Campenholt – Heemkring Kampenhout

Verslag vergadering 22 oktober 2011
Bij de start van de vergadering kon er gelukkig medegedeeld worden dat Marcel Andries (voorzitter)
toch stilaan aan de beterhand zou zijn. Door alle aanwezige leden werd een kaart getekend als
morele steun aan Marcel en zijn echtgenote. 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)
Verslaggever: Ivan Van De Venne
Aanwezige leden ‐ sympathisanten: Greet Janssens (penningmeester) – Gerry Croon (secretaris) –
Huub Van der Veld – Rosette Billast ‐ Willy Schoevaerts – Paul Behets – Ann Peeters – Jeanne
Servranckx – Alexander Gyselinckx – Geert Vanhoof – Liesbeth Merckx – Roger Imbrechts
Verontschuldigd: Hubert Gulink – Filip Beelen – Marleen Fannes ‐ Emile Debacker – Erik Heymans
Enkele mensen hebben aangegeven geen verslag of uitnodiging ontvangen te hebben van de vorige
vergadering. Daarom werd er aangegeven om de ledenlijst nog eens volledig aan te vullen met
kontaktgegevens en te zorgen dat iedereen wel degelijk de verslagen kan ontvangen alsook
uitnodigingen voor vergaderingen. Als we deze lijst compleet hebben kunnen we mogelijk de laatste
paar verslagen meesturen opdat iedereen mee is.
1. Werkgroepen
Om nadruk te leggen op het belang van de werkgroepen en om hier beweging in te houden werd
er eerst overlopen wat er ondertussen gaande is:




Werkgroep Cultuur: Marcel, Gerry, Marleen, Anne, Peter,Emiel
Eerste bijeenkomst: Villa Lucie op 20 september om 19 uur
o Op deze bijeenkomst waren Marleen, Emile en Hugo aanwezig.
o Voor het volgend jaarboek zal Emile mogelijks een artikel schrijven over de
geschiedenis van de RMS (nu GO Ter Bronnen)
o Marleen heeft een collectie oude klederdracht
o De zoon van Marleen heeft tijdens zijn opleiding een studie gemaakt van de as Kerk –
Villa Lucie – rusthuis te Kampenhout. Mogelijks ook een onderwerp voor het
jaarboek 2012.
Werkgroep Historische Kaarten: Yvan, Hubert, Paul, Erik, Filip,
Eerste bijeenkomst: Villa Lucie op 27 september om 19 uur.
o Op de website hebben we al een reeks kaarten
 Kadastrale plannen zijn niet eenvoudig te bekomen en in de Albertina
bibiliotheek zijn deze ook niet volledig te vinden
 In het Nationaal Geografisch Instituut is er veel meer beschikbaar, maar daar
moeten we zelf naartoe om op te vragen wat er vinden is over Kampenhout
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en haar deelgemeenten, om dan te beslissen wat we wensen aan te kopen.
Hiertoe zullen we met enkele leden een werkbezoek trachten in te plannen.
 Op de Provincie moet er zeker ook nog iets te vinden zijn.
 Satteliet foto’s kunnen relatief eenvoudig verkregen worden en daar werd
door Hubert voorgesteld om bvb terug te gaan tot 1948‐1950 in stappen van
5 jaar om vanuit de lucht vast te stellen welke wijzigingen er zich op het
grondgebied van Kampenhout hebben voorgedaan. Hieraan kunnen we al
een aanzienlijk deel geschiedenis koppelen omdat het recente verleden
binnen afzienbare tijd ook weer verder verleden zal worden.
 Jos Lauwers heeft een groot archief dat we zouden moeten raadplegen, maar
hij is ook sterk teruggevallen op J. Verbesselt. Dit archief zou bij Willy Vander
Velden te vinden zijn en het zou dan ook wenselijk zijn contact te leggen en
na te gaan wat daar allemaal in te vinden is.
 Het archief van de gemeente kunnen we ook eens met enkele leden
doornemen tijdens een werkbezoek en daarvoor kunnen we Sonia Van den
Dries voor aanspreken. Bovendien moeten we wel copijen vast kunnen
krijgen van de wateratlas – trage wegen – en andere overzichtskaarten.
 We zouden ook enkele lokale kasteeleigenaars kunnen aanschrijven om na te
vragen of zij nog een archief beheren en of we al dan niet eens mogen
langsgaan om dat te bekijken en na te gaan of daar interessante stukken
tussenzitten voor de heemkring.
o Uiteindelijk hebben we in deze deelgroep nogmaals het belang aangehaald van een
goeie inventarisatie‐tool om al het verzamelde en te verzamelen materiaal meteen
gestuctureerd in op te slaan en op te volgen. Dit werd in de vergadering van 22
oktober nogmaals aangehaald en zie hiervoor verder onder een nieuwe deelgroep
“Inventarisatie”.
o Een volgende vergadering werd nog niet gepland, maar wel aangegeven om enkele
werkbezoeken te plannen en te bekijken waar we wat allemaal kunnen terugvinden.
o Aangezien we met kaarten vele diverse onderwerpen kunnen onderzoeken en
documenteren heeft de deelgroep beslist om in eerste instantie nadruk te leggen op
3 onderwerpen, later kunnen we bekijken of hiermee doorgaan of uitbreiden met
andere basis‐onderdelen :
 De Heirbanen
 Landschappen – bossen – en verdere evoluties door te tijd
 Kastelen en hoeves


