Campenholt – Heemkring Kampenhout
Verslag vergadering 28 mei 2011.
Voorzitters : Marcel Andries – Hugo Schoevaerts
Aanwezige leden ‐ sympathisanten : Greet Janssens (penningmeester) – Geert Vanhoof – Huub Van
der Veld – Erik Heymans – Godelieve Goos – Hubert Gulinck – Rosette Billast – Willy Schoevaerts –
Willy Poels – Louis Croon ‐ Emile Debacker
Aanwezig (later toegekomen): Gerry Croon (secretaris)
Afwezig (verontschuldigd): Filip Beelen – Marleen Fannes – Sonia Van den dries – Jean Meeus –
Roger Imbrechts ‐ Yvan Van de Venne ‐ Willy Vranckx – Lieve Boone
Afwezig (geen nieuws, goed nieuws – zullen volgende vergadering terug uitgenodigd worden): Dirk
Vanhoof – Hans Croon – Pater Jan – Willy Vander Velden – Paul Van Vlasselaer – Jean‐Marie Verhulst
– Liesbeth Merckx – Lieve en Joris – Rudi Van Ingelgom

1. Werkgroepen


Alle tot nu toe verschenen berichten werden opgesteld door de leden van de Raad van
Bestuur (opstartfase). Het succes van de heemkring zal echter bepaald worden door de
inbreng van de werkgroepen. Daarom wordt de samenstelling van de werkgroepen
overlopen en aangevuld. Hieronder vind je de geactualiseerde versie van de samenstelling
met een korte stand van zaken:
o Genealogie (Hugo – Roger ‐ Huub)

Stambomen
Gezinsreconstructies van Berg, Buken, Kampenhout en Nederokkerzeel
werden aangekocht (opgemaakt door Jeanne Servranckx).
Aan het gemeentebestuur werd gevraagd of zij de parochieregisters hebben
en filmrolletjes (Mormonen) werden in bruikleen gevraagd.

Doodsprenten en doodsbrieven
De inventarisatie van de doodsprentjes is lopende (nu zijn er meer dan 2.000
ingevoerd en er liggen nog enkele honderden te wachten). Invoer
doodsbrieven moet nog opgestart worden.
o WO I en WO II (Hugo ‐ Roger)
Is lopende:
‐ vliegtuigcrashes in WO II op grondgebied Kampenhout
‐ begraafplaats Campelaer / Frijselstraat
‐ Aalmoezenier Vandermeiren
‐ Tussen Brussel en Leuven: soldatenkrant van achter de IJzer met info van onze
dorpen (WO I)
o Kultuur (Gerry – Marcel ‐ Geert)
 Is lopende: de Gazet van Campenhout
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o Landbouw (Greet – Hubert ‐ Willy)
 Witloofmuseum
 Landbouw en natuur in het algemeen
o Historische kaarten (Yvan)
 Hubert heeft een artikel geschreven over de mogelijke herkomst van de
naam Kampenhout
o Sport (Willy – Marcel)
o Dialecten en taal in Kampenhout en omliggende (Godelieve – Willy P.)
 Willy heeft een schrift met verschillende woorden in het Bergs dialect en zal
een lijst maken met de toenamen van bewoners van ’t Lemmeken (Berg).
o Diverse (Huub)
 Tramlijn
 Ter Bronnen
o Onroerend Erfgoed (Geert ‐Emile)
 Aan een aantal openbare gebouwen en kapelletjes werden een aantal
gebreken vastgesteld. Om verder verval te voorkomen, zullen deze
gesignaleerd worden aan het gemeentebestuur.
 Ook dient het kapelletje aan de muur van het Hof te Candriessche (1645) in
het Lemmeken gerestaureerd te worden. Er wordt nagezien in hoeverre de
heemkring kan helpen dit op het goede spoor te krijgen.
o Inventarisatie (Gerry)
Alle documenten en voorwerpen moeten nog geïnventariseerd worden. De provincie
Vlaams‐Brabant heeft hierover een project lopen. Zij komen in de loop van de maand juli een
toelichting geven.
Behoor je nog niet tot een werkgroep ? Welk is je interesse ? Laat het ons weten !
2. Documentatiecentrum





