Verslag bijeenkomst Campenholt 24 januari 2015.

Aanwezig : Marcel Andries, voorzitter,
Hugo Schoevaerts, Huub Van der Steld, Agnes Muyldermans, Anita Van der Hoeven, Ellen Ogez,
Greet Janssens, Liesbeth Merckx, Lydia Keurvels, Emile Debacker, Geert Vanhoof, Hubert Gulinck,
Jean-Pierre Magdaleens, Leo Schoevaerts, Marcel Cockaerts, Mario Tanson, Paul Behets.
Verontschuldigd : Ann Peeters, Godelieve Goos, Jeannine Vermeylen, Suzanne Poels, Eric Bonckaert,
Hubert Bruyninckx, Jan Speltincx, Pol Hessels, Roger Imbrechts.

1. Goedkeuring vorig verslag
Het verslag van de bijeenkomst van 11 oktober 2014 wordt goedgekeurd.

2. Overzicht activiteiten 2014
In 2014 is Campenholt 7 x samengekomen, 6 x in het Labo en 1 X in het witloofmuseum (22/11/2014:
bezoek aan de tentoonstelling Wereldoorlog I).
Er werden ook verscheidene activiteiten georganiseerd. In de mate van het mogelijke streven we er
naar dit te doen in samenwerking met andere (kampenhoutse) verenigingen.
25/03/2014: Nacht van de Geschiedenis, ‘Voeding voor en tijdens WO I’ en ‘Begraafplaats op Frijsel’
in de Glazen zaal van het OCMW, in samenwerking met Davidsfonds en de cultuurdienst van de
gemeente.
20/05/2014: Bezoek Doedelzaktentoonstelling in Villa Lucie.
08/06/2014: stand Campenholt op “Walk for Nature” van Natuurpunt te Nederokkerzeel.
15/06/2014: tentoonstelling ‘Scholen in Kampenhout’ in de Raadzaal tijdens de jaarmarkt.
06/09/2014: delegatie Campenholt met Schepencollege Kampenhout naar herdenking ‘100 jaar
kampenhoutse vluchtelingen’ te Merelbeke.
6 en 7/09/2014: Herdenkingsweekend munitieongevallen WO 2 in Nederokkerzeel,
(opstel-en tekenwedstrijd scholen, tentoonstelling, voordracht over het onderzoeksproject,
herdenkingsviering, inhuldiging twee gedenkplaten, gegidste wandeling begeleid met huifkarren).
12/09/2014: stand Campenholt, boekenverkoop, Avondmarkt Kampenhout
09/11/2014: ontvangst delegatie Merelbeke te Buken + opening tentoonstelling WO I met klemtoon
‘Merelbeke-Campenhout 1914’ in Witloofmuseum.
15 en 16/11/2014: stand Campenholt op stamboomweekend in Ravenstein te Hever.
18/11/2014: Boekvoorstelling ‘Nieuwe meesters, magere tijden’ door auteur Diane De Keyzer in de
Glazen zaal van het OCMW in samenwerking met Pasar.
07/12/2014: Voorstelling jaarboek 2014 in Witloofmuseum, gecombineerd met cultuurprijs
gemeente.
23/12/2014: stand Campenholt in Glazen zaal tijdens Kerstmarkt.
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3. Geplande activiteiten 2015
20/02/2015: Lezing ‘Verraderlijk speelgoed’ bij Heemkring Ter Ham door Ellen en Hugo
in de parochiezaal te Melsbroek.
----/----/2015: datum nog te bepalen: idem bij heemkring Kortenberg.
24/03/2015: Nacht van de Geschiedenis: in samenwerking met Davidsfonds, Glazen zaal OCMW,
onderwerp: ‘Geschiedenis van het witloof’, voordracht door Bart Vleeschouwers.
26/04/2015: Erfgoeddag, meerdere mogelijkheden, zie punt 4.
31/05/2015: stand Campenholt op jaarmarkt Kampenhout + tentoonstelling in Glazen zaal van
OCMW over kermis, processie en eventueel 145 jaar fanfare ‘De Toonkunst’ van Berg.
21 of 28/06/2015: Fietstocht langs de Getelinie (WO I).
Misschien op 18 of 19/04 tentoonstelling te Relst ?

