Verslag bijeenkomst van Campenholt op 11 december 2021
Aanwezig: Hugo Schoevaerts, voorzitter.

Liesbeth Merckx, Paul Behets, Hubert Gulinck, Wouter Vanderbist, Agnes Muyldermans, Louis Lieten,
Jan Vanhoof, Erik Heymans, Huub Van der Steld, Willy Christiaens, Agnes Peremans, Ann Peeters en
Emile Debacker, Gerry Croon.
Verontschuldigd: Ann Van Remoortel, Felix Goossens, Erik Bonckaert, Marcel Simons, Willy
Schoevaerts, Stijn Simons, Rosine Duhameau, Marcel Andries

Goedkeuring verslag bijeenkomst 13 november 2021

Doel van deze bijeenkomst: overzicht opmaken van de mogelijke activiteiten van de heemkring van
het werkjaar 2022. Omwille van coronamaatregelen is de effectieve uitvoering ervan niet zeker.

Voorstel programma 2022

-

Maandelijkse bijeenkomsten
o Iedere tweede zaterdag in De Krop
o Tweede zaterdag van juli:

aansluitend

een

etentje

-

Wekelijkse bijeenkomsten in Villa Lucie
o Iedere vrijdag van 10u00 tot 12u00 (behalve in juli en augustus)
o Bezoekers maken best een afspraak

-

Jaarboek 2022: volgende artikelen zijn in voorbereiding of voorzien
o
o
o
o
o
o
o
o
o

in

het

Labo

Expo 1910 - (Ann VR / Stijn / Wouter)
Soldaten van Napoleon - Louis Leten
Baken van 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). Een lijst met onbekende
houtbewerkingstermen wordt nog verstuurd.
Vervolg pastoors van Berg - (Paul)
Oudste oorkonde van Kampenhout uit 1125 - (Henri Vannoppen)
De geschiedenis van de Kampenhoutse bossen - (Hubert)

o
o
o
o
o
-

De Popp kadasterkaarten: deel twee - (Huub)
De vondeling Dieudonné l’Heureux - (Ann Van Remoortel)
Uit de oude doos: bezetting van de Rijn - (Ann Peeters)
Ontstaan van de nationale blokfluitdagen - (Jan Convents en Hubert Gulinck).
100 jaar Boerinnenbond/KVLV/Ferm afdeling Kampenhout

Uitstappen:
o Dakota museum te Melsbroek
o Overijse: Krijgsgevangenenkamp voor Duitsers
o Train World te Schaarbeek + tijdelijke tentoonstelling Oriënt Express, die loopt tot 17
april (https://www.trainworld.be/nl)
o Mechelen wandeling
o Boom (steenbakkerij + boot De Gerlache)
o Brussel: Coudenbergpaleis
o KIK (individueel)
o De Botermolen (Keerbergen)
o Het Molenijzer (Putte)

De bezoeken zullen, in de mate van het mogelijke, plaatsvinden met begeleiding door een gids.
Het bezoek aan Trainworld, Caudenbergpaleis (mei/juni) en Het Molenijzer (september/oktober)
worden voorbereid.
-

Lezingen
o
o
o
o

-

Pater Jan: op 26 april in De Krop
Bruno De Wever: herfst van dit jaar
Nacht van de Geschiedenis (thema is nog niet gekend)
Leden, die een lezing wil geven rond een heem- of geschiedkundig thema, zijn
welkom

Cinema Campenholt
o
o
o

Film Will Tura
Leuven ‘68
For kids

Het idee is om om de twee maanden een voorstelling (documentaire/film) te vertonen in het
belevingscentrum De Krop en wel in het voor‐ en najaar, met een toegangsprijs van 5 euro. Ook films
die opgenomen werden in Kampenhout zoals bijvoorbeeld “De tantes van Cyriel Buyse“ komen in
aanmerking.
Voor de paasvakantie wordt nagegaan of er voor kinderen iets kan gepland worden (in samenwerking
met de Gezinsbond).
-

Hier in Kampenhout! Bijdragen

Korte berichten voor het gemeentelijk informatieblad zijn welkom.
-

Opening vaarseizoen:

Dat is gebruikelijk op 1 mei, maar wordt mogelijk door het gemeentebestuur verschoven naar
activiteiten in de loop van de maanden juli en augustus.

-

Kerstmarkt

-

Parkenparade

-

Napoleon

Project van Louis zal in de loop van 2023 uitgerold worden.
-

Gazet van Campenhout

-

Erfgoedapp

Wouter is hiermee bezig en Hubert zal hem hierbij ondersteunen
-

Begraafplaatsen: opkuis zerken

Nog verder af te spreken met de vrijwilligers.
-

OMD: 11 september thema duurzaamheid

Bezoek aan het waterzuiveringsstation in de Zeypestraat. Af te spreken met Aquafin.
Tentoonstelling:
-

Will Tura (voorstel om te laten doorgaan tijdens de eerste Kampenhout kermis + vertoning van
de documentaire)
Voorstelling jaarboek 2022: Oude landkaarten
Tonzent: tijdens Relst kermis (29 april tot 1 mei). Erik wil vooral de jeugd hierbij betrekken.
Vliegtuigramp Berg (Lemmeken): tentoonstelling loopt van 12 februari tot 27 februari in De
Krop. Zijn er individuele fiches op te stellen (foto, geboortedatum, korte tekst,,…)

Vorming:
-

Cursus Oud schrift: er is vraag naar een vervolg van de cursus van Paul Behets.
Historisch onderzoek naar doodsoorzaken en epidemieën (in samenwerking wet Histories
vzw)

Projecten:
-

Inventaris van de bibliotheek
Inventaris van de medailles

Volgende bijeenkomst: zaterdag 8 januari 2022 te 10uur in De Krop, Dorpsstraat 9b.
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