Bijeenkomst van de heemkring op zaterdag 19 oktober 2013

Aanwezig:
Marcel Andries, voorzitter.
Greet Janssens, Ellen Ogez, Ann Peeters, Susanne Poels, Jeanne Servranckx, Anita Van der Hoeven, Paul
Behets, Erik Heymans, Roger Imbrechts, Hugo Schoevaerts, Willy Schoevaerts, Mario Tanson, Huub Van
der Steld.
***
1. Verslag van de vergadering van 22 juni 2013.
Geen opmerkingen. Het verslag van de vergadering wordt goedgekeurd.
2. Huisvesting van de heemkring.
Voorzitter Marcel Andries meldt de leden dat de heemkring op 15 oktober jl. een brief heeft gericht aan de
gemeentelijke overheid om haar aandacht te vestigen op het feit dat het ter beschikking gestelde lokaal van
de heemkring in Villa Lucie te klein wordt en gevraagd wordt naar een andere behuizing van de vereniging.
Campenholt hoopt in aanmerking te komen voor een toewijzing van een lokaal of gebouw door de gemeente
zodat de heemkring over voldoende ruimte zal kunnen beschikken voor de bewaring van documenten en
objecten.
Hij vraagt de leden naar eventuele ideëen over gebouwen die in aanmerking zouden kunnen komen.
Misschien kan worden gedacht aan het oude schoolgebouw in de Bergstraat (Berg) of de pastorij in Relst.
Voorzitter Andries wijst echter op een probleem met de aanwending van pastorijen. Een pastorij die niet
langer voor de eredienst bestemd wordt, moet door de bisschop gedesaffecteerd worden; het gebouw wordt
met andere woorden “onttrokken aan de eredienst”. Hierbij wordt dan ook bekeken wie daadwerkelijk de
eigenaar is van de pastorij: de gemeente of de kerkfabriek (of …). Naargelang dit verdict kan dan een
nieuwe bestemming gegeven worden aan het gebouw. Desaffectatie houdt in dat het gebouw zijn bijzondere
bestemming (pastorij of gebouw van de eredienst) verliest. Gevolg hiervan is dat het niet meer behoort tot
het openbaar domein en een nieuwe bestemming kan krijgen door de eigenaar.
Wat de pastorij van Kampenhout betreft, blijft het toekomstig gebruik ervan nog steeds onduidelijk. Reeds
17 jaar is men bezig met renovatie-plannen, Een recente herziening en nieuwe overeenkomsten tussen
gemeente en aannemer zouden de werken echter gunstig beïnvloeden en versnellen.
3. Jaarboek 2013.
De voorzitter meldt dat alle teksten voor het jaarboek werden ontvangen behalve het artikel van Peter Hazen
over de opgravingen in de Tritsstraat (misschien is het intussen overgemaakt). Hij somt de artikelen op die
zullen verschijnen in het jaarboek 2013. Aan enkele personen zal worden gevraagd de teksten van de
artikelen na te kijken.
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De voorstelling van het boek zal plaatsgrijpen op zaterdag 7 december 2013 om 10u30 in ‘Het Labo’,
Brouwerijstraat, 23 F te Kampenhout.
De omslag van het boek zal een kleur krijgen die merkelijk zal verschillen van deze van de uitgaven 2011 en
2012 om verwarring met de vorige uitgaven te voorkomen. De oplage van het boek zal 350 exemplaren zijn.
Mevr. Ellen Ogez doet opmerken dat er meerdere plaatsen zouden moeten zijn waar het jaarboek moet
kunnen worden aangekocht. Mevr. Greet Janssens wijst erop dat de handelaar bereid moet zijn het boek voor
verkoop aan te bieden. Zij zegt dat de handelaars dit bereidwillig doen en het als gebaar naar de heemkring
beschouwen.
De voorzitter vraagt Mevr. Anita Van der Hoeven of ‘De Semse’ (Zemst) een jaarboek uitgeeft en zo ja hoe
deze verkoop geschiedt. Mevr. Van der Hoeven antwoordt dat ‘De Semse’ enkel een kroniek (4 per jaar) en
een nieuwsbrief uitgeeft die elk lid van ‘De Semse’ per post of per e-mail ontvangt.
4. Voorlopig jaarprogramma 2014 van Campenholt.

