Bijeenkomst van de heemkring op zaterdag 05 april 2014

Aanwezig:
Marcel Andries, voorzitter.
Hugo Schoevaerts, Huub Van der Steld, Greet Janssens, Ellen Ogez, Agnes Peremans, Jeanne Servranckx, Anita
Van der Hoeven, Paul Behets, Eric Bonckaert, Willy Christiaens, Emile Debacker, Roger Imbrechts, Stefan
Imbrechts, Kris Leaerts, Jan Speltincx, Mario Tanson, Fernand Van Hemelryck, Rudi Van Ingelgom, Geert
Vanhoof.
Verontschuldigd:
Francine Vanderick, Liesbeth Merckx, Gerry Croon, Marcel Cockaerts, Erik Heymans.

***

1. Overzicht en schikkingen na de bijeenkomst van 11 januari 2014.
1. Onderzoek in verband met de lagere scholen in Kampenhout.
Mevr. Ellen Ogez deelt mede dat zij haar gegevens (telefoon, e-mail,…) heeft doorgegeven aan Mevr.
Liesbeth Merckx doch wegens afwezigheid van deze laatste is niet geweten wanneer contact zal
genomen worden voor afspraak aangaande uitwisseling van informatie.
2. Artikel over de geschiedenis van de muziekschool van Kampenhout voor Jaarboek 2013.
Het artikel werd aangepast 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.
3. Bekend maken van de heemkring Campenholt.
Door Mevr. Greet Janssens en Dhr. Hubert Gulinck werd al in december 2013 gezorgd voor een flyer
met tekst en uitleg over de heemkring, bezorgd in ongeveer 5000 brievenbussen in Groot-Kampenhout.
4. Herdenking Jos Lauwers met een heemkundige prijs.
Op de Algemene Vergadering van 18 maart 2014 werd door Dhr. Hubert Gulinck medegedeeld dat hij
contacten heeft gehad met de voorzitter van de heemkring ‘Ter Ham’ van Steenokkerzeel (Dhr. Paul
Degraeve) om iets te doen rond een herdenking Jos Lauwers.
Meer hierover tijdens één der volgende bijeenkomsten.
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5. Nacht van de Geschiedenis (25 maart 2014).
Zoals vorig jaar werd deze avond georganiseerd in samenwerking met het Davidsfonds, de
Cultuurdienst van Kampenhout en onze heemkring Campenholt.
De opkomst van geïnteresseerden was groot, meer dan 250 bezoekers !
Na inleiding door Dhr. Marcel Cockaerts, voorzitter Davidsfonds Kampenhout, wist Prof. Yves Segers
de zaal te boeien met een duiding over de voeding van de gewone mens voor en tijdens WOI.
Na een korte pauze deelde onze ondervoorzitter Dhr. Hugo Schoevaerts enkele facetten mee over WOI
te Kampenhout. In het bijzonder over de tijdelijke begraafplaats te Frijsel, over de verloren gegane
molens, bijzondere prentkaart, e.a. Het enthousiasme van de aanwezigen was zeer groot.
6. Projecten Regionaal Landschap Dijleland.
De voorstellen van Dhr. Hubert Gulinck, al eerder gekend door de Raad van Bestuur, aangaande het
renoveren van interessante punten in de gemeente, het behouden of herstel van oudere
landbouwstructuur, een aangepaste groeninkleding van sommige straten in samenspraak met de
bewoners zijn projecten die samen met de heemkring, de gemeente, particulieren en Regionaal
Landschap Dijleland zouden kunnen verwezenlijkt worden en zullen later besproken worden bij de
Raad van Bestuur.
Het voorstel van Dhr. Marcel Cockaerts tot verharding, verbetering van de weg naar het Mariabeeld,
de Zwarte Madam, in het Silsombos, zit in het project ‘Trage Wegen’ en werd telefonisch bevestigd
door Mevr. Sonia Van den Dries.

