Verslag bijeenkomst Campenholt 14 september 2019
De bijeenkomst in het Labo wordt geopend om 10u00
Aanwezig: Hugo Schoevaerts, voorzitter.
Rosine Duhameau, Erik Heymans, Louis Leten, Marcel Simons, Felix Goossens, Stijn Simons, Willy Verbist,
Felix Goossens, Hubert Bruyninckx, Karine Empereur.

1.

Verslag vorige vergadering 10 augustus

2. Naambordjes waterlopen
Geen nieuwe elementen, project loopt verder.
3. Enquête heemkring
De enquête is klaar om te bezorgen aan onze leden. Er wordt nog nagedacht hoe we de mensen kunnen
stimuleren om deze in te vullen. Hierbij wordt o.a. gedacht aan een boekenbon (Karine gaat bij de Standard
boekhandel informeren).
4. Inventarisatie ambachten
Invulformulier wordt op onze website geplaatst.
5. Periodieke uitgaven van De Heemkring.
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.
7. Tentoonstelling vervoer + voorstelling jaarboek
Deze tentoonstelling zal plaats vinden in het weekend van 6 tot 9 december in de parochiezaal van
Nederokkerzeel, samen met de voorstelling van het jaarboek 2019. Er zijn zeven thema’s. De taakverdeling
hiervoor tot nog toe is als volgt:
Post: Stijn
Nummerplaten van auto’s en fietsen: Jean-Maria Verhulst
Sabena: Wouter
Oude Wegen: Hubert
Garages: Hugo
Vervoer tijdens de Oorlog: Felix
Tram: Huub
Groenten en melk: Jaak
Varia: fietsen, lijkwagen met paard
Aan Rik Boone en zijn muzikanten werd gevraagd om volksmuziek te komen spelen.
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Of de Kampenhoutse scholen terug de mogelijkheid hebben om de tentoonstelling te bezoeken, wordt verder
onderzocht (= 9 december).
De affiche wordt opgenomen in gemeenteberichten.
8. Open Monumentendagen (vervolg)
Louis Leten merkt op dat het grafmonument op het kerkhof van Kampenhout overgroeid is door struiken. Er
wordt afgesproken om er snoeiwerken uit te voeren. Onder de aanwezigen stellen zich kandidaat: Louis Leten,
Erik Heymans Paul Behets en Hugo Schoevaerts.
Verdere afspraken zullen gemaakt worden door Hugo.
9. Nacht van de geschiedenis.
Het thema is: Buren. Dit thema is voor vele interpretaties vatbaar. Er wordt verder over nagedacht.
10. Activiteiten voor het 10-jarig bestaan van de heemkring.
Onderstaande voorstellen werden gedaan (zie ook de voorstellen die gedaan werden in de vorige bijeenkomst):
- bezoek patrimonium van Kampenhout met bus (of fiets?). Welke locaties?
- medewerking van andere organisaties/verenigingen?
- speciaal logo?
- krant: welke inhoud?
- reproductie van oude postkaarten?
Voor de verdere uitwerking wordt een werkgroep opgericht.
11. Varia
Paul Behets heeft een overzicht gemaakt van alle archiefbronnen die hij heeft geraadpleegd over Berg
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 zal gehouden worden over de Haachtsesteenweg
in De Camme in Steenokkerzeel.
Volgende bijeenkomst: zaterdag 12 oktober om 10.00 u in het Labo, Brouwerijstraat.

Hugo Schoevaerts
Voorzitter
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