Er werden een aantal documenten, kranten, brieven, voorwerpen, bidprentjes,… bezorgd die
worden opgenomen in het documentatiecentrum.
Indien er voldoende materiaal aanwezig is, is het de bedoeling om alle 14‐dagen de
dinsdagavond open te zijn voor publiek. Er wordt gevraagd om na te denken over te
praktische aanpak en wie er vrijwilliger is om aanwezig te zijn.
De ruimte in de kelder kan steeds gebruikt worden voor bijeenkomsten van de werkgroepen.
Wel eerst Gerry verwittigen.

3. Jaarmarkt




De heemkring zal op de jaarmarkt van 19 juni gebruik maken van de
raadszaal/ontvangstruimte. Om de aandacht te trekken werd een banner aangekocht met
het logo van de heemkring.
De verdere uitwerking zal besproken worden op een aparte Raad van Bestuur op 14 juni,
iedereen zal hiervan per email op de hoogte gehouden worden. Indien je (kennissen of
buren) nog interessante voorwerpen / documenten hebt zouden wij die graag in bruikleen
nemen voor tentoonstelling.
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Er worden vrijwilligers gevraagd om de stand te bemannen / bevrouwen (eventueel voor een
paar uur). Hebben tot op heden gereageerd aanwezig te zijn: Marcel, Gerry, Greet, Hugo,
Geert, Hubert, Godelieve en Willy Schoevaerts.

4. Resultaten van gedane opzoekingen + artikels gemeenteberichten







Zie agendapunt 1.
Projecten dienen zoveel mogelijk aan één werkgroep toegewezen te worden. Een project kan
echter het domein van een werkgebied overschrijden: in dat geval dienen er afspraken
gemaakt te worden. De leden dienen dan ook te weten welke projecten er lopende zijn en
aan wie ze informatie kunnen bezorgen.
Sommige leden hebben misschien al (bijna) afgeronde projecten, zoals: de triptiek,
processies, kapelletjes, ter bonnen, de tramlijn, voetbalploegen, …
Gelet op de beperkte ruimte in Gemeenteberichten zouden we, indien er voldoende
materiaal is, dit kunnen bundelen in een jaarboek. Kunnen jullie Marcel verwittigen over de
inhoud en de omvang (aantal bladzijden) zodat dit kan verder besproken worden op de RvB
(het moet wel vóór eind november klaar zijn).
Soms wordt er informatie gevraagd door derden. Ook dit moet opgevolgd worden.

6. Tentoonstellingskasten


Er werd nog geen beslissing genomen. Zal nog besproken worden met Willy Vranckx en er
wordt eveneens geïnformeerd bij Kewlox.

7. Info allerhande





Er wordt een overzicht gegeven van interessante activiteiten: studiedag ‘Met toeters en
bellen’(zie bijlage), ‘Op een kier’ (brochure werd ter plaatse verdeeld), 470 jaar Sint‐
Sebastiaansgilde.
Elfde Wielerbeurs in Winksele‐Delle op 18 juni (zie bijlage).
Eric is op zoek naar iemand die een tekst uit het Duits kan vertalen. Hubert zal dit doen.

8. Nieuw opgestarte projecten




100 jaar Groote Oorlog
Gerry geeft een toelichting van het project dat werd opgestart door de provincie Vlaams‐
Brabant en waar o.a. de gemeente Kampenhout in participeert.
In een eerste fase gaat hij alle informatie hieromtrent verzamelen waarbij hij rekent op de
inbreng van de leden. Als je informatie, documenten, … hebt over dit onderwerp, gelieve
deze dan te bezorgen aan Gerry.
Mijn dorp in de Oostenrijkse tijd.
De heemkring zal voor het themanummer van Dijleland artikels bezorgen over: de Kerk van
Berg (Marcel), ’t Sandvliet, de Meierij (Greet).

Hugo Schoevaerts

Marcel Andries

Verslaggever

Voorzitter
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