Verslag bijeenkomst Campenholt 14 maart 2015.

Aanwezig: Marcel Andries, voorzitter,
Hugo Schoevaerts, Huub Van der Steld, Agnes Muyldermans, Ann Peeters, Anne Van Hout,
Ellen Ogez, Greet Janssens, Jeanne Servranckx, Liesbeth Merckx, Lydia Keurvels, Eric Bonckaert,
Erik Heymans, Frans Marchand, Geert Vanhoof, Hubert Gulinck, Jean Speltincx,
Jean-Pierre Magdaleens, Mario Tanson, Steven Vermeylen, Willy Christiaens, Willy Verbist.
Verontschuldigd: Agnes Peremans, Anita Van der Hoeven, Godelieve Goos, Gerry Croon,
Marcel Cockaerts, Paul Behets, Pol Hessels.

1.

Goedkeuring vorig verslag

Het verslag van de bijeenkomst van 24 januari 2015 wordt goedgekeurd.

2.

Toekomstige activiteiten

Zaterdag 25/4/2015: Officiële start van de Brouwersroute, verwezenlijkt door Donjon Ter Heyden,
Pasar en de Toeristische Diensten van de Provincie Vlaams-Brabant en de Gemeenten Rotselaar en
Kampenhout. Fietsroute met vertrekpunten aan het Witloofmuseum te Kampenhout en sportoase
‘De Toren’ te Rotselaar. Vertrek van 9 tot 11u. Zie bijlage (1).
Campenholt verzorgt een stand aan het Labo met verkoop van boeken en info rond WO I.
Helpers aanwezig rond 8u30. Kandidaten : Hugo, Huub, Ann, ???
* Graag zouden wij meer vrijwilligers willen kennen en ontmoeten opdat niet altijd dezelfde personen de
ganse dag onze heemkring dienen te vertegenwoordigen aan onze stand en opdat een uurrooster zou
kunnen opgemaakt worden. Zo kan dan iedereen ook nog deelnemen aan de fietsroute.
Iedere Hemer is welkom.
Gelieve, mocht je die dag vrij zijn en ons willen helpen, je te laten kennen en de het uur (of uren) dat je
aanwezig kan zijn te laten weten via beantwoorden van deze e-mail, waarvoor welgemeende dank.
Je ontvangt later (maar op tijd) een uurrooster met werkverdeling.

Zondag 26/4/2015: Erfgoedwandeling door Kampenhout van Natuurpunt.
Vertrek aan ’t Labo om 14u en 16u. Zie bijlage (2).
Stand van zaterdag kan blijven staan. Uur aanwezigheid wordt later met uurrooster meegedeeld.
Kandidaten : Ann, Hugo, ??
* voor aanwezigheid aan onze stand, zie hierboven = idem.

Vrijdag 01/5/2015: Vaarhappening tgv opening vaarseizoen. Stand van Campenholt aan de vaart en
tevens tentoonstelling in het Witloofmuseum over Kampenhout Sas. Alle documenten en foto’s over
Kampenhout Sas worden verzameld bij Huub.
Op de Statutaire Algemene Vergadering van 31 maart werd beslist enkel een infostand te plaatsen
(verkoop boeken + info Campenholt) en de tentoonstelling in het Witloofmuseum uit te stellen tot bij de
opening van het vaarseizoen 2016.
* voor aanwezigheid aan onze stand, zie hierboven = idem.
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Zondag 31/5/2015: Onze jaarlijkse tentoonstelling tijdens de Jaarmarkt over kermissen en
aanverwanten in de Glazen zaal.
Wie kan ons nog aan documenten en/of foto’s helpen van kermissen, processies, … ook van in de
deelgemeenten ??
Fanfare Berg die 145 jaar bestaat zal groot deel van de tentoonstelling verzorgen.
Zondag 21 of 28/6/2015: Fietstocht Getelinie.
Traject is ongeveer 60 km lang met vertrek in Linter.
Deelnemers moeten zich laten kennen voor 31 maart.
We moeten ook de fietsen ter plaatse krijgen.
Nog te plannen : Bezoek aan de ondergrondse site van de Coudenberg te Brussel.
Voorkeur voor bezoek op zaterdag. Marcel informeert naar mogelijke data bij de gids en zal nog een
e-mail rond sturen.
Ter herinnering : Elke dinsdagavond van 18 tot 20u is iedereen welkom in het lokaal van Campenholt
in Villa Lucie.

3.

Boekenverkoop

Jaarboek 2011: uitverkocht (1 exemplaar teruggekomen maar alweer verkocht)
Jaarboek 2012: 223 verkocht, 40 geschonken
Jaarboek 2013: 213 verkocht, 42 geschonken
Jaarboek 2014: 180 verkocht, 37 geschonken
Verraderlijk speelgoed: alle kosten (druk en herdenkingsweekend) zijn gedekt en er is reeds
200 X 15% = 30 € winst door de boekverkoop.

4.

