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Aanwezige leden ‐ sympathisanten: Greet Janssens – Hubert Gulinck – Huub Van der Steld – Liesbeth
Merckx – Geert Vanhoof – Roger Imbrechts – Godelieve Goos – Jeanne Servranckx
Verontschuldigd: Marcel Andries ‐ Gerry Croon – Jean‐Marie Verhulst ‐ Geert Vanhoof ‐ Emile De
Backer ‐ Erik Heymans ‐ Paul Behets ‐ An Peeters ‐ Rosette Billast ‐ Willy Vranckx.

De vergadering ging door in de vergaderzaal van de bibliotheek.
1. Verslag van de vergadering van 31 maart 2012
De correctie van de schrijfwijze van een naam van een heemkringlid (Godelieve Goos i.p.v.
Goes) wordt in het ontwerpverslag aangebracht. Het verslag van de vergadering wordt
goedgekeurd.

2. Uitwisselingsprogramma met andere heemkringen
Momenteel bestaat er met de heemkring van Steenokkerzeel (ter Ham) een
uitwisselingsprogramma. De heemkring heeft aan ter Ham een exemplaar van ons jaarboek
2011 gegeven. In ruil ontvangen wij het tijdschrift De Veerle van Steenokkerzeel. Met Hagok
(tijdschrift Hogt) en Erfgoedhuis Kortenberg (tijdschrift Curtenberg) wordt de mogelijkheid
van een uitwisselingsprogramma onderzocht.
Hugo is lid van de Semse (Zemst) en Huub van heemkring Ravenstein (Boortmeerbeek). De
tijdschriften/nieuwsbrieven die zij van ontvangen van deze heemkringen bezorgen zij aan ons
documentatiecentrum.
Aan Gerry wordt gevraagd of wij lid zijn Heemkunde Vlaanderen en of wij hun Tijd‐Schrift
ontvangen.
Godelieve heeft het jongste nummer van het tijdschrift Curtenberg twee maal ontvangen en
schenkt het dubbel exemplaar aan de heemkring. Er staan verschillende interessante
artikelen in, de meesten van de hand van Dr. Henri Vannoppen.
3. Tentoonstelling van de heemkring op 3 juni 2012: Kampenhout‐kermis
De nodige schikkingen dienen te worden genomen ter voorbereiding en uitwerking van deze
tentoonstelling. Er wordt al een eerste overzicht gegeven van de thema’s die aan bod zullen
komen, waarbij gestreefd wordt om iedere werkgroep aan bod te laten komen.
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Jeanine werkt aan een stand rond het thema genealogie: zij zal o.a. een voorbeelddossier van
een stamboom tentoonstellen, de gezinsreconstructies bij de hand hebben, uitleg geven aan
bezoekers ‘hoe begin ik aan een stamboom’, …
Hugo heeft op de tentoonstelling van 2011 de evolutie van bidprentjes van
Kampenhoutenaren voorgesteld. Hij stelt voor ditmaal hetzelfde te doen maar dan voor
doodsbrieven.
Hubert zal rond het thema ‘Oude kaarten’ kaarten van het Huys van List tentoonstellen (in
fotokaders).
De verzameling van Jean‐Marie biedt voor de tentoonstelling grote mogelijkheden. Aan hem
wordt gevraagd of hij rond een bepaald thema iets wil tentoonstellen.
Godelieve zal werken rond het thema dialecten. Zij zal een aantal dialectwoorden en –
uitdrukkingen verklaren via fotokaders. Deze actie wordt gekoppeld aan een wedstrijd
waaraan de bezoekers kunnen deelnemen (10 dialectwoorden verklaren). De winnaar
ontvangt ofwel het jaarboek 2011 ofwel het jaarboek 2012 als prijs. De kans bestaat immers
dat de winnaar het jaarboek 2011 al in zijn bezit heeft, vandaar de keuzemogelijkheid.
Willy Schoevaerts heeft enkele vergrootte foto’s aan het documentatiecentrum overgemaakt
die kunnen getoond worden, met de vraag of ze de namen van de ontbrekende personen
kunnen aanvullen. Geert heeft foto’s van de KVLV. Eventueel kunnen ook enkele artikels van
een regionale krant worden voorgesteld.
WO I en II: het guldenboek der vuurkaart, een helm, … zullen tentoon gesteld worden. Er zal
ook een oproep worden gedaan naar getuigenissen, documenten, foto’s, van WO I (en II)
Praktische afspraken:
‐ er zal worden nagegaan wanneer wij de raadzaal ter beschikking hebben (Gerry). Liefst al op
vrijdag zodat kan worden gestart met de opbouw van de tentoonstelling. De dag voordien
(zaterdag 2 juni) is er het bezoek aan het KADOC in Leuven. Het is dus nodig te weten of de
opbouw, hetzij vrijdag 1 juni, hetzij zondagmorgen 3 juni moet gebeuren.
‐ De namen doorgeven die de tentoonstelling bemannen / bevrouwen. Hebben al toegezegd:
Hugo, Willy Schoevaerts, Huub, Jeanne, Greet.
‐ Roger wil mee werken aan de opbouw op vrijdag 1 juni (indien vrijdag wordt toegestaan
door het gemeentebestuur)
‐ Er wordt onderzocht of een aankondiging over de tentoonstelling in de Streekkrant of
Passe‐Partout kan worden geplaatst (Gerry)
Ook opportuniteiten in de deelgemeenten dienen te worden onderzocht: voor Berg zou dit
kunnen doorgaan in het parochiehuis (b.v. tijdens Berg‐kermis of Berg Leeft). Ook in
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Nederokkerzeel zou een actie moeten worden georganiseerd (Okkerziel Bruist?). In Buken
heeft zopas een succesvolle tentoonstelling ‘Buken 325 jaar’ plaats gevonden.
Het is immers een doelstelling van de heemkring om in alle (deel‐)gemeenten actief te zijn.
3. Werkgroepen
‐

