Campenholt – Heemkring Kampenhout
Verslag vergadering 31 maart 2012
Voorzitter van de vergadering: Hugo Schoevaerts (ondervoorzitter)
Verslaggever: Hugo Schoevaerts
Aanwezige leden ‐ sympathisanten: Greet Janssens (penningmeester) – Hubert Gulinck – Huub Van
der Steld – Emile Debacker – Erik Heymans‐ Willy Schoevaerts – Geert Vanhoof – Roger Imbrechts –
Godelieve Goes – Jean‐Marie Verhulst – Ann Peeters – Jeanne Servranckx
Verontschuldigd: Marcel Andries (voorzitter) ‐ Gerry Croon(secretaris)
De vergadering ging door in de vergaderzaal van de bibliotheek.
1. Jaarboek 2011
‐

De verkoop van het jaarboek verloopt zeer goed. Er zijn nog slechts een 30‐tal exemplaren in
voorraad.

‐

Afhankelijk van de kostprijs kan overwogen worden om een bijkomende bestelling te
plaatsen. De RvB zal dat verder opvolgen.

‐

In het Documentatiecentrum Vlaams Brabant, p.a. Rijksarchief Leuven, Vaartstraat 24 te
3000 Leuven, is er geen exemplaar van ons jaarboek aanwezig. Marcel of Gerry kijken na of
er een exemplaar werd verstuurd.

‐

Via een uitwisselingsprogramma met Heemkring ter Ham ontvangen wij nu hun tijdschrift
‘De Veerle’

2. Bezoek CAG / KADOK te Leuven op 2 juni
‐

Het bezoek gaat door in de voormiddag; details van het geplande bezoek worden later aan
de geïnteresseerden gemeld.

3. Kampenhout kermis: 3 juni
‐

Ook dit jaar kunnen wij gebruik maken van de Raadzaal

‐

Volgende onderwerpen kunnen onder andere aan bod komen:
documenten en voorwerpen die we ontvangen hebben zoals: zegel Paus Innocentius IIII, de
kaarten van het Huys van List, foto Tobie Goossens, affiche verkoop van gronden, paspoort,
afkoop legerdienst, oude akten, een uitgewerkte stamboom, stukken van het archief Jean‐
Marie Verhulst, …

‐

In een ‘zoekhoekje’ zouden we foto’s kunnen laten zien met de vraag of bezoekers de nog
onbekende personen kunnen aanvullen (bv KVLV)
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‐

We moeten wel trachten een structuur in de tentoonstelling te hebben.

‐

Er moet een voorbereidende vergadering(en) plaats vinden. Dit werk moet nog verder gezet
worden en alle hulp is hierbij welkom.

‐

In de toekomst moet ook nagegaan worden of er geen opportuniteiten zijn om in de
deelgemeenten iets op te zetten.

‐

Voor volgend jaar (2013) wordt een overzicht met foto’s van de Kampenhoutse kapelletjes
voorzien (ppt met beamer)

4. Werkgroepen
‐

Kapelletjes: Geert en Emile werken hieraan verder. Aan het gemeentebestuur wordt
gevraagd of een onderzoek via monumentenwacht mogelijk is.

‐

Inventaris: de eerste en derde dinsdag van de maand (om 18u30) is hiervoor een informele
bijeenkomst in de kelder van Villa Lucie. De volgende bijeenkomst is dus op 17 april.

‐

Genealogie: al de bidprentjes werden gescand door Huub. Voor het scannen van de
doodsbrieven heeft Huub een nieuwe scanner aangekocht.

‐

Historische kaarten: Hubert gaat nog een afspraak maken met het Nationaal Geografisch
Instituut.

‐

Rusthuis: Ann Peeters geeft een toelichting bij het project van het Rusthuis Molenstee. Ann,
Greet Janssens en Godelieve Goes zullen het project verder uitwerken en deelnemen aan de
gesprekken op vrijdag namiddag.

5. Varia
‐

Er werden allerhande brieven – foto’s en tijdschriften ingeleverd.

‐

In een volgende uitgave van Gemeenteberichten (of andere gelegenheid) de vraag stellen of
er mensen zijn die films gemaakt hebben van optochten, inhuldigingen of andere
festiviteiten.

Volgende heembijeenkomst: 12 mei

Hugo Schoevaerts

Ledenvergadering 31 maart 2012

Page 2

