Campenholt – Heemkring Kampenhout

Verslag vergadering 02 april 2011.

Voorzitters : Marcel Andries – Hugo Schoevaerts
Aanwezige leden ‐ sympathisanten : Greet Janssens (penningmeester)– Geert Vanhoof – Huub Van
der Veld – Erik Heymans – Roger Imbrechts – Godelieve Goos – Hubert Gulinck – Rosette Billast –
Yvan Van de Venne – Willy Schoevaerts
Aanwezig (later toegekomen): Gerry Croon (secretaris) – Willy Vranckx
Afwezig (gemeld): Emile Debacker – Filip Beelen –Marleen Fannes –Sonia Van den dries – Jean
Meeus – Willy Vander Velden – Paul Van Vlasselaer
Afwezig (vergeten te melden ? – zullen wel volgende vergadering uitgenodigd worden): Dirk
Vanhoof – Hans Croon – Pater Jan – Willy Poels

A) Wat werd er sinds de opstart zoal gedaan ?











De eerste stappen werden reeds in April/Mei 2010 ondernomen om ook in onze gemeente
een heemkring op te starten.
Officiële start 14 december 2010.
Ondertussen reeds 6de bijeenkomst voor alle leden waaronder een aantal specifieke
aktiviteiten :
o Bezoek aan het gemeente‐archief
o Bezoek aan het Erfgoedhuis Kortenberg in Erps
o VIP ‐ bezoek aan de tentoonstelling van de gevallen Boeing in Berg in 1961.
5 aparte vergaderingen van de Raad van Bestuur.
Er waren reeds een aantal vermeldingen en artikels in de Gemeenteberichten om mensen
geïnteresseerd te krijgen voor de Heemkring.
Artikels en foto’s in “Laatste Nieuws” en “Gazet van Antwerpen”
Tijdens de bijeenkomsten en eerste opzoekingen waren er reeds een aantal interessante
verrassingen die meteen aangaven dat er vele zaken kunnen opgenomen in onze aktiviteiten
maar dat we nu stilaan toch een aantal duidelijke richtingen moeten aangeven om langs
verder te werken. Bovendien moet de vereniging nu een eerste uitbreiding nemen met
nieuwe leden om zowel de interesse verder te wekken alsook de aktiviteiten te
ondersteunen en verder uit te werken.
Aktiviteit is er al, nu de verder uitbreiding en onderbouw opzetten :
o Onder de Raad van Bestuur is er reeds druk mailverkeer
o Door Erik werd een prachtige website uitgewerkt die nu vooral verder invulling moet
krijgen
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o Er werd een folder gemaakt met wat uitleg rond het doel en de aktiviteiten
o We werden reeds lid van het Verbond voor Heemkunde Vlaams‐Brabant
o De gemeente stelde reeds ter beschikking :
 Lokaal in de kelder van Villa Lucie
 Metalen schappen om materieel te stockeren
 Een aantal pakketten met tijdschriften
 Boeken vanuit het Witloofmuseum
o Schoolarchieven zouden moeten opgevraagd worden om als bron te dienen voor
verder opzoekingen
o De website werd door meerdere personen niet alleen geconsulteerd maar er volgden
ook reeds konkrete vragen voor verdere opzoekingen uit te voeren, voornamelijk
aangaande genealogie.
o Een aantal boeken werden aangekocht :
 Familie verbanden, gezinsconstructies van 1598 – 1822 van Jeanne
Servranckx uitgewerkt voor de ganse streek. Een 6‐tal boeken voor
Kampenhout‐Berg‐Nederokkerzeel‐Buken
 “Zoeken naar Sporen” (Familie Vanderick)
 Thesis over de geschiedenis van de kerk van Nederokkerzeel.
 “Parochiewezen in Kampenhout, Buken, Berg en Nederokkerzeel in de
middeleeuwen” van Verbesselt

B) Waar zijn we nu mee bezig ?









We zijn op zoek naar een geschikte software voor inventarisatie van onze stukken om
meteen met een goede struktuur te starten die ook nadien het consulteren via de website
mogelijk maakt en gelijk een goed overzicht zal geven van wat we stilaan gaan verzamelen.
Door de gemeente zou misschien een oude PC ter beschikking kunnen gesteld worden.
Het lokaal in Villa Lucie 1 avond om de 2 weken (bvb dinsdagavond tijdens openingsuren
gemeentediensten) open houden voor opzoekwerk (vrijwilligers gezocht om aanwezig te
zijn).
Info verzamelen over de kapellekes in Kampenhout.
Info over de processie van Kampenhout.
Opzoekingen rond vliegtuig crashes in Kampenhout tijdens WOII (Hugo)
Doodprentjes en doodsbrieven ingeven in een vaste database om te laten consulteren en
opvragen mogelijk te maken. Momenteel zijn er 760 beschikbaar op de website, maar in
totaal zouden er nu een 1300 beschikbaar zijn.
o Hugo verwerkt vooral de gegevens
o Roger zorgt voor klassement en op alfabet steken.
o Dubbels worden apart gehouden om eventueel aan familieleden door te spelen als er
vraag naar komt.
o Doodsbrieven blijven het meest interessante omdat hierop ook vele
familieverbanden worden weergegeven.
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o Op deze zaken komen er nu al een aantal vragen wat toch aangeeft dat er mensen op
zoek zijn. Internet is natuurlijk een heel sterk medium om op korte tijd deze
informatie ter beschikking te stellen en opvraagbaar te maken.
o Op doodprentjes staat dan weer informatie of verwijzing naar allerhande
verenigingen en via deze weg werd er o.a. vastgesteld dat er een kerkhof geweest is
op Frijsel.
o Er zou moeten uitgezocht worden of pastoors in het verleden bvb niet systematisch
doodsprentjes zouden bijgehouden hebben ? In Berg was er alvast niet veel meer te
vinden in de kerkarchieven maar is ook geweten dat er in 1964 een groot deel
documenten verhuisde naar het Rijksarchief.
Mogelijk moeten we eens kijken naar woningen die verbouwd worden waar jongere mensen
met minder interesse voor dergelijke zaken niets gaan weggooien wat ons heemkring
mogelijk zou interesseren ?
De bestaande verenigingen inventariseren en navragen of zij zelf mogelijk archieven
bijhouden ?

