstwetenschappen, op ons los te laten, gaf Dirk Vanhoof een
overzicht van de 4 voorgaande edities van de Nacht van de Geschiedenis om te komen bij de 5de nacht met
als thema Religie.
De vijf wereldgodsdiensten stonden op het programma van Bart: Hindoeïsme – Boeddhisme – Jodendom –
Christendom en Islam met soms een zijsprong naar Shintoïsme en humanisme. Een uitgebreid programma
dat op een paar uur tijd moest uitgelegd worden. Een hele boterham!
Op een boeiende en erudiete wijze werden we ondergedompeld in ‘het geloof’. Bart gaf ons ook stof tot
nadenken.
TENTOONSTELLING: KUNST IN HET KASTEEL ‐ TER LOONST
(21‐22‐28‐29 APRIL, 1‐5‐6 MEI 2018)
Ook hier was Campenholt present! Een spetterende vernissage, in aanwezigheid van minister Koen Geens
en een prachtige tentoonstelling onder massale belangstelling, telkens van 13 uur tot 18 uur te bezoeken.
Op 1 mei van 20 uur tot 23 uur een extra nocturne om éénieder van een poëtisch lichtspel te laten
genieten. In ons laatste jaarboek kan u meer lezen over deze tentoonstelling (zie pagina’s 136‐148).
ERFGOEDDAG 2018 (22 APRIL 2018)
Ter gelegenheid van Erfgoeddag op 22 april hield de Haachtse heemkring HAGOK een boekenverkoop in de
pastorie van Wakkerzeel. Daar moesten wij natuurlijk ook aanwezig zijn.
Er waren in totaal 12 stands, waarvan 7 boekhandelaren en 5 heemkringen (Haacht nieuwe en Haacht oude
boeken, Keerbergen, Boortmeerbeek en wij). Het goede weer had veel volk de moed gegeven om te
komen, minstens toch voor een drankje en ook de boekhandelaren waren goed bezig. De heemkringen zijn
natuurlijk gekend voor hun aanbod en zo konden we toch één exemplaar jaarboek verkopen. Maar het
belangrijkste is onze aanwezigheid tonen, als een actieve heemkring. In de tuin voor de pastorie waren
verschillende eetkramen en ook de bar van Hagok deed goede zaken, want het was schitterend
terrasjesweer. Het geheel werd nog opgeluisterd door de harmonie, dus het werd een aangename
namiddag.
NACHT VAN CAMPENHOLT – TERLOONST (25 APRIL 2018)
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Op woensdagavond 25 april 2018 konden de leden van Campenholt tegen betaling deelnemen aan de 1ste
'Nacht van Campenholt'. Deze bijeenkomst vond plaats in het gastvrije Hof Ter Loonst, gedurende de
tentoonstelling 'Kunst in het Kasteel ‐ Ter Loonst 2018’. Een heerlijk diner verzorgd door The Catering
Company, de spraakmakende kunstwerken binnen en buiten sfeervol verlicht gecombineerd met de
interessante voordracht van bestuurslid Paul over de donjoncultuur in Vlaanderen.
VAAR(T)HAPPENING KAMPENHOUT‐SAS (1 MEI 2018)
Ondanks de aanvankelijke koude (6° C) en een straffe wind hebben vele bezoekers toch weer genoten van
de opening van het vaarseizoen in de jachthaven aan het sas van Kampenhout. Zoals de laatste jaren
gebruikelijk heeft ook Campenholt weer zijn stand opgebouwd, om de inwoners van onze gemeente kennis
te laten maken met de heemkring, uitleg te geven over de jaarboeken en vragen over onze gemeente te
beantwoorden.
BIJEENKOMST MET LEZING "MOLENS" (12 MEI 2018)
Na een korte toelichting over de lopende zaken door de voorzitter, gaf de heer John Verpaalen
van ´Stichting Levende Molens´ een uiteenzetting over molens.
Zowel de geschiedenis van de molens, de soorten molens (tredmolen, rosmolen, watermolen, windmolen)
kwamen aan bod.
Zo kregen we een overzicht van de verschillende watermolens: de onderslagmolen, de middenslagmolen en
