Heemkring Campenholt
Bijeenkomst van de heemkring op 26 januari 2013.
Aanwezig:
Marcel Andries, voorzitter.
Godelieve Goos, Greet Janssens, Ellen Ogez, Jeannine Vermeylen, Paul Behets, Hubert
Bruyninckx, Emile De Backer, Hubert Gulinck, Erik Heymans, Roger Imbrechts, Hugo
Schoevaerts, Geert Vanhoof, Willy Schoevaerts.
***
1. Verslag vergadering van 6 oktober 2012.
Geen opmerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd.
2. Restauratie van kapellen.
Dhr. Geert Vanhoof geeft de jongste stand in verband met de restauratie van de kapellen.
Hij heeft contact opgenomen met dhr. Stefan Imbrechts, de pas aangestelde schepen voor
onder meer ‘patrimonium’. Dhr. Imbrechts heeft veel begrip voor het dossier en vroeg een
overzicht van de historiek. Geert heeft een memorandum doorgemaild naar dhr. Imbrechts
alsmede naar enkele belangstellenden. Het is de bedoeling nu zo vlug mogelijk een afspraak
te maken met de dienst Monumentenzorg voor een inspectie van de kapellen. Het gaat in
eerste instantie om de kapellen van ‘Laar’ en ‘Berg-Heide’. Van de ‘Laarkapel’ werd al een
grondige inspectie in 2009 uitgevoerd en een begroting opgemaakt. De muurkapel ‘Hof te
Candriessche’ is een apart geval omdat het een kapel in privé eigendom betreft.
Geert Vanhoof blijft, samen met Emile De Backer, het dossier opvolgen.
3. Aktiviteiten van de heemkring in 2013.
Voorzitter Marcel Andries geeft een kort overzicht van de geprogrammeerde aktiviteiten voor
de eerstkomende maanden:
26 februari: voordracht door dhr. Peter Hazen, over het uitgevoerd archeologisch onderzoek
nabij de Tritsstraat in Kampenhout.
19 maart: Nacht van de geschiedenis.
april : bezoek aan de heemkring ‘De Semptse’ (Zemst). Campenholt heeft nog geen reaktie
ontvangen op haar vraag om een bezoek te mogen brengen aan de heemkring. Eventueel kan
deze aktie vervangen worden door het bijwonen in ‘Den Ast’ van een filmvoorstelling over
Kampenhout, met filmbeelden over:
1) de brouwerij ‘Biertoren’,
2) een processie van Kampenhout in de vijftiger jaren,
3) een huwelijksjubileum van het echtpaar Smedts,
4) Relst – BJB-meisjes.
De voorzitter vraagt of er nog mensen zijn gekend die oude filmbeelden hebben die
betrekking hebben op Groot-Kampenhout. Enkele namen worden vernoemd (Albert Willems,
André Kempeneers,…).
26 mei: tentoonstelling in de Raadzaal van Kampenhout, georganiseerd door de heemkring ter
gelegenheid van Kampenhout-kermis.

De voorzitter herinnert de leden eraan dat jaarlijks twee tentoonstellingen worden gehouden,
één in Kampenhout en een tweede in één van de deelgemeenten. Dit jaar zal de tweede
tentoonstelling plaatsgrijpen in Nederokkerzeel in het kader van de aktie ‘Okkeziel bruist !’.
Greet Janssens vraagt of de tentoonstelling in Nederokkerzeel niet twee dagen kan duren. Dit
is echter moeilijk te verwezenlijken omdat het uitgenodigd Hollands orkest in het gebouw zal
verblijven.
6 juni: geleid bezoek aan de tijdelijke Accordeon-tentoonstelling. Dhr. Hubert Boone zal de
rondleiding verzorgen.
9 september: Open Monumentendag. Bezoek aan het Domein ‘Kasteel van Wilder’.
Rondleiding met uitleg over o.m. de noordelijke cascade, de boomgaard, ijskelder en kapel.
De heemkring zal haar medewerking verlenen. De actie vergt een goede voorbereiding en
organisatie met een beperkt aantal deelnemers. Inschrijvingen vooraf zijn noodzakelijk.
