Verslag bijeenkomst Campenholt 5 maart 2016.

De bijeenkomst in het Labo wordt geopend om 10u
Aanwezig: Marcel Andries, voorzitter,
Leo Schoevaerts, Mario Tanson, Ellen Ogez, Eric Bonckaert, Denise Croon, Anita Van der Hoeven, Greet Janssens, Ann
Peeters, Geert Vanhoof, Liesbeth Merckx, Willy Christiaens, Emile Debacker, Jean Speltincx, Agnes Muyldermans, Hubert
Gulinck, Paul Behets, Magdaleens Jean-Pierre. Pol Hessels vervoegt ons om 11u.
Verontschuldigd:
Huub Van der Steld, Hugo Schoevaerts, Gerry Croon, Agnes Peremans, Jeanne Servranckx, Marcel Cockaerts,
Erik Heymans.
Mededeling:
- Jeanne neemt aangepaste medicatie en verkiest voorlopig niet te reizen.
- Huub zijn pijnlijke schouder tijdens vorige bijeenkomst zorgde er voor dat hij tijdig een open hartoperatie, een
overbrugging onderging. Hij is thuis en revalideert, volgt nog 3x per week kiné in Bonheiden de volgende 15 weken.
Best nog communicatie beperken en liever via mail dan huisbezoek a.u.b.
De voltallige vergadering wenst hem uiteraard een spoedig volledig herstel toe.
- Hugo wordt bij deze gecondoleerd met het heengaan van zijn moeder Anna Lemberechts, weduwe van René
Schoevaerts, die vorige dinsdag begraven werd.
- Marcel herinnert aan het feit dat we aan één lange tafel vergaderen en vraagt om het rumoer aan de verste zijden van
de tafel binnen de perken te houden gedurende de vergadering.
Aansluitend op de vergadering is een ‘rustig’ babbeltje tussen pot en pint voorzien.
1. Goedkeuring vorig verslag d.d. 30 januari 2016
Geen opmerkingen, het verslag wordt goedgekeurd.
2.

Overlopen activiteiten nabije toekomst

2.1 Dinsdag 22/3/2016 Nacht van de geschiedenis voor de eerste keer ‘met’ inschrijvingen vanwege de wijnproeverij.
In de eerste mail stond een telefoonnummer, maar in de tweede mail enkel een emailadres.
Ellen heeft via mail 4 personen opgegeven maar twijfelt nu of ze wel geregistreerd werden bij gebrek aan retourinfo.
Marcel heeft weet van een 35-tal namen. Pol Hessels komt tegen het einde van de vergadering meer uitleg geven.
(Pol bevestigt later dat voor Ellen de inschrijvingen in orde zijn.)
2.2 Maandag 4/4/2016 Bij KVLV tonen van oude foto’s en prentkaarten met beamer.
Marcel kijkt uit naar een vervanger voor Huub om eventueel mee te gaan.
2.3 Zondag 17/4/2016 Fietstocht (25 km) langs de Dijlelinie ingericht door Greet met Willy Vranckx als gids.
Vertrek om 14u aan Villa Lucie en einde rond 17u. Greet mag rekenen op heel wat bijval in de vergadering.
Volgende maand meer hierover in de gemeenteberichten.
2.4 Zaterdag 21/5 en zondag 22/5/2016 Tentoonstelling van de St Sebastiaansgilde in de Glazen Zaal (OCMW).
De affiche toont een groepsfoto van de gilde in 1920.
Er wordt op Campenholt gerekend voor het opstellen van de platen, tafels en stoelen.
Meer nieuws volgt nog.
2.5 Zaterdag 28/5/2016 De KVLV excursie naar Ieper gaat niet door.
In de plaats vertrekken zij om 13u naar Marcinelle waar lokale gidsen hun uitleg zullen doen.
We hebben serieus vragen bij dat late vertrekuur maar Agnes kan dit verklaren vanuit haar ervaring als vroegere
voorzitster.
Hubert formuleert een tegenvoorstel van ten laatste om 10u te vertrekken en verwacht daardoor meer bijval.
(In een e-mail van 08 maart van KVLV wordt gemeld dat ook de uitstap naar Marcinelle niet doorgaat.)

