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Verslag bijeenkomst Campenholt 9 maart 2019 
 

De bijeenkomst in het Labo wordt geopend om 10u10 
 
Aanwezig: 
Hugo Schoevaerts, voorzitter, 
Greet Janssens, Rosine Duhameau, Hubert Gulinck, Felix Goossens, Erik Heymans, Louis Leten, Marcel 
Simons, Stijn Simons, Jan Speltinckx, Mario Tanson, Wouter Vanderbist, Huub Van der Steld, Willy 
Schoevaerts, Agnes Muyldermans, Ann Peeters, Emile De Backer en Liesbeth Merckx. 
 
Verontschuldigd: Marcel Andries, Eric Bonckaert, Gerry Croon, Pol Hessels, Jeanne Servranckx, Anita Van der 
Hoeven en Jaak Janssens. 
 

1. Verslag van de bijeenkomst van 9 februari 2019 
 
Dit verslag wordt unaniem goedgekeurd (met dank aan de verslaggever Willy Schoevaerts)  
 

2. Naambordjes waterlopen. 
 

Hubert meldt dat de gemeente positief staat ten overstaan van dit project. Nu moeten we er vooral voor zorgen 
dat het ook effectief gerealiseerd wordt (kostprijs per plaatje wordt geraamd op 20 €). Hubert heeft al een 
verzamelkaart opgesteld met 66 punten waar mogelijks een naambordje kan geplaatst worden. Hij vraagt nu 
steun van andere geïnteresseerde leden om bijvoorbeeld opzoekingen te doen omtrent de geschiedenis en de 
toestand van de beken.  
Op 22 maart zal Hubert aanwezig zijn op een vergadering van Natuurpunt Kampenhout om het project uit te 
leggen en om steun te vragen. De provincie Vlaams-Brabant heeft al weten dat ze geen subsidies geven voor 
dit project. Er moet ook nog een selectie worden gemaakt uit die 66 punten. Mogelijks komen de naambordjes 
langs een trage weg. Erik Heymans en Willy Schoevaerts melden zich kandidaat om Hubert bij dit project te 
ondersteunen (de vraag zal ook aan Jean-Marie Verhulst gesteld worden die rond dit thema reeds 
ideeën/suggesties heeft aangebracht). 
 

3. Wandeling Wegen, beken en stenen. 
 

Op 16 maart zal Hubert Gulinck onze gids zijn. Over een afstand van ongeveer zes kilometer verkennen we 
markante plekken en objecten omheen en in Kampenhout-dorp. Het gaat vooral over wegen en beken en hun 
landschappelijk en historisch kader, en we eindigen in het dorp met een detailblik op de stenen van historische 
gebouwen. De wandeling zal ongeveer 2 uur duren. Er hebben zich al een twintigtal deelnemers gemeld. Indien 
het slecht weer zou zijn, worden de deelnemers verwittigd en zou de wandeling verplaatst worden naar 6 april. 
 

4. Vertalingen van (niet te lange) teksten uit het Frans, Engels of Duits. 
 

Naast Hubert en Wouter heeft zich ook pater Jan gemeld, die vertalingen uit het Duits voor zijn rekening wil 
nemen. 
 

5. Kwissen. 
Er zijn twee quizploegen gevormd die zullen deelnemen onder de namen Campenholt en Holtencamp . Zij 
zullen deelnemen aan de quiz van de scouts van Berg in de Pax op 15 maart. 
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6. Jaarboek 2019. 

 
Er zijn al een zevental onderwerpen bekend: 
1. De Kampenhoutse voorouders van Ludwig van Beethoven - Liesbeth 
2. De restauratie van de triptiek in de kerk van Berg - Pater Jan 
3. De beken in Kampenhout. - Hubert 
4. Villa Lucie - Greet + Willy S.+ Gerry 
5. 110 jaar Sint-Jozefkerk Relst en haar bedienaars - Felix 
6. De kapelanie van de Heilige Drievuldigheid en de Heilige Antonius in Nederokkerzeel - Felix 
7. De bedevaart naar het reliek van het Heilig Kruis in de Onze Lieve Vrouwkerk in Kampenhout – Felix 
8. Mogelijks: Brieven van soldaten (zie varia). - Ann  
 
Laat je onderwerp maar weten als je de lijst wil aanvullen! 
  

7. Werkgroep Archiefbeheer. 
 

De heemkring is kandidaat voor de inventarisering van het archief van de kerkfabriek van Berg, Buken, 
Nederokkerzeel en Rest. Wat de kerkfabriek van Kampenhout betreft is het werk al gedaan. Kadoc heeft 
hieromtrent een werkmap van het Documentatie- en Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en Samenleving 
(Kadoc) ter beschikking. Hugo en Felix zullen deze werkgroep trekken. 
 
De volgende bijeenkomst van de werkgroep archiefbeheer zal plaats vinden op 23 maart om 10u30 in de Bib 
van Kampenhout. Een uitnodiging zal verstuurd worden.   
  

8. Werkgroep Tentoonstelling Relst-kermis. 
 

De tentoonstelling gaat door op zondag 5 en 6 mei (leerlingen Parkschool) en zal op zaterdag 4 mei worden 
opgesteld. Met de Chiro is overeengekomen om de tentoonstelling op de eerste verdieping te houden terwijl zij 
op de benedenverdieping pannenkoeken kunnen bakken. 
Opgelet, ondertussen is er een wijziging: de tentoonstelling zal doorgaan in de kerk van Relst in plaats 
van de lokalen van de chiro.  
De (aangepaste) affiche is klaar (zie bijlage). 
 

