Bijeenkomst van de heemkring op zaterdag 11 januari 2014
Aanwezig:
Marcel Andries, voorzitter.
Jeanne Servranckx, Anita Van der Hoeven, Paul Behets, Eric Bonckaert, Marcel Cockaerts, Emile Debacker,
Hubert Gulinck, Erik Heymans, Roger Imbrechts, Leo Schoevaerts, Jean Speltincx, Mario Tanson, Huub Van
der Steld, Geert Vanhoof, Jean-Marie Verhulst.
***
1. Genomen schikkingen na de bijeenkomst van 14 november 2013.
1. Restauratie van de kapellen in Groot-Kampenhout .
In samenspraak met de voorzitter Marcel Andries zal Dhr. Geert Vanhoof de Burgemeester Kris
Leaerts uitnodigen op de volgende bijeenkomst van de heemkring om van hem de stand van zaken te
vernemen aangaande de restauratie van de kapellen en pastorieën in Groot-Kampenhout.
Dhr. Geert Vanhoof stelt voor de restauratie van de (Lourdes)grotten ook in het dossier op te nemen.
2. Onderzoek in verband met de lagere scholen in Kampenhout.
Wegens de verontschuldigde afwezigheid van Mevr. Merckx en Mevr. Ogez wordt deze te nemen
schikking aangaande afspraak tot samenwerking betreffende uitwisseling van informatie verplaatst
naar volgende bijeenkomst.
3. Artikel over de geschiedenis van de muziekschool van Kampenhout voor Jaarboek 2013.
Op 08 januari kwamen Mevr. Liesbeth Merckx, Dhr. Walter Van Roost, Dhr. Marcel Cockaerts en
voorzitter Marcel Andries samen en werd het artikel besproken met akkoord tot verschillende
aanpassingen en zinswendingen tot gevolg. Het artikel zal aangepast worden om te verschijnen in het
jaarboek 2014.
Tijdens één van de volgende bijeenkomsten van de Raad van Bestuur zal het voorstel van Dhr. Hubert
Gulinck tot het samenstellen van een Redactieraad besproken worden alsook het voorstel van Dhr. Paul
Behets om de limietdatum tot het indienen van de artikels te vervroegen.
4. Bekend maken van de heemkring Campenholt.
Door Mevr. Greet Janssens en Dhr. Hubert Gulinck werd gezorgd voor een flyer met tekst en uitleg
over de heemkring. Deze werd door de post bezorgd in ongeveer 5000 brievenbussen in GrootKampenhout.
5. Herdenking Jos Lauwers met een heemkundige prijs.
Wegens de verontschuldigde afwezigheid van Dhr. Willy Schoevaerts, die zou nagaan of er bij de
heemkringen in de omgeving hiervoor belangstelling bestaat, zal Dhr. Hubert Gulinck, bij
wie oorspronkelijk het idee was ontstaan, deze taak op zich nemen. Hij zal hiervoor al contact nemen
met de heemkring ‘Ter Ham’ in Steenokkerzeel via Dhr. Willy Vranckx.
Dhr. Gulinck ziet de herdenking echter eerder als een huldiging, als een eerbetoon. Hij zal ons op de
hoogte houden tijdens de volgende bijeenkomsten.
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6. Nacht van de Geschiedenis in samenwerking met het Davidsfonds in het teken van WO I.
Dhr. Hubert Gulinck kon Prof.dr. Yves Segers, coördinator Centrum Agrarische Geschiedenis (CAG)
contacteren die op 25 maart 2014 gedurende een uurtje zal komen spreken over ‘Eten in oorlogstijd’.
Onze ondervoorzitter Dhr. Hugo Schoevaerts zal de avond verder zetten met de voorstelling van de
projecten van onze heemkring aangaande WO I en WO II en dit met de bedoeling dat de toehoorders
een steentje zouden kunnen bijdragen aan onze opzoekingen.
