VERSLAG VERGADERING – 13 september 2010–
HEEMKUNDIGE KRING
Aanwezig:
- Mevr. Sonia Van den dries, hoofdmedewerker toerisme
- Dhr. Gerry Croon, departementshoofd Culturele Zaken
- Mevr. Greet Janssens
- Dhr. Jean Meeus, burgemeester
- Dhr. Geert Vanhoof
- Dhr. Hugo Schoevaerts
Verontschuldigd
- Dhr. Roger Imbrechts
- Dhr. Huub Van der Veld
- Dhr. Erik Heymans
- Dhr. Marcel Andries
- Mevr. Godelieve Goos
Zijn geïnteresseerd en zullen op de hoogte gehouden worden:
- Dhr. Hans Croon
- Dhr. Dirk Vanhoof
- Dhr. Willy Vandervelden
- Dhr. Willy Poels
- Pater Jan
Verslag:
Logo wordt door Erik Heymans aangepast.
Statuten en huishoudelijk reglement zijn lopende. De band heemkring en gemeente wordt
minder strak. De gemeente ondersteunt de heemkring met gratis ter beschikking stellen van
een (vergader)lokaal, een subsidie 2.500 EUR. Het departementshoofd Culturele Zaken zetelt
in raad van bestuur van Heemkring (ondersteuning + controle).
Toekomstige initiatieven:
Er werd gebrainstormd naar een onderwerp waarrond alle leden kunnen werken. Er werd door
de aanwezigen geopteerd om te werken rond ‘VILLA LUCIE’, het stamlokaal van de
Heemkring. Einddoel kan zijn: publicatie, tentoonstelling, …
Alle leden kunnen opzoeken/werken rond Villa Lucie als één gezamenlijk project door de
Heemkring. Aandachtspunten kunnen zijn (niet limitatief):
- Bouwgeschiedenis: wanneer gebouwd, verbouwingen/wijzigingen, waarom
verbouwingen/toevoegingen, glasramen, …
- Architect: wie, andere bouwwerken, …
- Bewoners: wie gewoond, familiebanden, relatie met Kampenhout, …
- Stilistisch onderzoek: gelijkaardige bouwwerken al dan niet zelfde architect,
- Tuinarchitectuur/indeling
- Ruimtes: functie verschillende ruimtes, indeling, …
- Beeldmateriaal: verzamelen van oude foto’s, tekeningen, grondplannen,
beschrijvingen door bezoekers/bewoners, …
1/3

- Getuigenissen: door voormalige bewoners, personeel, …
- ….. Enz. ….
Er werd afgesproken dat bevindingen doorgeven worden aan Gerry, die ze verzameld, en ten
gepaste tijde verspreid onder alle leden.
De leden worden aangespoord om naast het onderzoek rond Villa Lucie eigen
interessegebieden te blijven onderzoeken. Hierover mogen (korte) artikels geschreven worden
die hun weg kunnen vinden op de website van de heemkring en/of Gemeenteberichten.
Greet zal een artikel schrijven over de naam KAMPENHOUT voor Gemeenteberichten van
december (indienen begin november).
Toekomstige onderzoeksdomeinen:
- Zie ook vorig verslag
- Kampenhoutenaren en mijnramp te Marcinelle (8 augustus 1956)
- 2014: 100 jaar GROOTE OORLOG
- Straatnamen
- …
Greet informeert bij Kortenberg voor een bezoek aan heemkring aldaar.

Volgende vergadering:
Volgende vergadering op donderdag 28 oktober om 18.00 uur. Afspraak aan ingang huidig
gemeentehuis (Gemeentehuisstraat 16) => vergadering wordt voorafgegaan met bezoek aan
gemeentearchief

Bezoek erfgoedhuis met rondleiding door dhr. Van Noppen:
Zaterdag 23 oktober om 10.00 uur aan het Erfgoedhuis Kortenberg vzw, Dorpsplein 16, 3071
Erps-Kwerps. Allen welkom.
Meer info: http://www.erfgoedhuis-kortenberg.be/
Interessante links voor oude foto’s Kampenhout:
http://cartes-postales.delcampe.be/page/list/language,D,cat,8772,var,Postkaarten-EuropaBelgie-Vlaams-Brabant-Kampenhout.html
http://cartes-postales.delcampe.be/page/category/language,D,cat,712,var,Postkaarten-EuropaBelgie.html

In bijlage:
- Openings speech door dhr. Philip Baelus, architect, 13/06/2008
- Speech door dhr. Olbrechts
- Speech door dhr. Meeus
- Foto VILLA LUCIE met kanon (zie onder)
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