4. Erfgoeddag
Er zijn op dit weekend 3 evenementen gepland waarvoor onze medewerking gevraagd werd.
Zaterdag 25/04 wordt door Pasar Kampenhout, in samenwerking met VZW Donjon Ter Heyden,
Het Labo, e.a. ... een fietstocht georganiseerd tussen ‘Het Labo’ en ‘De Toren’ in Rotselaar.
Deze fietstocht staat in het teken van gezinsrecreatie, geschiedenis en cultuur, streekproducten,
lokale brouwerijen en biertjes (Brouwerij van Campenhout, Hof ten Dormael, Buekenholt, Brouwerij
van Haacht, De Toren, Mena, Witloofmuseum, Dijlelinie, belevingsmusea WO I).
Tegelijkertijd wordt ook terug gefietst in het brouwverleden van de familie Smedts van de Biertoren
in Rotselaar naar het Labo.
Aan de Heemkring wordt info gevraagd i.v.m. mogelijke brouwerijen langs de route. Ook bestaat de
mogelijkheid een stand te organiseren in/aan het Labo.
Zondag 26/4 organiseert Natuurpunt een wandeling door de oude dorpskern van Kampenhout,
waarvoor zij onze medewerking vragen als gids. Het organiseren/begeleiden van deze wandeling is
niks voor ons, eerder wel voor de Gidsenbond. Campenholt zou wel met een infostand aanwezig
kunnen zijn.
‘Regionaal Landschap Dijleland’ stelt voor om op zondag 26/04, in samenwerking met Campenholt,
een historisch monument in Kampenhout te bezoeken. Zelf stelden wij voor dit eventueel terug te
doen aan het kasteel te Wilder met als voornaamste onderwerp de restauratie van de ijskelder en
ook in samenwerking met de Gidsenbond. Daar ‘RLD’ de door hen uitgevoerde restauratie dit jaar
nog niet mag tonen (?) zal dit uitgesteld worden tot latere datum, misschien Open Monumentendag,
13 september 2015. Ook hier zou onze inbreng beperkt blijven tot het bemannen van een infostand,
mits we voldoende vrijwilligers hebben.
Deze drie mogelijkheden werden besproken op de Raad van Bestuur van 27/01/2015.
Beslist:
op zaterdag 25/04 met de ‘Brouwersroute’ zal een stand Campenholt opgesteld worden in/aan
‘Het Labo’ waar onze Jaarboeken 2012, 2013, 2014 en het boek ‘Verraderlijk speelgoed’ te koop
zullen aangeboden worden en waar de deelnemers aan de fietsroute inlichtingen zullen kunnen
krijgen over onze gemeente, de brouwerij van Kampenhout, gebeurtenissen tijdens WO I, enz.,
dit met akkoord van de organisatoren van deze gebeurtenis.
op zondag 26/04 tijdens de ‘Wandeling door de oude dorpskern’ georganiseerd door
Natuurpunt, zal eveneens een stand Campenholt opgesteld worden met dezelfde bedoeling als de
dag voordien, plaats nog af te spreken met ‘Natuurpunt’.
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Voorstel van ‘Regionaal Landschap Dijleland’ op ‘Erfgoeddag’ wordt uitgesteld tot ‘Open
Monumentendag’ op 13 september 2015 en zal vervangen worden door stand Campenholt en
door een bezoek aan het park en de gerestaureerde ijskelder aan het kasteel van Wilder in
samenwerking met de Gidsenbond. Graaf Guy de Broqueville gaf reeds schriftelijk zijn akkoord. We
mogen terug op zijn terreinen volgens eerdere strikte afspraken. RLD heeft die dag een andere
activiteit, maar overweegt sterk om toch met een ploeg naar Wilder te komen.

Iedereen die bereid is aan één van deze evenementen mee te werken,
gelieve u te melden bij één van de bestuursleden!
5. Boek Jos Lauwers
‘Geschiedenis van Berg, Buken, Kampenhout en Nederokkerzeel’
Het gemeentebestuur heeft onze medewerking gevraagd om een vervolg op dit werk te maken, dus
van de 80er jaren tot op heden. Hiertoe zouden de verschillende verenigingen van Kampenhout
dienen gecontacteerd te worden om info te bekomen. Dit kan wel veel nuttige info en documentatie
opleveren voor onze eigen verzameling. Er is tot op heden nog geen duidelijkheid welke vorm deze
publicatie zou aannemen en wie hier verder nog aan zou meewerken.
Misschien aan Gerry om een duidelijk plan van aanpak voor te leggen en alles te coördineren.
Zal ook nog besproken worden op een volgende vergadering Raad van Bestuur.
Het vroegere idee van een ‘Lauwersprijs’, een ‘Huldiging Jos Lauwers’ is een stille dood gestorven bij
gebrek aan interesse van Steenokkerzeel.

6. Muntstuk 100 Kampers
Huub is via een online veiling in het bezit gekomen van een penning/muntstuk, uitgegeven op
4/11/1982 met een afbeelding van het (vroegere) kasteel van Wilder.

Volgens de verkoper zou deze penning op 2000 exemplaren geslagen zijn, gepatineerd brons,
gewicht 12 gr.
Het betreft geen uitgave van de gemeente Kampenhout.
Wie hierover meer info zou hebben, laat het ons weten.