Kapelletjes: /.

‐

Inventaris: de eerste en derde dinsdag van de maand (om 18u30) is hiervoor een informele
bijeenkomst in de kelder van Villa Lucie. De gegevens worden door Hugo ingevoerd in een
databank.

‐

Genealogie: het inscannen van de bidprentjes en doodsbrieven is lopende.

‐

Historische kaarten: via Jeanne kunnen we foto’s van oude kaarten van het Huys van List
aankopen. Een afspraak met het Nationaal Geografisch Instituut zal nog gemaakt worden.

‐

Rusthuis: de opstart van gesprekken met de inwoners va het rusthuis heeft nog geen
resultaat opgeleverd omwille van het feit dat de animator op vrijdag niet aanwezig is. Greet
gaat opnieuw een poging doen

‐

Landbouw: Hubert herinnert de leden aan het bezoek op zaterdag 2 juni aan het KADOC. Het
CAG werkt aan een herschrijving van een standaardboek over de landbouw in België over de
periode 1750 tot heden. Hubert merkt op dat de regio Midden‐Brabant in het werk maar
beperkt aan bod komt in vergelijking met andere regio’s. De jongste honderd jaar is onze
streek uiteraard goed gekend voor zijn witloofcultuur maar quid de periode voordien?

‐

Scholen‐Onderwijs: Liesbeth vraagt of er geen acties en/of werkgroep rond scholen en
onderwijs kunnen worden opgestart. Het is een interessant thema dat zeker onze aandacht
verdiend.

4. Varia
‐

Greet gaat zorgen voor een bezoek aan de tijdelijke tentoonstelling over Raymond Impanis
(Witloofmuseum). De datum hiervan moet nog worden vastgelegd.

‐

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

Volgende heemmeeting: 16 juni (Gerry kan jij de vergaderzaal van de bib reserveren)

Hugo Schoevaerts
Ondervoorzitter Campenholt

Ledenvergadering 31 maart 2012

Willy Schoevaerts
verslaggever

Page 3

