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Gemeente Kampenhout 

Provincie Vlaams-Brabant 

Gemeentehuisstraat 16 

1910       Kampenhout 

Tel    : 016 / 65.99.11 

Fax    : 016 / 65.69.58 

Website: www.kampenhout.be  
 

  

 

VERSLAG VERGADERING - 21 juni 2010– 

OPSTART HEEMKUNDIGE KRING 

 

Aanwezig: 

- Dhr. Jean Meeus, burgemeester 

- Mevr. Sonia Van den dries, hoofdmedewerker toerisme 

- Dhr. Gerry Croon, departementshoofd Culturele Zaken 

- Mevr. Greet Janssens 

- Dhr. Huub Van der Veld 

- Dhr. Eric Heymans 

- Dhr. Hugo Schoevaerts 

- Dhr. Marcel Andries 

- Dhr. Roger Imbrechts 

Verontschuldigd 

 Dhr. Geert Vanhoof 

 

Zijn geïnteresseerd en zullen op de hoogte gehouden worden: 

 Mevr. Godelieve Goos 

 Dhr. Hans Croon 

Dhr. Dirk Vanhoof 

 Pater Jan 

 Dhr. Willy Vandervelden 

 Dhr. Willy Poels 

 

Verslag:  

Doel: De dienst toerisme wenst aandacht te besteden aan het bewaren en ontsluiten van de 

lokale geschiedenis. Hiertoe wenst ze samen met geïnteresseerde burgers een heemkundige 

kring op te richten.  

Volgende interessedomeinen en suggesties werden vermeld: 

- Inrichten vaste rubriek in gemeenteberichten ivm heemkunde 

- Link op website gemeente 

- Interesse voor dialect(en)/volksliederen, genealogie  

- Inventariseren doopregisters 

- Inrichten tijdelijke tentoonstellingen in witloofmuseum 

- Aandacht schenken aan het verzamelen van info (oproep aan inwoners), 

catalogeren/klasseren/inventariseren, digitaliseren (ontsluiten) 

- Mondelinge overlevering van lokale geschiedenis registreren 

- Publicatie van jaarboeken 

 

Ondersteuning door de gemeente:  

- De kelderruimte(s) in het Oud-Gemeentehuis worden ter beschikking gesteld van de 

Heemkundige Kring.  

http://www.kampenhout.be/


2/2 

 

- De gemeente zal een nog niet nader bepaald werkingsbudget in de begroting voorzien.  

- Mevr. Sonia Van den dries, Dhr. Jean Meeus en dhr. Gerry Croon ondersteunen ten 

volle  

Projecten in voorbereiding door de gemeente: 

- Inrichten documentatiecentrum over Volksmuziek (cfr. Bibliotheek van dhr. Hubert 

Boone) en tentoonstelling (al dan niet permanent) van Huberts volksinstrumenten 

- Herdenking ’50
 
jaar na  vliegtuigcrash te Berg’: zaterdag 12 februari, gevolgd door 

tentoonstelling  (cfr. www.hangarflying.be)  

- Herinrichting oude pastorijen 

 

Opvolging:. 

- De dienst toerisme zal werk maken van inrichting lokaal in kelder en van de financiële 

ondersteuning in de toekomst.  

- De dienst toerisme zal met voorzitters van omliggende heemkundige kringen contact 

opnemen voor suggesties 

- Er wordt aan de geïnteresseerden gevraagd: 

o Om mee te denken aan een naam voor de kring 

o Eventueel logo 

o Te brainstormen over toekomstige projecten/doelstellingen 

 

 

Volgende vergadering: 

Een volgende vergadering werd vastgelegd op maandag 26 juli om 10.00 uur in Oud-

Gemeentehuis.  

 

 

Contactgegevens: 

Zie Excellijst in bijlage.  

 

http://www.hangarflying.be/

