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Verslag bijeenkomst van Campenholt op 11 januari 2020 
 

 

De bijeenkomst in het Labo wordt geopend om 10u05. 
 
Aanwezig: Hugo Schoevaerts,  voorzitter.  
Paul Behets, Camiel Croon, Denise Croon, Erik Heymans, Louis Leten, Marcel Simons, Huub Van der 
Steld, Liesbeth Merckx, Felix Goossens, Greet Janssens, Hubert Gulinck, Lydia Keurvels, Ann Peeters, 
Karine Empereur, Emile Debacker, Willy Schoevaerts, Jean Speltincx, Marleen Horemans, Wouter van 
der Bist, Willy Verschoore, Anita Van der Hoeven. 
 
 
1. Verslag bijeenkomst 14 december 2019. 
Er moeten een paar correcties aangebracht worden: 
-onder punt 3. Data van de bijeenkomsten in 2020. De bijeenkomst vermeld op 7 maart moet naar 14 
maart verplaatst worden en die van 7 november naar 14 november.  

- Helemaal onderaan: het huidige webadres van de heemkring is http://www.campenholt.be/  (i.p.v. 

www.kampenhout.be/heemkring) 

Een aantal punten uit de vergadering van 14 december worden overlopen. 
 
 
2. Kerstmarkt.  
Dankzij de toog was de opbrengst en het aantal bezoekers beter dan vorig jaar. Hubert stelt voor om de 
toog volgend jaar te delen en te bemannen samen met Cantabile. 
 
 
3. Cursus Oud Schrift.  
Deze cursus zal gegeven worden door Paul Behets in het zaaltje van de bib. Er zijn al een zevental 
inschrijvingen. De aankondiging van deze cursus verschijnt ook nog in de volgende editie van 
Gemeenteberichten. Omdat de laatste les samenvalt met de carnavalsstoet stelt Paul voor om die dag 
een bezoek te brengen aan een archief. 

 
 

4. Deelname quiz Scouts op 14 februari. 
Er is voldoende interesse. Eric, Lydia, Wouter, Ann Peeters en Felix zijn de 5 kandidaten voor deze quiz. 

 
 

5. Keerbergen boekenverkoop 
Huub stelt voor om met een boekenstand aanwezig te zijn in Keerbergen aan De Botermolen tijdens de 
Aspergefeesten op 31 mei. 
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6. Verdere samenwerking met Spoor O.  
Zij willen Kampenhout-Sas nabouwen zoals het er uitzag voor W.O.2. Men zou hiervoor nog contact 
kunnen opnemen met de familie Michiels die er toen een café uitbaatte. Liesbeth zal dat doen. Ann zal 
contact opnemen met Frans Segers en Emile met Willy Vercammen. Huub is bezig met de ligging van de 
toenmalige tramlijnen. Er zal contact opgenomen worden met Spoor O om verder af te spreken. 
 
 
7. Nacht van de Geschiedenis.  
Alles hiervoor is in kannen en kruiken. Er werd door Erik een affiche gemaakt voor de voordracht over de 
woonwagenbewoners. 

 
 

8. Opening vaartseizoen op 1 mei. 
Er wordt, net zoals de voorgaande jaren, beslist om ook dit jaar aanwezig te zijn met een stand. Men zou 
een deel van de tentoonstelling in Relst (110 jaar Sint-Jozefskerk) of over het vervoer (tentoonstelling 
Nederokkerzeel) opnieuw kunnen gebruiken en daar tentoonstellen. 
 
 
9. Jaarboek 2020.  
Er zijn al een aantal ideeën binnen: 
- Erik: het Hof van Ruisbeek 
- Huub: het politiereglement van Buken uit 1873. 
- Willy en Greet: Villa Lucie 
- Ann: Briefwisseling tussen moeder en soldaat 
- Paul Behets: de Pastorie van Berg en haar bewoners voor 1800. 
- Hubert: Het archief van Berg en Lelle van Baron de la Faille.  
- Familie Goossens in Berg 
- 50-jarig bestaan van Tonzent 
- Hugo: vluchtelingen tijdens WO II 
 
