Verslag bijeenkomst Campenholt 12 oktober 2019
De bijeenkomst in het Labo wordt geopend om 10u02
Aanwezig: Felix Goossens, bestuurslid en voorzitter van de bijeenkomst

Huub van der Steld, Erik Heymans, Stijn Simons, Rosine Duhameau, Marcel Simons, Emile Debacker, Wouter
Vanderbiest, Lydia Keurvels, Willy Verbist en Karin Empereur
Verontschuldigd: Ann Peeters, Marcel Andries, Hugo Schoevaerts, Pol Hessels, Gerry Croon, Greet Janssens,
Liesbeth Merckx en Hubert Gulinck.

1. Goedkeuring vorig verslag.
Na het welkom werd het vorig verslag van 14 september 2019 op de opmerking na dat Paul Behets en
Jeanne Servranckx nog als aanwezig dienen te worden genoteerd, voltallig goedgekeurd.
2. Naambordjes waterlopen.
Het project ‘Naambordjes waterlopen’ heeft zijn voorbereiding beëindigd en nu is het wachten op de
uitvoering ervan, met o.a. het plaatsen van de bordjes door de gemeentediensten. Naar aanleiding van
het project werd Hubert gevraagd door de dienst Erfgoed van de provincie Vlaams‐Brabant om mee een
studiedag te bepalen van het waterbeheer‐waterbenutting van de provincie Vlaams‐Brabant. Deze dag
vindt plaats in het Villerscollege in de Vaartstraat te Leuven op 7 december 2019 vanaf 10 uur. Hubert
geeft zijn lezing om 14 uur.
3. Enquête heemkring
Felix heeft al enkele maanden geleden een vragenlijst opgesteld om eens te bekijken hoe de leden van
Campenholt de evolutie en de toekomst van hun vereniging zien. Door een analyse te maken van de
antwoorden op een eenvoudige vragenlijst, wil hij zich een beeld vormen, waar de leden, hun klemtonen
en hun visie voor de toekomst leggen. Een juiste analyse kan alleen gemaakt worden door zoveel mogelijk
enquêteformulieren terug in te sturen. Om deze betrachting nog wat kracht bij te zetten, verloot
Heemkring Campenholt 5 cadeaubonnen met elk een waarde van 20 euro per bon onder de inzenders. De
kring dankt hiervoor Karin, die het initiatief nam, en de uitbaters van brasserie ‘De Loft’ aan de golfclub in
Wilder van wie we deze mooie ‘aanmoedigingspremies’ mochten ontvangen (zie ook
http://www.brasserietheloft.be).
De vragenlijst zal eerdaags aan alle leden worden doorgestuurd of bezorgd.
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4. Inventaris beroepen/ambachten
Wegens het niet aanwezig zijn van Hugo, achtte de vergadering het geraadzaam om dit punt te verdagen
en naar de volgende vergadering te verschuiven. Alleen maakte de vergadering de opmerking of het niet
mogelijk zou zijn om via een tekstje, bijvoorbeeld in de info‐berichten van de gemeente, op de inwoners
van Kampenhout een beroep te doen om eens in hun buurt rond te kijken welke winkels of
nijverheidszaken daarin aanwezig waren en dit aan de heemkring te melden via en ‘opschrijf’ formulier,
dat tevens aan het nog op te stellen tekstje is verbonden.
5. Evaluatie bezoek huis van het Belgisch‐Frans verzet in Tielt‐Winge en de gasthuissite in Aarschot
De vergadering was heel positief over de uitstap, die de ‘Reisgroep’ had uitgewerkt. Deze keer werden de
deelnemers aan de uitstap ontvangen in het Huis van het Belgisch‐Frans verzet in Tielt‐Winge, waar een
zeer enthousiaste museumeigenaar de bezoekers bijna twee uur wist te onderhouden. Na het
middagmaal in het Rillaarse ‘Dorpsgenot’ ging de uitstap naar Aarschot waar een ervaren gids de
deelnemers inwijdde in de geschiedenis van het gasthuis en zijn site met aansluitend een
brouwerijbezoek aan de brouwerij van ‘De Aarschotse Bruine’. Een opmerking over het lange rechtstaan
in het verzetsmuseum was weleens punt dat zowat door iedereen werd gedeeld.
Bij deze evaluatie stelde Marcel de vraag, hoe de vergadering de evolutie zag in uitstappen of van
bezoekjes. De meerderheid van de vergadering was wel te vinden om twee ‘grote’ uitstappen per jaar te
maken, één in het voorjaar en één in het najaar. Ook de visie van Felix, om ook kleinere uitstapjes van een
aantal uur, naar bijvoorbeeld een gelegenheidstentoonstelling of iets dergelijks te maken, werd door de
