Campenholt – Heemkring Kampenhout
Verslag heembijeenkomst 18 februari 2012.
Voorzitter van de bijeenkomst: Hugo Schoevaerts (ondervoorzitter).
Verslaggever: Yvan Van de Venne.
Aanwezige leden ‐ sympathisanten: Greet Janssens (penningmeester) ‐ Hubert Gulinck ‐ Huub Van
der Steld ‐ Emile Debacker ‐ Erik Heymans ‐ Willy Schoevaerts ‐ Geert Vanhoof ‐ Liesbeth Merckx ‐
Roger Imbrechts ‐ Godelieve Goos ‐ Yvan Van de Venne.
Verontschuldigd: Marcel Andries (voorzitter) ‐ Gerry Croon(secretaris).
De vergadering ging deze keer door in het zaaltje van de bibliotheek en dat zal ook in de toekomst
het geval zijn.
Wegens de lange lijst van punten werd er meteen overgegaan tot de agenda:
1. Jaarboek 2011.
‐

Er werden al een 200‐tal exemplaren verkocht, waarmee we toch al uit de kosten zijn.
Momenteel blijven er een 80‐tal over. In totaal werden 20 werken geschonken (o.a. aan het
gemeentebestuur, Hubert Boone, rusthuis,... ).

‐

Er wordt vastgesteld dat er toch nog veel mensen zijn die niet op de hoogte zijn van ons
jaarboek en zelfs van het bestaan van onze heemkring.

‐

Van buiten onze gemeente hebben enkel Heemkring Kortenberg, HAachtse Geschied‐ en
Oudheidkundige Kring (Hagok) en Regionaal Landschap Dijleland gevraagd naar het jaarboek.

‐

Hugo gaat bekijken om met Hagok tot een uitwisseling te komen zodat wij dan hun
tijdschriften in de plaats kunnen krijgen.

‐

Gemaakte opmerkingen naar de aanpak van dit jaar?
o

Meer verkooppunten aanspreken.

o

Ook op de website aangeven en een bestelformulier ontwikkelen.

o

We zouden ook meer op de andere deelgemeenten moeten aansturen.

2. Jaarboek 2012.
‐

Hoewel we nog ruim de tijd hebben om het volgende jaarboek voor te bereiden, kan er best
nu al aan begonnen worden, want de maanden gaan snel voorbij.

‐

Een aantal leden heeft al een onderwerp voorgesteld, maar enkelen daarvan moeten nog
bevestigd worden. Hierbij een voorlopig overzicht (met voorbehoud):
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

100 jaar Davidsfonds in Kampenhout – Dirk Vanhoof
De geschiedenis van de fanfare – Gerry Croon
WOI in Kampenhout – Hugo Schoevaerts
Torfbroek – Liesbeth Merckx
Gemeenteplein Kampenhout (gebouwen)‐ zoon Marleen Fannes
Enkele uittreksels uit schepenakten van “vechtpartijen” – Jeanne Servranckx
De kerk Nederokkerzeel – Annelies Peeters (herwerking van haar thesis)
Vervoerbedrijf Imbrechts – Roger Imbrechts
Crash Berg 61 (update) – Kevin Cleynhens
De Tramlijn – Huub Van der Steld
De gazet van Campenhout – Willy Schoevaerts
“Ontdekkingen in de kerk van Berg” – Geert Vanhoof – Emile Debacker
Een nog te bepalen onderwerp ‐ Daniel Janssens

‐

Het is beter om voldoende artikelen te hebben. Indien te weinig plaats worden ze
doorgeschoven naar 2013.

‐

Om de zaken gestroomlijnd te laten verlopen werden er enkele data vooropgesteld:
* Indienen 1e versie tegen 15 september.
* Indienen afgewerkte versie (digitaal en met nodige verbeteringen) tegen 15 oktober.
* Einddatum naar de drukker is ergens midden november.

3. Inventaris.
‐

Momenteel spreken we eerder over een bibliotheek.

‐

Er werd gestart met een overzicht van de boeken en tijdschriften die aanwezig zijn in Villa
Lucie. Om opzoekingen eenvoudiger te maken werden de verschillende onderwerpen en
auteurs opgenomen in een Excel bestand.

