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Verslag bijeenkomst Campenholt 19 november 2016. 

 

De bijeenkomst in het Labo wordt geopend om 10u00. 

 

Aanwezig: Marcel Andries, voorzitter, 

Mario Tanson, Denise Croon, Hugo Schoevaerts, Eric Bonckaert, Anita Van der Hoeven, Greet Janssens, 

Geert Vanhoof, Jan Speltincx, Hubert Gulinck, Jean-Pierre Magdaleens, Lydia Keurvels, Huub van der Steld, 

Erik Heymans, Stijn Simons, Rosine Duhameau, Marcel Simons, Wouter Vanderbist, Ann Peeters, Willy Verbist, 

Emile Debacker, Liesbeth Merckx en Paul Behets. 

 

Verontschuldigd: Agnes Muyldermans, Anne Van Hout, Jeanne Servranckx, Frans Marchand, Gerry Croon, 

Marcel Cockaerts, Pol Hessels. 

 

 

1. Goedkeuring vorig verslag d.d. 14 mei 2016. 

Geen opmerkingen, het verslag is bijgevolg goedgekeurd. 

 

2. Activiteiten nabije toekomst.  

 

2.1 Ars Moriendi: bijeenkomst op 23 november om 13u30 in het Labo. 

 

2.2 Op 17 december in het Park van Relst: 

- van 10 tot 18 uur: tentoonstelling ‘Rituelen van het sterfbed tot het graf’ 

- om 11 uur voorstelling van het jaarboek 2016 + bekendmaking verdienstelijk lid 2016 

- toegang is steeds gratis 

 

2.3 Op 20 december: Kerstmarkt, Glazen Zaal in het centrum van 14 tot 20 uur. 

Vrijwilligers worden gezocht om de stand in de Glazen Zaal te bemannen (m/v) en het jaarboek te verkopen 

 

3.  Historische en recente kaarten van Kampenhout: uiteenzetting door Hubert Gulinck. 

Op de website van de heemkring is er reeds veel kaartmateriaal beschikbaar: 

http://www.campenholt.be/bibliotheek-kaarten.php.  

De voorstelling is opgebouwd rond volgende 5 thema’s: 

“Nationale” historische kaarten: opgemaakt voor een groter geheel. 

“Lokale” Historische kaarten: afkomstig van religieuze orden, eigendommen,.. 

Thematische en digitale kaarten. 

Bronnen. 

Inspiratie. 

Samengevat: een boeiende uiteenzetting over een hele reeks kaarten waarbij er een duidelijk verschil van een 

locatie werd aangetoond afhankelijk van het doel van de kaart (kadaster, militair, toegankelijkheid,…). 

Nadien volgende er nog verschillende vragen die Hubert vlot wist te beantwoorden. 

 

De volledige PowerPointpresentatie kan bekeken worden op onze website. 

 

http://www.campenholt.be/bibliotheek-kaarten.php
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4. De kapelletjes van Kampenhout: uiteenzetting door Geert Vanhoof en Emile Debacker 

Geert begint met een aantal vragen: waarom staan er meestal 6 linden rond kerken en kapellen, waarom 

ontstaan er kapelletjes, waarom zijn ze verdwenen, wie heeft ze gebouwd, wie wordt er vereerd, waarom staan 

ze juist op die plaats, waarom staan er vele kapelletjes eenzaam in het veld, wie onderhoudt ze, … 

Het valt Geert op dat de laatste tijd er veel kapelletjes gerestaureerd worden en dat ondanks de ontkerkelijking 

deze respectvol behandeld worden en een maatschappelijk belang hebben. 

Aansluitend overloopt Geert via een PowerPointpresentatie een aantal van de Kampenhoutse kapelletjes. 

Hierbij werd zeker niet gestreefd naar volledigheid maar eerder naar recente restauratie of eigenaardigheden. 

Zo weten we nu dat er een militair ijkpunt op de kapel van Berg-Heide staat, dat voor de restauratie van de 

muurkapel Hof te Candriessche stenen van Louis Barbiot gebruikt zijn, dat men de originele kleurschakering 

heeft teruggevonden enz. 

Het is de bedoeling om al deze gegevens te verzamelen in een boek. Als voorbeeld laat hij een boek zien dat 

over kapelletjes in een gemeente/regio behandeld. 

Alle mogelijke informatie en extra werkkracht voor de werkgroep zijn welkom. 

Voor een overzicht van de kapelletjes zie: http://www.campenholt.be/patrimonium-religie-kapellen.php. 

