Zoom meeting van 23 januari 2021 met aanvang 10u30.
Deelnemers: Wouter Vanderbist, Erik Heymans, Paul Behets, Felix Goossens, Huub Van der Steld
Verontschuldigd: Marcel Andries, Gerry Croon, Hubert Gulinck

Opmerkingen verslag meeting 17 januari 2021
‐ Registers notarissen: Paul stuurde onderstaande verbetering en actualisatie door:
Vier notarissen zijn momenteel verwerkt, waarvan er reeds drie op de website geplaatst werden:
Edm. Van Bellinghen (1890‐1894), De Ro (1868‐1878), Verhaegen (1859‐1868).
De vierde notaris, De Meyer (1905‐1920) is reeds verwerkt, maar nog niet geplaatst omdat de tekst
van enkele mislukte foto's nog moet ingevoegd worden. In totaal werden er voor deze vier
notarissen bijna 3.700 regesten ingevoerd.
Momenteel in behandeling: notaris Everaert (1878‐1890). We zitten al in het jaar 1884.
Nog te doen: Notaris De Valkeneer (1894‐1898) en notaris Swolfs (1899‐1905).
Voor de overige notarissen (1770‐1860) moet nog bekeken worden hoe ze kunnen verwerkt worden.
Er bestaat niet altijd een repertorium voor elk jaar.
Ondertussen is er ook een lijst opgesteld van Testamenten (750 items) en Huwelijkscontracten (1100
items).
Die twee lijsten werden opgesteld aan de hand van de Aangiften van nalatenschap. (1820‐1890)
Ze zullen verder aangevuld worden met de gegevens uit de notariaten zodra deze laatste afgewerkt
zijn.
Daarna kunnen die twee lijsten ook op de website geplaatst worden.

Beknopt verslag:
‐

‐
‐

Erfgoedapp: Wouter is de trekker van het project. Er wordt nog even gewacht op de reacties van
onze leden om deel te nemen aan het project. Op zaterdag 20 februari om 10u30 volgt er een
zoommeeting over dit thema. De deelnemers van de werkgroep ‘10 jaar heemkring ‘van vorig
jaar worden ook uitgenodigd.
Lezing Bruno De Wever: Felix is de trekker van het project.
Gazet van Campenhout: Willy Schoevaerts vervolledigt/actualiseert zijn artikel m.b.t. corona.
Nieuwe – niet te lange ‐ artikels mogen zeker ingediend worden. Er moet nog een trekker van dit
luik aangeduid worden.

Voorstellen: ontstaan en geschiedenis van de heemkring + vroegere pogingen (heemkring
Nederokkerzeel + Berg).
‐

‐
‐

‐
‐

‐

‐

Fotoalbum: Er is nog geen trekker aangeduid. Er wordt nog even gewacht op de reacties van
onze leden om deel te nemen aan het project. Op zaterdag 13 februari om 10u30 volgt er een
zoommeeting over dit thema. De deelnemers van de werkgroep ‘10 jaar heemkring ‘van vorig
jaar worden ook uitgenodigd. Erik Bonckaert wil, liefst zo snel mogelijk, de locaties weten waar
hij een nieuwe foto moet maken. Erik stelt voor om ook gedichten van de dorpsdichter mee op
te nemen in het album. Prima voorstel!
Aangifte nalatenschap: een aantal staan op onze website: Paul maakt een tekst voor Facebook
met een passende foto.
Verdienstelijke leden: Ann Van Remoortel wordt aangeduid als verdienstelijk lid voor 2020. Zij
zal 2 jaarboeken (jaartal door haar te kiezen) + een boeket bloemen krijgen. Hugo maakt
hiervoor een afspraak.
Soldaten van Napoleon: De volledige lijst staat op onze website. Felix maakt hiervoor een
tekstje met passende foto voor facebook.
Midden Brabant: we hebben een groot aantal exemplaren van Rosette gekregen. Huub gaat
deze inscannen. De lijst op onze website met exemplaren, die na het inscannen kunnen
ingekeken worden in Villa Lucie, moet aangepast worden. Huub en Erik regelen dat onderling.
Ruilabonnement met Geschied‐ en heemkundige kring van Landen: het is onduidelijk waarom
zij een ruilabonnement met ons willen (ander en voor ons ver verwijderd werkingsgebied). Paul
gaat na of er ergens een link is.
Jaarboeken:
‐ Felix gaat bij de Standaardboekhandel informeren of zij ons jaarboek willen verkopen en onder
welke voorwaarden. De verkoopprijs van onze jaarboeken bedraagt 15 € voor 2018, 2019 en
2020 en van de jaren daarvoor 10 €.
‐ Het aantal jaarboeken dat besteld wordt, bedraagt momenteel 350 stuks. In de volgende AV
wordt besproken of we niet beter minder bestellen, dit om geld en ruimte te besparen.

‐

Foto’s begraafplaatsen: op Geneanet zijn nu ook foto’s van onze Kampenhoutse graven
toegevoegd (zie https://nl.geneanet.org/kerkhof/ ) In het verleden werden de graven ook
gefotografeerd door Jean‐Pierre Magdaleens en Anita Van der Hoeven. Vraag is hoe we dat
verder gaan aanpakken. Meewerken met Geneanet of zelf een inventaris opstellen. Wordt
verder over nagedacht en later besproken.

‐

Varia:

‐

‐

‐ Ex‐leden: Huub heeft een brief opgesteld voor alle ex‐leden. Hierbij wordt er gevraagd of zij
interesse hebben in het lidmaatschap en het jaarboek. Marcel geeft de adressen door aan Huub
en die zorgt voor de bezorging. Prima voorstel van Huub.
‐ Monument vliegtuigramp Lemmeke: de inhuldiging gaat door op 15 februari om 10u05 met
een beperkte aanwezigheid (4 personen). Huub stelt voor om Marcel (niet dodelijk slachtoffer
op de grond) mee op te nemen op de naamlijst van slachtoffers. Goed voorstel, het is nu aan het
gemeentebestuur om daarover te beslissen.
‐ Akten van Jeanne Servranckx: er wordt een bericht gemaakt voor facebook, zodat
geïnteresseerden naar onze website worden geleid.

Hugo Schoevaerts, voorzitter en verslaggever.

