
 

Verslag bijeenkomst van Campenholt op 9 april 2022 

Aanwezig: Hugo Schoevaerts, voorzitter. 

Wouter  Vanderbist,  Erik Heymans,  Louis  Leten,  Paul  Behets,  Staf  Salens, Willy  Christiaens,  Agnes 

Peremans, Huub Van der Steld, Emile Debacker, Ann Peeters. 

Verontschuldigd: Jan van hoof, Marcel Andries, Steven Vermeylen, Willy Schoevaerts, Erik Bonckaert, 

Gerry Croon, Jean‐Marie Verhulst, Jan van hoof, Denise Croon, Pol Hessels 

 

Agenda 

1. Verslag  van  de  vergadering  van  12 maart  2022. Het  verslag wordt  goedgekeurd.  Er wordt wel 

opgemerkt  dat  één  onderwerp  voor  het  jaarboek  vergeten  werd:  een  bijdrage  van  Jean‐Marie 

Verhulst over Kampenhout‐Sas. 

2. Campenholt is genomineerd als Vrijwilliger van het jaar 2021. 

3. Bezoek aan 'Train World' in Schaarbeek op 2 april. 17 leden van de vereniging namen deel aan een 

geslaagd  bezoek.  Achteraf  werd  in  Berg  spaghetti  gegeten  ten  voordele  van  de  campagne 

'Kampenhout tegen kanker'. 

4. Bezoek aan het Dakota‐museum  in Melsbroek. Er  is nog geen datum vastgelegd, mogelijks eind 

mei. Hugo neemt contact voor een concrete afspraak.  

5. Tentoonstelling Tonzent 25/4  tem 30/4. Er  zijn nog enkele onzekerheden,  zoals de datum. Ook 

wordt  de  vraag  gesteld  of  dit  een  gelegenheid  is  voor  een  boekenstand  van  de  heemkring.  Erik 

Heymans heeft 21 affiches ontworpen voor evenveel panelen die zullen opgesteld worden in de kerk 

van Relst. 

6. Opening van het vaarseizoen op 1 mei aan Kampenhout‐Sas. Er zal gebruik gemaakt worden van 

een selectie van panelen die we hebben van vorige tentoonstellingen. Er wordt ook gesuggereerd om 

één wand voor te behouden voor historische afbeeldingen en foto's van Kampenhout‐Sas. 

7. Aansluitend bij punt 6. vraagt Paul Behets of het  thema Kampenhout‐Sas niet geschikt  zou  zijn 

voor de dag van de voorstelling van het jaarboek in december. Vermits dit een rijk te stofferen thema 

is wordt meteen een werkgroep opgericht. Stellen zich kandidaat Paul, Ann P., Ann VR, Huub, Erik, 

Wouter. Ook J‐M Verhulst zal gevraagd worden of hij wil meewerken. Een eerste bijeenkomst  is op 

woensdag 4 mei of woensdag 11 mei in de Krop. Hugo contacteert 'Spoor O'. 

8. Faro: basiscursus auteursrechten 22 maart. Hugo en Huub namen hieraan deel. Ze hebben er niet 

veel  bijgeleerd.  Dit  punt  lokt  wel  de  discussie  uit  welke  gedragscodes  de  heemkring  moet 

respecteren  bij  ondermeer  publicaties.  Het  artikel  van  Jean‐Marie  over  Kampenhout‐Sas  zal 

grotendeels bestaan uit overname van een ouder bestaande publicatie. Met enige aandacht kan wel 

gezorgd worden voor conformiteit met de regels.  

9. Filmvoorstelling Leuven '68 op 24 maart was een succes, gezien de opkomst en de interesse. 

10.  Terminologie  houtbewerking.  Hubert  geeft  een  stand  van  zaken.  Het  gaat  om  meer  dan 

houtbewerking, Herman De Broeck was  immers  een  veelzijdige  vakman.  In  het  artikel  zal  ook  de 



tijdscontext  weergegeven  worden,  zoals  de  oorlogsjaren  14‐18,  de  jaren  daarna  en  de  diverse 

klanten  van  HDB.  Er  is  een  verzamellijst  van  termen  gemaakt  aangevuld  met  de  verklarende 

informatie door diverse heemleden en anderen. Deze lijst zal worden vervolledigd, onder meer met 

verklaringen door oud‐schrijnwerker Camiel De Prins. Er wordt door de vergadering voorgesteld om 

ook Roger Van Eyck op te zoeken. 

11. Bezoek Tenley Albright  (Boston) en haar dochter aan het memoriaal op het Lemmeken, op 27 

maart.  Tenley  Albright  was  schaatskampioene  in  1956  en  heeft  de  leden  van  het  verongelukte 

Amerikaanse schaatsteam goed gekend. Hugo, Gerry en Kevin Cleynhens hebben de dames vergezeld 

naar het memoriaal, daarna naar de  kerk  en de begraafplaats  van Berg. Gerry  en Geert Vanhoof 

zorgden  voor  intieme  muzikale  momenten.  Een  filmpje  toont  de  neerlegging  door  moeder  en 

dochter van een bloemenruiker aan het monument en hun ontroerende woorden van dankbaarheid. 

Deze film is een waardige herdenking aan dit moment. 

12.Hedenavond voorstelling Kampenhoutse verenigingen op Ring TV, met o.a. de heemkring.  

13. 30  jaar Molenstee. Ann P.  geeft enige uitleg. De  feestelijkheid  is op  zondag 19  juni. Er  zullen 

tenten  zijn, een eetkraam enz. en mogelijkheid  tot  tentoonstelling. De heemkring wordt gevraagd 

voor enige bijdrage en hulp. Hugo stelt voor enkele panelen klaar te maken over de geschiedenis van 

het rusthuis. Er wordt nog een werkvergadering voorzien.  

14. Jaarboek 2022. Dit punt wordt pro memorie aangehaald. 

15. Varia 

‐  Hugo  stelt  voor  om  in  het  kader  van  het  project  Cinema  Campenholt  een  Nederlandse 

documentaire te vertonen over het zelfbeeld van Rusland. Blijkbaar lokt dit ook binnen de heemkring 

enige emotie uit. Sommigen vinden het niet het  juiste moment, anderen net wel. Hugo zal de  link 

naar NVO bezorgen naar de aanwezigen op deze vergadering. Voor vervolg.  

‐  Emile  herinnert  eraan  dat  er  een  plan was  om  de  heemkring  van  Putte  of  van  Keerbergen  te 

bezoeken. Dit zou doorgaan in september. 

‐  Ann  P.  vraagt  of  de  heemkring wil  samenwerken met  het Davidsfonds  over  het  thema  filatelie 

(postzegels), een avond of lezing over dit thema. De bereidheid tot samenwerken wordt bevestigd. 

‐ Eriks zoon vond binnen het Hof van Ruisbeek  iets wat  lijkt op een musketkogel. Misschien  levert 

verder zoeken nog wat op?  

16. De vergadering wordt beëindigd kort na 12u. 

 

Volgende bijeenkomst: zaterdag 14 mei 2022 te 10uur in De Krop, Dorpsstraat 9b.  

Hubert Gulinck                       Hugo Schoevaerts 

Verslaggever                                                                                                                      Voorzitter 
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