groep ‘Reisbeheer’ meegenomen om intern te bespreken. Ook kreeg de groep ‘Reisbeheer’ de opdracht
mee om eens te kijken of er misschien kan aangeschoven worden bij uitstappen van omliggende
heemkundige kringen.
6. Tentoonstelling Vervoer
Wegens andere verplichtingen lieten Greet en Hubert zich verontschuldigen en kon dit agendapunt niet in
detail worden behandeld, maar probeerde de moderator wel om de laatste vergadering (3 oktober 2019)
van de ‘Vervoersgroep’ te verduidelijken. De onderwerpen die op de tentoonstelling zeker behandeld
zullen worden zijn onder meer: de mobiliteitsevolutie (Hubert), Belgische vrachtwagens in de Eerste
Wereldoorlog (Felix), de vroegere tramlijn doorheen Kampenhout (Huub), de geschiedenis van Sabena
(Wouter), vroegere nummerplaten van fietsen, bromfietsen en auto’s (Jean‐Marie), de Kampenhoutse
garages en zijn garagehouders (Hugo), het vervoer van groenten en zuivel (Jaak) en de evolutie van het
bakkerijvervoer (Greet). In een volgende vergadering van de groep Vervoer zal meer ingegaan worden om
een algemene lay‐out van de tentoonstelling te bepalen.
Enkele leden van de heemkring waren zaterdag ook de mening toegedaan om ook buiten de parochiezaal
van Nederokkerzeel enkele zaken te tonen die passen in het geheel van de tentoonstelling met onder
andere een uitstalling van oldtimers (in Nederokkerzeel hebben leden van KRAK, hun lokaal) en tochtjes
met de paardenhuifkar zou zeker niet misstaan.
Zeker voor een rondrit met leerlingen van de scholen. Het is nog effen wachten welke scholen zich zullen
inschrijven.
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7. Begraafplaatsen
Na de opmerking die Louis vorige vergadering maakte aangaande de begroeiing van sommige
grafmonumenten op het kerkhof van Kampenhout heeft een werkgroep (deze keer letterlijk te nemen)
heel wat snoeiwerken uitgevoerd. Ondertussen is reeds afgesproken om voor 1 november (Allerheiligen)
nog een finishing touch te organiseren. Het wordt zaterdag 19 oktober. Met deze actie wilt de heemkring
duidelijk maken dat er ook zoiets bestaat als funerair erfgoed, dat zijn onderhoud vergt. In deze optiek
van funerair erfgoed gaat de kuisploeg nog eens langs om het stenen kruis in Relst te ontgroenen en gaat
de groep rond op het kerkhoven van Berg en Nederokkerzeel op zoek naar verwilderde grafmonumenten.
In het kader van het funerair erfgoed wilt de heemkring nagaan of ze voor de restauratie van sommige
funeraire monumenten geen subsidies zou kunnen krijgen. Maar volgens enkele leden van de vergadering
blijft het onderhoud van deze monumenten een materie van de gemeente.
8. Archiefbeheer
De werkgroep ‘archiefbeheer’ stort zich nu na de uitwerking van een juiste methode om tot een index te
komen van de documenten die Heemkring Campenholt rijk is. Om tot een centrale databank en een
bewaarplaats te komen, heeft de techneut van dienst, Stijn, een opslagserver in elkaar gezet om de
nodige opslag en back‐up te doen. De archiefgroep kiest ervoor om dit systeem te gebruiken en niet te
gaan aanloggen bij een Cloud‐ of Dropbox systeem. Ook deze server is zo gemaakt dat hij verplaatsbaar is
en dus op eender welke plaats kan gebruikt worden. Ook zal in de kelder van Villa Lucie de nodige ruimte
worden voorzien om zowel de server als de archiefdozen een plaats te geven.
In de context van de archivering hernam Felix het idee van Hugo, dat hij enkele maanden geleden al
opperde, met name het bijhouden van de recent verschenen krantenberichten over Kampenhout. Felix
zou de opslag van artikels in hetzelfde systeem willen doen, zoals nu de krantartikels worden
gearchiveerd. De mogelijkheid om de recente kranten te bekomen (de bib beschikt iedere dag over 5
verschillende krantentitels) is een vergadering te beleggen met de bibliotheekverantwoordelijke. Bij het
behandelen van deze mogelijkheid kwam bij Erik de gedachte op dat ieder lid van de bibliotheek via zijn