1

2.6 Zondag 29/5/2016 Fietsevenement ‘Brouwersroute’, ingericht door Pasar en Donjon Ter Heyden, van het Labo naar
Rotselaar, heen en terug (51 km).
Wij voorzien een info- en boekenstand aan het Labo. Misschien kan in Campenholt-groep ook meegefietst worden ?
Anita Van der Hoeven wil meedoen met de stand.
Volgens Greet zal er ook het boekje met meer uitleg over de brouwersroute aanwezig zijn.
Ze heeft echter bedenkingen bij het ontbreken van enige bronvermelding.
3.

Voorziene tentoonstellingen in september en december 2016

3.1 Zondag 11/9/2016 met Kampenhout-kermis en Open Monumentendag: tentoonstelling met PowerPoint- presentatie
over Marcinelle en de link met Kampenhout door Ellen en Hugo. Omdat dit initiatief gebaseerd is op slachtoffers uit
Kampenhout, moet dit in Kampenhout kunnen doorgaan. Hugo heeft een sterke voorkeur om de tentoonstelling te houden
in de kleine, oudste pastorij maar de burgemeester heeft al gewezen op de risico’s aan dit oude, te restaureren gebouw.
Alternatief is de glazen zaal. Hubert lanceert een interessant voorstel om de uitleg aldaar te combineren met een geleid
bezoek aan de kleine pastorij en een uitleg over de stenen wapenschilden die er werden gevonden. Verder uit te werken.
3.2 Zondag 17/12/2016 Kombinatie van voorstelling jaarboek met een tentoonstelling in Relst
Voorstel komt van Paul en de werkgroep rond begrafenisrituelen Ars Moriendi (WAM).
De grote zaal van het Park van Relst is vastgelegd en begrafenisondernemer Pues stelt zowel een oude corbillard als
zwarte doeken voor het draperen van de inkomhal ter beschikking. Marcel zal nog uitkijken naar een oud begrafeniskazuifel en een groot kruis dat in de begrafenisstoet door de misdienaars werd gedragen.
Het ‘Jaarboek 2016’ zal ook dan voorgesteld worden en de ganse dag tentoonstelling over begrafenisrituelen al dan niet
voorzien van een koffietafel. Met een goede ervaring in Berg, waar Dirk en Geert Vanhoof aangepaste gezangen ten
gehore brachten, bij een inhuldiging, wordt eraan gedacht om ook in Relst iets dergelijks te doen.
4.

