Verslag bijeenkomst Campenholt 10 november 2018
De bijeenkomst in het Labo wordt geopend om 10u
Aanwezig: Hugo Schoevaerts, ondervoorzitter,
Agnes Muyldermans, Emile Debacker, Erik Heymans, Felix Goossens, Geert Vanhoof, Greet Janssens, Hubert
Gulinck, Huub Van der Steld, Jan Speltincx, Jean-Marie Verhulst, Liesbeth Merckx, Marcel Simons, Mario Tanson,
Paul Behets, Pol Hessels, Rosine Duhameau, Stijn Simons, Willy Schoevaerts, Willy Verbist en Wouter Vanderbist.
Verontschuldigd: Marcel Andries, Erik Bonckaert en Anita Van der Hoeven
1. Verslag bijeenkomst 13 oktober
Het verslag van de vorige bijeenkomst wordt overlopen.
Voor een aantal toen behandelde punten wordt de verdere opvolging opgenomen in dit verslag.
2. Plaatsen van naambordjes bij waterlopen
Hubert gaat bij Regionaal Landschap Dijleland informeren of zij willen tussenkomen in de onkosten.
Tevens heeft Hubert een ontwerp opgemaakt, waar de naambordjes geplaatst kunnen worden, (zie bijlage 1 bij
dit verslag), met volgende bedenkingen:
- sloten zijn niet beschouwd maar niet altijd terecht denk ik, zoals de grenssloot tussen Kampenhout en
Boortmeerbeek
- er zijn bovendien nog een paar kleine beekjes waar nauwelijks water doorstroomt, zoals dat achter Spaans
Hof in Nederokkerzeel.
- hier en daar misschien nog een teken nodig waar beken kruisen met trage wegen.
- speciale aandacht voor beekmondingen (overlappende symbolen), zelfs als daar geen duidelijke weg
aanwezig is.
3. Oproep ‘Gooi niets weg’
Goedgekeurde tekst:
Geschiedenis op uw zolder: gooi niets weg
Heb je oude krantenknipsels, brochures, facturen, klasfoto’s of foto’s van verenigingen, dia’s, filmpjes, video’s,
medailles, muntstukken, bidprenten en doodsbrieven, voorwerpen, heemkundige boeken en tijdschriften,
verhalen, affiches, verslagen van verenigingen… gooi ze niet weg. Neem contact op met de heemkring!
Wij zullen dat bewaren en verwerken het in onze lokale geschiedenis!
Bewaar je de stukken liever zelf, dan scannen we ze graag en de originelen worden u terugbezorgd.
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4. Nacht van de geschiedenis/ Erfgoeddag
Het thema van de NvdG voor 2019 is ‘Meesterschap’ en zal plaats vinden op 19 maart 2019.
Volgende voorstellen werden gedaan:
- Grafzerken
- Bier brouwen
- Kampenhoutse stoel
- Restaurateur (Obrecht De Boer, IPARC)
- Brabants trekpaard (al besproken met Frans)
5. Erfgoeddag (28 april 2019)
Thema: ‘Hoe maakt u het?’. Centraal staat het cultureel erfgoed van en over vakmanschap, meesterschap,
leren en maken in Vlaanderen.
Meer info over de Erfgoeddag vind je via deze link: https://faro.be/publicaties/hoe-maakt-u-het-aspiratiegidserfgoeddag-2019.
Faro organiseert een inspiratieworkshop op 13 december in Brasserie Brouwershof te Haacht (inschrijven kan
via deze link: https://faro.be/kalender/hoe-schrijf-je-het-schrijf-samen-met-ons-je-erfgoeddagactiviteit-haacht
Indien we een geschikt voorstel hebben, doen we mee. Inschrijven kan tot 11 januari 2019.
6. Daguitstap / nieuwe werkgroep
Hiervoor wordt een werkgroep opgericht, die bestaat uit: Emile De Backer, Marcel Symons en Stijn Symons.
Een daguitstap naar Merksplas werd uitgewerkt (zie bijlage 2 bij dit verslag) en zal plaats vinden in maand juni
2019. Juiste datum nog te bepalen).
Het bezoek aan Averbode (i.v.m. schilderij priorij van List) wordt vastgelegd op 16 februari.
7. Kampenhout Kermis 2019
Thema zal zijn ‘Vervoer’ en wordt heel breed ingevuld. Volgende onderwerpen werden gesuggereerd:
- tram
- broodrondes
- vracht- en personenvervoer (groenten, bouwmaterialen, autobus De Voeght..)
- taxi
- vaart
- kinderkoetsen
- kruiwagen
-…
Indien mogelijk kunnen we nog gebruik maken van de (oude) pastorij. Buiten oude tractoren, auto’s???
8. Relst kermis
Een oud filmpje (jaren dertig van vorige eeuw) over 50 jaar vrijgezel van ‘frakke van de garde’ zal vertoond
worden. De juiste locatie is nog niet bepaald. Er werd toen ook een gelegenheidslied geschreven.
Onderwerp moet nog aangevuld worden, filmpje op zich is te mager (TonzenT?).
9. Tentoonstelling WO1 op 14-17 december
- Boek van Felix (269 blz.) ligt momenteel bij de drukker.
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- Boek (bezoekersgids) kost 5 €.
- Leden betalen 20€ lidgeld en ontvangen hiervoor het jaarboek 2018 + het boek.
- Nieuwe leden betalen 15 € en krijgen het boek gratis
- Eerste week van december moet duidelijk wie wat zal doen tijdens de tentoonstelling. Wordt nog verder
afgesproken.
- de opstelling van de tentoonstelling kan donderdagnamiddag (13/12) beginnen
- alle leden worden uitgenodigd voor de opening op 14/12
- deuren van de tentoonstelling gaan open om 18u00. Officieel gedeelte begint om 19u00.
- RING TV en pers zullen aanwezig zijn.
- de monstrans zal op het altaar geplaatst worden tijdens de misviering van 16 december in de OLV-kerk van
Kampenhout (mis van 11u00)
- Postzegels / geld (papier + munten) / oorlogsgeld, …m.b.t. de periode 14-18 uit de collectie van Willy Verbist
zullen mee opgenomen worden in de tentoonstelling. Nog verder af te spreken met Felix.
10. Bijeenkomsten in de bibliotheek:
Vanaf 2019 zal de heemkring iedere vierde zaterdag van de maand zijn in het lokaal links aan de ingang van
de bib (van 10.00 tot 13.00 uur).
We kunnen hier dan documenten ontvangen of scannen.
Indien gewenst kunnen we onze aanwezigheid uitbreiden (via beurtrol).
Communicatie naar het publiek volgt (Facebook, gemeenteberichten,…) en via een aankondiging, die we nu al
in de bibliotheek zullen aanbrengen
11. Documentatiecentrum Vlaams-Brabant
Op 8 december organiseert de provincie Vlaams-Brabant een lezing met als thema: Historische hoeves in
Vlaams-Brabant. Verleden en toekomst van de boerderijgebouwen’. Helaas blijken er geen plaatsen meer
beschikbaar te zijn.
12. De volkstelling van 1702 in Brussel en omgeving
Boekvoorstelling op 24 november in het stadhuis van Brussel. Meer info: http://www.familiekundebrussel.be/2018/08/25/save-date-boekvoorstelling-de-volkstelling-van-1702-brussel-en-omgeving/
Opgelet: volgende bijeenkomst: zaterdag 1 december om 10.00 u in het Labo (i.p.v.15 december).

Hugo Schoevaerts
verslaggever
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