Verslag bijeenkomst Campenholt 14 mei 2016.

De bijeenkomst in het Labo wordt geopend om 10.00 uur.
Aanwezig: Marcel Andries, voorzitter,
Huub Van der Steld, Anita Van der Hoeven, Ellen Ogez, Mario Tanson, Greet Janssens, Eric Bonckaert,
Lydia Keurvels, Marie De Becker, Geert Vanhoof, Hubert Gulinck, Jean Speltincx, Jean-Pierre Magdaleens.
Verontschuldigd:
Agnes Muyldermans, Ann Peeters, Anne Van Hout, Liesbeth Merckx, Erik Heymans, Frans Marchand, Gerry Croon,
Hugo Schoevaerts, Paul Behets, Steven Vermeylen.

Mededeling:
-

1.

Marcel verwelkomt een nieuw lid in de persoon van Marie Debecker, welkom.
Alhoewel nog bleek rond de neus bruist Huub, terug van weggeweest, weer volop van energie, gegroet.

Goedkeuring vorig verslag d.d. 05 maart 2016

Geen opmerkingen, het verslag wordt goedgekeurd.
2.

Overlopen activiteiten nabije toekomst

2.1 Jaarmarkt met tentoonstelling van de St Sebastiaansgilde.
Zaterdag 21/5 van 13u tot 18u en zondag 22/5 van 10u tot 18u.
Bedoeling is dat Campenholt een standje opbouwt waar naast de boekenverkoop ook foto’s getoond worden waarop de
bezoekers personen helpen herkennen. De eerste foto is die van de gilde uit 1920 en de overige van KVLV Kampenhout.
Aansluitend op de tentoonstelling zal Campenholt op 7 augustus ook meewerken aan de stoet van de gilde en zal als thema
‘De heks van de Kampenhoutse heide’ uitbeelden, niet te verwarren met Berg-Heide.
Hugo kan zorgen voor een platte wagen en daarop zal de heks op de brandstapel komen.
Op de wagen ook 2 à 3 rechters en errond leden met een reserve aan flyers Campenholt om uit te delen.
Nu nog een (rosse ?) heks en vuur dat niet brandt !
Hubert is voorstander het proces uit te beelden i.p.v. de brandstapel maar de meesten verkiezen de brandstapel.
2.2 Zondag 29/5 Fietsevenement ‘Brouwersroute’ (Pasar).
Van het Labo naar Rotselaar en terug vooraf geen inschrijving vereist.
Fietsers van Campenholt starten om 10.00 uur.
Info- en boekenstand Campenholt aan het Labo.
De tent van de heemkring is aan Kampenhout-Sas bij de ‘Vaarhappening’ op 01 mei weggeblazen en gescheurd.
Huub checkt een promotietent van Hubo.
Aan voorgaande punten wil Greet nog toevoegen dat de vraag om mee de stand te bemannen in beide gevallen vrij laat
gesteld werd. Daardoor hebben slechts weinigen de kans zich vrij te maken.
De mail had normaal vroeger moeten verstuurd zijn. Misschien heeft een Doodle meer impact ?
Marcel bevestigt dat niettegenstaande dat, de dag zelf er toch steeds voldoende helpers opdagen, waarvoor dank.
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2.3 Tentoonstelling over mijnramp Marcinelle 1956 op 11/09/2016
Tentoonstelling met Powerpoint presentatie door Ellen en Hugo, Isabelle en Huub.
Alhoewel de werkgroep over veel documentatie beschikt gaan ze zich op voorhand terplaatse nog eens inleven,
archiefstukken raadplegen en actuele foto’s nemen.
De families van Louis Victor Bidlot en Frans Louis, overledene en overlevende bij de ramp, zijn actief betrokken. De zus van
mevrouw Bidlot woont nog steeds in Kampenhout. Broer en zoon Bidlot vroegen al naar de dagindeling.
Marcel zal trachten de zoon van Frans Louis, spastisch kunstschilder Wilfried Louis te contacteren om eventueel mee te
werken of om op de tentoonstelling aanwezig te zijn.
Er liggen ook nog altijd 4 aan Kampenhout gerelateerde slachtoffers op de kerkhoven van Betekom (3) en Rotselaar (1).
Naast het voorstel van de uitleg in de glazen zaal te kombineren met een geleid bezoek aan de oudste pastorij en haar
stenen wapenschilden vestigt Hubert ook de aandacht op de jongere generatie die de tentoonstelling bezoekt.
Voor hen moet er ook achtergrondinformatie voorzien worden. Vermelden we ook dat er Kampenhoutenaren in de mijn van
Marcinelle gewerkt hebben.
Hubert gaat dan verder over de ‘Italiaanse crisis’ t.t.z. dat er geen mijnwerkers meer wilden komen en stelt voor dat de
werkgroep hierover de familie Cervesato uit Berg zou kunnen raadplegen.
Daar dit echter het onderzoek te uitgebreid zou maken en nog weinig betrekking heeft met de herdenking van de
Kampenhoutse slachtoffers van Marcinelle zal men hier voorlopig niet verder aan werken.
2.4 Zaterdag 17 december 2016 kombinatie van voorstelling jaarboek met een tentoonstelling ’begrafenisrituelen’ in Relst.
Iemand lanceert het voorstel van een lijk in bed op te voeren en plots circuleren er foto’s van lijken in bed.
Kwestie dat onze doden nooit ver weg zijn. Anita is bezig met het systematisch fotograferen van de begraafplaats in
Kampenhout centrum. Totaalbeeld van elk graf en detail van de foto’s.

