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Verslag bijeenkomst Campenholt 8 juni 2019 
 

 
De bijeenkomst in het Labo wordt geopend om 10u00 
 
 
Aanwezig: Hugo Schoevaerts, voorzitter.  
Rosine Duhameau, Erik Heymans, Louis Leten, Marcel Simons, Jan Speltincx, Wouter Vanderbist, Huub Van 
der Steld, Willy Schoevaerts, Liesbeth Merckx, Agnes Muyldermans, Emile Debacker, Felix Goossens, Pol 
Hessels, Greet Janssens, Hubert Gulinck en Stijn Simons. 
 
Verontschuldigd: Anita Van der Hoeven, Jaak Janssens, Karine Empereur, Marcel Andries, Gerry Croon, Ann 
Peeters. 
 
 
1. Verslag vergadering 11 mei 2019. 
Het verslag wordt unaniem goedgekeurd. 
 
 
2. Naambordjes waterlopen 
De gemeente gaat akkoord met dit project. Volgens Hubert is het nu aan Gerry Croon om het project verder 
concreet uit te werken. Hubert zal hiervoor contact opnemen met Gerry. 
 
 
3. Gemeenteberichten 
Hugo vraagt of er iemand iets wil schrijven voor de volgende gemeenteberichten. Greet stelt voor een oproep te 
publiceren over de tentoonstelling later op het jaar over vervoer. Felix heeft ook enkele ideeën. De teksten voor 
de volgende gemeenteberichten moesten echter binnen zijn voor 6 mei. Dus zullen de teksten zijn voor de 
latere gemeenteberichten. 
 
 
4. Inventarisatie beroepen/ambachten 
Dit project geraakt moeilijk van de grond. Agnes is er weliswaar mee bezig geweest. Er wordt voorgesteld een 
document in Google Forms op te stellen dat door iedereen die weet heeft van een ambacht kan ingevuld 
worden. Maar omdat dit niet zo eenvoudig is wordt geopteerd voor een Word-document dat op de website van 
Campenholt zal worden gezet en kan worden gedownload. Het zou echter wel alleen om ambachten gaan, 
zoals smid of bakker, en niet om handelaars of cafés. Hugo zal dit ambitieuze project trekken met steun van 
Willy Schoevaerts en Huub. 
 
 
5. Bezoek Merksplas 
Iedereen vond dat het bezoek zeer geslaagd was. De uitleg van de cipier werd aan de actualiteit getoetst.  Er 
waren 19 deelnemers en voor de bibliotheek werden er twee boeken aangekocht: ‘In verzekerde bewaring’ en 
‘Straffeloos slenterend’. Een interessante vraag wordt door Hubert gesteld. Was er iemand uit onze regio die 
daar ooit is terechtgekomen?  
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6. Open Kerkendag Berg 2 juni 2019, ingericht door de Kerkraad Sint-Servaas als lid van ‘Open Kerken’ en 
met medewerking van de heemkring. 
Huub, die er met een standje aanwezig was, geeft een stand van zaken. Om 14u was er een optreden van 
Crooniek en om 15u gaf Marcel Andries uitleg over de triptiek, een werk van ‘Vlaamse Primitieven’, naar 
aanleiding van 10 jaar restauratie en Jean-Marie Nevens over het interieur van de kerk. Om 16u speelde het 
Sjaloomorkest, om 17 uur was er een korte tussenpauze met voor nog geïnteresseerden een korte uitleg over 
de triptiek en het interieur van de kerk en om 18u was het de beurt aan de Kerkpoortclochards. Voor alle 
optredens, inclusief de uitleg over de triptiek en de rondleiding in de kerk was er veel volk komen opdagen. In 
de kerk was een uitgebreide tentoonstelling, verwezenlijkt door Geert Vanhoof, over de Damiaanstoet, die 30 
jaar geleden door Tremelo uitging.  Daarin werden door vele inwoners van Berg een fase uit het leven van Pater 
Damiaan uitgebeeld.  De bezielende kracht achter deze deelname was Maurice Poels, een veelzijdig 
getalenteerd man. Ook werd een film van deze stoet vertoond, die door Marcel Simons toentertijd gemaakt was 
en Stijn Simons zorgde voor de afdrukken van de opgehangen foto’s.  Kortom het was een zeer geslaagde dag 
waarbij door het mooie weer ook de terrasjes rond de kerk gevuld zaten. Volgend jaar zal de Kerkraad Berg 
samen met de heemkring weer deelnemen aan Open Kerkendag, met een geschiedenis van de kerk van Berg,  
haar pastoors en onderpastoors, waarvan dit keer de portretten opgehangen waren (inbreng Huub en Felix). 
Dank aan alle leden die mee werkten en Wilfried Lenaerts (voorzitter Kerkraad Sint-Servaas). 
 