C) Hoofddoel en werkgroepen.






Zoals snel blijkt uit onze vergadering en deze oplijsting blijken er vele mogelijkheden te
bestaan om verder te gaan binnen de heemkring. Echter is er nood aan het opzetten van een
bepaalde struktuur om ook geen chaos te laten groeien en bergen informatie te krijgen die
niet consulteerbaar kan gemaakt worden.
Als hoofddoel werd dan ook vastgelegd dat we met de heemkring op een gestruktureerde
manier gegevens willen verzamelen gekoppeld aan voorwerpen – teksten ‐
kunstvoorwerpen – gebouwen enz. Daarvan in de eerste plaats zelf een studie willen maken
en daarna deze gegevens willen verwerken om ter beschikking te stellen van eender wie
interesse heeft. Bij het verschaffen van deze informatie zullen we ook altijd vragen om
feedback of een link naar het werk dat hiermee gestoffeerd werd om zo onze eigen database
te verrijken en te laten groeien.
Aangezien de onderwerpen nogal divers kunnen zijn rekenen we op ieders specifieke
interesse om ons te verdelen in werkgroepen:
o Met een groepsverantwoordelijke die de organisatie opneemt – vergaderingen zal
vastleggen voor zijn (haar) groep en rapporten opmaakt naar de Raad van Bestuur
o Deze groepen zullen apart samenkomen en aktief werken aan hun onderwerp(en) en
de heemkring op de hoogte houden van hun vorderingen tijdens de meer algemene
bijeenkomsten.
o Hieruit kunnen dan aparte tenstoonstellingen of aktiviteiten groeien, mee gedragen
door de ganse vereniging.

Ledenvergadering 2 April 2011

Page 3

Campenholt – Heemkring Kampenhout


Als eerste werkgroepen kwamen we al tot volgende lijst :
o Genealogie (Hugo – Roger ‐ Huub)
 Stambomen
 Doodsprenten en doodsbrieven
o WOI en WOII (Hugo ‐ Roger)
o Kultuur (Gerry – Marcel ‐ Geert)
 Kunstwerken – schilderijen – monumenten
 Gebouwen (kerken – kapel – processie)
 Gedenkstenen
o Landbouw (Greet – Hubert)
 Witloofmuseum
 Ooit was er mogelijk Vlas => verder uitzoeken
o Historisch kaarten (Yvan)
 Topografie
 Studie maken naar namen en oppervlaktes en andere verwijzingen
 Dit kan een goeie basis een aanknoping worden voor weer andere aktiveiten
te starten
o Sport (Willy – Marcel)
 De voetbalploegen van Kampenhout
 Wielrenners => Willy heeft reeds 2 boeken in eigen beheer uitgegeven
 Mogelijkheid van een tenstoonstelling over “geschiedenis van de sport in
Kampenhout”
 Duivensport
 Wip‐boogschieten
 e.a.
o Dialecten en taal in Kampenhout en omliggende (Godelieve)
 Woorden
 Zinconstructies
 Namen en toenamen
 Uitdrukkingen
o Diverse (Huub)
 Tramlijn
 Ter Bronnen
o Onroerend Erfgoed (Greet ‐ Geert)
 Gebouwen
 “industrie” zoals ooit een melkerij – brouwerij
 Verdwenen vroegere hotels, waarom in Kampenhout ?
o Inventarisatie
 Hoe onze gevonden informatie en voorwerpen organiseren
 Ter beschikking stellen van wie er wil opzoeken
 Klassificatie
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Er werden voorlopig namen op gekleefd van de mensen met eerste interesse, maar vooral om al wat
aanzet te geven om andere groepen op te starten of in beweging te zetten. Een aantal aanwezigen
hebben aangeven het allemaal eerst een rustig te bekijken en dan te laten weten waar ze in
meestappen. Iedereen kan ook naar eigen interesse in meerdere groepen werken.

D) Korte Termijn aktiviteiten




Bezoek Rijksarchief Leuven – zaterdag 9 april
Bezoek Halle – “Provinciale vergadering Heemkunde Vlaams‐Brabant “ Zondag 29 Mei
Thema “Kloosters en devoties”
Jaarmarkt Kampenhout mogelijk een kleine stand om bekend te maken dat er een
Heemkring in volle ontwikkeling is met reeds een aantal aktiviteiten – Hoofddoel
bekendheid en ledenwerving.

Yvan Van de Venne

Marcel Andries
Voorzitter
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