Dhr. Marcel Cockaerts zal samen met de collega’s van het Davidsfonds en met onze Raad van Bestuur
de uit te voeren taken overlopen en afspraken maken. De taakverdeling zal ongeveer zoals vorig jaar
verlopen. Vrijwilligers-leden voor het klaar brengen van de zaal altijd welkom.
2. Ontslagname bestuursleden Mevr.Greet Janssens en Dhr. Willy Schoevaerts.
Voorzitter Marcel Andries deelt mede dat de Raad van Bestuur kennis heeft genomen van de ontslagname van
de hierboven vermelde bestuursleden en wenst hen ook via deze weg, in naam van alle leden, te danken voor de
inspanningen die ze opbrachten in de Raad van Bestuur voor de goede werking van de heemkring.
Zij zullen de heemkring niet verlaten, Mevr. Greet Janssens wenst actief lid te blijven, terwijl Dhr. Willy
Schoevaerts zich eerder nog ziet als lid-abonnee wegens andere prioriteiten.
Tot de volgende ‘Algemene Vergadering’, 18 maart 2014, zal Dhr. Marcel Andries de taken van
penningmeester overnemen.
3. Tentoonstelling Relst (3 of 4 mei).
Onder voorbehoud.
Wordt beslist op volgende bijeenkomst van de Raad van Bestuur.
4. Tentoonstelling Kampenhout (15 juni tijdens jaarmarkt).
Thema: scholen van Groot-Kampenhout.
Bij deze tentoonstelling is het de bedoeling zoveel mogelijk klasfoto’s te kunnen tonen.
Eventueel met filmpjes van activiteiten voorbije jaren in de scholen.
Ook zoveel mogelijk gegevens over de leerkrachten, zusters, onderwijzers, juffrouwen te verzamelen.
Hiervoor zal getracht worden beroep te kunnen doen op alle mensen van Groot-Kampenhout,
zie punt 9 hierna.
5. Herdenking 07/09/1944 Nederokkerzeel.
Mevr. Ellen Ogez en Dhr. Hugo Schoevaerts zijn druk bezig met de voorbereiding van het weekend van 06 en
07 september voor de herdenkingsplechtigheid van het ongeval met de drie kinderen.
Interviews, voorbereiding boek, bezoek scholen met het oog op de tekenwedstrijd in alle scholen van GrootKampenhout, e.a.
Wegens verontschuldigde afwezigheid zullen zij de stand van zaken toelichten op de volgende bijeenkomst.
Dhr. Marcel Andries dringt er op aan dat tijdens het voorziene weekend meerdere leden-vrijwilligers zich zullen
aanmelden om actief deel te nemen aan en te helpen bij de plechtigheden.
6. Herdenking 181 Kampenhoutse vluchtelingen, augustus 1914, te Merelbeke.
Een delegatie van de gemeente, burgemeester en schepenen, en van de heemkring zal op zaterdag 06 september
door de gemeente Merelbeke ontvangen worden ter herdenking van de Kampenhoutse vluchtelingen die in
augustus 1914 in voornoemde gemeente een onderdak vonden.
Dit zal gepaard gaan met de ontvangst aan het station, ontvangst op het gemeentehuis, receptie, bezoek aan
enkele huizen waar de vluchtelingen verbleven en bezoek aan het mobiel museum WO I te Merelbeke.
7. Wederkerige herdenking Kampenhoutse Vluchtelingen te Buken.
Op 09 november zal ter gelegenheid van het Te Deum en als dank een afvaardiging van de gemeente Merelbeke
ontvangen worden te Buken, dit zal gebeuren in samenwerking met de gemeente, de heemkring, fanfare(s) en
scholen (?). Ook hier hopen wij beroep te kunnen doen op meerdere actieve leden-vrijwilligers.

