Bijeenkomst van de heemkring op zaterdag 22 juni 2013

Aanwezig:
Marcel Andries, voorzitter.
Greet Janssens, Liesbeth Merckx, Ann Peeters, Agnes Peremans, Jeanne Servranckx, Anita Van der
Hoeven, Jeannine Vermeylen, Paul Behets, Hubert Bruyninckx, Willy Christiaens, Marcel Cockaerts,
Emile De Backer, Alexander-Charles Gyselinckx, Roger Imbrechts, Hugo Schoevaerts, Leo
Schoevaerts, Willy Schoevaerts, Mario Tanson, Huub Van der Steld, Willy Vranckx.
***
Inleiding
Voorzitter Marcel Andries heet verschillende personen welkom die voor de eerste maal deelnemen aan
de vergadering van de heemkring.
Dhr. Mario Tanson, recent lid geworden, heeft vooral belangstelling voor de tweede wereldoorlog.
Mevr. Anita Van der Hoeven is onlangs lid geworden maar heeft al jarenlange ervaring als lid van de
heemkring ‘de Semse’ waar zij zich erg verdienstelijk maakt.
Dhr. Marcel Cockaerts is een Kampenhoutkenner, aktief onder meer als voorzitter van de lokale
afdeling van het Davidsfonds en van de kerkfabriek van de O.L. Vrouw parochie.
Dhr. Alexander-Charles Gyselinckx heeft door zijn familiebanden veel kennis over het geslacht de
Fierlant en hun vroeger verblijf op het verdwenen kasteel van Schoonhoven en het nog bestaande
verbouwde koetshuis op Kampenhout-Sas.
Dhr. Leo Schoevaerts heeft als rasechte Ruisbekenaar, belangstelling in alles wat Kampenhout betreft.

1. Tentoonstelling ter gelegenheid van het evenement ‘Okkeziel bruist’.
De voorzitter herinnert de leden aan de eerstkomende actie van de heemkring met name de deelneming
aan het evenement ‘Okkeziel bruist’ waar een tentoonstelling zal worden gehouden op zaterdag 17
augustus van 13.00 tot 19.00 uur. Het wordt een tentoonstelling zoals onlangs in Kampenhout maar
met dit verschil dat ze vooral op Nederokkerzeel zal worden gericht. Er moet nog contact worden
genomen met de organisatoren van ‘Okkeziel bruist’ om te weten welk gedeelte van de parochiezaal
zal ter beschikking worden gesteld. De organisatoren zullen in de zaal ook een gedeelte nodig hebben
voor de filmvertoning die zij plannen over ‘10 jaar Okkeziel bruist’.
Campenholt zal onder meer schoolfoto’s tonen en oude kaarten van List.
Dhr. Hugo Schoevaerts herinnert eraan dat volgend jaar in Nederokkerzeel verschillende acties worden
ingericht naar aanleiding van de 70 ste verjaardag van het tragisch ongeluk in deze gemeente toen drie
kinderen omkwamen door het ontploffen van achtergelaten munitie tijdens de bevrijding van België.
Dhr. Marcel Cockaerts stelt voor ook de kaart van ‘Ter Bronnen’ te tonen. Hij zal dit met dhr. Huub
Van der Steld bespreken.
Dhr. Hugo Schoevaerts zegt dat het de bedoeling is volgend jaar een tentoonstelling in te richten in
Relst in het parochiehuis.
De Voorzitter beaamt dit en zegt dat met dergelijke tentoonstellingen wordt vermeden in herhaling te
vallen. Volgend jaar zal, wat de actie in Kampenhout betreft, het thema ‘scholen’ in de schijnwerpers
staan.

2. Open Monumentendag.
Op zondag 8 september eerstkomend zal de Open Monumentendag plaatsgrijpen. Voor Kampenhout
staat er een rondleiding rond het kasteel van Wilder op het programma. Deze actie is een
samenwerking tussen de culturele dienst van de gemeente en Regionaal Landschap Dijleland. De
Voorzitter onderlijnt dat het een rondleiding buiten het kasteel betreft. Enkele gidsen werden intussen
aangeduid. Er werd afgesproken dat de verschillende gidsen het trajectgedeelte voor hun rekening
zullen nemen waarover zij deskundig zijn. Zo zal dhr. Koen Berwaerts de uitleg verschaffen over de
watervallen en de ijskelders; dhr. Hugo Schoevaerts zal op zijn beurt de bezoekers inlichten over de
gebeurtenissen tijdens de tweede wereldoorlog. In Wilder sneuvelde toen aan het domein een soldaat
van Hulshout. Ook Greet Janssens en Ann Peeters zullen een trajectgedeelte voor hun rekening nemen.
De bezoekers moeten zich vooraf inschrijven met vermelding van het bezoekuur. Graaf de Broqueville
heeft gevraagd dat bezoekers ten laatste om 18u00 het domein zouden verlaten.

