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***
Inleiding
Voorzitter Marcel Andries verwelkomt de drie nieuwe belangstellenden in de heemkring.
De nieuwkomers zijn Ellen Ogez, Agnes Peremans en Willy Christiaens. Zij worden ingelicht
over de werking van de heemkring. Zij kunnen, indien ze dit wensen, deel uitmaken van één
of meerdere werkgroepen die in het kader van de heemkring zijn opgericht.
Ellen is geboeid in heemkunde onder meer op gebied van volksverhalen en folklore en hoopt
haar steentje bij te dragen door bijvoorbeeld het schrijven van verhalen.
Het echtpaar Christiaens-Peremans is eveneens geïnteresseerd in het verleden van onze
gemeente. Zij zijn via Marcel Andries en Geert Van Hoof in contact gekomen met de
heemkring.
1. Website van de heemkring.
De voorzitter licht de leden in over een nieuw idee dat is ontstaan met betrekking tot een kaart
van Kampenhout met foto’s, verwerkt in de website van de heemkring.
Huub geeft toelichting over dit project. Het plan is om, in samenwerking met een persoon die
reeds dergelijk project heeft opgestart m.b.t. de steden Leuven en Tienen, op onze website een
stratenplan van Groot-Kampenhout op te nemen waar op belangstellende straten punten
kunnen worden aangeklikt om zo foto’s met begeleidende tekst te kunnen raadplegen
aangaande bezienswaardigheden die zich in deze straat bevinden (bijvoorbeeld gebouwen of
oude straatgezichten).
De persoon die het project voor Leuven heeft uitgewerkt is bereid gratis samen te werken met
onze heemkring om dit ook voor ‘Campenholt’ te verwezenlijken. De betrokken persoon doet
dit als hobby en het is niet zijn bedoeling het project financieel uit te buiten noch voor
publiciteit te gebruiken. Hij ziet dit als een gentlemen’s agreement in internet. Huub wil
hiervoor zijn foto’s en prentkaarten ter beschikking stellen en het nodige doen om de
gegevens in te brengen. Voor andere gedigitaliseerde foto’s waarover de heemkring beschikt
en afkomstig van de collectie van Jean-Marie Verhulst zal aan laatstgenoemde de toelating
moeten gevraagd worden om de foto’s voor dit project te mogen gebruiken.
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Het in orde brengen van de kaart van Kampenhout met foto’s, op de website van Campenholt,
gebeurt door Erik, onze webmaster, Huub, onze inbrenger gegevens en Frederic uit Leuven,
de ontwikkelaar van het programma.

2. Nacht van de geschiedenis.
Op 19 maart 2013 wordt de ‘Nacht van de geschiedenis’ in samenwerking met het
Davidsfonds en het Brabants Centrum voor Muziektradities georganiseerd. De heemkring zal
hieraan deelnemen. Paul Behets, lid van Campenholt, zal een voorstelling geven over het
oudschrift. Bij zijn voordracht zal hij bronnenmateriaal over Groot-Kampenhout verwerken
en uitleg geven hierover, b.v. oude notariële akten, processen-verbaal e.d. Hij zal ook beelden
laten zien van diverse archieven waar belangstellenden terecht kunnen voor hun opzoekingen
naar oude documenten.