2. Restauratie 5 kapelletjes en stand van zaken pastorieën in Groot-Kampenhout.
Voorzitter Marcel Andries verleent het woord aan Dhr. Geert Vanhoof die samen met Dhr. Emile Debacker de
kleine werkgroep vormt die zich bezig houdt met oude gebouwen in de gemeente en uitlegt dat na nazicht van
de kapelletjes in Kampenhout werd vastgesteld dat vooral de beschermde kapellen dringend aan onderhoud toe
zijn. Beroep werd gedaan op ‘Monumentenwacht’ om gebreken en mogelijkheden tot restauratie vast te stellen.
Ook werd de vraag gesteld: Wat met de pastorieën, vooral de pastorie van Kampenhout ?
Op initiatief van Dhr. Geert Vanhoof werden Dhr. Kris Leaerts, burgemeester en Dhr. Stefan Imbrechts, eerste
schepen, beiden ook lid van Campenholt, uitgenodigd om ons duidelijk te maken welke de plannen van de
gemeente zijn aangaande de vermelde gebouwen.
Burgemeester Kris Leaerts heeft het dossier van de pastorie van Kampenhout, dat al 17 jaar aansleept, volledig
naar zich toegetrokken. Er werden gesprekken gevoerd met de diensten van Onroerend Erfgoed en Stedenbouw
Leuven. Daar alles geblokkeerd zat rond de subsidies werd het dossier terug opgestart conform het
oorspronkelijk ontwerp en door naar dit ontwerp terug te grijpen zouden de subsidies correct kunnen worden
toegekend.
Om het restauratiedossier op gang te trekken dient de oorspronkelijke opdracht van de aangestelde architect
uitgebreid te worden met een opdracht voor de restauratie van de binnenkant van de grote pastorie.
Onroerend Erfgoed en Stedenbouw Leuven zullen hun best doen om zo spoedig mogelijk de subsidietoezegging
rond te krijgen. Vragen worden echter gesteld aangaande het oorspronkelijk interieur van de oude pastorie.
Er bevindt zich een schouw doch men weet niet of er zich aan die schouw muren bevonden.
Dhr. Paul Behets denkt een grondplan van de pastorie te hebben uit 1758 en beloofd dit zo spoedig mogelijk op
te sturen. (Op zondag 06 april mochten wij al een kopie ontvangen en werd deze bezorgd aan de gemeente).
Dhr. Stefan Imbrechts geeft meer uitleg over de stand van de restauratie van de 5 kapellen.
Het betreft de Kapel Onze-Lieve-Vrouw van Barmhartigheid in de Wildersedreef, de Sint-Servaaskapel op
Berg-Heide, de Onze-Lieve-Vrouw muurkapel aan het Hof te Candriessche te Berg-Lemmeke, de Kapel OnzeLieve-Vrouw van Bijstand (Laar) en de Kapel Onze-Lieve-Vrouw van 7 Weeën (List), beiden in
Nederokkerzeel.
Deze 5 kapellen zijn allen beschermd, hebben een inspectieverslag van Monumentenwacht en er is een offerte
tot restauratie van ‘3W PLUS’ voor een totaal van +/- 60.000 euro.
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Op 06 februari 2014 werd op het afdelingsoverleg van Onroerend Erfgoed de beslissing genomen deze kapellen
tot ZEN te maken (Zonder Economisch Nut) waardoor ze op de lijst van verhoogde premie werden gezet.
Hierdoor kan tot 80% van de kost gerecupereerd worden.
Voor de restauratie van de kapellen was voor 2014 en 2015 een budget van 10.000 euro voorzien waardoor nu
tijdens mei/juni een budgetwijziging dient ingediend te worden voor 60.000 euro.
Een bestek zal opgemaakt worden, op basis van de offerte van 3W PLUS en zal op de Gemeenteraad komen in
juni 2014. De focus zal wel uitsluitend gelegd worden op het onroerend aspect van de kapellen (muur, deur,
ramen, dak, vloer,…) en niet het meubilair, beelden of tapijten.