3. Het gekrompen dorp Lelle.
De voorzitter schetst het tot stand komen van dit voorziene project.
De heemkring heeft vastgesteld dat verschillende historici en archeologen van buiten de gemeente
belangstelling hebben voor de oude parochie Bergh-Lelle. Op een studiedag aan de Vrije Universiteit
van Brussel was Lelle één van de besproken thema’s. Na dit gebeuren heeft dhr. Bart Minnen,
historicus en lid van Hagok (Haacht), aan Campenholt gevraagd of wij bijkomende inlichtingen
hebben met betrekking tot dit oude gehucht Berg-Lelle.
Voorzitter Marcel Andries heeft hierop een email gestuurd naar professor Dries Tys van de VUB met
de vraag ook een studiedag over Lelle te houden in Kampenhout. Dit moet kunnen leiden tot een
interessante uitwisseling van kennis en gedachten over Lelle.
De studiedag zou kunnen doorgaan in Berg (kerk van Berg/ sporthal of restaurant Lillebroeck). Het
idee om de studiedag in de kerk van Berg te laten doorgaan is gerechtvaardigd omdat in de kerk
verschillende voorwerpen verwijzen naar Lelle waaronder de gedenkstenen van de laatste Hinckaert,
Maximiliaan en echtgenote Joanna Van der Dilft.
Aan professor Dries Tys werden de data 20 of 27 augustus voorgesteld voor de voorbereidende
vergadering. De studiedag zelf zou eind oktober of begin november kunnen worden georganiseerd.
Marcel Andries zou het op prijs stellen mocht dhr. Paul Behets aan de voorbereiding en de spreekdag
deelnemen.

4. Jaarboek 2013.
Zoals de vorige twee jaar zal ook dit jaar een jaarboek worden gepubliceerd. De voorzitter vraagt of er
nog mensen bezig zijn met het opstellen van teksten. Secretaris Gerry Croon heeft al enkele
ontwerptitels genoteerd.
Dhr. Willy Vranckx zal een artikel opstellen over de mobiele biechtstoel van Keizerin Zita. Hij
voorziet een viertal pagina’s tekst.
Dhr. Huub Van der Steld zal een artikel schrijven over de tramlijn Brussel-Haacht.
Het kasteel van Schoonhoven (Kampenhout-Sas) zal beschreven worden door dhr. Alexander-Charles
Gyselinckx.
Dhr. Paul Behets bereidt een artikel voor over de familie van Steelant, bewoners van het kasteel van
Lelle (18de eeuw).
De artikels zouden eind september moeten worden ingediend om op schema te blijven voor de
publicatie van het jaarboek eind dit jaar.
De voorzitter zegt dat het jaarboek van Campenhout een andere omslagkleur zal krijgen. Er werd
immers vastgesteld dat sommige mensen niet wisten dat het jaarboek 2012 een nieuwe uitgave was en
verwarden het boek met het jaarboek 2011.

5. Vooruitzichten 2014.
Herdenking Wereldoorlog I in samenwerking met de gemeente en het Davidsfonds.
- Sinds enkele maanden heeft de gemeente Kampenhout geregelde contacten met de gemeente
Merelbeke. Tijdens de eerste oorlogsmaanden kwamen Kampenhoutse vluchtelingen in het OostVlaamse Merelbeke en Lovendegem terecht waar zij goed werden opgevangen door de gemeente en
haar bevolking.
Recent werden lijsten met de namen van deze vluchtelingen ontvangen of op internet gevonden. In het
dagboek van pastoor Clicteur wordt het aantal van 181 vermeld voor Kampenhout en omstreken,
terwijl op de lijst van Merelbeke 162 namen worden vermeld van mensen uit Kampenhout. Op de foto
van de Kampenhoutse vluchtelingen in Lovendegem staan 12 personen (zie website Campenholt).
Voorzitter Andries meent drie mensen op de foto te herkennen van de familie Wauters uit Relst.
Merelbeke heeft intussen laten weten dat één of andere gezamelijke actie met Kampenhout tot de
mogelijkheden behoort. Er wordt gedacht enerzijds aan het bezoek van een Kampenhoutse delegatie
aan Merelbeke en anderzijds een uitnodiging van een delegatie van Merelbeke aan Kampenhout. Het
opstellen van een oorkonde behoort ook tot de mogelijkheden.
- Dhr. Marcel Cockaerts zegt dat de kerkfabriek van Kampenhout het dagboek bezit van onderpastoor
Louis Clicteur en het is de bedoeling deze tekst begin augustus 2014 in de Onze Lieve Vrouwkerk van
Kampenhout voor te lezen naar aanleiding van de 100ste verjaardag van de gebeurtenissen. Dhr.
Cockaerts heeft onlangs contacten gelegd met het stadsarchief van Leuven om beeldmateriaal te
bekomen van de toendertijd door beschietingen erg geteisterde universiteitsstad.
(De Kampenhoutse vluchtelingen waren eerst gevangen genomen door het Duitse leger dat hen naar
Leuven dwong te stappen en nadien terug naar Kampenhout-Sas waarna zij richting Mechelen moesten
stappen).
- Mevr. Veerle Vonckx, lerares van het zesde studiejaar van de school ‘Ter Bronnen’, zou voor haar
leerlingen iets willen doen rond het thema ‘Kampenhout en de eerste wereldoorlog’. Zij vraagt of de
heemkring haar inlichtingen kan verschaffen. Zij is zelf niet van Kampenhout en heeft geen weet van
de gebeurtenissen in Kampenhout tijdens de eerste wereldoorlog.
Het artikel van pastoor Louis Clicteur, verschenen in het tijdschrift ‘Midden Brabant’ van de
Gidsenbond Dijleland, kan aan Mevr. Vonckx worden bezorgd.