Overzicht activiteiten werkgroepen

4.1 Marcel vraagt aan Ellen om exemplarisch eens de werking van de werkgroep WO II uit te leggen.
Volgens de lijst met belangstelling bestaat de werkgroep uit Ellen, Huub, Isabelle en Hugo.
Wekelijks wordt er minstens 1 interview afgenomen van een 80 à 90 jarige, ondersteund met oude foto’s en documenten.
Daarbij gebeurt het geregeld dat informanten een nieuwe informant opgeven.
De groep komt regelmatig samen en er wordt gemaild en gebeld waarbij iedereen alles doorgeeft aan elkaar.
De bekomen informatie wordt grondig gecheckt in het rijksarchief en in de musea.
Afspraak is dat alles binnenskamers blijft tot de informatie volledig is om dan in boek naar buiten gebracht te worden.
Het eerstvolgende boek gaat over Kampenhout geconfronteerd met de Holocaust, 3/4 van het boek is klaar.
Een volgend boek zal gaan over verzet en collaboratie, het onderzoek is lopende.
Wie inlichtingen heeft over de periode 1935-1955 mag deze doorgeven aan de leden van de werkgroep.
4.2 De werkgroep Ars moriendi o.l.v. Paul Behets vergadert vrijdag 11 maart om 14u30 in het Labo.
Wie inlichtingen of voorwerpen rond begrafenisrituelen heeft kan daar terecht.
Een eerste vergadering ging door op 12 februari met als deelnemers aan de werkgroep Anita, Ann, Lydia, Huub, JeanPierre, en Paul met bezoeker Marcel en als gast Tom Pues van de begrafenissen Pues.
Opzet is ook een bijdrage aan het jaarboek 2016 leveren en een tentoonstelling in Relst.
4.3 Verslagen van werkgroepen
Marcel dringt er op aan dat elke werkgroep hem een kort verslag opstuurt ter attentie van de Raad van Bestuur zodanig
dat zij de vorderingen op de voet kunnen volgen.
4.4 Van Wim Aertsen van Regionaal landschap Dijleland vernam Marcel het verzoek van Hendrik De Reus, secretaris van
de Landelijke Gilde Berg om het kapelletje ‘H. Hart van Jezus’ op het gehucht Lemmeken van de deelgemeente Berg te
restaureren en wat zij moeten doen om hier subsidies voor te krijgen. De Landelijke Gilde Berg zou dit kapelletje graag in
orde hebben voor de halfoogstviering 2016.
Deze viering gaat afwisselend door bij één van de drie boeren Van Ingelgom, Terrijn en De Reus.
Doch wie is eigenaar van de kapel die onderhouden zou worden door een ons onbekende Brusselaar ?
De Landelijke Gilde heeft voorgesteld dat zij de ‘witkalk’ zouden afkappen om het originele metselwerk zichtbaar te
maken. Om subsidies te bekomen zou de werkgroep ‘Kapelletjes’, Geert en Emile, kunnen helpen de nodige paperassen in
te vullen. De Landelijke Gilde vergadert volgende week en zal ons op de hoogte houden.
Het Kapelstraatje is de verbinding tussen de Lellebaan en de Grootveldstraat.
Eind 15de eeuw ging de Heer van Lelle, zijnde Philip Hinckaert langs daar te paard naar zijn broer Jean, Heer van Ohain.
Willy Christiaens beschikt over een atlas met kaarten van de Romeinse wegen maar beter is ‘Vlaanderen in 100 kaarten’
van Eric Leenders/Wouter Bracke dat te koop is bij de Standaard Boekhandel.
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4.5 Leo Schoevaerts weet nog dat vroeger bitterpee op de stoof gedroogd werd om er ‘koffie’ van te maken.
Hiervoor heb je een toestel nodig, maar hij werkt ook aan een bijpassende plaat om op de Leuvense stoof te leggen.
Hij beschikt ook over een klein oud witloofvuurke. Klein omdat de lagen vroeger maar 2 meter groot waren.
Het vuurke stond in een put en ging soms uit doordat er water in de put liep. Anderzijds kon het ook gebeuren dat het
gebruikte stro in brand vloog.
4.6 Werkgroepen die een artikel schrijven voor het jaarboek zouden al hun onderwerp kenbaar kunnen maken zodat
anderen eventueel hierover nog inlichtingen zouden kunnen bezorgen. Eric en Hubert zouden foto’s kunnen gaan nemen
en wat archieven betreft zou advies kunnen ingewonnen worden bij Paul.
- Marcel zal voor het ‘Jaarboek 2016’ het laatste deel schrijven over ‘De scouts van Kampenhout’ en Leo herinnert zich dat
hij nog altijd een foto heeft van toen hij bij de scouts zijn belofte deed toen Joris Costermans leider was (jaren ‘1950-’60).
- Artikel over de pastorij van Berg zal aangeleverd worden door Marcel en Paul.
- Ellen en Hugo zoeken gegevens over de bom op Berg die in 1942 aan de ganse familie Decoster het leven kostte.
Greet heeft dienaangaande een schriftje binnengebracht. Alle inlichtingen zijn welkom.
Hubert zegt dat naast WO II er ook werk kan gemaakt worden van ‘14-18 als we opnieuw focussen op het boek van de
gemeente Berg bestaande uit dubbels van brieven, rapporten, e.a. geschreven tijdens WO I. Dit boek bevat o.a.
doorslagen op zeer dun papier van brieven van de gemeente Berg aan de Duitse Kommandantur in Vilvoorde. Omdat het
boek zo fragiel is had Marcel al foto’s genomen van de pagina’s 1 tot 100. Hij zal het boek nog eens terug vragen om nog
foto’s te maken van de andere dubbels (nog ± 200) om alzo een boekkopie te maken.
5.