Het Onze-Lieve-Vrouw-muurkapelletje aan het Hof te Candriessche te Berg-Lemmeke zal niet opgenomen
worden in de restauraties maar er zal wel een plexi-overkapping worden voorzien om voor verder verval te
beschermen. Verder dient bij de aanvraag van de premie aan verschillende punten voldaan te worden.
Zo dient bvb een eigendomsattest toegevoegd te worden of documenten waaruit toelating van de eigenaar blijkt.
Alleen de Sint-Servaaskapel op Berg-Heide en de Onze-Lieve-Vrouw-kapel van Bijstand op NederokkerzeelLaar zijn eigendom van de gemeente. Daarom moet aan de eigenaars van de 3 andere kapellen een brief
gestuurd worden door de gemeente met het verzoek om toelating tot restauratie.
Dhr. Geert Vanhoof stelt voor om bij de brief het rapport van Monumentenwacht te voegen.
Van Monumentenwacht werd ook een reactie ontvangen op de offerte van 3W PLUS, met als voornaamste
opmerkingen dat bij restauratie het gebruik van steenverharders is af te raden, dat zandstralen best niet
uitgevoerd word om schade aan het muurwerk te voorkomen, dat het restaureren van houten interieurelementen
best kan overgelaten worden aan gespecialiseerde restaurateurs, dat voegen dienen hersteld te worden met
aangepaste voegmortel, dat aantastingen door huisboktor (houtworm) dienen opgevuld te worden en indien
nodig volledig behandeld met voorziene producten.
Dhr. Stefan Imbrechts benadrukt dat het voorbereidende (administratieve) werk tot restauratie van de
kapellen is gestart waarop Dhr. Geert Vanhoof rustig antwoord dat Campenholt een oogje in het zeil zal houden.
3.Bezoek Sax-tentoonstelling (25 mei).
Een bezoek aan de Sax-tentoonstelling in het MIM te Brussel is gepland op 25 mei,
samen met de Koninklijke fanfare ‘De Eendracht’.
Vertrek op het marktplein aan Villa Lucie met een bus van Pardon om 13.00 uur.
Terugkomst voorzien rond 17.30 uur.
Inschrijven kan tot 15 mei.
Prijs 20 euro per persoon ouder dan 26 jaar, 15 euro jonger dan 26 jaar.
4. Tentoonstelling Relst.
Wegens de drukke vooruitzichten van meerdere voorziene activiteiten 2014 wordt de tentoonstelling te Relst
verplaatst naar het voorjaar 2015.
5. 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.
Ondanks we al vele foto’s en documenten bezitten, verwachten we nog meer om te tonen.
Daarom wordt van de leden verwacht dat zij beroep zouden willen doen op de mensen van Groot-Kampenhout
om zoveel mogelijk documenten, opstellen, rapporten, foto’s te bemachtigen, eventueel in bruikleen te mogen
ontvangen. Op de website werd hierover al een ‘gezocht’ geplaatst alsook in het parochieblad ‘Kerk en Leven’.
Mevr. Greet Janssens merkt hierbij op dat foto’s, documenten, voorwerpen, … zeker twee weken tevoren, liefst
vroeger, ten laatste 3 juni, moeten bezorgd worden, beschikbaar zijn in Villa Lucie om alles klaar te maken voor
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de tentoonstelling. Liefst niet zoals bij de tentoonstelling in Nederokkerzeel toen nog dezelfde dag gevraagd
werd of nog kaders beschikbaar waren om nog recent ontvangen documenten te kunnen tonen.
Mevr. Ellen Ogez deelt haar ongerustheid mede aangaande het thema van deze tentoonstelling. Zij is van
oordeel dat het thema ‘Scholen in Groot-Kampenhout’ de interesse voor de plechtigheden in Nederokkerzeel op
6 en 7 september nadelig zou kunnen beïnvloeden. Reeds tweemaal zou zij gevraagd hebben deze
tentoonstelling een ander thema te geven of een tentoonstelling aangaande de scholen in Kampenhout te houden
na de herdenking in Nederokkerzeel. Zij heeft hier nooit een antwoord op gekregen.