‐

Dit werk moet nog verder gezet worden en alle hulp is hierbij welkom.

‐

Het bestand van het documentatiecentrum voorziet ook in de opname van krantenknipsels /
foto’s / stukken enz. Deze inventarisatie dient nog te gebeuren.

4. Parochiezaal Pax.
‐

Het gemeentebestuur van Kampenhout neemt deel aan de Monumentendag 2012. Er wordt
gevraagd naar zoveel mogelijk historische gegevens, foto’s, affiches, krantenknipsels,
anekdotes, enz.

‐

De Pax was vooral gekend als cinema, vandaar dat ook informatie over Cinema Rio welkom
is.

‐

Alles wat een goed verhaal kan opleveren en de zaal terug wat in de “cinema tijd” kan
brengen is hier welkom. Gerry Croon zal de gegevens verwerken, o.a. via een tentoonstelling.
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5. Oorlogsmonumenten.
‐

WO I: artikel voor gemeenteberichten van de oorlogsmonumenten van Kampenhout, Buken,
Berg en NOZ.

‐

Ook hier gaan we moeten navragen in het rusthuis of er nog meer geweten is van de
monumenten in onze gemeenten. Wie en waarom ze daar werden gezet.

Hierdoor kwamen we op een heemkundige hoek in het Rusthuis met 1 exemplaar van het
jaarboek om de bewoners deze te laten doornemen en ook weer een bestelformulier voor
andere geïnteresseerden.
Tot slot was er een uitwijding hoe verder de interviews van de bejaarden op te nemen en
hierover nog met Ann Peeters te spreken.
6. Wereldoorlog I.
Verwijzing naar een brief uit 1915 verkregen van Nora Claes met een beschrijving van de
gebeurtenissen te Buken bij het uitbreken van WO I.
7. Werkgroepen.
a) Geert Vanhoof heeft samen met Emile Debacker verder werk gemaakt van een inventaris van
de kapelletjes en, in voorkomend geval, de uit te voeren werken doorgegeven aan de Technische
Dienst van de gemeente:
a. Oude Kapel St.‐Servaas (Bergheide) ‐ foto’s genomen van een grote barst, waar ook
al strips werden aangebracht om verdere metingen uit te voeren naar de stabiliteit
(Filip Beelen).
i. Het dak van deze kapel is gelukkig wel nog in orde.
ii. Er staat ook nog een biechtstoel van Keizerin Zita.
iii. Vermits de barst een gevolg zou kunnen zijn van de vluchtheuvel werd een
afspraak gemaakt met Jan Blockmans en Stefan Peremans om toch eens
werk te gaan maken van onze kapelletjes naar meer onderhoud.
b. Kapel Humelgemse weg bekeken en opmerkingen doorgegeven. Deze muurkapel is
in slechte staat en is op privé‐eigendom gelegen.
c. Kapel op het Lemmeken aan “Cacaooh” werd helemaal herschilderd en ziet er nu
terug in orde uit.
d. Kapel van Laar (NOZ)– de deur zou dringend moeten hersteld worden. Het idee om 3
paaltjes te zetten om de kapel beter te beschermen tegen het verkeer zal ook
opgenomen worden. Gelijk zal er gevraagd worden of die ene boom niet weg kan en
dan terug 2 nieuwe aan te planten. Foto’s werden genomen om dit dringend te laten
opnemen.
e. Er zal gevraagd worden of Kampenhout lid is van “Monumentenwacht”. Hun advies
is zeer waardevol voor het onderhoud en restauratie van het patrimonium.
f. Tot slot werd er gewezen op de symboliek van telkens 6 linden aan de rechterzijde
van de kerk van Berg – Kampenhout – Nederokkerzeel (met ook het café de 6
Linden).
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b) Werkgroep bidprentjes: Hugo en Huub werken hier aan verder.
Huub heeft een scanner aangekocht voor het digitaliseren van de bidprentjes en doodsbrieven.
Bovendien kan men via een trefwoord zoeken in de verschillende bestanden, wat bijzonder
interessant is.
Op deze manier zijn er al 2.500 bidprentjes gescand.
Huub is ook bezig met boeken te scannen.
c) Werkgroep Historische Kaarten: Yvan, Hubert, Paul, Erik, Filip,
Na de eerste bijeenkomst op 27 september kwam er nog geen vervolg.
Yvan heeft aangegeven wegens tijdsgebrek en focus op een nieuwe baan liever geen trekkersrol
meer op te nemen in deze groep.
Hubert gaat proberen een afspraak te maken voor een bezoek door geïnteresseerden van de
Heemkring aan het Nationaal Geografisch Instituut om na te gaan welk extra kaartmateriaal en
luchtfoto’s over Kampenhout te verkrijgen zijn en aan welke prijs.
Voorlopig is in deze werkgroep ook de werkgroep “landbouw” ondergebracht. Hubert zoekt een
afspraak met het Centrum voor Agrarische Geschiedenis te Leuven, voor een werkbezoek van de
gehele heemkring.
8. Spreekwoorden en gezegden uit de streek.
‐