 
7. Bezoek Huis van het Belgisch-Frans verzet 
Dit bezoek zal in september 2019 doorgaan in de gemeentes Meensel-Kiezegem en Tielt-Winge. Marcel zal 
dienaangaande een voorstel doen. 
 
 
8. Werkgroep Vervoer 
Deze werkgroep zal samenkomen ter voorbereiding van de tentoonstelling op het einde van dit jaar. Men is nog 
op zoek naar iemand, die rond Sabena wil werken. 
 
 
9. Werkgroep Archiefbeheer 
Het gaat hier om het maken van een inventaris van het eigen archief. Felix stelt voor om met deze werkgroep te 
starten op donderdag, 20 juni van 19u tot 21u. Wouter is wel geïnteresseerd maar heeft dan net avondles. Alle 
archiefstukken zouden een nummer krijgen en zouden door Huub eerst ingescand worden. Er zou begonnen 
worden met krantenknipsels. Er wordt ook voorgesteld dat men een lezing door Willy Stevens zou aanvragen. 
Hij is een amateur-archivaris en heeft het archief van de schepenbank van Vilvoorde opgezet. Hubert zal 
contact opnemen met deze persoon. 
 
 
10. Samenwerking met de bib van Kampenhout 
Een eerste reeks boeken werd reeds bezorgd aan de bib maar ook daar zit men met een beperkte ruimte. 
Zodra deze samenwerking op poten staat, kan men er wat publiciteit rond maken. 
 
 
11. Bijeenkomst 13 juli 
Men gaat akkoord om de laatste bijeenkomst volgens het schooljaar te laten volgen door een etentje in het 
Labo. Iedereen vindt een pizza-buffet ideaal, dat zoals vorig jaar 25 euro zal kosten.  Daarvoor krijgt men dan 
pizza naar believen, één drank en een ijsje. 
We verzoeken de leden, die graag daar aan deel willen nemen, om een mail te sturen aan Marcel Andries, 
marcel.andries2@gmail.com met het aantal personen (familieleden zijn ook uitgenodigd !) en het 
overeenkomende bedrag te willen storten op bankrekening  BE79 8601 1206 9233 , zodat daarmede de 
reservering bevestigd wordt. 
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12. Extra inkomsten 
Hier wordt geopteerd voor de mogelijkheid om het lidgeld te verhogen liever dan bijvoorbeeld een quiz te 
organiseren, waar heel wat tijd in zou kruipen. 
 
 
 
13. Open Monumentendag 2019 
Die opendeurdag zou doorgaan in de villa Van Bellinghen, schuin tegenover het gemeentehuis, maar wordt 
door de eigenares zelf georganiseerd. OMD valt dit jaar samen met Kampenhout Kermis. Er wordt geopteerd 
om niet actief deel te nemen aan deze OMD met uitzondering van het ter beschikking stellen van foto’s. 
 
 
14. Varia 
- Er wordt geopteerd om het aantal berichten per mail te verminderen. Alleen nog berichten van de 
heemkringen van omgeving doorsturen of waar we een overeenkomst mee zouden maken om wederzijds 
berichten door te sturen. 
- Verslag over de tentoonstelling in Relst. Felix zorgt voor de tekst en men zal aan Marijke van de gemeente 
vragen om foto’s te bezorgen. 
- Hubert en Felix zijn bezig met de actualisering van het plaatsnamenbestand en vragen om nuttige 
suggesties. Het doel is het opstellen van een nieuwe topografische kaart. 
 
 
De vergadering wordt rond 12u gesloten. 
 
 
Volgende bijeenkomst: zaterdag 13 juli om 10.00 u in het Labo, Brouwerijstraat, met aansluitend buffet. 
 
 
Liesbeth Merckx         Hugo Schoevaerts 
Verslaggever         Voorzitter 
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