Verslag bijeenkomst Campenholt 10 augustus 2019
De bijeenkomst in het Labo wordt geopend om 10u00
Aanwezig: Hugo Schoevaerts, voorzitter.
Rosine Duhameau, Erik Heymans, Louis Leten, Marcel Simons, Huub Van der Steld, Willy Schoevaerts,
Liesbeth Merckx, Felix Goossens, Greet Janssens, Hubert Gulinck, Stijn Simons, Willy Verbist, Denise Croon
en Camiel Croon.
1. Verslag vorige vergadering 13 juli.
Het verslag wordt goedgekeurd. Hubert heeft een opmerking. In tegenstelling tot wat in het verslag staat, is er
nog geen contact geweest met graaf de Ribaucourt in verband met de waterlopen. Blijkbaar zal Natuurpunt
hiervoor contact opnemen met de graaf.
Lydia Keurvels wil ook teksten van het jaarverslag nalezen indien te veel werk voor de huidige groep van de
redacteurs.
2. Naambordjes waterlopen
De voorzitter deelt mee dat de uitvoering van het project in de begroting van de gemeente voor 2020 is
opgenomen.
3. Enquête heemkring
Er bestaat geen eensgezindheid op welke manier de enquête zal worden afgenomen, vooral op het vlak van
informatica. De betrokken personen beloven samen te gaan zitten om een oplossing te bedenken. De bedoeling
is om de enquête door zoveel mogelijk mensen te laten invullen. Daarom wordt overwogen om de deelnemers
te stimuleren om de enquête in te vullen door middel van een geschenk, zoals bv een kalender, postkaarten...
Meestal is de respons op dergelijke verzoeken gering. Erik neemt het initiatief om het systeem van digitale
invulling verder uit te werken.
4. Inventarisatie ambachten
Veel informatie is niet meer voorhanden ook omdat vele bedrijven verhuisd zijn en documenten zijn
weggegooid. Hugo zal starten met de vele garages uit Kampenhout zoals de garage Schepens, Maerel en
Driessens. Liesbeth merkt op dat ook vrouwelijke ambachten zouden moeten worden opgenomen zoals
hoedenmaaksters als Stans Meys en ateliers voor het maken van korsetten. Op de vraag hoever men in de tijd
mag teruggaan, wordt gerepliceerd dat er geen tijdslimiet is, dus zo ver als mogelijk. Men moet wel zoveel
mogelijk het standaardformaat respecteren (zie bijlage).
5. Periodieke uitgaven van De Heemkring.
Het idee van Felix is de regelmatige uitgave van een nieuwsbrief of een blog waarin kleine artikels kunnen
worden opgenomen of initiatieven zoals de uitstap naar Tielt-Winge. Die nieuwsbrief zou dan via mail kunnen
worden verstuurd. De teksten voor de Gemeenteberichten mogen maximaal 12 regels lang zijn en dat is iets te
kort. Het initiatief zal verder besproken worden binnen de raad van bestuur.
6.

Bezoek huis van het Belgisch-Frans verzet en Gasthuissite van Aarschot.
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De voorbereiding van dit bezoek is rond. Er zou alleen nog moeten gezien worden of er voor de rondleiding die
1,5 uur in beslag zal nemen, nog tijd is voor koffie. De mail voor de inschrijvingen van dit bezoek zal zondag
worden verstuurd. Het gegidste bezoek in Aarschot zal een tweetal uur in beslag nemen.
7. Tentoonstelling vervoer + voorstelling jaarboek
Deze tentoonstelling zal plaats vinden in het weekend van 7, 8 en 9 december in de parochiezaal van
Nederokkerzeel, samen met op 6 december de voorstelling van het jaarboek 2019 (en niet in de Glazen Zaal
zoals aanvankelijk voorzien). Er zijn zeven thema’s. De taakverdeling hiervoor tot nog toe is als volgt:
Post: Stijn
Sabena: Wouter
Oude Wegen: Hubert
Garages: Hugo
Vervoer tijdens de Oorlog: Felix
Tram: Huub
Groenten en melk: Jaak
Varia: fietsen, lijkwagen met paard
Men zou Rik Boone en zijn muzikanten kunnen vragen om volksmuziek te komen spelen.
Of de Kampenhoutse scholen terug de mogelijkheid hebben om de tentoonstelling te bezoeken, wordt verder
onderzocht (= 15 december).
8. Open Monumentendagen op 8 september
De heemkring zal met een standje aanwezig zijn in het Kasteel van Van Bellinghen (Goedele Bocken).
9. Nacht van de geschiedenis.
Het thema is: “Buren”. Dit thema is voor vele interpretaties vatbaar en men zal afwachten om te zien wat het
Davidsfonds van plan is.
10. Tienjarig bestaan.
De Heemkring werd gesticht in december 2010. Dat betekent dat volgend jaar het 10-jarig bestaan kan
worden gevierd met een speciale jubileumuitgave van het jaarboek in 2020. Men zou de omliggende
heemkringen kunnen uitnodigen voor een speciale viering waarbij het nieuwe cultuurcentrum kan worden
gebruikt.
Men zal een werkgroep opstellen om hierover te brainstormen. Toch waren er al enkele voorstellen:
- symposium, met medewerking van naburige heemkringen (met maaltijd, rondleidingen…)
- éénmalige uitgave van de Gazet van Campenhout (stijl 1910)
- een vlag
- uitgave van een kalender (met publiciteit?)
- heemkunde Vlaanderen inschakelen
- uitgave van ansichtkaarten van Kampenhout (voor nieuwjaar)
- boekje uitgeven zoals de witloofstappers (prima voorbeeld)
Maar men zal eerst beslissen wat men gaat doen en dan ook op zoek gaan naar de nodige sponsors.
11. Varia
Op 6 oktober is er een Erfgoedwandeling georganiseerd door Natuurpunt. Hubert zal daaraan zijn
medewerking verlenen (vervangt de tweede wandeling die dit jaar was gepland).
Marcel meldt dat er op 25 oktober om 19u30 een lezing met PPT presentatie zal gehouden worden over de
Haachtsesteenweg in De Camme in Perk, georganiseerd door de heemkring van Steenokkerzeel.
-

Denise is van plan iets te schrijven over het leven in Zuurhage.

Louis kent een kunsthistorica uit Kampenhout, gespecialiseerd in hekserij. Zij zou misschien hierover een
lezing kunnen geven naar aanleiding van het tienjarig bestaan van de heemkring.
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Hubert vindt dat het tijd is om de twee smeden - Roger Van Eyck en André Gevelers - te interviewen over
hun ambacht.
Camiel meldt dat het grote schilderij van de Sint-Sebastiaansgilde – gemaakt door Benny Peeters - aan de
gemeente Kampenhout werd geschonken.
De vergadering wordt rond 11u55 gesloten.
Volgende bijeenkomst: zaterdag 14 september om 10.00 u in het Labo, Brouwerijstraat.

Liesbeth Merckx
Verslaggever

Hugo Schoevaerts
Voorzitter
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