de bovenslagmolen met een zijsprong naar de getijdenmolen.
Bij de windmolens kwam de staakmolen en de bovenkruier (grondzeiler ‐ bergmolen ‐ stellingmolen) aan
bod. Ook de functie van de molen is verschillend: graan malen, pletten van zaden voor olie, water
opvoeren, hout zagen, vlas zwengelen, elektriciteit opwekken,...
Vervolgens volgde een overzicht van de molens uit onze streek (driehoek Mechelen ‐ Leuven ‐ Brussel).
Door de mechanisatie, de economische crisis en de schaalvergroting van de landbouw is er een gestage
achteruitgang geweest van de molens sinds 1900. Vooral WO I was een ramp voor de windmolens. Zo
verdwenen er in Kampenhout 4 van de 5 windmolens uit het landschap.
Gelukkig was er een kentering door de klassering van de molens sinds 1970 waardoor de bestaande molens
bewaard blijven en gebruikt worden.
Kortom een boeiende uiteenzetting die getuigde van een grote kennis van de molens, ook in onze streek.
TENTOONSTELLING TIJDENS KAMPENHOUT JAARMARKT (26–27 MEI 2018)
Verschillende onderwerpen kwamen aan bod:
 werk van Raymond Elseviers met vele artistieke filmaffiches alsook oude filmpjes
over Kampenhout (Huub Van der Steld)
 oude munten, geldbriefjes en medailles (Willy Verbist)
 aankondiging/info over de tentoonstelling WO I (Felix Goossens + werkgroep)
LEZING: DONJONS IN ONZE STREEK (BIJEENKOMST LABO 9 JUNI 2018)
Tijdens het eerste deel van de bijeenkomst heeft bestuurslid Paul nogmaals een uiteenzetting gegeven over
de donjons in onze streek, voor diegene, die niet hadden deelgenomen aan de Nacht van Campenholt in
Ter Loonst.
In vergeten archieven werden documenten teruggevonden die wijzen op donjons te
Kampenhout, Ter Loonst, Berg en Lelle.
PIZZABUFFET IN HET LABO (14 JULI 2018)
Deze zomerse bijeenkomst werd afgesloten met een lekker etentje. Het pizzabuffet en de ijscoupe vielen
zeer in de smaak. Bedankt Kris!!!
SURINAME, LEZING PATER JAN IN HET LABO (11 AUGUSTUS 2018)
Tijdens de vorige bijeenkomst werd de vraag gesteld of we pater Jan niet zouden uitnodigen voor een
lezing over het leven in Suriname. Ons erelid was immers even met verlof in Nederlands‐Limburg. Al vlug
kregen we een positieve reactie van pater Jan en 11 augustus was een geschikte datum.
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Na een hartelijk weerzien volgde een boeiende uiteenzetting over de geschiedenis, de aardrijkskunde, de
religies, en vooral over de mensen van Paramaribo zelf met zijn verschillende etnische groepen. De tijd
vloog voorbij en al vlug was het 12.00 uur. Op de valreep werden nog enkele vragen gesteld.
Bedankt pater Jan!
JUBELVIERING: 150 JAAR SINT‐ROCHUSKAPEL (16 AUGUSTUS 2018)
Ieder jaar is er een mooie buitenviering aan de kapel in de Weisetterstraat. Het is een bindmiddel voor de
samenhorigheid van de buurt. Een traditie die ook aan andere kapelletjes in Relst wordt voortgezet, wat op
zich al een moderne vorm van een mirakel is.
Dit jaar kreeg de buitenviering nog een extra dimensie. De kapel vierde namelijk zijn 150 jarig bestaan, zij
werd immers gebouwd in 1868.
Donderdag 16 augustus 2018, op de feestdag van de Heilige Rochus, vierden de buurtbewoners,
parochianen en sympathisanten aan de Sint‐Rochuskapel in de Weisetterstraat, deze heugelijke
gebeurtenis met een eucharistieviering. Pastoor Patrick ging voor, het Ceciliakoor en de Koninklijke Fanfare