bib‐account een krant digitaal kan raadplegen. Zulks in het kader van Gopress, een digitale kiosk die
beschikbaar is op alle toestellen van de bib of via wifi op de eigen toestellen van gebruikers. Leden van de
bib kunnen deze raadplegen via hun bib‐account. In principe kan dit systeem geraadpleegd worden alleen
als lid van de bib. Of dat er mogelijkheid bestaat om als een vereniging een account te kunnen aanvragen
bij de bib (zie scholen) zodat de leden van een vereniging kunnen gebruikmaken van het Gopress‐
systeem. Ook dit item dient ook te worden bekeken met de bib‐verantwoordelijke. In ieder geval
iedereen kan individueel een bib‐account aanvragen. (Zie website van Gopress)
9. Nacht van de Geschiedenis
Op 10 maart 2020 wordt in samenwerking met het Davidsfonds en de gemeentelijke cultuurdienst ‘De
Nacht van de Geschiedenis’ georganiseerd. Het thema is deze keer ‘Nieuwe Buren’, een begrip dat wel erg
breed kan geïnterpreteerd worden. Vandaar dat Felix een lezing voorstelde over de Nederlandse schilder
Vincent van Gogh. Hij was Nederlander (buren) maar leefde heel wat jaren zowel in België (Brussel en
Bergen = buren van Vlaanderen) en in Frankrijk (buren). Maar zijn enthousiasme werd aangaande dit
onderwerp niet gedeeld.
Een tweede poging van Felix had wel succes. Hij stelde voor om de lezing van pater Jan te laten doorgaan
op 10 maart 2020. Zowel Campenholt als het Davidsfonds hadden reeds een avond gepland met pater Jan
over zijn werking in Paramaribo. Volgens berichten in de wandelgangen zal pater Jan eind oktober
definitief zijn teruggekeerd in Hamont. Vandaar dat er werd geopperd om eens in de komende weken
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contact te zoeken met pater Jan en hem in samenspraak met het Davidsfonds en de cultuurdienst het
voorstel te doen om in het kader van de Nacht van de Geschiedenis, zijn lezing te willen houden op 10
maart 2020. Buiten deze twee voorstellen zijn nog meerderen voorstellen welkom.
10. 10‐jarig bestaan van Heemkring Campenholt in 2020
Als laatste punt op de bijhorende dagorde van de vergadering stond de viering van 10 jaar Heemkring
Campenholt geprogrammeerd. Hiervoor dient dringend een werkgroep opgericht te worden. De
vergadering was hierover eensgezind met als gevolg dat er zo snel mogelijk een oprichtingsvergadering zal
worden uitgeschreven. Er wordt gezocht naar een datum. Nu reeds werden er al een aantal
programmapunten opgenoemd, zoals het organiseren van een symposium, een rondrit per autobus naar
de bijzonderste historische aspecten van Kampenhout en zijn deelgemeente, een
overzichtstentoonstelling, fietstochten langs het religieus Kampenhouts erfgoed, een fietstocht (opgevat
als zoektocht met de fiets) speciaal voor kinderen, het organiseren van een barbecue eventueel in
samenwerking met Ter Loonst enzoverder. Om al deze ideeën te ordenen, te onderzoeken en uit te
werken is er wel dringend nood aan een werkgroep ‘HK 10 jaar’.
In deze optiek werd er nog meegedeeld dat indien de kring een kalender wilt uitgeven, het voor 2020 al te
laat is. Nu zijn reeds verenigingen bezig met de opmaak van hun kalender voor 2021. Ook werd er gewag
gemaakt of we misschien niet met een aantal sponsors moeten werken om het financieel plaatje van onze
viering rond te krijgen.
11. Varia
Daar de wijzers van de klok stilaan 12 uur aangaven was er bij de variapunten maar een puntje te melden.
Of er kandidaten waren om zich te scharen achter het naamkaartje ‘Campenholt’ en deel te nemen aan
de 11.11.11.‐Quiz. Namen werden genoteerd en ondertussen is ‘Campenholt’ reeds ingeschreven om deel
te nemen op zaterdag 2 november om 20 uur in de Sporthal van Kampenhout. Supporters meer dan
welkom.

4

De vergadering wordt rond 12u04 gesloten.
Volgende bijeenkomst: zaterdag 9 november om 10.00 u in het Labo, Brouwerijstraat.

Felix Goossens
Bestuurslid en verslaggever

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