9. Werkgroep Vervoer 
 

De startvergadering zal in de bibliotheek worden gehouden, na de tentoonstelling van Relst. Een uitnodiging 
voor deelname aan de werkgroep volgt nog. 
Zullen alvast meewerken: Greet, Huub, Hubert, Jaak en Hugo. 
 
Heb je interessante ideeën of wil je meewerken: laat het nu al maar weten! 
 

10. Werkgroep uitstappen. 
 

Het bezoek aan het Huis van het Belgisch-Frans verzet in Tielt-Winge wordt gepland in september. 
De werkgroep gaat dit verder uitwerken. 
 
Op 1 juni gaat dan het bezoek door aan de kolonie van Merksplas. Hugo zal dienomtrent nog een nieuwsbrief 
sturen om te vragen wie geïnteresseerd is. Er zou een grens moeten komen aan twintig deelnemers per gids. 
Als er meer dan twintig zijn, dan zouden die op een wachtlijst komen. De verplaatsing gebeurt via carpooling. 
Op 15 maart gaat de werkgroep op prospectie, o.a. voor een geschikte plaats om s’ middags te eten. 
 
11. Samenwerking met heemkring Ter Ham 
Op 29 maart is er om 19u30 een lezing over de Tempeliers in De Camme in Perk door Felix. Indien de 
belangstelling groter is dan het aantal zitplaatsen, zal de lezing plaatsvinden in de kerk van Perk. 
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12. Op 13 april wordt er door de Heemkring Ter Ham een uitstap georganiseerd naar Alden Biesen. Deze 
uitstap gebeurt per autocar die aan het gemeentehuis van Steenokkerzeel vertrekt. De inschrijving hiervoor sluit 
op 30 maart. 
 

13. Samenwerking bibliotheek Kampenhout 
 

De heemkring heeft een aantal boeken, o.a. van heemkringen van buiten Kampenhout, die zich momenteel in 
de kelder van villa Lucie bevinden. 
Via een samenwerking met de bibliotheek zullen deze geplaatst worden op een apart schap, mee opgenomen 
worden in hun boekenlijst en uitgeleend worden. De boeken blijven eigendom van de heemkring. 
 

14. Gemeenteberichten 
 
Deadline voor het indienen van onderwerpen voor de volgende editie is 6 mei. Het is interessant om hieraan 
voldoende aandacht te besteden omdat men hierdoor een groter publiek bereikt dan met onze andere 
activiteiten. Laat maar weten als je een kort artikel hebt. 

 

15. Varia. 
 

1. Er kan pas gesproken worden over lezingen en andere activiteiten als de aula (100 zitplaatsen) van de 
boerderij van het OCMW af is. Momenteel zijn de werken in uitvoering. 
2. De website waar ‘Kampenhout weleer’ is bij aangesloten is van eigenaar veranderd. Wat is het resultaat 
van die overname? Er staan momenteel zo een 80 oude foto’s op. Huub en Erik zorgen voor de verdere in- en 
aanvulling. 
3. Emiel stelt de vraag wat het budget is voor het middageten bij uitstappen. Bij de prospectie gaan ze enkele 
voorstellen van menu vragen. Tussen de 20 en 30 euro/pp is zeker aanvaardbaar. 
4. Er komt een avondcursus over de zogenaamde Popp-kaarten, kadasterkaarten uit de 19e eeuw, te Putte 
(georganiseerd door Histories). Huub, Felix, Hubert en Hugo zijn hiervoor ingeschreven. 
 5. Volgens Stijn zou het interessant zijn om korte promotiefilmpjes te maken voor onze activiteiten. Men zou 
dat bij wijze van proef eens kunnen doen voor de tentoonstelling in Relst. Geen concrete afspraken hieromtrent. 
6. Ann Peeters beschikt over 10 brieven van een soldaat aan zijn moeder tijdens zijn legerdienst rond 1920, 
die misschien ook in het jaarboek kunnen opgenomen worden. 
7. De actie ‘Gooi niets weg’ heeft tot nog toe geen resultaat opgeleverd. Oproep zal ook doorgestuurd worden 
naar K&L, Rondom en deze week (de streekkrant). 
 
Hubert Bruyninckx overhandigt een aantal bidprentjes, doodsbrieven en kopies. 

Rosine Duhameau overhandigt een aantal exemplaren van het tijdschrift Vlaamse Stam (https://familiekunde‐

vlaanderen.be/tijdschrift). 

Bedankt Hubert en Rosine!  
 
Volgende bijeenkomst: zaterdag 13 april om 10.00 u in het Labo, Brouwerijstraat. 
 
 
Liesbeth Merckx         Hugo Schoevaerts 
Verslaggever         Voorzitter 

 
 
 

 
Campenholt – Heemkring Kampenhout - www.kampenhout.be/heemkring 

 
Voorzitter: Hugo Schoevaerts, Tritsstraat 30, 1910 Kampenhout, hugoschoevaerts@gmail.com 
Secretaris: Gerry Croon, Bukenstraat 6, 1910 Kampenhout, gerry.croon@kampenhout.vera.be 
Penningmeester: Marcel Andries, Kutsegemstraat 15, 1910 Kampenhout, marcel.andries1@gmail.com 
Bestuurslid: Huub Van der Steld, Glimwormlaan 11, 1910 Kampenhout, vdss1910@gmail.com 
Bestuurslid: Paul Behets, St.-Martinusstraat 6, 2811 Hombeek, paul.behets@telenet.be  