7. Rijksarchief
Gerry bracht onlangs een bezoek aan het Rijksarchief te Leuven op zoek naar documentatie over
Kampenhout. Gezien de omvang van de collectie en om snel resultaten te bekomen zou hij hierbij
graag de hulp van enkele leden van de heemkring hebben.
Aan Gerry Croon zal gevraagd worden om via e-mail aan de leden wat uitleg te geven hoe hij de
samenwerking en de exacte aard van zijn opzoekingen in het Rijksarchief ziet en hoe wij hierbij
behulpzaam kunnen zijn.

3

8. Werkgroepen
Bij de start van Campenholt werd afgesproken een aantal projecten/thema’s in werkgroepen te
behandelen maar dit komt niet echt van de grond. Ondertussen zijn ook anderen projecten
opgestart, hetzij alleen, hetzij met anderen maar er is geen overzicht wie waarmee bezig is. Dit maakt
ook het delen van informatie moeilijker.
Marcel Cockaerts stelt voor een jaarplanning op te maken en op elke bijeenkomst aan 1 werkgroep
te vragen een verslag van hun bezigheden en vorderingen te presenteren.
Hiervoor dient er eerst een overzicht te zijn van de bestaande werkgroepen/projecten.
In het verslag van onze bijeenkomst van 02 april 2011
http://www.kampenhout.be/heemkring/docs/verslagen-vergaderingen/verslag-vergaderingcampenholt-2011-04-02.pdf
kan je volgende toen voorgestelde werkgroepen vinden:
Als hoofddoel werd dan ook vastgelegd dat we met de heemkring op een gestructureerde
manier gegevens willen verzamelen gekoppeld aan voorwerpen – teksten - kunstvoorwerpen gebouwen enz. Daarvan in de eerste plaats zelf een studie willen maken en daarna deze gegevens
willen verwerken om ter beschikking te stellen van eender wie interesse heeft. Bij het verschaffen van
deze informatie zullen we ook altijd vragen om feedback of een link naar het werk dat hiermee
gestoffeerd werd om zo onze eigen database te verrijken en te laten groeien.
Aangezien de onderwerpen nogal divers kunnen zijn rekenen we op ieders specifieke interesse
om ons te verdelen in werkgroepen:
Met een groepsverantwoordelijke die de organisatie opneemt – vergaderingen zal vastleggen
voor zijn (haar) groep en rapporten opmaakt naar de Raad van Bestuur.
Deze groepen zullen apart samenkomen en actief werken aan hun onderwerp(en) en de
heemkring op de hoogte houden van hun vorderingen tijdens de meer algemene bijeenkomsten.
Hieruit kunnen dan aparte tenstoonstellingen of aktiviteiten groeien, mee gedragen door de
ganse vereniging.
Als eerste werkgroepen kwamen we (toen) al tot volgende lijst :
- Genealogie (Hugo – Roger ‐ Huub)
 Stambomen
 Doodsprenten en doodsbrieven
- WOI en WOII (Hugo ‐ Roger)
- Cultuur (Gerry – Marcel ‐ Geert)
 Kunstwerken – schilderijen – monumenten
 Gebouwen (kerken – kapel – processie)
 Gedenkstenen
- Landbouw (Greet – Hubert)
 Witloofmuseum
 Ooit was er mogelijk Vlas => verder uitzoeken
- Historische kaarten (Yvan)
 Topografie
 Studie maken naar namen en oppervlaktes en andere verwijzingen
 Dit kan een goeie basis een aanknoping worden voor weer andere aktiveiten te starten
- Sport (Willy – Marcel)
 De voetbalploegen van Kampenhout
 Wielrenners => Willy heeft reeds 2 boeken in eigen beheer uitgegeven
 Mogelijkheid van een tenstoonstelling over “geschiedenis van de sport in Kampenhout”
 Duivensport
 Wip‐boogschieten
 e.a.
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Dialecten en taal in Kampenhout en omliggende (Godelieve)
 Woorden
 Zinconstructies
 Namen en toenamen
 Uitdrukkingen
- Diverse (Huub)
 Tramlijn
 Ter Bronnen
- Onroerend Erfgoed (Greet ‐ Geert)
 Gebouwen
 “industrie” zoals ooit een melkerij – brouwerij
 Verdwenen vroegere hotels, waarom in Kampenhout ?
- Inventarisatie
 Hoe onze gevonden informatie en voorwerpen organiseren
 Ter beschikking stellen van wie er wil opzoeken
 KlassificatieCampenholt – Heemkring Kampenhout Ledenvergadering 2 April 2011
Er werden voorlopig namen op gekleefd van de mensen met eerste interesse, maar vooral om
al wat aanzet te geven om andere groepen op te starten of in beweging te zetten. Een aantal
aanwezigen hebben aangegeven het allemaal eerst eens rustig te bekijken en dan te laten
weten waar ze in meestappen. Iedereen kan ook naar eigen interesse in meerdere groepen
werken.
Marcel Andries vraagt om via e-mail heemkring@kampenhout.be of GSM 0474/480632 mede te
delen met welk(e), of ander(e) project(en) leden momenteel bezig zijn of met welke werkgroep zij
wensen mede te werken. Een nieuwe aangepaste lijst zal dan opgemaakt worden en besproken
volgende bijeenkomst.
Ook voor de inventarisatie van het archief is het nuttig een overzicht te hebben wie over welke
documentatie beschikt en in welke vorm deze eventueel opgelijst is.

