Verslag bijeenkomst Campenholt 9 juni 2018
De bijeenkomst in het Labo wordt geopend om 10u.
Aanwezig: Hugo Schoevaerts, ondervoorzitter,
Huub Van der Steld, Eric Bonckaert, Hubert Gulinck, Emile Debacker, Paul Behets, Wouter Vanderbist, Mario
Tanson, Felix Goossens, Anita Van der Hoeven, Marcel Simons, Rosine Duhameau, Stijn Simons, Jean Speltincx,
Louis Leten en Willy Schoevaerts.
Verontschuldigd: Marcel Andries, Greet Janssens, Geert Vanhoof, Erik Heymans.
1. Donjons in onze streek
Tijdens het eerste deel heeft bestuurslid Paul een uiteenzetting gegeven over de donjons in onze streek.

Een donjon is een middeleeuwse militaire vesting / woontoren ter verdediging van het domein, die soms
gebouwd werd op een motte. De eerste donjons waren van hout, later van steen. Vandaar dat ze ook ‘Het
Steen’ worden genoemd. Ook de bouw van donjons en de functies van de verdiepingen werd toegelicht,
waarbij de latrine niet werd vergeten.
De feodale termen: vazal, leenheer, met raad en daad bijstaan, denombrement, verhef, stokgoederen, …
werden vakkundig toegelicht.
Aan de hand van foto’s en schilderijen werden enkele donjons uit onze streek beschreven. Vandaag zijn die
van Rotselaar en het kasteel van Horst nog getuigen van een ver verleden.
In archieven werden documenten teruggevonden die wijzen op donjons te Kampenhout, Ter Loonst, Relst,
Wilder, Berg en Lelle.
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Paul bevestigde met deze lezing nogmaals zijn grote kennis van het minder recente verleden van onze
gemeente en de gewoonten van het feodale tijdperk. Zijn kennis van het oud-schrift is hierbij van onschatbare
waarde.
Een artikel over dit onderwerp zal opgenomen worden in ons jaarboek.
2. Activiteiten van de heemkring / ronde van de tafel
2.1 Tentoonstelling Kampenhout kermis
Dit jaar kwamen volgende thema’s aan bod:
- Filmaffiches en schilderijen van Raymond Elseviers
- Collectie munten en biljetten
- aankondiging tentoonstelling WO I op het einde van het jaar
- filmpjes over Kampenhout uit vervlogen tijden
Ondanks de korte voorbereidingstijd, was het een geslaagde en gesmaakte tentoonstelling.
Er moet in de toekomst wel gewerkt worden aan een betere publiciteit, zodat we meer bezoekers aantrekken
(o.a. de leden van de heemkring). Ook de ligging van de Glazen zaal is niet ideaal (maar er zijn niet direct
alternatieven).
Felix, Huub en Willy + alle medewerkers aan de tentoonstelling: bedankt!
2.2 Zomeruitstap
Dit jaar wordt een bezoek aan Aarschot gepland (in het kader van de herdenking van WO I).
Meer info volgt kortelings.
2.3 GDPR / AGV
Dinsdag 5 juni zijn Felix, Huub en Hugo naar een toelichting, georganiseerd door Heemkunde Vlaanderen,
geweest. Hierbij staat AGV voor Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Engelse afkorting GDPR
voor General Data Protection Regulation.
De heemkring zal deze richtlijnen toepassen. Hiertoe werden reeds een aantal stappen gezet.
Dit zal verder uitgewerkt worden in een werkgroep.
2.4 Bijeenkomsten juli en augustus
Oorspronkelijk waren en geen bijeenkomsten voorzien in de maanden juli en augustus. Bijkomend zal er een
bijeenkomst zijn op 14 juli en 11 augustus.
Aansluitend op de bijeenkomst van 14 juli wordt er om 12.00 uur een pizzabuffet voorzien. Meer info over het
etentje volgt kortelings.
2.5 Lezingen tijdens de heembijeenkomsten
Dit jaar zijn er lezingen geweest over religie, wijn maken, molens en donjons. Deze vallen zeker in de smaak.
Er moet wel onderzocht worden of dit, mits publiciteit en /of samenwerking, niet voor een ruimer publiek kan
worden georganiseerd.
2.6 Tenstoonstelling WO I in december
Felix geeft een toelichting en stavaza over het project.
Op facebook en onze website is het project reeds gestart in januari. De aangereikte informatie spitst zich toe
op gegevens van soldaten en burgers (zie http://www.campenholt.be/project-wo1/index-5.php)
Zo is het volgende reeds voorzien:
- afspraken met BRTN, VTM en Ring-tv
- artikelen voor het jaarboek
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- tentoonstelling met voorwerpen en panelen (maandag voor scholen)
- brochure /boek
- banner
- affiche
- monstrans komt naar de tentoonstelling
- subsidies van de provincie Vlaams-Brabant
Volgende voorstellen werden eveneens besproken en moeten verder onderzocht/opgevolgd worden:
- tijdens het herdenkingsweekend ook iets voorzien in de kerk van Relst en Buken?
- gerichte reclame via Facebook
- vlaggen van oud-strijdersverenigingen bij de heemkring
- uitbreiding/samenwerking met naburige heemkringen (Londerzeel met mevr. Orianne?)
-…
De leden kunnen bij hun familie/vriendenkring/buren eens polsen of zij nog papieren/voorwerpen/brieven,..
hebben m.b.t. WO I.

Datum volgende bijeenkomst: 14 juli om 10.00 uur in het Labo.

Hugo Schoevaerts
verslaggever
16-06-2018.
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