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Bericht omtrent annulering geplande activiteiten (25/11)
Op het moment van deze bijeenkomst (13/11) was de situatie rond het aantal coronabesmettingen en
vooral de maatregelen, die hierop zouden volgen nog onzeker en was het nog niet duidelijk of
sommige evenementen nog konden doorgaan. Hoewel de huidige overheidsmaatregelen activiteiten
in de cultuur- en mediasector toelaten mits het dragen van een mondmasker en het gebruik van een
‘Covid Safe Ticket‘, werd op de bijeenkomst van onze Raad van Bestuur van 23 november met
unanimiteit beslist om de geplande publieksactiviteiten voor dit jaar te annuleren. We willen immers
extra voorzichtig zijn en de risico’s verbonden aan bijeenkomsten vermijden, zodat het toch nog
mogelijk blijft om kerst en nieuwjaar binnen de familiekring te vieren.
De voorstelling van het jaarboek op 10 december en de tentoonstelling over Will Tura, de lezing door
Bruno De Wever over de collaboratie op 13 december en de documentaire over Will Tura op 28
december worden dan ook geannuleerd. Deze activiteiten zullen echter hernomen worden als de
omstandigheden beter zijn. Ook de kerstmarkt op dinsdag 21 december, waar de heemkring op
aanwezig zou zijn, zal dit jaar niet doorgaan.

Agenda / stand van zaken
Boerinnenbond – KVLV - Ferm Kampenhout 100-jarig bestaan
De heemkring gaat contact opnemen met de vereniging om eventueel iets te doen rond deze
gelegenheid. Er heerst echter een vraag rond hun archief en beschikbaar/aanwezig historisch
materiaal, aangezien er een onderbreking was in voorzitterschap. Dit is een bezorgdheid ook bij de
andere KVLV’s in Groot-Kampenhout. Zo is KVLV Berg enkele jaren geleden al gestopt. De KVLV van
Buken bestaat dit jaar 100 jaar. Volgende week vrijdag om 10u30 heeft Hugo een afspraak met Rita
Luyten, voorzitster van Ferm, met een gelijkaardige vraag, namelijk is hun archief nog aanwezig of
versnipperd geraakt. Er is misschien nood aan een werkgroep om hiermee aan de slag te gaan.
Uiteindelijk is het mogelijk om een artikel voor het jaarboek hierover te schrijven of zelfs een
tentoonstelling.
Jaarboek 2021: zal dit jaar voor het eerst een kleurenuitgave zijn.
De onderstaande projecten zullen in het jaarboek 2021 gepubliceerd worden, 15 in totaal:
-

De schuttersgilde van Berg en het conflict over de dries van Clippersteijn (Paul)
Sabena 548, de laatste vlucht van Juliet Bravo (deel 2) (Kevin Cleynhens)

-

Nummerplaten op fietsen en auto’s in Kampenhout (Jean-Marie Verhulst)
Cultuur- en beleefcentrum De Krop (Gerry)
Op bedevaart naar de Heilige Drie Gezusters (Felix)
Mijn oorlogsdagboek 1939 – 1940 Rik Peremans (Huub)
Een kleine geschiedenis van de grote Sint-Niklaasstoet: (Ann Van Remoortel)
Dramatische oorlogsnacht in Berg: de crash van een Wellington op 8 februari 1945 (Hugo)
Retro 1910: ons oudste bidprentje (Ann)
Op bezoek bij gareelmaker Gustaaf Servranckx te Kampenhout … of het verhaal van een
essentieel beroep in een landelijke gemeenschap (Henri Vannoppen)
Een pakje voor Madame Van Laerhoven (Jean-Marie Nevens en Felix)
De Popp kadasterkaarten en Buken (Huub)
Het fenomeen ‘de kerkpoortclochards’ (Eric Tytgat)
Van wapenschild tot logo: Kampenhout in één beeld samengevat (Gerry)
Komt schoone jonkheid van Dorp & Steden… volkszanger Petrus Vincentius Vandermaelen
alias pater Cent (Paul)

-

Onderstaande artikelen/projecten worden verschoven naar het jaarboek 2022:
-

Expo 1910 (Ann / Stijn / Wouter)
Soldaten van Napoleon: Louis Leten
Baken Weisetter (Hugo + Huub):
Overzicht van interessante documenten/voorwerpen die de heemkring heeft ontvangen
(statuten De Kwikstaart, luiwiel van het Molenhuis, …
Notariële akte uit 1931 m.b.t. de verkoop van een woning met voorwaarden van de verkoper
voor de koper (recht op inwoon, …) Wouter + Hugo
Schriftje houtbewerking (Roger +Hubert + …
Vervolg pastoors van Berg (Paul)
De geschiedenis van de Kampenhoutse bossen (Hubert)
De Popp kadasterkaarten: deel twee (Huub)
De vondeling Dieudonné l’Heureux (Ann)