 
10. Werkgroepen 
- Kapellen: Felix is bezig met de Sint-Barbara-kapel die zou kunnen aansluiten bij de processie op 
1 juni. Een bijeenkomst van de werkgroep is gepland. Het verkeersbord aan de kapel in de Bulsomstraat 
werd weggenomen. De Sint-Barbarakapel in de Dreef zal gerestaureerd worden. 
- Archief: Dit thema is arbeidsintensief. Felix, Erik, Lydia, Wouter en Stijn werken eraan. 
- Beken: Hubert meldt dat deze werkgroep zal samenkomen om een selectie te maken van de 
locaties waar een plaatsaanduiding moet komen. Men schat op zo een 40-tal locaties. Er moet nog 
gezocht worden naar een passende afbeelding en tekst alsook nagedacht over eventuele wandelroutes 
langs de beken. Hubert meldt dat er op 17 mei een bekenwandeling zal plaats hebben. Naar aanleiding 
van dit thema wordt ook ingegaan op het IOED, de intergemeentelijke erfgoeddienst in oprichting die zal 
bestaan uit de gemeenten Kampenhout, Kortenberg en Herent samen.  
- Uitstappen: Marcel meldt dat er al een paar ideeën zijn voor mogelijke uitstappen in 2020 zoals 
de baksteenfabrieken in Boom. Er wordt gestreefd naar drie uitstappen.  
- Begraafplaatsen. Paul Behets stelt wel voor om een artikel in het jaarboek op te nemen over de 
centrale kern van het kerkhof van Kampenhout dat onlangs proper werd gemaakt. Aan het 
gemeentebestuur wordt gevraagd welke criteria Epitaaf gehanteerd heeft bij de selectie van te bewaren 
begraafplaatsen. 
- Bidprentjes: bestand wordt verder aangevuld. 
- 10-jarig bestaan van de heemkring. Deze werkgroep zal op zaterdag 25 januari samenkomen in 
de Bib. 
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- 11. Varia 
Huub stelt de vraag vanaf wanneer men het speciale logo mag gebruiken dat ontworpen werd rond het 
10-jarig bestaan van de heemkring. Het zal gebruikt worden vanaf de voorstelling van het jaarboek 2020. 

- Louis betreurt dat er in de jaarboeken weinig staat over de historische gebouwen in Kampenhout. Er is 
dienaangaande nog veel werk te doen want in Kampenhout bevinden zich vele historische panden. Men 
zou kunnen beginnen met het Kasteel van Bellinghen dat nu in de actualiteit staat omdat het 
gemeentebestuur er het nieuwe gemeentehuis van wil maken. 

- Paul Behets heeft een syllabus gemaakt met alle archiefbronnen over Berg. Hij wil deze tegen 1 april 
klaar hebben. 

- Wouter meldt nog dat het IOED er is voor het onroerend erfgoed en de Erfgoedcel voor het roerend 
erfgoed. 

- Greet stelt voor om een gedeelte van de tentoonstelling over het vervoer tentoon te stellen in de cafetaria 
van Molenstee. 

- Erik vindt dat de website van Campenholt meer gestoffeerd zou moeten worden. Het bezoekersaantal is 
het laatste jaar flink geslonken van 36.000 naar 25.000. Er komt weinig nieuws binnen. Men zou er 
bijvoorbeeld een pagina over de beken kunnen opzetten en een korte inhoud van de artikelen uit het 
jaarboek. 

- Hubert merkt op dat in het jaarboek van Steenokkerzeel vaak verwezen wordt naar Campenholt. 
- Felix heeft een vraag gekregen van Greet Willems of de heemkring niet zou willen werken aan een 

heruitgave (lees herschrijven) van het standaardwerk van Lauwers. 

De vergadering wordt gesloten om 12u en de voorzitter trakteert de aanwezige leden op een drankje als 
toost op het nieuwe jaar. 
 
 
Volgende bijeenkomst: zaterdag 8 februari 2020 te 10u00: in Het Labo, Brouwerijstraat.  
 
 
 
 

Liesbeth Merckx                                                                                          Hugo Schoevaerts 

Verslaggever                                                                                               Voorzitter 
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