De voorzitter licht de leden in over een verzoek van de old-timersvereniging ‘Krak’ voor
medewerking aan een aktie ‘levend museum’ die zij in oktober 2014 wil organiseren ter
gelegenheid van het tienjarig bestaan van ‘Krak’.
4. Eeuwelingen in Groot-Kampenhout.
Dhr. Eric Bonckaert zou iets willen doen rond het thema ‘Eeuwelingen in GrootKampenhout’. Er zijn nog geen bijzonderheden gekend over deze aktie. Mocht iemand
belangstelling hebben om mee te werken aan dit thema, kan, indien gewenst, een werkgroep
worden opgericht.
De voorzitter stelt dat nog andere werkgroepen zouden kunnen worden opgericht. Hij denkt
onder meer aan het thema ‘Jeugdverenigingen’. In de loop der jaren zijn er verschillende
jeugdverenigingen aktief geweest in Kampenhout en zijn deelgemeenten waaronder V.V.K.S.,
V.V.K.M., Chiro, K.L.J., Roodkapjes, K.S.A. ...
5. Website van de heemkring.
Een luik ‘Kampenhout weleer’ werd op onze webpagina ontwikkeld. Deze pagina stelt foto’s
voor van bepaalde plaatsen en gebouwen in Groot-Kampenhout. Dhr. Huub Van der Steld
werkt dit project uit. Omdat Huub voor de te redigeren begeleidende tekst niet altijd over alle
nuttige elementen beschikt wordt gevraagd hem, indien nodig, gegevens te verstrekken.
Dhr. Erik Heymans meldt dat de heemkring van Steenokkerzeel uitleg gevraagd heeft
aangaande de software die Campenholt gebruikt om de bidprentjes in een bestand op de
website te brengen.
6. Oude voorwerpen.
Campenholt heeft al enkele voorwerpen hetzij ontvangen hetzij aangekocht. Onlangs werd
een dorsmolen aangekocht, vervaardigd door de firma Van de Velde uit Buken (nog af te
halen). Een aankoop van een tweede dorsmolen wordt onderzocht.
Een gedachtewisseling volgt over wat en wat niet door de heemkring moet worden
aangekocht. De voorkeur gaat naar materiaal en voorwerpen die door Kampenhoutse
ambachtsmensen of ondernemingen werden gefabriceerd. Voorwerpen die al in het bezit zijn
van het Witloofmuseum moeten niet worden aangekocht.

Het brengt het gesprek op en over de locatie van de verzamelde documenten en voorwerpen
(kelder Villa Lucie) welk krap begint te worden.
7. Documentatiedienst van Campenholt.
De voorzitter zegt dat de documentatiedienst van de heemkring voor het publiek toegankelijk
is de 1ste en 3de dinsdag van de maand en dit van 18u00 tot 20u00. Liefst na afspraak.
8. Contactgegevens van de heemkring.
Mevr. Ellen Ogez stelt vast dat het moeilijk is te weten bij wie men terecht kan voor bepaalde
vragen of voor het verstrekken van mededelingen. Zij weet niet welke werkgroepen er bestaan
en waar inlichtingen kunnen verstrekt of gevraagd worden. De voorzitter legt uit hoe de
verdeling van de vragen en antwoorden wordt uitgevoerd.
Willy Schoevaerts stelt voor dat op de webpagina een duidelijk contactluik wordt opgenomen
met de vermelding der werkgroepen en de leider van de werkgroepen.
9. Werkgroepen.
Ondervoorzitter Hugo Schoevaerts had graag gezien dat de inventarisering van de
documenten en voorwerpen verder wordt gezet. Een aantal documenten werden al in een
bestand opgenomen (de bidprentjes) maar andere zaken dienen nog te worden gerangschikt en
in een bestand te worden verwerkt. De werkgroep ‘Inventarisering’ moet onderzoeken op
welke manier dit best zou geschieden.
