
 
 
Verslag bijeenkomst van Campenholt op 9 juli 2022. 
 
Aanwezig: Hugo Schoevaerts, voorzitter 
Ann Peeters, Agnes Peremans, Ann Van Remoortel, Emile Debacker, Felix Goossens, Hubert 
Gulinck, Huub Van der Steld, Paul Behets, Pol Hessels, Staf Salens, Willy Christiaens, Willy Van 
der Straeten, Rosette Billast, Camiel Croon, Yolanda De Heyn. 
 
Verontschuldigd: Denise Croon, Erik Heymans, Jan Van hoof, Louis Leten, Marcel Andries, Willy 
Schoevaerts, Willy Sevenants, Eric Bonckaert. 
 
Agenda 
 
1. Goedkeuring en opvolging verslag van vorige bijeenkomst 
 
Verslag is goedgekeurd. 
 
2. Bezoek Dakota museum 11 juli om 14.00 uur te Melsbroek 
 
Er zijn 25 personen ingeschreven en alles is in orde om een aangename middag te beleven. 
Willy Van Der Straeten verontschuldigt zich dat hij toch niet mee kan gaan. 
 
3. Tentoonstelling Will Tura 
 
Deze zal plaats vinden van 10 september tot en met 25 september 2022 in De Krop. 
Dinsdagavond zou er een film worden vertoond over Will Tura, met aansluitend een rondleiding. 
Hugo vraagt aan Marijke om een gepaste datum door te willen geven. 
Materiaal zoals foto’s, lp’s en andere documentatie is nog steeds welkom. 
 
4. Jaarboek 2022: stand van zaken 
  
Marcel Rijdams zou nog een artikel schrijven over het bestaan van eetstaminee “Onder den Toren”. 
Hubert zoekt nog wat informatie over de familie Ter Linden en hun kasteel te Elewijt voor zijn 
artikel rond schrijnwerkerij. 
Paul zijn artikel over pastoors te Berg is al klaar. 
Wacht niet te lang om uw artikel in te dienen, dan hebben de mensen, die dit nakijken, wat meer tijd 
voor verbetering. 
 



5. Opmaak inventaris archief Campenholt 
 
Hugo heeft al heel wat geïnventariseerd zoals boeken, bidprentjes, communieprentjes, medailles, 
enz... en geeft een presentatie hoe hij te werk is gegaan. 
Zijn er mensen die interesse hebben om mee te inventariseren ? Die zijn welkom in de “Villa 
Lucie” en spreken dit best af met Hugo of Gerry.  
Zo spreken Ann Van Remoortel, Ann Peeters en Huub Van der Steld af om op woensdagnamiddag 
van 14.00 uur samen te komen om te inventariseren. 
Felix werkt aan de inventaris van de documenten van Jos Lauwers, waarvan het archief bij Ter Ham 
berust. 
Er zijn ook nog een aantal vragen en bedenkingen rond het inventariseren zoals: 
 Hoe kan men werken als er iemand thuis iets interessants heeft? 
 Hoe kan men het raadplegen? 
 Hoe kan men dit het best inventariseren? 
 
Ook de krantenknipsels, affiches, foto’s, … moeten nog geïnventariseerd worden.  
 
6. Tentoonstelling Kampenhout-sas 
 
We overlopen wat Erik Heymans voorbereid heeft aan panelen en dit zijn er zowat 24 stuks. 
Hubert zorgt nog voor informatie rond het Weisetterbos. 
Hugo heeft nog filmpjes van de schouw van de zagerij, die valt, de kermis,… die kunnen getoond 
worden tijdens de tentoonstelling. 
Er is ook medewerking van Marc van Spoor O, welke vereniging een maquette van het sas aan het 
bouwen is. 
Alle informatie rond het sas is nog steeds welkom. 
 
7. Restauratie Barbara kapel + historische graven 
 
Felix geeft een uiteenzetting over de stand van zaken, waar er een paar zaken in vraag worden 
gesteld. Dit omdat er wat moeilijkheden zijn rond de restauratie van de kapel. 
Zoals: Wat kunnen wij doen en is het aan de heemkring om dit te doen? 
 Is het aan de heemkring om dit financieel te steunen? 
 Zijn er andere instanties waar we terecht kunnen? 
 Kan erover gepraat worden met het gemeentebestuur? 
Het is wel belangrijk dat we dit niet te lang laten aanslepen, omwille van het verval van de kapel en 
dit geldt ook voor de historische graven. 
Over de kapel zelf kan men al kleine dingen oplossen zoals het slot maken, plexiglas voor de 
ramen, een likje verf…. 
 
8. Bezoek Hamont-Achel voorjaar 2023 
 
Dat zal een daguitstap worden voorzien in samenspraak met pater Jan Verboogen. 
De organisatie en planning verloopt via de werkgroep “uitstappen”. 
Het Davidsfonds heeft ook belangstelling om deel te nemen aan deze uitstap. 
 



9. Varia 
 
Nemen we nog deel aan het stamboom weekend in Hever, dat dit jaar doorgaat in het weekend van 
23 oktober 2022? Er klinkt unaniem een neen. 
Er gaat een dag door rond immaterieel erfgoed en dit in het trefpunt te Buken op 17 september 
2022. 
De nacht van de geschiedenis gaat door op 15 november 2022 en als spreker hebben we Hubert 
Boone uitgenodigd. 
 
 
Volgende bijeenkomst: zaterdag 13 augustus 2022 te 10 uur in De Krop, Dorpstraat 9b. 
 
 
Ann Peeters         Hugo Schoevaerts 
 
Verslaggever         Voorzitter 
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