Interesse, belangstelling, aandacht voor…

Daar er verschillende nieuwe aanwezigen zijn en om een gemakkelijke samenwerking in de
heemkring mogelijk te maken stelt iedereen zich kort voor met zijn/haar interesses.
Willy Christiaens: geschiedenis, oorlogen, algemene belangstelling erfgoed.
Huub Van der Steld: inscannen van allerlei documenten o.a. een kopie van het boek van Lauwers en
telefoonboek van Kampenhout, beide doorzoekbaar. Onderzoek naar schilder Elsevier en Tram
Brussel-Haacht.
Hugo Schoevaerts: bidprentjes en doodsbrieven (momenteel +/- 7000).
Lijst op website in Excel-formaat lijkt problemen te geven. Om te zetten naar Pdf-bestand en
vermelden hoe mensen een exemplaar kunnen aanvragen.
Ook interesse in genealogie en Kampenhoutenaren in vreemde legers (Napoleon, Mexico).
Ann Peeters: medewerkster, stambomen familie Coosemans uit Berg en familie de Broqueville
Agnes Muyldermans: regentes geschiedenis en gids in Kampenhout, voornamelijk de cultuur van het
dorpscentrum.
Greet Janssens: regentes wiskunde, gids in Kampenhout
Ellen Ogez: werkt aan boek over Joden en mensen die Joden hielpen tijdens WO2, onderzoek (samen
met Huub) naar Tram Brussel-Haacht, vooral de eerste melktram op 20/4/1943, en naar de opvang
van Nederlandse kinderen tijdens de hongerwinter van WO2, onderzoek (samen met Hugo en Huub)
naar de weerstand in WO2 (onafhankelijkheidsfront Berg/Kampenhout , families Casteels en
Matthys).
Liesbeth Merckx: geschiedenis Torfbroek en lager onderwijs in Kampenhout
Geert Vanhoof: oude kapellekes in Kampenhout, aan de restauratie van de kapellen Wilderse dreef
en Bergheide is men bezig, muurkapel van ’t Lemmeken (Hof Candriessche) is gepland voor 2016.
Mario Tanson: vergelijkingen tussen de verschillende oorlogen
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Hubert Gulinck: oudste geschiedenis van onze streek aan de hand van kaarten en geologie,
onderzoek naar een oude rivier die het Torfbroek etc gevormd heeft.
Lid van de redactieraad voor het jaarboek.
Steven Vermeylen: germanist, studeerde literatuurgeschiedenis, doet redactie van meerdere
tijdschriften, lid van redactieraad jaarboek, samen met Hubert, Jan Van Langendonck en Gerry Croon.
Jeanne Servranckx: specialiste genealogie en documenten uit 15e en 16e eeuw.
Willy Verbist: geschiedenis van Nederokkerzeel.
Heeft zeer uitgebreide collectie documenten, medailles, oorlogsgeld etc.
Erik Heymans: webmaster, geschiedenis van het Hof van Ruisbeek (waar hij woont).
Jean-Pierre Magdaleens: stambomen, woordenboek Vilvoords dialect, heeft ongeveer 10000 foto’s
van graven van een 60tal kerkhoven uit de streek.
Eric Bonckaert: medewerker, helper, fotograaf
Frans Marchand en Ann Van Hout: geschiedenis van Nederokkerzeel en uitgebreide stamboom
familie Van Hout (ong 60000 personen) Werd al uitgebracht in boekvorm en op website.
Jean Speltincx: het verhaal achter de “Schaarbeekse hoek” in Kampenhout : mensen in dienst bij
families in Schaarbeek.
* Ook van de afwezigen (leden, leden-abonnees) zouden wij graag de interesses kennen. Men kan ze ons
laten weten via beantwoorden van deze e-mail of tijdens de eerstvolgende bijeenkomsten.

5.

Allerlei

Om ook makkelijker informatie uit te wisselen is er vraag naar een contactlijst.
Alle aanwezigen zijn akkoord dat hun e-mailadres aan andere leden wordt meegedeeld.
* Ook van de afwezigen zouden wij graag via beantwoorden van deze e-mail hun akkoord of niet-akkoord
krijgen.

Marcel Andries vraagt in naam van Paul Behets, die niet aanwezig kon zijn, of er kandidaatvrijwilligers zijn om samen met Paul opzoekingen te gaan doen in het Rijksarchief te Leuven en dit
aangaande volkstellingen 18de, begin 19de eeuw, boedeltellingen, het bekijken van microfilm en vooral
notarisakten. Paul zal in het Rijksarchief zijn op 19, 20 en 24 maart.
Lydia, Hubert en Jean-Pierre voelen zich onmiddellijk bereid om Paul te helpen bij zijn opzoekingen,
ook Gerry die vooraf al op de hoogte was is klaar om hieraan mede te werken. Ann Van Hout wil later
helpen voor het inbrengen van bestanden in Excel of andere.
Paul zal in het Rijksarchief uitleggen wat, waar, hoe, … kan gezocht worden, en zal later over de
opzoekingen en resultaten van de volks-en boedeltellingen nog een uitgebreide uitleg geven.
Volgende bijeenkomst: zal later medegedeeld worden.

Verslaggever:
Lydia Keurvels
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Voorzitter:
Marcel Andries
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