Geert Vanhoof heeft samen met Emile Debacker reeds werk gemaakt van een aantal
kapelletjes en uit te voeren werken doorgegeven aan de Technische Dienst van de
gemeente:
o Oude Kapel Bergheide ‐ sleutel gevraagd om de barst eens binnen te bekijken
o Kapel Humelgemse weg bekeken en opmerkingen doorgegeven
o Kapel Kerkhoflaan – Berg is in orde, enkel nog aan de vloer moet gewerkt worden.
Deze kapel zou bijna 350 jaar oud zijn
o Kapel van Laar – bij Jeanne Gielens na te vragen
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o In Berg is er de Grot van OLV Lourdes die eens moet bekeken worden
o De grot in Nederokkerzeel met haar kruisweg moet zeker ook bekeken worden want
deze zou ook nog een ganse geschiedenis meedragen
o Algemeen werd vraag gesteld “wanneer is een kapel een kapel ?”
o Er werd verwezen naar het artikel van Gerry Croon om ea na te gaan vooraleer
verder akties te ondernemen.


Werkgroep Inventarisatie: Willy, Paul, Yvan, Hugo, Ann (en al anderen die wensen)
o Er werd reeds enkele keren gesproken over een software pakket waar we nu eens
moeten op kunnen doorwerken
o In het Witloofmuseum heeft men ook een inventarisatie doorgevoerd, dus mogelijk
moeten we daar eens gaan kijken.
o De software die we zouden gebruiken moet zeker ook toegankelijk zijn voor andere
verenigingen
o Moet zeker met Erik samen bekeken worden om nadien ook nog compatibel te
houden met de website om zowel de inhoud gecontroleerd vrij te geven (we moeten
ook niet alle informatie en stukken die we hebben gaan vrijgeven )
o We plannen meteen een volgende bijeenkomst van deze groep op 8 November om
18u – Villa Lucie.



Werkgroep Sport: Willy en Marcel
Volgende bijeenkomst: nog te bepalen => nog geen update



Werkgroep Oorlog: Gerry, Roger en Hugo



o Hugo is bezig met het verzamelen van gegevens over aalmoezenier Vandermeiren.
o Hugo gaat de gegevens die betrekking hebben op Kampenhout in het frontblad
“tussen Leuven en Brussel” verzamelen en trachten verbanden te leggen met de
huidige families.
o Bovenstaande projecten kaderen in 100 Grooten Oorlog
Volgende bijeenkomst: nog te bepalen => nog geen update



Werkgroep Genealogie: Hugo, Huub en Roger
o Momenteel staan de gegevens van 2.750 bidprentjes op de website. Rekening
houdend met de nog in te voeren bidprentjes wordt gehoopt om tegen nieuwjaar de
kaap van 3000 te overschrijden.
o Huub is gestart met het scannen van de bidprentjes.
o Volgende bijeenkomst: nog te bepalen

2. Overzicht diverse punten


Op 22 April 2012 is het “erfgoeddag” met als thema “helden”.
o We kunnen eventueel een project indienen om deel te nemen
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o Deadline kandidatuur = 11/12/2011 => brochure met alle details werd meegezonden
met vorige verslag
o Jeanne gaf aan bijna een artikel klaar te hebben over de Fam. Derboven waar er over
een burger en een soldaat een interessant verhaal kan geschreven worden.
o Het bestuur zal een aparte vergadering organiseren om mogelijke onderwerpen te
bekijken en bespreken
o Er is ook een verhaal over een heks op de brandstapel (einde 15e eeuw) hetgeen de
basisvraag “wat is/zijn helden ?” opriep in de groep.
De vraag werd gesteld of iemand er kan achterkomen of er tijdens de opkuis en opfrissing
van de kerkhoven iemand ook foto’s genomen heeft van graven die moesten verdwijnen ?
Gazet van Antwerpen heeft navraag rondgestuurd over “Mythe en spookverhalen” voor een
specifieke bijdrage op regionaal niveau.
o Er werd verwezen naar de “moord op de Balkestraat”
o De grot van Nederokkerzeel waar ook een verhaal met klokken aan zou verbonden
zijn
Binnenkort is er een tentoonstelling van oude instrumenten en zou er iets specifieks ingericht
worden rond de “hommel”. Het bestuur doet navraag of er voor de Heemkring een aparte
rondleiding kan georganiseerd worden.
Er werd voorgesteld om gestructureerd navraag te doen bij alle verenigingen in Kampenhout
of zij al dan niet nog een archief hebben en op welke manier dit werd bijgehouden.
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.
o Er werd voorgesteld om oude gebouwen te fotograferen om reeds het verleden vast
te leggen voor de toekomst
o Er dient navraag gedaan om op de hoogte gehouden te worden van
afbraakvergunningen om toch nog tijdig foto’s te nemen.
De ruimte in de kelder kan steeds gebruikt worden voor bijeenkomsten van de werkgroepen.
Wel eerst Gerry verwittigen.