2

Dit zal ook gepaard gaan met een receptie en een bezoek aan het het mobiel museum WO I van Merelbeke dat
ondertussen zal overgebracht zijn in Villa Lucie, vervolledigd met Kampenhoutse voorwerpen, documenten,
prentkaarten en foto’s, bidprentjes van gesneuvelde soldaten, affiches, boeken, tijdschriften, vlag oudstrijders en
een tekening, die ons zal bezorgd worden door Dhr. Cockaerts, van de bekende monstrans van onze
Kampenhoutse aalmoezenier Sabin Vandermeiren, thans te bezichtigen in de IJzertoren te Diksmuide en
waarvan ook een foto zal te zien zijn. Deze tentoonstelling is geopend van 09 november tot 23 november.
Dhr. Gerry Croon heeft al een eerste aanzet gemaakt met indeling van infopanelen en oplijsting van te
exposeren materiaal. Hij zal ook een subsidiedossier opmaken voor de provincie Vlaams Brabant.
8. Projecten Regionaal Landschap Dijleland.
RLD liet ons volgend bericht weten via e-mail:
Regionaal Landschap Dijleland (RLD) vzw is een samenwerkingsverband tussen verschillende overheden en
organisaties. Met de financiële steun van de gemeenten en de provincie Vlaams Brabant voert RLD vzw allerlei
projecten uit op het snijvlak van erfgoed, landschap en natuur. Specifiek rond het thema “erfgoed” werkt de
landschapsanimator met middelen van de provincie Vlaams-Brabant (dienst cultuur) aan concrete projecten op
het terrein. Dit kan bijvoorbeeld gaan over het herstel van klein historisch erfgoed zoals veldkapelletjes,
waterputten of ijskelders, maar ook over het herstellen van verwaarloosde voetwegen, pastorietuinen en
kasteelparken.Ook kleine landschapselementen zoals hoogstamboomgaarden, dreven, graften en holle wegen
maken deel uit van de taakstelling.
Het project kan zowel betrekking hebben op eigendom van een particulier als van een gemeente. De
financiering vanuit RLD vzw bedraagt maximaal 70% van de totale kostprijs. Bij een hoge kostprijs wordt een
lagere financiering gehanteerd of gezocht naar bijkomende financieringskanalen. Naast de financiële
ondersteuning, kan RLD vzw ook zorgen voor de opmaak van de plannen, de nodige vergunningsaanvragen,
de gunning aan een aannemer en de opvolging van de werken. Dit gebeurt uiteraard in samenspraak met de
eigenaar of beheerder.
Langs deze weg doe ik een oproep aan de heemkringen of erfgoedorganisaties actief binnen het
werkingsgebied van RLD vzw om ideeën en/of mogelijke projecten door te sturen.
We zullen bekijken of dit onderwerp in aanmerking kan komen, rekening houdend met de vastgelegde
selectiecriteria. Afhankelijk van het aantal inzendingen dat we ontvangen kan er natuurlijk een zekere wachttijd
ontstaan, maar daarvan houden we jullie zeker op de hoogte.

Dhr. Hubert Gulinck herhaalt de voorstellen die hij al aan de Raad van Bestuur had laten kennen, zie
hieronder, en waarvan hij hoopt dat met de heemkring, de gemeente, particulieren en RLD werk zal
kunnen gemaakt worden.
1. beklemtonen of renoveren van interessante punten in de gemeente (veldkapellen,
kruispunten, rustplaatsen) met aangepaste bomen (walnoot bijvoorbeeld), vergt misschien hier
en daar aankoop van een hoekje van een perceel; kan samenhangen met het project trage
wegen
2. het noordelijke deel van de gemeente kent nog enkele veldhagen, overblijfsel van een oudere
landbouwstructuur; meer naar het zuiden toe komen en kwamen die veel minder voor; met RL
en grondeigenaars een plan voor onderhoud en herstel; kan vooreerst de inventaris en
historische interpretatie van de hagen inhouden
3. Campagne "de groene straat", waarbij enkele voorbeeld-straten zouden aangepakt worden
voor een aangepaste groeninkleding. Nu gebeurt dit nogal clichématig.
De Torfbroeklaan en de Grootveldstraat zijn interessante voorbeelden.
Kan bedacht worden in samenspraak met bewoners en rekening houdend met de voortuinen.