‘De Vlaamse Leeuw’ zorgden voor de feestelijk noot, terwijl de leden van de Heemkring Campenholt
instonden voor het historisch luik, waarvoor dank aan Felix Goossens.
OPEN MONUMENTENDAG: PASTORIEËN IN KAMPENHOUT (9 SEPTEMBER 2018)
Zondag 9 september nodigden heemkring Campenholt i.s.m. de cultuurdienst iedereen uit om de
pastorieën te bezoeken, nu de restauratie volledig achter de rug is (de grote pastorie alleen aan de
buitenzijde).
In de voormiddag was het aan de kinderen tot 12 jaar! Met een doe‐boekje mochten de kinderen (ouders
mochten mee) het 'Geheim van de pastorie' ontfutselen via een super spannende fotozoektocht.
In de namiddag waren er begeleide rondleidingen voor een bezoek in en om de pastorieën.
VOORDRACHT: TRIPTIEK DE HEILIGE DRIEVULDIGHEID, KERK BERG (15 SEPTEMBER 2018)
In de kerk te Berg werd een PowerPoint ‐presentatie met lezing gegeven voor 12 oud geïnteresseerde
Chiroleden uit Brussel – Laken over de triptiek ‘De Heilige Drievuldigheid’ een kunstwerk van de Vlaamse
Primitieven.
VOORSTELLING: RELST VROEGER EN NU (15 NOVEMBER 2018)
Met projectie van oude postkaarten en foto’s werd door Marcel Andries voor de dames van KVLV‐Relst een
beknopt overzicht van het recente en minder recente verleden van Relst gegeven.
STAMBOOMWEEKEND TE HEVER 17‐18 NOVEMBER
Ook dit jaar op 17 en 18 november vond in de Oude Pastorij in Hever het Stamboekweekeinde van de
heemkundige kring van Boortmeerbeek ‘Ravensteyn’ plaats en dit wel voor de 20e keer. Campenholt was
eveneens aanwezig met een stand voor de verkoop van boeken, om algemene inlichtingen over de werking
van de kring te geven en dit jaar vooral om onze tentoonstelling over WO I te promoten. Ondanks het
prachtige weer kwamen de gebruikelijke bezoekers weer opdagen en was het een prettige kennismaking
met oude én nieuwe belangstellenden. De heemkring verkocht enkele jaarboeken en sommige vragen
werden direct en andere via email beantwoord. Hartelijk dank aan de medewerkers Greet, Hubert, Huub
en Paul voor de bemanning van onze stand.
ONTHULLING VREDESBOOM & VREDESCONCERT (18 NOVEMBER 2018)
Op 11 november 1918 zwegen de wapens na vier jaar van waanzin en strijd. In 2018 zijn de gebeurtenissen
exact 100 jaar geleden.
In samenwerking met het Agentschap Natuur & Bos (WO1 project “Taking care of Flanders fields”) werden
overal in Vlaanderen Vredesbomen geplant ter herinnering van deze vier jaar oorlog.
Ook in Kampenhout werd een vredesboom geplant en een rotsmonument opgericht.
De boom werd officieel onthuld op zondag 18 november om 11.30 uur in aanwezigheid van het
schepencollege van Merelbeke, waarmee de gemeente Kampenhout sinds 2014 een broederband mee
opgebouwd heeft. In 1914 werden immers 181 Kampenhoutenaars in deze gemeente verzorgd en
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gehuisvest.1 Het is dan ook een mooi eerbetoon aan de gastvrijheid van de Merelbekenaars om deze
vredesboom te onthullen in aanwezigheid van personen uit Merelbeke. Heemkring Campenholt
ondersteunde deze activiteit.
In de namiddag volgde het Vredesconcert met bijna 100 muzikanten in zaal Den Ast. De harmonieën van
Merelbeke en de drie fanfares van Kampenhout sloegen de handen in elkaar. Meer dan 90 muzikanten
zorgden voor een sfeervol concert waarin woord, beeld en poëzie hand in hand gingen.
VOORSTELLING JAARBOEK 2018 + TENTOONSTELLING WO I (14‐15‐16‐17 DECEMBER 2018)
Stond op het programma bij de opening op 14 december:

‐ Opening tentoonstelling met voorstelling bezoekersgids door Felix Goossens
‐ Voorstelling jaarboek 2018 Heemkring Campenholt door voorzitter Marcel Andries
‐ Poëzie,voorgedragen door LieveGulinck en dorpsdichter Michiel Van Bulck
‐ Het koor“Cantabile” en Gerry Croon zorgen voor de muzikale omlijsting
‐ Toespraak door Monique Swinnen, gedeputeerde van de Provincie Vlaams‐Brabant
‐ Afsluitend woordje van burgemeester Kris Leaerts
‐ Aansluitend: receptie

Buiten deze activiteiten waren er in de loop van 2018 elf gewone bijeenkomsten in het Labo. Er was een
Algemene vergadering op 27 maart en er waren vijf vergaderingen Raad van Bestuur.

5) Beknopt overzicht gerealiseerde en geplande activiteiten 2019
OPSTART PROJECT INVENTARISATIE KERKARCHIEVEN
SAMENWERKING BIB: MAANDELIJKSE BIJEENKOMSTEN OP ELKE 3E ZATERDAG VAN DE MAAND EN AAN HET PUBLIEK DIRECTE
TOEGANG GEVEN AAN DE BOEKEN, DIE EIGENDOM ZIJN VAN ONZE HEEMKRING
BEZOEK AAN ABDIJ VAN AVERBODE (16 FEBRUARI 2019): ’S MORGENS EEN UITZONDERLIJK BEZOEK AAN HET SCHILDERIJ VAN
HET KASTEEL VAN LIST UIT NEDEROKKERZEEL EN EEN UITLEG MET DOCUMENTEN EN IN DE NAMIDDAG EEN FILMPRESENTATIE
VAN DE WERKING VAN DE ABDIJGEMEENSCHAP MET DAARNA EEN GEGIDST BEZOEK AAN DE ABDIJKERK.

QUIZ SCOUTS BERG (15 MAART 2019): DEELNAME DOOR DE TWEE PLOEGEN “CAMPENHOLT” EN “HOLTENCAMP”
1E WANDELING BEKEN, WEGEN EN STENEN (16 MAART 2019): ONDER LEIDING VAN HUBERT GULINCK EEN WANDELING
LANGS GEILRODE EN RUISBEEK, MET EEN INTERESSANTE UITLEG OVER DE BEKEN.
NACHT VAN DE GESCHIEDENIS (19 MAART 2019): TIJDENS DEZE EDITIE VAN DE NACHT VAN DE GESCHIEDENIS WAS HET
THEMA ‘MEESTERSCHAP’. ALS GASTSPREKER WAS OLBRECHT DE BOER GEVRAAGD, RESTAURATEUR EN BEDRIJFSVOERDER VAN
/BIJ IPARC. DE OPKOMST BEDROEG ONGEVEER EEN 50‐TAL PERSONEN.
TENTOONSTELLING RELST (KERMISWEEKEND, 4‐5 MEI 2019): THEMA: 110 JAAR SINT‐JOZEFSKERK
UITSTAP NAAR LANDLOPERKOLONIE MERKSPLAS (1 JUNI 2019)
BEZOEK MUSEUM BELGISCH/FRANS VERZET (SEPTEMBER)

1

Katrien Arnaut & Gerry Croon, ‘Campenhout vergeet die liefdadige menschen van Merelbeke niet’, Jaarboek Campenholt 2014, Kampenhout,
2014: 7‐18.
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TENTOONSTELLING VERVOER EN VOORSTELLING JAARBOEK 2019
2DE WANDELING MET HUBERT GULINCK
SAMENWERKING MET HET NATIONAAL GEOGRAFISCH INSTITUUT
PLAATSEN VAN NAAMBORDJES AAN WATERLOPEN (VERDER OPVOLGEN)
NIEUWE LOCATIE VOOR DE HEEMKRING (VERDER OPVOLGEN)