De voorzitter Marcel Andries ziet de tentoonstelling echter als een mogelijke aankondiging voor de herdenking
op 6 en 7 september en denkt dat dit eerder een aanleiding kan zijn om mensen naar Nederokkerzeel te leiden.
Dhr. Huub Vander Steld gaat hiermee akkoord en ziet de tentoonstelling van 15 juni te Kampenhout dan ook
zelfs eerder als een voordeel dan een nadeel. De tentoonstelling in Kampenhout blijft dus zoals gepland.
6. De Groote Oorlog.
1. Het Vlaams-Brabantse project rond de Groote Oorlog.
In het voormalige Ursulinenklooster te Tildonk wordt het Belevingscentrum ’14-’18 uitgebouwd.
Drie historische fietsroutes worden geopend waarvan de eerste loopt langs de Vaart en de Dijle en de gemeenten
Aarschot, Rotselaar, Haacht, Herent, Kampenhout en Boortmeerbeek doorkruist. (max. 91 km - inkortingen
mogelijk), de tweede volgt de Gete van Halen, Geetbets, Linter, Zoutleeuw naar Tienen. (69 km lang inkortingen mogelijk) en de derde route loopt door de regio van de Brabantse Kouters langs plaatsen die
herinneren aan WOI.
De routes zijn uitgestippeld op het fietsknooppuntennetwerk. Op de routes langs de Dijle en de Gete zijn op
specifieke locaties informatiepanelen te vinden met historisch beeld- en tekstmateriaal over monumenten,
gebouwen of landschappen. Voor Kampenhout worden panelen geplaatst te Buken, Wilder, Relst en
Kampenhout-Sas.
2. 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.
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.
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.
Deze tentoonstelling is geopend tussen 09 en 23 november.
3. Boekvoorstelling ‘Nieuwe meesters, magere tijden’ door Diane De Keyzer.
In samenwerking met Pasar en de dienst Cultuur.
Op dinsdag 18 november 2014 in de Glazen Zaal om 20.00 uur.
Dit boek biedt een schat aan verhalen en foto’s van vluchtelingen, gesloten grenzen, eten aan het front, massale
voedselhulp … Tot in de kleinste dorpen van dit land vertellen zij nu – 100 jaar later – over de oorlog van
gewone mensen.
Mevr. Diane De Keyzer vertelt vol overgave over dit historische boek, hier te Kampenhout.
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7. 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.
Mevr. Ellen Ogez tracht bondig uit te leggen wat al werd verwezenlijkt en wat nog dient gedaan te worden:
o.a. er waren al zeer veel interviews met ‘de kinderen van toen’, voordrachten in de Kampenhoutse scholen
met als resultaat +/- 150 tekeningen en +/- 80 opstellen die door leerlingen van het 5de en 6de studiejaar werden
ingeleverd, redactie en ontwerp van een boek, reservatie parochiezaal, prijsuitreiking opstel- en tekenwedstrijd,
bespreking met Pater Jan aangaande de herdenkingsmis op zondag 7 september, afspraken aangaande de
muzikale omkadering (Dhr. Gerry Croon en Dhr. Hubert Boone), de plaatsing en inhuldiging van de twee
gedenkplaten, toespraken (Dhr. Jean Meeus), de wandeling onder begeleiding van een gids (Dhr. Willy
Vranckx), contacten met de pers, de tentoonstelling in de parochiezaal (of in de kerk ?),
opmaken persmap, aankondigingen in de gemeente, opmaak van het kerkhof, e.a. …
Op 04 april kwam echter het bericht van de gemeente dat de volledige opmaak van het kerkhof niet meer
mogelijk wordt in 2014. Onze heemkring zal dan trachten het graf van de drie kinderen een poetsbeurt te geven
zodat het er toch wat opgefrist uit ziet.
Door Mevr. Ellen Ogez en Dhr. Hugo Schoevaerts werd ook al een programma opgesteld met de
werkzaamheden die nog maandelijks dienen te gebeuren. Ook vragen zij een afspraak met de gemeente in het
vooruitzicht van een financiële tussenkomst aangaande de gedenkplaten en andere onkosten.