Tentoonstelling:
Bij de voorstelling van het jaarboek op vrijdag 10 december wordt ook een tentoonstelling geopend
rond Will Tura in “De Krop”. (Deze opening op 10/12 is sinds deze bijeenkomst geannuleerd, zie
hierboven.) Deze tentoonstelling zal zich hoofdzakelijk toespitsen op Will Tura en Kampenhout en
loopt van 10 december tot 30 december in “De Krop”.
Aangezien de tentoonstelling oorspronkelijk uit Haacht komt, gaat Gerry nog een stuk hier aan
toevoegen, dat specifiek focust op Will Tura’s tijd in Kampenhout, zijn eerste jaren en zijn vertoningen
op de Parkfeesten.
Hugo gaat met een zekere mevr. Bosmans praten; zij zou namelijk als jong meisje deel hebben
uitgemaakt van het kinderkoor waarmee Will Tura toen muziek maakte in Kampenhout.
Gerry heeft daarenboven één partituur van Jubelmars teruggevonden, een stuk waarvan we dachten
dat er geen partij meer te vinden was.
Mochten mensen nog materiaal hebben liggen in verband met Will Tura, ook al is het louter om de
tentoonstelling wat te stofferen, mogen ze dit ook altijd bij hem brengen of met hem contact opnemen.
Er wordt gevraagd of er muziek van hem op de tentoonstelling gespeeld wordt. Dit is zeker mogelijk,
maar dan moeten we waarschijnlijk SABAM te betalen.
Op 28 december zal er een soort nocturne gehouden worden van de tentoonstelling om tegelijkertijd
een documentaire over Will Tura te tonen, in kader van het succesvolle project ‘Cinema Campenholt’,
een officiële affiche is in aanmaak. De film zal in de theaterzaal van De Krop getoond worden om

19u30. Er zal een entree worden gevraagd van 5 euro en de film duurt ongeveer anderhalf uur. (Deze
vertoning is sinds deze bijeenkomst geannuleerd, zie hierboven.)
Will Tura zelf werd uitgenodigd voor de opening en om enkele vragen te beantwoorden die zouden
gefilmd worden, maar heeft uit persoonlijke overwegingen beleefd geweigerd op beide verzoeken.
10- jaar heemkring:
Erfgoedapp (Wouter): er zal uiteindelijk gewerkt worden aan een wandeling per deelgemeente, de
eerste wandeling zou plaatsvinden in Kampenhout, vertrekt aan Villa Lucie en wordt verwacht ergens
in het voorjaar.
Als er ideeën/insteken zouden zijn, mogen mensen dit altijd doorsturen naar Wouter Vanderbist. (Zo
had Hugo in deze sessie het idee om iets te doen rond De Vleug op het einde van de Brouwerijstraat)
Lezing Bruno De Wever: hoewel nog onduidelijk op de vergadering, is er ondertussen witte rook.
Bruno De Wever komt op 13 december naar De Krop. Deze lezing is wel al erg populair aangezien er
al 45 inschrijvingen binnenkwamen. (Dit evenement is sinds deze bijeenkomst geannuleerd, zie
hierboven.)
Gazet van Campenhout: Willy Schoevaerts heeft de krant grotendeels af.
Natuurfotografie Daniël Bols
Daniël Bols is een natuurfotograaf, gespecialiseerd in detailopnames. Er werd geopperd om eventueel
contact met hem op te nemen, zo heeft hij bv. detailfoto’s van witloof (danielbols@telenet.be).
Kerstmarkt (geannuleerd sinds deze bijeenkomst, zie hierboven)
Zal doorgaan op 21 december op het marktplein, de kerk en De Krop. In de Krop zal er muziek
worden gespeeld in de theaterzaal (door de Clochards en Cantabile), kan de tentoonstelling van Will
Tura bezocht worden, en zou de heemkring in de foyer de toog uitbaten, mochten er geen andere
drankstandjes zijn in De Krop.
Dit is allemaal echter nog onder voorbehoud, mocht dit doorgaan zouden we vrijwilligers nodig hebben
om te helpen tussen 14u en 21u.
Voorstel nieuwe uitstappen:
Het Dakota-museum in Melsbroek.
Hubert: wandeling in Overijse langs het krijgsgevangenenkamp voor Duitse krijgsgevangenen, langs
schuilkelders ook etc.
Louis: Op 3 maart 2022 heeft het Koninklijke Instituut voor Kunstpatrimonium (het KIK) zijn jaarlijkse
opendeurdag. Tijdens deze dag krijg je gratis rondleidingen en mag je vrij rondlopen in de ateliers.
Voor ons zou dit natuurlijk interessant zijn aangezien zij het triptiek in Berg hebben gerestaureerd.
Enkele andere voorstellen waren: een historische wandeling in Mechelen langs de
Brusselsesteenweg, een tentoonstelling over het boek Belgische geschiedenis in 100 kaarten, de
verlengde tentoonstelling Train World in Schaarbeek, waar men een stuk van de Oriënt Express
tentoongesteld heeft staan, etc.
Cinema Campenholt:
In het kader van dit project zal dus de documentaire over Will Tura getoond worden op 28/12.
(geannuleerd)
In het voorjaar van 2022 zouden we een film over ‘Leuven ’68’ willen tonen, van dezelfde makers als
van de ‘Slag om Leuven’, een film die 2 november al getoond werd in dit project. Het idee werd
geopperd om te zoeken naar mensen uit Kampenhout, die meegedaan hebben aan de betogingen in
Leuven toen, bv. Marcel Rijmans en eventuele leden van Endivia, de toenmalige studentenclub van
Kampenhout. Er zal een uitnodiging op Facebook verspreid worden voor deelnemers.