Dhr. Marcel Cockaerts stelt ook een verharding, verbetering voor van de weg naar het mariabeeld, de Zwarte
Madam, in het Silsombos en vraagt zich af of deze weg behoort tot het project ‘Trage wegen’ van de gemeente.
Door de Raad van Bestuur werd reeds acte genomen van de voorstellen doch tot op heden werd nog geen
coördinator gevonden om deze voorstellen onder handen te nemen.
De voorzitter Marcel Andries zal echter wel al contact nemen, met de Dhr. Wim Aertsen (RLD) en Mevr. Sonia
Van den dries (gemeente) voor verdere inlichtingen.
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9. Voorstel van Dhr. Huub Van der Steld tot scannen van documenten, foto’s e.d.
Wij stellen vast dat, ondanks de massa foto’s en documenten die wij reeds mochten ontvangen, er nog vele
mensen zijn die interessante en waardevolle documenten, foto’s, e.d. bezitten doch dit erfgoed nog graag zelf
wensen te behouden.
Dhr. Huub Van der Steld stelde voor deze documenten te scannen, de gegevens te noteren en de documenten
terug aan de eigenaar te bezorgen. Na contact met de verantwoordelijke van de Bib stellen wij vast dat dit
zonder problemen op deze locatie zou kunnen gebeuren en liefst op zaterdag wanneer de meeste
Kampenhoutenaren een bezoekje brengen aan de bibliotheek.
De voorzitter Marcel Andries vraagt of er kandidaten zijn om bijstand te verlenen aan Dhr. Huub Van der Steld
bij het noteren van de gegevens aangaande de documenten, foto’s, e.d. Het beeldmateriaal krijgt een belangrijke
toegevoegde waarde wanneer men weet wie of wat op de foto staat afgebeeld.
Dhr. Van der Steld zal afspreken met de mensen van de Bib wanneer het scannen zou kunnen gebeuren en de
voorzitter zal voor korte aankondigingen zorgen in ‘Kerk & Leven’, ‘Rondom’, ‘De Streekkrant’ om de
Kampenhoutenaren hiervan op de hoogte te brengen.
10. Varia.
- Mevr. Jeanne Servranckx had voorgesteld om voor het volgende jaarboek 2014 een kwartierstaat op te maken
aangaande een belangrijk persoon in Kampenhout. Dit werd besproken door de Raad van Bestuur op 07 januari
en werd voorgesteld een kwartierstaat op te maken van de vier burgemeesters van de deelgemeenten van voor
de fusie. Doch daar dit als artikel in het jaarboek een reeks van namen zou worden blijft dit voorstel onder
voorbehoud en zal later nog besproken worden.
Mevr. Servranckx bezorgde ons meerdere boeken geschiedenis, genealogie, e.a.
- Mevr. Anita Van der Hoeven die regelmatig ‘Archieven’ bezoekt is akkoord om voor onze heemkring
opzoekingen te doen wanneer wij dit nodig en nuttig achten en dit zowel in het Rijksarchief te Leuven, Bisdomarchief te Mechelen, Archieven te Beveren-Waas, e.a. waarvoor wij haar bij voorbaat danken en zullen gebruik
van maken.
- Dhr. Paul Behets stelt voor door een bezoekje, een voordracht, de heemkring meer kenbaar te maken bij de
mensen van Okra, Senioka in Kampenhout, om ook zo oude foto’s, documenten te verkrijgen of te kunnen
scannen en om ook zo verhalen over oorlog, gebeurtenissen in de gemeente te kunnen behouden.
- Dhr. Erik Heymans bezorgde ons een verzameling foto’s (132) van Dhr. René De Keyser van gebeurtenissen
in Kampenhout ongeveer 50 jaar geleden, alsook twee kranten ‘Het Laatste Nieuws’ van 1959.
Hij bezorgde ons ook de historische beschrijving van Villa Lucie alsook de plannen van restauratie.
11. Volgende bijeenkomst van de heemkring :
Wordt later medegedeeld.

Marcel Andries
Voorzitter.
16/01/2014
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