3. Restauratie van kapellen
Emile De Backer geeft een stand van zaken in verband met de herstellingsprojecten van
kapellen in Groot-Kampenhout. Samen met Geert Van Hoof heeft hij recent een bezoek
gebracht aan de technische dienst van de gemeente. De gemeente zou bereid zijn de lasten te
dragen van de restauratie van vijf kapellen. Het gaat over de kapel Sint-Servaas (Berg Heide),
de kapel van List, Laar, de muurkapel van het Hof ten Candriesche (Lemmeken) en de kapel
in de Wilderse dreef (Ruisbeek). De gemeente zou geneigd zijn eerst nog een onderzoek te
laten uitvoeren door Monumentenzorg.
Voorzitter Marcel Andries zal ook nog afspreken met Koen Berwaerts van het ‘Regionaal
Landschap Dijleland’ die ook hun steentje zullen bijdragen tot de restauratie van de
muurkapel aan het Hof te Candriesche. Hij vraagt ook aan de werkgroep het dossier verder
nauw op te volgen opdat de projecten uiteindelijk zouden verwezenlijkt worden.
Greet Janssens vraagt of ook niet kan gedacht worden aan de herstelling van het orgel van de
kerk van Nederokkerzeel. Ook het orgel van de kerk van Berg zou moeten hersteld worden.
Hubert Gulinck meent dat een bezoek aan orgelbouwer Jean-Pierre Draps wellicht interessant
zou kunnen zijn. Marcel zal dan ook met deze laatste een afspraak trachten te bekomen.
4. Oorlogsherdenkingen
Ondervoorzitter Hugo Schoevaerts licht een project toe in verband met een ongeluk op 7
september 1944 toen drie kinderen in Nederokkerzeel het leven lieten bij de ontploffing van
oorlogsmateriaal tijdens de bevrijdingsdagen in ons land. Het toeval wil dat Hubert Boone
eveneens gedacht had iets te realiseren rond dit gebeuren. Hugo Schoevaerts ziet reeds enkele
actiemogelijkheden:
- restauratie van de graven van de slachtoffers ;
- een muziekstuk zou door Hubert Boone kunnen geschreven worden ;
- het uitwerken van een verhaal over het dramatisch gebeuren ;
- de scholen zouden kunnen betrokken worden bij het project.
Ellen Ogez ziet de mogelijkheid tot het schrijven van een kinderverhaal.
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Voorzitter Marcel Andries herinnert de leden aan een ander project voor de herdenking van
100 jaar Wereldoorlog I.
Samen met de gemeente en de Provincie Vlaams-Brabant wordt gewerkt aan een project van
een fietslus waar plaatsen of monumenten worden bezocht met betrekking tot de eerste
wereldoorlog (kerkhof op het Frijsel, kerk van Relst, Buken e.a.). Ook de huizen van
wederopbouw kunnen een thema vormen.
Hubert Gullinck verwijst naar een voorbeeld van Kortenberg waar aan studenten van de SintLucasschool werd gevraagd een overzicht te geven over de bouwstijlen van gebouwen in de
gemeente. Een dergelijk project m.b.t. Kampenhout zou interessant kunnen zijn.
5. Publicatie Jaarboek 2012.
De voorzitter stelt dat de einddatum (1 oktober a.s.) voor indiening van de teksten voor het
jaarboek nadert. Er zijn al meerdere teksten overgemaakt. De volgorde van de hoofdstukken
van het jaarboek zal dezelfde zijn als deze van de ingediende teksten. De eerste ontwerptekst
die werd ontvangen is deze van Godelieve Goos en Constant Gielens over de geschiedenis
van het Sint-Ceciliakoor van Berg dat dit jaar haar 75-jarig bestaan viert.
Van Alessa Swalens mochten we ‘Kampenhout, 950 jaar oud’ ontvangen en van Annelies
Peeters verwachten we nog een artikel over ‘St.-Stefanuskerk Nederokkerzeel’
Roger Imbrechts zegt dat de tekst over de ‘100 jaar transport Imbrechts’ zo goed als klaar is.
Liesbet Merckx legt de laatste hand aan haar tekst over het Torfbroek.
Paul Behets werkt aan tekst over Pastoor Van Hemelrijck die de parochie Berg onder zijn
hoede had in de periode 1780-1794.
Hugo Schoevaerts zal het verhaal brengen over een militair die in de oorlog in Kampenhout is
gesneuveld.
Koen Berwaerts zal trachten een artikel over het kasteel van Wilder klaar te krijgen.
Gerry Croon is bezig met een artikel over de fanfare van Kampenhout.
6. Vragen aan de heemkring.
De heemkring ontvangt regelmatig vragen van belangstellenden vooral over genealogie en
bidprentjes. Deze vragen komen toe op het algemeen emailadres van de heemkring en komen
terecht bij de voorzitter en de secretaris van de heemkring. De vragen worden doorgezonden
naar verschillende mensen van de betreffende werkgroepen. Men heeft niet altijd zicht op de
antwoorden aan de vraagsteller en weet dus niet of aan de verzoeker een antwoord werd
verschaft. Voorgesteld wordt om een copie van het antwoord aan de voorzitter en secretaris te
richten.
E-mail : heemkring@kampenhout.be
7. Bezoek aan de tijdelijke tentoonstelling ‘100 jaar De Wijnpers’.
Greet Janssens verwijst naar de aankondiging verschenen in het jongste nummer van
‘Gemeentenberichten Kampenhout’. In het Witloofmuseum van Kampenhout loopt van 1 tot
31 oktober een tentoonstelling over ‘100 jaar De Wijnpers’.
Zij stelt voor om deze tentoonstelling met de leden van de heemkring te bezoeken.
De vastgelegde datum van het gezamelijk bezoek is zaterdag 27 oktober 2012 te 10u00.
8. Interview van senioren.
Het is nog steeds de bedoeling om oudere mensen te interviewen die heel wat herinneringen
hebben over onze gemeente. Een mogelijkheid bestaat erin om de mensen uit te nodigen voor
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een babbel in een lokaal. Geopperd wordt dat het meest aangewezen is de mensen thuis te
bezoeken. Hierdoor vermijdt men een vervoersprobleem.
De aanschaf van een dictafoon voor de interviews zou wenselijk zijn. Hugo zal hiervoor
zorgen. Een eerste bezoek bij Mevr. Maria Janssens door Greet en Gerry is voorzien.

9. Genealogie-dag in Hever.
Dhr. Paul Behets meldt de leden dat heemkring ‘Ravensteyn’ van Hever een genealogie-dag
houdt op 17 en 18 november e.k. in de oude pastorij van Hever. Hij stelt voor dat de
heemkring zou deelnemen aan deze organisatie. Mevr. Jeanne Servranckx zal op deze
actiedag aanwezig zijn.
De heemkring kan een stand inrichten en haar jaarboek 2011 voor verkoop aanbieden.
Marcel Andries zal hiervoor contact opnemen met Jan Peeters (Heemkring Ravensteyn
Hever).
10. Om over na te denken :
Willy Christiaens herinnert zich toen hij enkele tientallen jaren geleden op het ‘Herderveld’ te
Berg witloof aan het uitrijden was met paard en ploeg, dat de ploeg vast zat op iets hard onder
de grond. Na wat met de schop gegraven te hebben stootte hij op een vierytal mooi naast
mekaar geplaatste kasseistenen. Daar hij toen meer met witloof dan met erfgoed bezig was
heeft hij niet verder gezocht maar stelt zich nu de vraag of het niet interessant zou kunnen zijn
ter plaatse verder te graven. Misschien kunnen nog andere (gebruiks)voorwerpen gevonden
worden en kunnen wij de archeologen een stapje vóór zijn.
In het verleden werden al gebruiksvoorwerpen (silexmessen, bijlen) gevonden op het
‘Lelleveld’ grenzend aan het ‘Herderveld’.
11. Volgende bijeenkomst van de heemkring :
zaterdag 06 oktober 2012 om 10u00 : zaaltje Bibliotheek, Tritsstraat, 5.

Willy Schoevaerts
Verslaggever
02.09.2012

Marcel Andries
Voorzitter
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