 

5. Varia 

 

 

5.1 Nieuw lokaal voor de Heemkring 

Zoals reeds aangekondigd wordt de 1ste 

verdieping en de zolder van het voormalig 

klooster van de zusters van Vorselaar te 

Berg in klaarheid gebracht voor de 

Heemkring (waar achteraan ook de 

voormalige kleuterschool was gevestigd en 

nu ‘De Cultuurberg’, Bergstraat 15 te Berg). 

De werken omvatten het vervangen van de 

trap, afbraakwerken, elektriciteitswerken, 

plaasterwerken, vervangen van vensters, 

… 

De werken zullen nog een tijdje duren. Wij 

hopen in ieder geval dat zo snel mogelijk te 

kunnen verhuizen van de kelder van Villa 

Lucie naar Berg. 

Er zal plaats zijn om te vergaderen en het 

belangrijkste: meer ruimte. Eindelijk zal er 

dan ook grondig gestart kunnen worden 

met de inventarisatie van boeken, 

tijdschriften, films, foto’s, kranten, … 

5.2 Er wordt onderzocht of het 

mogelijk is om via een beurtrol te 

vergaderen in de Kampenhoutse horeca 

zaken: Labo, Bistro 500, Zes Linden, 

Buurthuis,… 

5.3 De frequentie van de 

bijeenkomsten wordt opnieuw onderzocht: 

maandelijks of tweemaandelijks. Indien er 

geen of weinig agendapunten zijn, kan men 

samenkomen om gewoon wat te praten en 

overleggen. Een ideaal momenteel voor 

onderlinge gegevensuitwisseling. 

http://www.campenholt.be/patrimonium-religie-kapellen.php
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5.4 Uitstap of bezoek museum zomer 2017. 

In het verleden werd  er enkele keren geprobeerd om een busuitsap te maken, soms samen met een andere 

vereniging uit Kampenhout. Door gebrek aan interesse is dat nooit kunnen doorgaan. Meestal omdat het 

museum/plaats al privé werd bezocht of via een andere vereniging. 

Voor 2017 wordt dit opnieuw geactiveerd. Alle voorstellen zijn welkom: van historische tuinen, funerair erfgoed, 

musea, forten, … 

5.5 Naamvermelding van de waterloop: Hubert stelt de vraag of het niet mogelijk is om op bruggen waar een weg 

en een waterloop elkaar kruisen, een bord te plaatsen met vermelding van de naam van de waterloop. Deze 

suggestie wordt zeer positief onthaald. Het voorstel zal via de RvB worden doorgegeven aan het 

gemeentebestuur. 

5.6 Leden die op een volgende bijeenkomst graag een voordracht geven rond een thema of iemand kennen die 

dat wil doen mogen dat doorgeven. Ook een toelichting over een onderwerp dat reeds in het jaarboek is 

verschenen kan aan bod komen. 

5.7 Datum volgende bijeenkomst: niet bepaald 

 

 

 

 

Hugo Schoevaerts       Marcel Andries 

ondervoorzitter en verslaggever      voorzitter 

 

 

 

Actieplan bijeenkomst 19-11-2016 

 

Actie Door wie Tegen 

1 Ars Moriendi: bijeenkomst in het Labo op 23 november 
om 13u30 in het Labo 

Leden werkgroep + 
geïnteresseerden 

n.v.t. 

2 Tentoonstelling ‘Rituelen van het sterfbed tot het graf’: 
17 december in her Park van Relst van 10 tot 18 uur 

Alle leden + breed publiek n.v.t. 

3 Voorstelling Jaarboek 2016 + bekendmaking 
verdienstelijk lid: 17 december in het Park van Relst om 
11 uur 

Alle leden + breed publiek n.v.t. 

4 Kerstmarkt in de Glazen zaal: oproep voor 
standmedewerkers. Naam doorgeven aan Marcel indien je 
wil meewerken 

Alle leden Zo vlug mogelijk 

5 Werkgroep: kapelletjes 
Gezocht: extra werkkracht 
Gezocht info + docu voor boek 

 
Alle leden 

Zo vlug mogelijk 

6 Onderzoek beurtrol bijeenkomsten RvB Volgende bijeenkomst 

7 Frequentie bijeenkomsten: maandelijks of 
tweemaandelijks 

Hugo Zo vlug mogelijk 

8 Uitstap of bezoek museum zomer 2017 
- Polsen naar interesse 
- Polsen naar plaats 

 
Hugo 
Hugo 

 
Volgende bijeenkomst 
Volgende bijeenkomst 

9 Naamvermelding waterloop 
 

RvB Volgende bijeenkomst 

10 Voordracht rond een thema Alle leden Zo vlug mogelijk 

11 Datum volgende bijeenkomst bepalen RvB Zo vlug mogelijk 
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