Herneming van overlopen activiteiten Nacht van de Geschiedenis met Pol Hessels

Pol zegt dat hij van de 75 deelnemers die hij minimaal moet hebben er momenteel al 34 bevestigd heeft.
Wie hetzij telefonisch dan wel via mail inschreef maar nog geen bericht van hem kreeg moet zich opnieuw inschrijven.
Wie op de dag zelf nog inschrijft betaalt hiervoor 10 euro i.p.v. 5.
Pol zal nog een korte mail sturen.
6.

Vooruitzichten ander lokaal

Marcel overloopt de diverse mogelijkheden:
Gewezen klooster van de zusters aan ‘Cultuurberg’ in Berg waar de gemeente bezig is met opkuis.
Nodige aanpassingen: nieuwe metalen trap, dubbel glas, schilder- en plaasterwerken, elektriciteit, verwarming, e.a.
Dit was niet voorzien in budget van gemeente, offertes dienen aangevraagd, budget aangepast, werken uitgevoerd.
Reken op een wachttijd van 1 à 2 jaar. Ideale plaats, doch geen mogelijkheid grote voorwerpen te bewaren.
Locatie van het witloofmuseum dat weggaat uit de veiling. Gebouw is geen eigendom van de gemeente.
Schuur achteraan OCMW waar witloofmuseum zal komen met mogelijk een lokaal voor de heemkring + plaats voor grote
voorwerpen zoals een dorsmolen, wanmolen, ... Ideale plaats en gelegen in centrum van de gemeente.
Jean Speltincx signaleert de oude kartonnage achter het gemeentehuis. Marcel bevestigt maar de oude kartonnage wordt
door de gemeente gebruikt als stapelplaats voor groot werkmateriaal en als lokaal voor de heemkring zou er moeten
afgebroken en opgebouwd worden, ook niet voorzien in meerjarenplan van de gemeente.
Ook wordt de pastorij van Berg genoemd. Waarom wil de gemeente deze verkopen ?
Ideaal gebouw voor verenigingen, grote zolder, meerdere plaatsen.
Hubert signaleert dat Natuurpunt zinnens is van iets te bouwen op de grote parking van Fauna-Flora in Berg.
Waarom al die versnipperde initiatieven en verenigingen die wegtrekken uit Kampenhout ?
Kan de gemeente niet voorzien in één groot cultureel centrum ?
Pol Hessels vraagt zich hardop af of we een lokaal zoeken voor de bijeenkomsten of een eigen stek want de bar van de
Pax is voor bijeenkomsten ook een optie ?
Marcel antwoord hierop dat we zoeken naar een groter lokaal, eventueel meerdere plaatsen en dat de heemkring de
kosten van elektra, water of verwarming niet kan dragen en we ons verplicht zien om via en met de gemeente te blijven
zoeken.
Grootste kanshebber is het klooster van de gewezen zusterschool waar ‘Kind en Gezin’ het gelijkvloers gebruikt, doch
waar mits afbraak van de houten tussenwanden van de oude zusterkamertjes op het eerste verdiep en het aanbrengen
van de nodige aanpassingen, zoals hoger vermeld, het in orde brengen van de zolderverdieping, in dit gebouw de nodige
en nuttige plaatsen zouden gecreëerd kunnen worden nodig voor een heemkring die zich bezig houdt met erfgoed en
heemkunde van de gemeente.
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7.