Een vraag vanuit Nederland naar spreekwoorden met uitdrukkelijke verwijzing naar 1 van
onze deelgemeenten werd besproken. Werderom dient er een betere definitie te komen van
“spreekwoorden” en “gezegden”. Wel moeten we ook opletten met uitspraken toe te
schrijven aan onze gemeente, terwijl deze toch ook wel meer algemeen gebruikt worden.

9. Waardevol erfgoed bij overlijden – verhuis.
‐

Melden bij vrienden, familie, kennissen dat wij graag op de hoogte worden gebracht.

‐

Hugo was net te laat om het archief van de koster van Kampenhout (Jef Vansteenweghen) te
redden. Reden te meer om aan te geven overal waar er een verhuis – opkuis – afbraak in het
verschiet ligt, de vraag te stellen of men interessante stukken aan de Heemkring wil
geven/schenken of laten inzien.

10. Vooruitzichten 2012.
‐

Geert Vanhoof haalde aan dat hij een bezoek kan regelen bij een buur om originele
partituren in te kijken die momenteel gedigitaliseerd worden.

‐

Dit jaar nemen we terug deel aan de Jaarmarkt in juni.

‐

Hubert gaat een afspraak maken om het “Centrum Agrarische Geschiedenis” te gaan
bezoeken.
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Deze mensen willen aan onze groep uitleg geven hoe ze tewerk gaan. Dat kan ons inspiratie
geven voor onze inventarisatie en manier van aanpak naar de kaarten alsook naar andere
onderwerpen in de heemkring.
Volgende zaterdagen zullen doorgegeven worden voor een mogelijk bezoek: 17/03 of 21/04
of 02/06. Gelieve deze data al vrij te houden.

11. Varia
‐

Er werden allerhande brieven – foto’s en oude documenten ingeleverd.

‐

Erik gaf aan dat er van de verzameling van Jean‐Pierre Verhulst al een eerste deel op de
website staat.

‐

Regelmatig wordt via e‐mail gevraagd naar informatie, vooral naar de bidprenten.

‐

Een andere vraag ging over de wapenschilden van Kampenhout. Volgens een uitgave van het
Gemeentekrediet (situatie voor de fusie) heeft alleen Kampenhout een officieel erkend
wapenschild. Na de fusie werd dit wapenschild behouden (= hetzelfde als Ternat). Berg,
Buken en Nederokkerzeel hebben dus ‐ in Belgische context ‐ geen wapenschild gehad. In het
ancien regime hadden de plaatselijke adellijke families uiteraard wel een wapenschild.

‐

De mogelijkheid wordt geboden om interviews af te nemen in Rusthuis Molenstee. Het
voorstel van Ann Peeters zal eerst besproken worden in de RvB.
Volgende heembijeenkomsten: 31 maart en 12 mei.

Hugo Schoevaerts
Ondervoorzitter ‘Campenholt’
heemkring@kampenhout.be
http://www.kampenhout.be/heemkring/index.php
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