Campenholt – Heemkring Kampenhout

Verslag vergadering 10 september 2011
De vergadering is later gestart dan gepland. De echtgenote van Marcel Andries (voorzitter) heeft
ondertussen meegedeeld dat Marcel vrijdagavond is opgenomen in de kliniek. Wij wensen hem een
spoedig en volledig herstel en hopen hem snel terug te zien in de heemkring.
Voorzitter van de vergadering : Hugo Schoevaerts (ondervoorzitter)
Aanwezige leden ‐ sympathisanten : Greet Janssens (penningmeester) – Gerry Croon (secretaris) –
Huub Van der Veld – Erik Heymans – Hubert Gulinck – Rosette Billast – Willy Vranckx – Willy
Schoevaerts – Emile Debacker – Paul Behets – Ann Peeters – Jeanne Servranckx – Peter Van den
Dries – Filip Beelen – Marleen Fannes – Yvan Van De Venne – Alexander Gyselinckx
Verontschuldigd: Godelieve Goes en Imbrechts

1. Overzicht voorbije maanden


Er wordt een bezoek aan heemkring De Semse gepland. Omwille van verbouwingswerken
aan hun lokaal werd er nog geen concrete datum afgesproken. Waarschijnlijk zal het bezoek
op een zaterdagvoormiddag in de maand oktober of november plaats vinden. U wordt op de
hoogte gehouden.
 De tentoonstelling op de jaarmarkt van juni was een groot succes (een 300‐tal bezoekers).
Afspraken zijn lopende om deze tentoonstelling – eventueel in een aangepaste vorm – te
herhalen in de glazen zaal van het OCMW. Hopelijk kunnen we dit koppelen aan een andere
activiteit die op dat ogenblik doorgaat in het centrum van Kampenhout.
 Er is een toelichting geweest van medewerkers van het provinciebestuur Vlaams‐Brabant
over het opstarten van een databank met alle documenten, foto’s, krantenknipsels, films,
geluidsfragmenten,… De RvB zal uitzoeken welk systeem men gaat gebruiken. De
inventarisatie van de documenten/voorwerpen is prioritair.
 Binnen 20 jaar is men naarstig op zoek van wat er vandaag is gebeurd. Er wordt voorgesteld
om alle wat er over Kampenhout verschijnt – in de brede zin van het woord – te bewaren. De
concrete invulling wordt doorgeschoven naar de werkgroep cultuur.
 De ruimte in de kelder kan steeds gebruikt worden voor bijeenkomsten van de werkgroepen.
Wel eerst Gerry verwittigen.
2. Jaarboek
Hieronder volgen de doelstellingen van het jaarboek herhaald:
De jonge heemkring CAMPENHOLT heeft haar eerste levensjaar er bijna opzitten. De resultaten zijn
niet min: een groeiende groep van geïnteresseerden, een levende website, een gestage aanwas van
publicaties van en over Kampenhout alsook memorabilia, …
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Als orgelpunt voor 2011 (en ook de komende jaren) wil de heemkring een jaarboek publiceren met
een bundeling (wetenschappelijk verantwoorde) artikels over diverse thema’s: folklore,
vliegtuigrampen, sport, … noem maar op. As’t moar van Kampenaat es!
Mogelijk ben ook jij bezig met de redactie van een interessant artikel? Laat het ons weten !
De raad van bestuur van Campenholt verwacht alle artikels ten laatste op 3 oktober 2011, in digitale
vorm vergezeld van degelijk beeldmateriaal (ingescande foto’s, tekeningen, plannen,… ). De RVB
bekijkt alle inzendingen, maakt een selectie (we zijn gebonden aan het aantal pagina’s gesteld door
drukkerij) en verzorgt de verdere afhandeling. Begin december zal dan het jaarboek te koop worden
gesteld, waarbij de verkoopprijs afhankelijk is van totale kostprijs)!
Waaraan moet het artikel voldoen:
‐ Onderwerp moet direct met KAMPENHOUT, BERG, BUKEN of NEDEROKKERZEEL verband houden.
‐ Minimum 2 pagina’s, maximum 25 pagina’s =A4, zonder foto’s)
‐ Wetenschappelijk onderbouwd (voetnoten en bibliografie)
‐ Vergezeld van degelijk beeldmateriaal
‐ Vlotte schrijfstijl
We hopen op grote respons. Artikels die dit jaar niet aan bod kunnen komen en voldoen aan de
vereisten, krijgen voorrang op het volgende jaarboek (of publicatie).
Indien vragen of praktische problemen, aarzel niet ons te contacteren.‘
Volgende onderwerpen zitten in de pipeline:
-