Dhr. Paul Behets is van mening dat krantenartikels het best ook worden ingeschreven en een
vermelding krijgen eventueel met een verwijzing naar twee of meerdere rubrieken. (b.v. een
artikel over een brand in een school: 1] onderwijs en 2] gebouwen). Met het registreren van
het artikel weet men dat het artikel bestaat en kan met het raadplegen, eventueel op andere
bewaarplaatsen van de genoemde krant.
De werkgroep ‘Wereldoorlogen’ zou ook moeten bijeenkomen. Verschillende mensen van de
heemkring zijn bezig met een of ander sub-thema over de wereldoorlog. De zaken die aan bod
kunnen komen en/of onderzocht worden, zijn:
- de nota’s van onderpastoor Louis Clicteur van de parochie Kampenhout;
- het kerkhof van Frijsel;
- de herbouw;
- burgemeester Frederik Wouters;
- de gebeurtenissen in Buken;
Dhr. Paul Behets merkt op dat in het archief van de Provincie nuttige gegevens over de
gemeenten kunnen worden gevonden. Elke gemeentesecretaris moest een verslag opmaken
van de gebeurtenissen na de oorlog. Hij verwijst ook naar de huidige tentoonstelling
‘Beschadigd België’ (m.b.t. de tweede wereldoorlog) die momenteel in het Rijksarchief in
Brussel loopt.

Mevr. Ellen Ogez herhaalt haar oproep voor het bekomen van alle nuttige informatie m.b.t.
het tragisch ongeluk in Nederokkerzeel bij de bevrijding waarbij drie kinderen het leven
lieten. Verder zoekt zij inlichtingen over de joden die in Groot-Kampenhout werden
verborgen tijdens de tweede wereldoorlog. Ook is zij specifiek op zoek naar klasfoto’s van
Relst van 1944. Zij zoekt mensen die verhalen kennen. Welke mensen hebben geholpen bij
het onderduiken ?
Dhr. Roger Imbrechts bezorgt Ellen de naam van de vrouw die in het Zonnebos door een
shrapnel werd getroffen.
Hugo Schoevaerts wil bij deze een oproep lanceren aan alle personen die willen meewerken
aan een der thema’s om dit ook te melden.
10. Digitalisering van huwelijksakten .
- Dhr. Paul Behets meldt de leden dat, vanaf augustus 2013, de huwelijksakten uit de
burgerlijke stand van de periode tussen 1800 en 1910 op de website van het Algemeen
Rijksarchief (Brussel) zullen kunnen geraadpleegd worden. Hij heeft de verwerking van de
gegevens, op basis van de bekomen scans van de registers, verricht met betrekking tot de
gemeente Berg. Het betreft voor Berg een 900-tal akten.
Andere personen hebben hetzelfde gerealiseerd m.b.t. de andere gemeenten (René Luyten
voor Kampenhout en Buken; Jeanne Servranckx en Misja Vandermeiren voor
Nederokkerzeel) .
- Dhr. Hubert Bruyninckx zegt dat hij de lokale parochieregisters heeft overgetijpt. Hij zoekt
inlichtingen over de familie Blockmans.
11. Scholen in Kampenhout.
Een interessant thema dat kan onderzocht worden is het onderwijs in Groot-Kampenhout en
de verschillende scholen. Dhr. Emile De Backer zoekt inlichtingen in verband met de
Rijksmiddelbare School (R.M.S.) van Kampenhout, later omgedoopt tot ‘Ter Bronnen’. Deze
school werd in 1960 opgericht. De eerste directeur was dhr. J. Smets. Hoofdonderwijzer was
dhr. Raoul Vanwelckenhuysen.
Voor zover gekend zijn de mensen die bij de stichting betrokken waren, overleden. Wellicht
kunnen nog nuttige inlichtingen bekomen worden bij onderwijzend personeel van toen of bij
de eerste leden van de Vriendenkring van de school.
12. Volgende bijeenkomst van de heemkring :
Zaterdag 2 maart 2013 te 10u00 : zaaltje Bibliotheek, Tritsstraat 5.
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Verslaggever
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Marcel Andries
Voorzitter