9. Kapelletjes in Kampenhout
Goed nieuws over de 5 kapellen waarvoor dringend restauratiewerkzaamheden nodig zijn.
Voor 4 van deze kapellen (Wilderse Dreef (Broqueville), List, Laar en Bergheide) zijn de subsidies
goedgekeurd en de werken aan 2 aannemers toegekend. De werken zouden in de loop van februari
aanvangen.
Voor de muurkapel aan het Hof te Candriessche is de aanvraag voor subsidies ingediend.
Het zandsteen nodig voor de restauratie is ter plaatse voorradig.

10. Lopende projecten
Al gedurende vier jaar doet Ellen Ogez, in samenwerking met Hugo Schoevaerts, interviews,
opzoekingen aangaande de problemen van de Joden tijdens WO II in de regio Kampenhout en
omstreken. De laatste zes maanden is zij bezig de resultaten van deze onderzoeken in een boek te
brengen met de bedoeling dit in het voorjaar 2016 te laten verschijnen.
Andere lopende projecten, opzoekingen, onderzoeken waar Ellen mee bezig is, sommige in
samenwerking met Hugo Schoevaerts en Huub Van der Steld, en die eventueel zullen resulteren in
een volgend boek of een artikel voor onze jaarboeken:
- Opvang van Nederlandse en Oostenrijkse kinderen tijdens de hongerwinter ’44-’45.
- Weerstanders en collaborateurs WO II, twee aparte onderzoeksprojecten, met resultaat dat
de enen zeker niet tegenover de anderen geplaatst zullen worden.
- Diamantbewerking in Nederokkerzeel.
- Melkboeren in Groot Kampenhout.
- Pater Imbrechts uit Nederokkerzeel.
- 66 opgegraven Belgen (slachtoffers WO II) gerepatrieerd.
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11. Allerlei
Hubert Gulinck zoekt hulp/info i.v.m. zijn project in het kader van het ‘Internationaal Jaar van de
Bodem’ rond een rivier die in de oudheid op het grondgebied van Kampenhout stroomde, meer
bepaald over de geologische structuur van onze streek. Gesuggereerd wordt dat de vereniging van
de Barebeek nuttige info zou kunnen leveren.
Bij het opzetten van een infostand op evenementen dienen we ons niet uitsluitend te concentreren
op de boekenverkoop maar meer trachten de bezoekers bewust te maken waarin de Heemkring
geïnteresseerd is nl de geschiedenis van gebouwen, documenten allerhande over Kampenhout en
haar verenigingen, oude voorwerpen e.d. Dit kan onder andere door enkele voorwerpen tentoon te
stellen of bladerkaften te voorzien met voorbeelden.
Huub wil proberen een informantennetwerk op te zetten om sneller geïnformeerd te zijn bij
overlijdens, verhuis naar rusthuis of serviceflat, verkoop van oude gebouwen etc.
D.w.z. wanneer bv. een lid ergens in Kampenhout een (oud) huis te koop ziet of een huis dat gaat
afgebroken worden, men dit aan Huub kan (moet) melden.
Hij zal dan met de betrokkenen contact nemen om foto’s te nemen of eventuele documenten die
anders weggegooid worden te recupereren voor onze Heemkring.
Verkoop boeken, tot 16/01/2015:
Jaarboek 2011: oplage 300 stuks, uitverkocht
Jaarboek 2012: oplage 400 stuks, 262 verkocht
Jaarboek 2013: oplage 350 stuks, 253 verkocht
Jaarboek 2014: oplage 350 stuks (+ 50 gratis wegens drukfouten), 192 verkocht
Verraderlijk speelgoed: oplage 500 stuks, 397 verkocht
Een leerlinge uit Kampenhout zoekt info over mogelijke kandidaten voor een interview
(schoolopdracht) over personen, soldaten (Engels, Amerikaans, Frans, Duits, e.a.) die om militaire
redenen, WO I, WO II, andere…in Kampenhout terechtgekomen zijn, hier verliefd werden, huwden
en bleven. Mocht je zo iemand kennen of gekend hebben laat het ons weten via
heemkring@kampenhout.be of GSM 0474/480632, ook voor Campenholt kan dit interessant zijn.
Volgende bijeenkomst: zal later medegedeeld worden.

Verslaggever:
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Marcel Andries
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