6) Goedkeuring financieel overzicht werkjaar 2018
Saldo 01/01/2018 om 00u00: + 3.526,66 euro
Uitgaven

Inkomsten
Toelagen: Gemeente
Provincie (WO I)

1250,00
4125,00

Verkoop jaarboek 2011:
Verkoop jaarboek 2012:
Verkoop jaarboek 2013:
Verkoop jaarboek 2014:
Verkoop jaarboek 2015:
Verkoop jaarboek 2016:
Verkoop jaarboek 2017:
Verkoop JB 2018 + WO1:
Lidgeld 2018:
Lidgeld 2019:
Consultatie registers:

0,00
30,00
70,00
80,00
90,00
45,00
750,00
3360,00
260,00
410,00
140,00

Totaal inkomsten 2018:

+ 10.610,00

Saldo + inkomsten 2018:

+ 14136,66

Aankoop materiaal, boeken, e.a.: 377,31
Verzekeringen:
104,88
Verzendingskosten:
244,18
Versnaperingen, avondmaal, e.a. 1530,56
Km‐vergoeding:
175,00
Lidmaatschappen:
100,00
Drukwerk: Jaarboek 2018
3295,15
WO I
4553,81
Website + registers:
229,40
Lezingen:
150,00
Kantoorbenodigdheden:
105,53
Bankkosten:
38,25
Tentoonstelling WO I:
1248,44
Monumentenwacht (inspectie)
90,00

Totaal uitgaven 2018:

Saldo 01/01/2019 om 00u00:

‐ 12.242,51

+ 1.894,15 euro

Het financieel verslag werd unanimiteit goedgekeurd
Saldo op 11 april 2019: 3.132,32 euro

7) Vernieuwing afgevaardigde en bestuursleden bij Regionaal Landschap
Dijleland vzw
Hubert Gulinck zal de heemkring vertegenwoordigen. Zijn naam wordt doorgegeven.
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8) Varia
a. Interviewen van interessante senioren.
Hubert haalt aan dat het zeer waardevol is om de levensverhalen van verdienstelijke senioren te
boek te stellen. We zouden deze mensen in kaart moeten brengen, en leden ter plaatse sturen om
de verhalen op te nemen. Deze zouden dan daarna uitgetypt moeten worden. Gerry haalt aan dat
de gemeente binnenkort software zal aankopen waarmee gesprekken uitgeschreven worden
in/naar een word document.
b. In kaart brengen van oude handelaars/ambachten
Dit idee leeft ook al langer. Er zijn invulfiches ter beschikking, concrete uitwerking blijft achterwege.
c. Bijeenkomsten Labo
Na beraad heeft de Algemene vergadering beslist om maar één tourné op kosten van de heemkring
te laten plaatsvinden tijdens de heembijeenkomsten in het Labo.
d. Heruitgave boek Lauwers
Het project om het naslagwerk van Lauwers heruit te geven ligt momenteel in hold. Het idee blijft
wel, maar de concrete uitvoering blijft onzeker. Het college is wel zeker bereid de financiële last
hiervan te dragen.
e. Nieuwe media
Stijn haalt aan dat verspreiding van emailberichten eventueel ook zou kunnen via de tool Mail
Chimp. Ook kan er aan gedacht worden om via You Tube filmpjes van/over Campenholt te
verspreiden. De AV is zeker voorstander om ook nieuwe media te gebruiken in de promotie van de
heemkring (zoals Hugo al actief doet met facebook). Wouter haalt ook aan dat er een erfgoed app
is van FARO en zal dit verder onderzoeken.
f.

Update projecten
a. Kampenhout van Weleer: Dit project kent een herstart. Huub en Eric volgen verder op.
b. Inventariseren van beken: Eric stelt voor om met QR code aan de bordjes aan de beken een
link te verzorgen naar de website.

9) Bijlage
a. Statistieken bezoekersaantallen website Campenholt
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