3. Jaarboek

Volgende onderwerpen zullen opgenomen worden in het jaarboek:
-

Bonenmarkt (Willy Vranckx)

-

De Hoeve van Volmerzele in Berg (1440 – 1780)(Paul Behets)

-

Conflict over het Weisetterbos (Jeanne Servranckx)

-

De geschiedenis van Ter Bronnen (Willy Vandormael)

-

Kapelletjes (Gerry Croon)

-

Kampenhout geen binding met de Kempen (Hubert Gulinck)

-

Vliegtuigcrash in Bulsom op 1/10/1943 (Hugo Schoevaerts)

-

Glasramen kerk Nederokkerzeel (Pater Jan Verboogen)
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-

Sint Servatiuskerk te Berg (Marcel Andries)

-

Sport in Groot‐Kampenhout door de jaren heen (Willy Schoevaerts)

-

De geheimen van het Santvliet (Hubert Gullinck)

Ondertussen werd er prijs gevraagd bij een nieuwe drukkerij:
-

geen kleuren, enkel zwart/wit om de kosten te drukken

-

op A4 formaat

-

96 pagina’s

-

Op 200 exemplaren waarvan er een 30‐tal te bezorgen zijn aan verschillende instanties

-

Deels zal verspreid worden via de winkels waar per pakket van 12 zal aangeboden worden
om de winkelier deze meteen aan te kopen en hij krijgt er een 13e exemplaar bij als
commissie op de verkoop.

-

De prijs wordt vastgesteld op 12 €.

-

Op 10 december is de voorstelling van het jaarboek met de Pers erbij om voldoende
publiciteit te genereren

-

De timing is van belang naar de verkoop van het jaarboek (eindejaarsfeesten) en gelijk ook
om aan te tonen dat we met de verkregen gemeentesubsidies ook iets “tastbaar” hebben
kunnen opmaken.

-

Nu al moeten we starten met artikels voor jaarboek 2012 omdat een jaar zeer snel voorbij is

4. Geschonken voorwerpen


Volgende voorwerpen werden door de leden aangeboden voor het documentatiecentrum:
‐ 5 grote foto’s van kaarten van Nederokkerzeel anno 1580 – gevonden in de kerk van
Nederokkerzeel en eigendom van de Abdij van Tongerlo (Jeanne Servranckx). Een 6e deel zou
er in het Kasteel ter Balkt te vinden zijn.
‐ Kopies van “Kroniek van Huis ter List te Nederokkerzeel” van 1123 – 1781
‐ Hugo heeft bij de opkuis van René Doms gevraagd of er eventueel stukken zijn die de
Heemkring kon krijgen om te bewaren. Dat heeft de volledige boekhouding opgeleverd.
‐ Geert Vanhoof heeft een reeks documenten kunnen verkrijgen, oa:
‐ foto van de Gouden Jubelviering KVLV Kampenhout 1923‐1973: doel is om iedereen
met naam te identificeren nu dat er nog veel mensen hierop te herkennen vallen
‐ kaarten van “ter bronnen” en “Les Eaux Vives” + een soort brochure
‐ Hugo toonde een steen die lange tijd in de familie werd bijgehouden na een vondst op een
niet meer gekende plaats. Volgens het VIOE (Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed) zou
het gaan om een handbijl van 2.000‐5.000 v.C. (neolithicum).
‐ trouwboekje van 1918

Waarvoor dank!
6. Volgende vergadering

Ledenvergadering 22 oktober 2011

Page 5

Campenholt – Heemkring Kampenhout
Gelieve volgende datum te blokkeren in uw agenda: zaterdag 10 december om 10.00 uur.
Enig agendapunt: voorstelling eerste jaarboek (zie punt 3.), in aanwezigheid van de pers.

Hugo Schoevaerts
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