Jaarprogramma 2014
januari

-

februari
25 maart

Nacht van de geschiedenis in samenwerking met het Davidsfonds..
Thema lezing: wereldoorlog I
Lezing over de archeologische opgravingen in Lelle (Prof. Dries Tys)
Tentoonstelling in Relst
Tentoonstelling in Kampenhout- Raadzaal (thema: historiek scholen in
Kampenhout)
1) Herdenking van de slachtoffers van het tragisch ongeluk op
7 september 1944 in Nederokkerzeel
2) Herdenking te Merelbeke van 181 Kampenhoutse vluchtelingen
in 1914 en dit in het kader van 100 jaar Wereldoorlog I
1) Ontvangst van een delegatie van Merelbeke in het kader van 100 jaar
Wereldoorlog I. Te Deum in Buken.
2) Tentoonstelling over wereldoorlog I (tentoonstelling van Merelbeke
overgeplaatst naar Kampenout en aangevuld met objecten en
documenten m.b.t. onze gemeente)
Voorstelling van het jaarboek 2014

? april
3 of 4 mei
15 juni
juli
augustus
6 en 7 september
6 september
oktober
9 november
9 – 23 november

december

- De tentoonstelling in Kampenhout op 15 juni zal ‘scholen’ als hoofdthema hebben.
Voor een artikel in Jaarboek 2014 is Mevr. Liesbeth Merckx al gestart met een onderzoek naar het verleden
van het onderwijs in Groot-Kampenhout. Haar onderzoek zou zich vooral toespitsen op de jaren veertig en
vijftig. In dit verband werden al oproepen gelanceerd in enkele bladen.
- Mevr. Ogez meldt de leden de stand van zaken met betrekking tot de herdenking van het ongeval in
september 1944 waarbij drie kinderen van Nederokkerzeel het leven lieten en waarbij enkele gewonden
vielen. Zij heeft meer dan 150 getuigenissen genoteerd en heeft alle gebeurtenissen tot een geheel kunnen
samenvoegen. De nodige stappen werden gezet met betrekking tot de herdenking en verschillende projecten
worden uitgewerkt.
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De lokale scholen zullen betrokken worden bij de herdenking van het ongeval. Zo zal er een teken- en een
opstelwedstrijd worden uitgeschreven waaraan de leerlingen van de lokale scholen zullen kunnen
deelnemen. Deze werken zullen tentoon gesteld worden. Zij werkt ook aan de publicatie van een boek dat
een 150 tal bladzijden zal kennen. Op de omslag van het boek zal de tekening van de winnaar van de
tekenwedstrijd komen. Het boek zal op 6 september 2014 worden voorgesteld. Tijdens de voorstelling zal
een korte voorlezing van fragmenten uit het boek geschieden. Het boek zal worden gericht naar een
doelgroep van jongeren en ouderen. Enkele informanten hebben zich bereid verklaard een korte voordracht
te geven over hun herinneringen.
Op zondag 7 september 2014 zal er een herdenkingsmis zijn waarvoor Pater Jan al zijn akkoord heeft
gegeven. Tenslotte zal een bezoek worden gebracht aan het graf van de slachtoffers van het ongeluk.
Er wordt ook gedacht aan het opkuisen van de grafsteen en aan de aanmaak van een gedenkplaat.
Wat de kosten met betrekking tot de verschillende projecten van de herdenking betreft, meent dhr. Hugo
Schoevaerts dat er een oplossing zal kunnen worden gevonden.
Mevr. Ogez wenst ook de leden al te herinneren aan de projecten die zullen worden opgestart in verband met
de verberging in Kampenhout van Joden tijdens de tweede wereldoorlog. Dit project zal nog een grotere
omvang kennen dan het project m.b.t. de herdenking in Nederokkerzeel.
5. Boek ‘Geschiedenis van Berg, Buken, Kampenhout en Nederokkerzeel’ van Jos Lauwers .
Het schepencollege heeft de vraag gesteld of een aanvulling van het boek van Jos Lauwers zou kunnen
worden opgesteld. Het werk verscheen in 1992. De auteur verzorgde nog een tweede editie nadien. Intussen
is er twintig jaar verstreken en is er vanzelfsprekend heel wat geschied in Kampenhout en dit in alle
domeinen (sociocultureel, economisch, politiek, sportief e.a.).
Een geschiedenisboek schrijven vergt heel wat opzoekingen, tijd, werk en geld.
Een mogelijkheid zou kunnen bestaan een wikipedia of lexicon op te stellen over Kampenhout die op de
website van de gemeente Kampenhout of van de heemkring zou worden opgenomen. De teksten zouden
opgesteld worden door deskundigen of door medewerkers van b.v. verenigingen. De teksten zouden worden
nagezien vooraleer ze op de webpagina worden geplaatst. Het systeem heeft het voordeel dat het werk steeds
kan worden aangevuld of bijgewerkt.
6. Restauratie van de kapellen in Groot-Kampenhout.