6. Muziekevenement ‘Abend in Wien’ in Heist op-den-Berg.
De heemkring heeft een uitnodiging ontvangen voor het bijwonen van een muziekevenement ‘Abend
in Wien’, georganiseerd door Sinfonia Heist. Deze muziekavond met de uitvoering van werken van o.
m. Johann Strauss en Franz Lehar gaat door op zaterdag 12 oktober 2013 in het cultuurcentrum
Zwanenberg in Heist op-den-Berg. Dhr. Hubert Bruyninckx heeft gereageerd op de omzendmail met
de vraag of er een gezamelijke bijwoning door de heemkring Campenholt wordt gepland.
De raad van bestuur heeft beslist geen gezamelijke bijwoning te organiseren. Vanzelfsprekend kunnen
leden van de heemkring onderling afspreken om deze muziekavond in Heist bij te wonen.

7. Evaluatie werking Campenholt.
Voorzitter Marcel Andries vraagt of de leden bemerkingen hebben over de werking van de heemkring.
Zij is inmiddels 2,5 jaar aktief en telt momenteel 81 leden.
Dhr. Cockaerts acht het nuttig om een jaarprogramma op te stellen waardoor leden en andere
belangstellenden kunnen vaststellen welke activiteiten op stapel staan op korte en middellange termijn.
Hij wijst ook op een mogelijk bezoek aan het kasteel ‘Ter Loonst’ (Relst), een der oudste gebouwen
van Kampenhout. Mevr. Greet Janssens zegt dat het gebouw onlangs zou zijn verkocht. De vorige
eigenares stond steeds heel open voor een bezoek aan het kasteel.

8. Varia.
- Een stempel van Campenholt zal door Hugo Schoevaerts worden besteld.
- Het lokaal van de heemkring in Villa Lucie wordt krap. Er wordt gezocht naar een oplossing voor
een andere locatie. Een brief van de heemkring aan de gemeente over de huisvesting van de vereniging
zou moeten worden overgemaakt.
- Het Ferraris kaartboek en de boekdelen over het Hertogdom Brabant werden door de heemkring
ontvangen. Dhr. Willy Christiaens zegt dat dhr. Jos Peremans (Perk) een oude kaart van
Nederokkerzeel bezit.
- KBC zou beslist hebben vergaderzalen ter beschikking stellen voor verenigingen. Dhr. Huub Van der
Steld heeft navraag gedaan bij een lokale KBC agent. De vraag is of de ruimte voldoende zal zijn voor
een vergadering van een grotere omvang (meer dan 20 personen b.v.).
- Campenholt kan een stand houden tijdens de avondmarkt van vrijdag 6 september e.k. om de
bekendheid van de heemkring te vergroten. Ook kan een folder van de heemkring in GrootKampenhout worden verspreid. Er zijn nog steeds inwoners die het bestaan van de heemkring niet
kennen.
- Dhr. Huub Van der Steld bezoekt woningen die te koop staan. Hij bezocht onlangs een woning in
Relst waar op zolder nog een pianola bleek te staan. Er waren nog een 150 tal pianorollen bij.
- Mevr. Jeanne Servranckx is al ver gevorderd met haar opzoekingen over de stamboom Servranckx.
De resultaten gaan momenteel terug tot het jaar 1220.
- dhr. Hubert Bruyninckx doet stamboomopzoekingen i.v.m. verschillende families in Nederokkerzeel
(o.m. Bruyninckx, Verbomen en Peremans)
- Mevr. Liesbeth Merckx zoekt kandidaten om te worden geïnterviewd met betrekking tot de scholen
van Groot-Kampenhout (inlichtingen, herinneringen, documenten e.a.).
- Op de website van Campenholt kunnen momenteel enkele foto’s niet worden gezien. Webmaster
Erik Heymans kent het technisch probleem. Het heeft te maken met wijzigingen in een programma.
Hij zal het probleem oplossen.
- Mevr. Greet Janssens herinnert de leden aan het geprogrammeerde bezoek aan het Holocaustmuseum
in Mechelen op zaterdag 21 september e.k.

10. Volgende bijeenkomst van de heemkring :
- wordt later medegedeeld
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