3.

Andere vooruitzichten

Ons nieuw lokaal is toegezegd: 2 verdiepingen van het zusterklooster aan Cultuurberg in Berg waarin de gemeente bezig is
met opkuisen. Enkele aanpassingen zijn echter nodig: nieuwe metalen trap, dubbel beglazing, plaasterwerken, schilderen,
enz... . We zullen moeten rekenen op nog een wachttijd van 1 à 2 jaar.
Zijn er al ideeën rond de werking in het nieuwe gebouw ?
Marcel zegt ook dat het dank zij de beslissing is van de Kerkfabriek van Berg dat Campenholt over twee verdiepingen zal
kunnen beschikken daar de Kerkfabriek het ‘Pastorieplan’ wil naleven en niet wil ingaan op het voorstel van de gemeente om
ook hun intrek te nemen in het vroegere zusterklooster.
Op vraag van Jean Speltinckx geeft Marcel dan nog uitleg over het Pastorieplan van de vijf parochies van de Federatie
Kampenhout en waarom de gemeente, volgens een wet van 2004, een plaats moet ter beschikking stellen aan de kerkfabriek
van elke parochie.
4.

Voorstellen

Ellen informeert eventjes naar de financiële toestand en Marcel ziet momenteel geen probleem met 4000 euro in kas,
waarvan 1250 euro gemeentelijke toelage.
De drukkosten van het jaarboek ten belope van 3900 euro zijn daarmee gedekt en dat geld komt dadelijk terug.
Als voorbeeld van nieuwe inkomsten citeert Marcel de toegang tot de registers (leden gratis toegang).
Webmaster Erik publiceerde Jeanne Servranckx haar registers, waar ze 30, 40 jaar aan gewerkt heeft, op onze website en al
12 geïnteresseerde bezoekers betaalden 5 euro voor een jaar toegang.
Ellen stelt voor eens een advocaat te vragen om een lezing over Auteursrecht te geven, sommige zouden dit gratis doen.
Wat gedacht van een jaarlijks ledenfeest, een busuitstap, een kwis zou ook op veel bijval kunnen rekenen.
Deze voorstellen worden positief onthaald doch wie gaat het in handen nemen ?
Hierover kan later nog verder gesproken worden.
Praktischer is de vraag naar een goeie pc en printer in villa Lucie. Ietske comfortabeler kunnen werken en liefst onafhankelijk
van het netwerk van de gemeente ? Misschien in de financiële planning bij de verhuis naar het nieuwe lokaal.
Ook daar zijn vandaag tegenargumenten voorhanden, maar ons gezond verstand zegt dat we moeten vooruitkijken en alle
voorstellen die weerhouden zullen worden koppelen aan een financieël plan.
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5.

Nieuwe en bestaande werkgroepen

‘Overlijdens’ (doodsprentjes en –brieven): Hugo, Huub en stille medewerkers.
‘WO II’: Ellen en enthousiaste medewerkers.
‘Begrafenisrituelen’: Paul en actieve medewerkers.
‘Monumenten Kampenhout’: Geert en Emile.
‘Tentoonstelling mijnramp Marcinelle’: Hugo en andere gravende zoekers.
‘Landkaarten, historisch, materiaal en collecties’: Hubert en geïnteresseerden.
Exemplarisch heeft hij enkele afdrukken mee van Mechelen en Wespelaar, totaal en uitvergrotingen.
Weissetterbos noemt daarop ‘Les bois de boissette’ en er is nog geen kanaal.
‘Individueel’: meerdere leden zijn ook, elk afzonderlijk, met allerlei opzoekingen bezig.
Ellen vraagt of iemand een goed stamboomprogramma kent waarop Aldfaer aangeraden wordt.
Gratis en onbeperkt.

6.

Varia

Marcel die vroeger dan gewoonlijk de bijeenkomst dient te verlaten laat de leden actief in kleine groepjes:
-

Huub, Eric en Lydia sluiten aan bij Hubert om de kaarten te bestuderen.
Jean-Pierre en Anita luisteren naar de voorstellen van Greet i.v.m. begrafenisrituelen.

De gezellige babbel begint aldus voor iedereen om 11u10 en om 5 voor twaalf breken we op.

Datum volgende vergadering: zal later medegedeeld worden.
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