Verslag bijeenkomst van Campenholt op 14 mei 2022
Aanwezig: Hugo Schoevaerts, voorzitter.

Wouter Vanderbist, Erik Heymans, Karine Empereur, Louis Leten, Paul Behets, Staf Salens, Jean‐
Marie Verhulst, Huub Van der Steld, Ann Van Remoortel, Marcel Andries, Hubert Gulinck, Agnes
Muyldermans
Verontschuldigd: Agnes Peremans, Erik Bonckaert, Willy Christiaens, Willy Schoevaerts, Willy
Sevenants, Jan van hoof

Goedkeuring verslag bijeenkomst 9 april 2022
Het verslag wordt goedgekeurd mits volgende aanpassingen:
-

Hubert Gulinck moet toegevoegd worden bij de aanwezigen
Felix Goossens was verontschuldigd en heeft ook meegewerkt aan de tentoonstelling van 50
jaar Tonzent

Agenda

-

Bezoek Dakota museum
o Hugo zal eerst een afspraak maken om te informeren naar de geldende protocollen
voor een bezoek, aangezien hier een hoge beveiliging geldt.
o Jean-Marie merkt op dat zij een mooie collectie aan luchtfoto’s van de regio bezitten
en dat het de moeite waard is hiernaar te vragen.
o Een bezoek zou eventueel in mei of begin juni kunnen plaatsvinden. Er mag
maximaal 30 personen tegelijk binnen, dit zou geen probleem mogen vormen.
Bezoeken zijn enkel mogelijk dinsdag of donderdag.

-

Cinema Campenholt
o De documentaire ‘De Rode Ziel’ zal voor het moment niet getoond worden binnen
Cinema Campenholt.
o Voorstellen die naar boven kwamen: Boerensymfonie, Quadrofenia en een
documentaire over WOI van de makers van ‘Leuven ‘68’.

-

Parkenparade 5 & 19 juni
o Paul gidst een wandeling op het terrein van Kasteel Ter Loonst over de architectuur.
Deze zal 15-20 minuten duren. Ook is er een bomenwandeling door Kris.
o Inschrijving voor deze en andere activiteiten gaat langs de gemeente.

-

Tonzent-tentoonstelling
o Er waren in totaal ongeveer 100-150 bezoekers, maar dit is misschien een
onderschatting.
o Na afloop bleek dat de kerk echt geen handige tentoonstellingsplaats was aangezien
er verschillende keren moest worden opgeruimd en terug opgesteld om de kerkelijke
activiteiten te laten doorgaan.
o Er kwam niet zo heel veel feedback of extra info van de bezoekers.
o Alles dat getoond werd, buiten de foto-voorstelling, is te vinden op de website.

-

Vaarhappening
o Tijdens de vaarhappening, waar we met een tent en enkele panelen van voorbije
tentoonstellingen aanwezig waren, bleek toch dat de heemkring zeker nog niet bij
iedereen gekend is, en dat zo’n introductie wel handig is. Het was mooi weer en er
was geregeld wat geïnteresseerde mensen die even bleven staan voor een praatje en
wat info.

-

Lezing doodsoorzaken Histories
o Deze was enorm interessant volgens de aanwezigen toen en bracht enkele ideeën
naar boven die we kunnen aanvangen/inkijken. Zo werd er uitleg gegeven vooral met
een focus op de 19e eeuw en de bronnen die ze hiervoor gebruikten en hoe je deze
kan lezen: bv. het gebruik van speciale codes voor bepaalde ziektes, registers van
ziekenhuizen, de bevolkingsregisters van toen.
o Specifiek voor Kampenhout zijn er niet veel doodsoorzaken bijgehouden in deze
bronnen.

-

30 jaar Molenstee (19/06 14u-16u)
o De heemkring zal hieraan meewerken door enkele panelen te verzorgen die we al
hebben gemaakt over het rusthuis St. Jozef en we voegen hier ook een klein nieuw
luik aan toe. Ook zullen we enkele objecten verzorgen (bed, rolstoel, …), enkele
foto’s, filmpjes etc. Ook zullen we met een boekenstand aanwezig zijn met onze
jaarboeken.

-

Stand van zaken Jaarboek ‘22
o Er zijn 2 artikelen binnen
o Oproep Hubert (en van de andere nalezers): Wacht AUB niet tot begin november met
in te dienen!

-

Werkgroep Sas
o 1e Opstartvergadering is goed verlopen, de volgende vergadering vindt plaats 15/06
om 14u30 in de Krop.
o Erik Heymans = de trekker en zal een pakketje met verplichte lectuur verzorgen 😊.
o Kleine noot: we zijn op zoek naar een maquette van het Sas van 2002 die tot nu toe
nog niet succesvol is, maar we blijven zoeken.
o Mochten mensen materiaal hebben of extra info, ze mogen dit altijd doorsturen naar
Erik of mogen ook altijd naar de volgende vergadering komen! Iedereen is welkom.

-

Houtbewerking Hubert
o Louis had een catalogus mee met allerlei materialen uit Brussel van 1909 dat hier
eventueel nuttig voor kan blijken.

-

Algemene Vergadering 23/04

o
o
o

Tijdens deze Algemene Vergadering hebben we de afgelopen activiteiten en acties
overlopen en vooruitgekeken naar de komende evenementen.
Ann Peeters is unaniem goedgekeurd als nieuw lid van de Algemene Vergadering,
Erik Heymans is dan weer unaniem goedgekeurd als nieuw bestuurslid.
Marcel Andries heeft voor zijn continue inspanningen en belangeloze inzet voor deze
heemkring vanaf haar geboorte tot nu de titel gekregen van erevoorzitter.

-

Varia
o

Als bijlage een handige gids van Paul Behets voor opzoekingen in
bevolkingsregisters, burgerlijke stand, parochieregisters,… + een overzicht van het
modern archief van Kampenhout.

Volgende bijeenkomst: zaterdag 11 juni 2022 te 10uur in De Krop, Dorpsstraat 9b.
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