Duiventorens (Erik)

-

Bonenmarkt (Willy Vranckx)

-

Hof van Volmerzele (Paul)

-

Schepengriffie van Kampenhout (Jeanne)

-

Ter Bronnen (Huub)

-

Tramlijn (Huub)

-

Kapelletjes (Gerry)

-

Vliegtuigcrash Bulsom (Hugo)

-

Aan te vullen met onderwerpen van afwezigen…

Deadline 3 oktober!!!!
3. Opgraving Tritsstraat


Voor de uitbreiding van de woonwijk aan de Tritsstraat werd in het voorjaar een beperkt
archeologisch onderzoek uitgevoerd. Mogelijks volgt er een meer uitgebreid onderzoek. Aan
de heemkring werd de mogelijkheid geboden om hieraan te velde mee te werken.
Indien u hiervoor interesse hebt, gelieve uw naam door te geven.

4. Werkgroepen



De start van de werkgroepen gaat nu echt de goede richting uit.
Het aantal werkgroepen wordt beperkt en datums voor een eerste bijeenkomst werden
vastgelegd. De plaats van bijeenkomst is in principe Villa Lucie, maar daar kan in onderling
overleg worden van afgeweken. Per werkgroep wordt er een trekker aangesteld.
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De aanwezigen hebben hun voorkeur uitgesproken voor de werkgroep waarvoor ze
bijzondere interesse hebben. De afwezigen worden, afhankelijk van hun belangstelling,
uitgenodigd om aanwezig te zijn op hun werkgroep.
 Het werkdomein van de werkgroepen mag ruim geïnterpreteerd worden.
 Werkgroep Historische Kaarten: Ivan, Hubert, Paul, Erik, Filip,
Volgende bijeenkomst: Villa Lucie op 27 september om 19 uur.
 Werkgroep Sport: Willy en Marcel
Volgende bijeenkomst: nog te bepalen
 Werkgroep Oorlog: Gerry, Roger en Hugo
Volgende bijeenkomst: nog te bepalen
 Werkgroep Cultuur: Marcel, Gerry, Marleen, Anne, Peter,Emiel
Volgende bijeenkomst: Villa Lucie op 20 september om 19 uur
 Werkgroep Genealogie: Hugo, Huub en Roger
Volgende bijeenkomst: nog te bepalen
 De uitnodigingen van de werkgroepen zullen in de aanvangsfase naar alle leden verstuurd
worden. Afhankelijk van de beschikbare tijd en interesse kan men aan meerdere
werkgroepen deelnemen. Zo wordt ook de mogelijkheid geboden af te tasten wat een
bepaalde werkgroep inhoudelijk doet.
5. Geschonken voorwerpen


Volgende voorwerpen werden door de leden aangeboden voor het documentatiecentrum:
‐ een pauselijke zegel van 1272
‐ enkele jaargangen van Hagok
‐ kopie van boek van André Ver Elst
‐ een aantal doodsbrieven en bidprentjes
‐ documenten m.b.t. het kasteel van List
‐ transcripties verwerkt en aangeleverd door Jeanne Servranckx e.a.
Waarvoor dank!
6. Volgende vergadering


Gelieve volgende datum te blokkeren in uw agenda: zaterdag 22 oktober om 10.00 uur.

Hugo Schoevaerts
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