Varia

7.1 Zondag 24/4/2016 Erfgoeddag en oproep voor bedevaartvaantjes.
Marcel Cockaerts deelde ons al mee dat de organistoren in het bezit zijn van het bedevaartvaantje (OLV processie) van
Kampenhout en dat het ook zal opgenomen worden in de brochure.
Marcel toont een afbeelding van dit vaantje.
Jean Marie Verhulst heeft nog een oud exemplaar ingekaderd.
Men vraagt zich af waar bevindt zich het origineel van dit vaantje en hoe werd het gemaakt. Paul zegt dat dit opzoekbaar
moet zijn in de kerkrekeningen van Kampenhout en er dan misschien ook naar de matrijs van dit processievaantje zou
kunnen gezocht worden.
7.2 Ann Peeters is met Liesbeth naar de lezing over de ‘Cleyne school’ in Steenokkerzeel geweest.
Eddy Put heeft dat uitstekend gedaan en daarom heeft Ann geïnformeerd naar de kostprijs van dergelijke lezing.
Blijkbaar waren hiervoor 100 euro onkosten en vroeg heemkring Ter Ham een bijdrage per deelnemer van 3 euro.
Ann stelt de vraag of Campenholt ook niet een dergelijke lezing kan organiseren ?
7.3 Ann is ook een artikel aan het schrijven over Ludovicus Petrus Coosemans, gewezen onderwijzer en veldwachter in
Berg, die 2 dochters had als zusters in het klooster van het rusthuis van Kampenhout. Ze heeft wel de doodsbrieven maar
hoopt nog een overlijdensakte te vinden. Wie helpt haar aan meer informatie ? Op de gemeente Kampenhout werd tot
heden niets aangaande overlijden gevonden. Zij zijn wel ergens anders overleden, misschien nazien op de doodsbrieven
om dan op de plaats van overlijden aanvraag te doen.
7.4 Greet zegt dat in Perk ooit een fantastische voordracht werd gehouden over het ontstaan van Hofstade-strand.
Zij zou dit graag eens geprogrammeerd zien in Kampenhout, liefst op een donderdagavond.
7.5 Ellen en Hugo gingen in Haacht naar een lezing door Lydia Chagoll, een Belgische Jodin nu diep in de 80 en de
maakster van de film/documentaire "Ma Bister"; een film over de zigeuners, de verschillende groepen en hun leven
doorheen de geschiedenis, met nadruk op de vervolging door de Nazi's.
Ellen heeft een kopie van de vertoonde film gekocht en wil deze uitlenen en zonodig van commentaar voorzien.
Na de lezing zijn Ellen en Hugo nog wat gaan rondtoeren langs bestaande woonwagenparken in de omgeving, o.a. in
Wespelaar.
7.6 Jean Speltincx vraagt aan Ellen of mensen van buiten Kampenhout ook mogen getuigen over de Jodenvervolging ?
Ellen geeft enkele algemene richtlijnen mee:
Het boek betreft voornamelijk Joodse families die in Kampenhout hebben ondergedoken gezeten.
Kampenhoutenaren die Joden geholpen hebben.
Kampenhoutenaren die geconfronteerd werden met acties betreffende Jodenvervolging.
Wie nu in Kampenhout woont maar toen elders iets meemaakte. Bvb in Berg woonde een passeur die Joden van
België naar o.m. Zwitserland hielp vluchten. Die zijn dochter getuigt. En de conclusie is dat Jean ook in het boek getuigt.
7.7 Agnes haar moeder werd in 1999 in Gasthuisberg geopereerd en haar kamergenote had nog een nummer op haar
arm getatoeëerd. Agnes bezorgt dat nummer aan Ellen.

De gezellige babbel begint om 11u15.
Datum volgende vergadering: zaterdag 14 mei om 10.00 uur in ‘het Labo’.
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