Dank zij de aanwezigheid van Dhr. Burgemeester Kris Leaerts en de schepenen Stefan Imbrechts en Rudi Van
Ingelgom kan deze afspraak onmiddellijk worden vastgelegd op dinsdag 8 april.
Na de volledige uitleg werd het duidelijk dat er voor het weekend in Nederokkerzeel nog werk aan de winkel is
en onmiddellijk hebben zich al enkele vrijwilligers aangeboden: Mevr. Greet Janssens, Dhr. Huub Vander Steld,
Dhr. Roger Imbrechts. Hopelijk zullen nog anderen volgen.
Verdere bijeenkomsten zijn nog voorzien met de Raad van Bestuur en andere betrokken personen.
8. Samenwerking met en bij activiteiten andere verenigingen.
Van het GROS Kampenhout (Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking) kregen we de vraag naar
een gelegenheid om de problematiek van blijvende oorlog in de wereld aan te kaarten.
In feite werd gevraagd of tijdens één onzer activiteiten de mogelijkheid bestond om over dit probleem te komen
praten. Daar wij ons, als heemkring misschien wel historisch met o.a. ‘De Groote Oorlog’ maar vooral met
erfgoed bezig houden zien wij niet direct hoe wij in die wereldproblematiek een handje kunnen toesteken.
Het verzoek werd dus afgewezen.
Natuurpunt Kampenhout die op zondag 8 juni een ‘Walk for Nature’ organiseert met een aantal wandel- en
fietstochten vertrekkende van de kerk van Nederokkerzeel (van 10.00 tot 17.00 uur) en met aan dit vertrekpunt
een aantal stands lokale verenigingen en streekproducten vroeg ons of wij interesse hebben om eveneens met
een infostand aanwezig te zijn of eventueel bereid zijn een wandeltocht doorheen Nederokkerzeel te organiseren
vanuit heemkundig perspectief.
Mevr. Anita Van der Hoeven en Dhr. Paul Behets reageerden hierop onmiddellijk postief en zijn bereid hieraan
deel te nemen. Misschien zijn er nog andere vrijwilligers die zich dan ook kenbaar mogen maken.
Een definitief besluit voor deelname wordt pas genomen tijdens de Raad van Bestuur op 12 mei.
9. Varia
- Het voorstel van Dhr. Huub Van der Steld tot scannen van documenten, foto’s e.d. in de Bibliotheek te
Kampenhout werd gewijzigd. De mensen die interessante en waardevolle documenten, foto’s, e.d. bezitten doch
dit erfgoed nog graag wensen te behouden kunnen telefonisch (016/650249) of via e-mail
(vdss1910@gmail.com) met hem contact nemen. Hij zal de documenten dan thuis scannen om ze daarna terug
aan de eigenaar te bezorgen.
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- Dhr. Jan Speltincx deelt ons mede dat de mensen, die interesse hebben in het huis van List en eventueel de
fundamenten willen zien waar het stond, met hem contact kunnen nemen (016/657201) of via e-mail
(speltincx.jean@telenet.be).
- Daar het soms moeilijk is om gegevens van de gemeente te verkrijgen aangaande mensen nog in leven
(honderdjarigen, verborgen Joden tijdens WOII) wegens de wet op de privacy wordt aan Burgemeester Kris
Leaerts gevraagd of de mogelijkheid bestaat dit te vereenvoudigen.
De burgemeester belooft hier een mouw aan te passen.
(In een brief van 11 april mochten wij al een gunstig antwoord ontvangen, wel met de mededeling:
“Gelet op de wet op de privacy melden wij u dat deze informatie uitsluitend mag aangewend worden voor het
onderzoeksproject ‘Kampenhout geconfronteerd met de Holocaust’ en voor het jaarboek Campenholt”.
Wij zullen ons hier dan ook strikt aan houden en dank u wel burgemeester !)
10. Volgende bijeenkomst van de heemkring:
Zaterdag 24 mei 10.30 uur, bericht volgt.

Marcel Andries
Voorzitter.
05/05/2014
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