Bijeenkomst van de heemkring op zaterdag 23 augustus 2014

Aanwezig: Marcel Andries, voorzitter.
Hugo Schoevaerts, Huub Van der Steld, An Peeters, Ellen Ogez, Godelieve Goos, Greet Janssens, Jan
Speltinckx, Emile Debacker, Eric Bonckaert, Mario Tanson, Roger Imbrechts.
Verontschuldigd: Agnes Peremans, Anita Van der Hoeven, Liesbeth Merckx, Lydia Keurvels, Gerry
Croon, Marcel Cockaerts, Willy Christiaens.

***

1. Goedkeuring verslag bijeenkomst 26 juli 2014.
2. Mededelingen:
-

-

-

Regelmatig worden gelukwensen ontvangen voor de goede werking van onze heemkring,
hetzij mondeling, hetzij via e-mail.
De laatste ‘Proficiat’ kwam van Huguette Kemps en luidde als volgt: “Er zit wat ‘Schwung’ in
de heemkring. Jullie zijn echt meer dan goed bezig. Doe zo voort en veel succes met al wat
jullie verder ondernemen !”
Marcel vindt dat alle leden dit dan ook mogen weten.
Tijdens het herdenkingsweekend in Nederokkerzeel zullen Gerry en Marcel niet aanwezig zijn
op zaterdag 6 september. Zij zullen onze gemeente vertegenwoordigen te Merelbeke, samen
met de burgemeester en het schepencollege op de herdenking van de 181 Kampenhoutse
vluchtelingen die tijdens de eerste oorlogsmaanden van WO I in 1914 onderdak vonden bij
meerdere Merelbeekse gezinnen.
Merelbeke zal ook een boek uitgeven aangaande de oorlogsgebeurtenissen in hun gemeente
en waarin ook de Kampenhoutse vluchtelingen vermeld worden.
Hugo stelde voor dit boek te verkopen bij onze tentoonstelling WO I tijdens de maand
november waarop de reactie: Waarom Het boek van Ellen en Hugo ook niet te koop stellen
tijdens de tentoonstelling te Merelbeke ?
Het gebeuren speelt zich wel af na een andere WO doch Marcel zal in Merelbeke de vraag
stellen.
Marcel herinnert aan de voorlezing op donderdag 28 augustus om 20 uur in de O.L.V.-kerk te
Kampenhout van het dagboek van onderpastoor Clicteur aangaande de tocht van de
Kampenhoutse vluchtelingen 100 jaar geleden.

3. Herdenkingsweekend 6-7 september Nederokkerzeel.
Voorstelling, aanpassing en bijwerking actieplan en taakverdeling door Ellen,
Zie bestand in bijlage e-mail.
Zeer belangrijk voor de werkers !
4. Varia:
Greet Janssens vraagt of er al artikels voor het jaarboek 2014 nagelezen kunnen worden.
Marcel zal hierover met Gerry spreken opdat Hubert al een eerste artikel zal kunnen nazien.
Greet vraagt ook of er al een thema is voor de volgende tentoonstelling tijdens de jaarmarkt op 31
mei 2015 en stelt als thema ‘Kermis’ voor waarop positief wordt gereageerd.

Datum volgende bijeenkomst zaterdag 11 oktober 2014 om 10.00 uur in het Labo.

Voorzitter: Marcel Andries
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