Dhr. Geert Vanhoof zegt dat hij de vijf verslagen van ‘Monumentenwacht’ aangaande de kapellen (SintServaas, List, Laar, Candriessche en Wilderse dreef) heeft ontvangen. De heer Burgemeester zal samen met
de secretaris het dossier opvolgen. Er schijnt schot te komen in dit dossier dat al heel lang aansleept. Er zal
vanzelfsprekend nog heel wat komen bij kijken bij de uitvoering van de restauraties. Er moeten offertes
worden opgesteld en de werken aan een onderneming toegekend. Bovendien verschillen de dossiers in deze
zin dat de eigendom van de kapellen verschilt (twee ervan zijn privé-eigendom). Alle betrokken instanties en
belangstellenden blijven dit dossier van nabij opvolgen (gemeente, centraal kerkbestuur en heemkring).
7. Bekend maken van de heemkring Campenholt.
Er wordt regelmatig vastgesteld dat vele inwoners van onze gemeente het bestaan van de heemkring nog niet
kennen ondanks de gerealiseerde acties, artikels in de Gemeenteberichten en in de pers (Kerk & Leven,
dagbladen). Er is nood aan een regelmatige herinnering over het bestaan van de heemkring. Dit kan
geschieden door de verspreiding van flyers in de postbussen van de inwoners. Andere voorstellen zijn de
aanmaak van affiches of de organisatie van een actie (b.v. zoektocht of barbecue).
Deze voorstellen zijn het overwegen waard maar vastgesteld wordt dat het steeds dezelfde vrijwilligers zijn
die voorgestelde acties uitvoeren. Er wordt beslist een flyer op te maken die via de post kan bezorgd worden
aan de lokale bevolking. Aan dhr. Hubert Gulinck zal worden gevraagd een tekst op te stellen.
De Raad van Bestuur zal beslissen over de uitvoering van deze aktie.
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8. Provincie Vlaams-Brabant. Erfgoedplus.
De provincie Vlaams-Brabant is gestart met een nieuw erfgoedproject waarbij de rol van alcohol in het
dagelijks leven centraal staat. Voor dit project zoekt de provincie allerlei zaken met betrekking tot
brouwerijen en stokerijen (o.a. foto’s en prentkaarten, reclame, bierviltjes, flessen). De dienst cultuur van de
provincie Vlaams-Brabant wil al dit materiaal registreren, digitaliseren en bewaren voor de toekomst. Dhr.
Huub Van der Steld heeft al heel wat verzameld over de Kampenhoutse brouwerij ‘Biertoren’.
Het project in kwestie wordt gerealiseerd door de provincie in samenwerking met KADOC, Amsab, ADVN
en Liberaal Archief.
9. Stamboomweekend – Heemkundige kring Ravensteyn.
Op zaterdag 16 en zondag 17 november 2013 gaat in Hever in de Oude Pastorij (Ravensteinstraat 22 ) het
15de Stamboomweekend door. Verschillende heemkundige kringen uit de omliggende gemeenten zullen aan
deze jaarlijkse aktie van Ravensteyn deelnemen. Ook Campenholt zal een info-stand hebben. Enkele
vrijwilligers geven zich op om aanwezig te zijn. Bijtijds zal de beurtrol worden afgesproken.
10. Varia.
- Erelid Mevr. Jeanne Servranckx deelt mede dat zij haar genealogisch onderzoeking in verband met de
naam Servranckx heeft beëindigd. Zij zal stilaan haar activiteiten op gebied van stamboomonderzoek
afbouwen. Zij wenst ook een aantal boeken aan de heemkring te schenken.
- Dhr. Huub Vander Steld heeft een groot aantal documenten en foto’s bekomen die aan hem bij het
leegmaken van een huis in de Schildhovenstraat door de betrokken familie werden overhandigd.
Wat familiefoto’s betreft zijn de leden er over eens om alle foto’s te aanvaarden hoewel sommigen op het
eerste zicht als onbelangrijk kunnen beschouwd worden. Zij kunnen later toch waardevol blijken.
Dhr. Paul Behets stelt voor in dergelijke gevallen alles in één archiefdoos te bewaren zodat men later weet
over welke familie het gaat.
- Dhr. Huub Vander Steld stelt ook voor om data en locatie aan de bevolking te laten kennen om oude foto’s,
documenten, e.d. die zij bezitten en willen behouden te laten scannen, dit zou kunnen gebeuren in zaaltje
van de Bib. Zal nog besproken en beslist worden door de Raad van Bestuur.
- Dhr. Erik Heymans meldt dat het probleem van de beeldbank op onze website is verholpen. Hij heeft de
foto’s één voor één terug ingevoerd op de website.
11. Volgende bijeenkomst van de heemkring :
Donderdag 14 november om 19u00 in ‘Het Labo’, Brouwerijstraat, 23 F, Kampenhout.

Willy Schoevaerts
Verslaggever

Marcel Andries
Voorzitter

19.10.2013
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