Varia:
Erik kreeg een vraag vanuit het Tonzent of dat de heemkring zou willen meewerken aan hun
tentoonstelling van 29 april tot 1 mei 2022. Is het de moeite om dit in De Krop te doen, of is het niet
beter om het in het Tonzent zelf te doen? Er zal een kort artikel komen voor in de gemeenteberichten
‘Hier’ en materiaal dat de heemkring ter beschikking heeft, zullen we overdragen. Erik zelf heeft
verschillende Tonzent-krantjes thuis liggen. In zijn collectie zijn er echter enkele gaten, eventueel
kunnen Johan Coosemans, Danny en Marc Michiels hier bij helpen. Denise Croon zal eens polsen.
Op 26 april zal Pater Jan een lezing geven in ‘De Krop’ over zijn werkzaamheden in Suriname (in
samenwerking mat het Davidsfonds).
Voor de vaste bijeenkomsten van de heemkring elke 2e zaterdag van de maand zullen we de
leeszaal in De Krop vast reserveren voor 2022.
Aangezien de jaarboeken dit jaar voor de eerste keer in kleur verschijnen, zal Erik een affiche maken
om dit te adverteren, met enkele trefwoorden/korte inhoud en QR-code.
In een vorige sessie werd geopperd om polo’s te maken voor de heemkring met het logo, Ann kwam
met een handiger alternatief om badges te maken. Hugo gaat hier eens naar polsen. Ook het idee om
mondmaskers te maken met het logo van de heemkring kwam op tafel, maar in deze zouden we
gewoon onze eigen maskers, of de maskers van de gemeente dragen.
Hubert brengt ter sprake dat het erg krap was voor de nalezers van de jaarboekartikelen om hun werk
rond te krijgen op tijd en stelt voor om in het vervolg om rond 1 september een rondschrijven te doen
om ongerustheid te voorkomen. Alvast zullen we elke maandelijkse bijeenkomst een stand van zaken
houden over de artikels.
Wouter vermeldt kort dat in een aflevering van de docu-reeks ‘Sabena’ die wekelijks loopt op Canvas,
kort de ramp in Berg aan bod kwam.
Rond de ramp in Berg zou men volgend jaar graag een kleine tentoonstelling maken in februari 2022.
Volgens Erik zijn de Engelstalige artikels op onze website over de ramp erg populair vanuit Amerika,
waaruit blijkt dat dit daar toch nog leeft. Er wordt geopperd om hen misschien te schrijven om met hen
samen te werken aangezien zij ook een fonds hebben opgericht in naam van de schaatsploeg.
Steven oppert het idee om eventueel Cinema Campenholt en/of wandelingen te organiseren voor
kids, in samenwerking met de Gezinsbond, in de kerstvakantie voor 9-12-jarigen.
Tenslotte deelt Louis Leten met ons zijn uitzonderlijk, diepgaand en indrukwekkend onderzoek rond
de Napoleontische jaren/oorlogen en de Kampenhoutse lotelingen, die in zijn leger werden
opgeroepen in deze periode. Hoewel hij nog enkele dingen wil natrekken en enkele stukjes moeten
worden toegevoegd, is hij vergevorderd. De manier van verspreiden wordt nog bekeken.

Volgende bijeenkomst: zaterdag 11 december 2021 te 10u00: in De Krop, Dorpsstraat 9b.
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