
Bijeenkomst van de heemkring op zaterdag 24 mei 2014

Aanwezig: Marcel Andries, voorzitter.
Hugo Schoevaerts, Huub Van der Steld, An Peeters, Ellen Ogez, Greet Janssens, Liesbeth Merckx,
Eric Bonckaert, Erik Heymans, Mario Tanson, Paul Behets, Roger Imbrechts, Willy Christiaens.

Verontschuldigd: Emile Debacker, Geert Vanhoof.

***

1. Tentoonstelling Scholen Kampenhout.

Alle documenten en foto’s zouden ten laatste op 3 juni binnen moeten zijn. Er worden drie glazen 
bakken voorzien en ook rapporten en andere documenten zouden onder glas moeten getoond worden 
om te vermijden dat al dan niet waardevolle spullen verdwijnen. Huub beschikt over een 100-tal 
schoolfoto’s en stelt de vraag welke foto’s geschikt zijn voor de tentoonstelling. Deze kunnen dan 
afgedrukt worden op fotopapier. Er worden verder ideeën aangebracht over alles wat kan getoond 
worden: foto’s schoolreizen, leerlingen op kameel, uitstapjes naar de dierentuin, catechismus, 
kruisbeeld, Vlaamse filmkes, Zonneland, e.a. Er ontbreekt vooral materiaal van de school van Buken, 
misschien kunnen enkele gekende Bukenaars ons foto’s bezorgen? Er zou ook nog moeten gezocht 
worden naar voorwerpen om de raadzaal op te smukken met allerlei schoolmateriaal, zoals een 
schoolbank of schoolaffiches of foto’s van de koning. Omdat de heemkring zowel beschikt over de 
raadzaal als de schepenzaal, zouden er volgens Hugo in de schepenzaal filmpjes kunnen getoond 
worden over de scholen van Kampenhout uit de jaren 60, bv. schooloptochten.
Heeft iemand iets dergelijks, geef ons een seintje ! 

2. Artikel Lager Onderwijs in Jaarboek 2014.

Huub stelt ook voor om de RMS te betrekken in dit artikel omdat daar ook veel materiaal over bestaat.
Maar omdat het artikel zich concentreert rond het Lager Onderwijs in de jaren 40 en 50 en de RMS 
pas later is gekomen, wordt er voorgesteld om het thema van de RMS te verwijzen naar een apart 
artikel in een later jaarboek voor het geval zich iemand mocht interesseren om daar over te schrijven.

1



3. Bezoek aan de Sax-tentoonstelling in het Muziekinstrumentenmuseum op 25 mei.

Dit bezoek wordt geannuleerd wegens gebrek aan inschrijvingen, slechts acht. Uiteraard was dit niet 
de meest geschikte datum voor een uitstap omwille van de verkiezingen en de kermis en Eerste 
Communie in Berg. Het geld dat als voorschot was gestort voor drie gidsen werd ondertussen door het 
MIM teruggestort en voor de gereserveerde autobus bij Pardon wordt geen vergoeding gevraagd.
Er worden andere voorstellen gedaan voor bezoeken, zoals de Catacomben van Brussel of deelname 
aan de Dijleliniefietsroute 14-18 vertrekkende in Tildonk, 60 km langs historische locaties, ook langs 
Kampenhout en die officieel wordt geopend op 14 juni. Maar er worden nog geen concrete afspraken 
gemaakt.

4. Nederokkerzeel weekend 6-7 september.

Ellen meldt dat een ontwerp van affiche klaar is en het boek bijna. Alleen de foto’s nog. Ook het 
financiële plaatje zou nog verder besproken moeten worden met de Raad van Bestuur. De drukkerij 
kan pas worden aangesproken als alles klaar is, omdat de prijzen voornamelijk variëren naargelang het
aantal zwart-wit of kleurenfoto’s. Ellen vindt ook dat indien de heemkring van plan is gratis boeken 
weg te geven, dit niet mag gaan ten koste van de auteur. Het boek zelf wordt uitgegeven door de 
heemkring en Ellen wil betrokken worden bij de opvolging van de verkoop.

Wat het weekend zelf betreft, vraagt Hugo actieve medewerking van de leden van de heemkring !

De affiche zou in de ‘Gemeenteberichten’ moeten worden opgenomen, eventueel als kaft vooraan of 
achteraan. Ellen zal ook nog een flyer maken, die volgens Hugo simpel en niet te duur hoeft te zijn 
zodat deze snel kan verdeeld worden. De affiche zelf zou begin augustus bij de handelaars moeten 
kunnen opgehangen worden en in de scholen zeker rond midden juni, alvast voor de grote vakantie.

Er wordt ook gesproken over de huifkarren, 1 of meerdere. Bedoeling is dat deze huifkar(ren) 
zou(den) kunnen ingezet worden voor die mensen die omwille van leeftijd of handicap de wandeling 
niet kunnen doen. Er wordt wel de bedenking gemaakt dat de huur van zo’n huifkar niet goedkoop is.
Marcel zal contact opnemen met de persoon die deze huifkarren verhuurt.

De tekeningen van de kinderen - zo’n 130 - werden door Huub gescand en zullen door Erik tegen
8 september op de website geplaatst worden, net als de ingediende opstellen (ongeveer 80 à 90). De 
zes winnaars van de teken- en opstelwedstrijd krijgen een boek als prijs. Ellen stelt de vraag of de 
heemkring ook niet kan tussenkomen in een prijs voor de genomineerden, 12 kinderen, eventueel 
met een boekenbon (liever klein geldbedrag per kind dan een boekenbon: een boekenbon is moeilijk 
te verdelen). De gemeente was wel bereid om hiervoor een klein bedrag (geen bedrag maar een 
boekenbon van 100 euro die zou moeten verdeeld worden over 6 + 12 kinderen) te investeren, dus 
zo’n 5 euro per genomineerde maar Ellen vindt dat dit niet echt stimulerend is voor de scholen om in 
de toekomst mee te werken aan een volgend project. Men zou eventueel ook op zoek kunnen gaan 
naar sponsors, bv. KBC of Crelan. (Greet Janssens en Ann Peeters contacteren enkele mogelijke 
sponsors).

De drank wordt verzorgd door het parochiecomité. Dus de winst is voor hen, waardoor een bron van 
inkomsten wegvalt, doch gunstig kan zijn voor samenwerking in de toekomst.

5. Weekend 7-8 juni 2014. 

Op 4-5-7 en 10 juni zijn er opendeurdagen in het Rijksarchief te Leuven.
(http://arch.arch.be/images/stories/events/opendeurdagen_leuven.pdf)
Op het voorstel om in groep het Rijksarchief te bezoeken zijn er geen kandidaat-geïnteresseerden.
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Wel wordt er positief gereageerd op de Walk for Nature, georganiseerd door Natuurpunt Kampenhout 
op zondag 8 juni te Nederokkerzeel. De Heemkring zal er met een standje staan waar het jaarboek zal 
kunnen worden verkocht en flyers voor het weekend van 6-7 september kunnen worden uitgedeeld. 
Paul Behets neemt de verantwoordelijkheid voor deze activiteit op zich, Hugo zorgt voor tentje, 
banner en jaarboek, terwijl Huub voor een tafel zorgt.

6. Kerstmarkt in Kampenhout.

Op 23 december komt er een kerstmarkt in Kampenhout. We zullen daar een standje hebben waar we 
het nieuw jaarboek 2014 kunnen voorstellen en verkopen en een drankje aanbieden. De eigenaar van 
het Labo gaat ermee akkoord dat we daar zijn bier zouden verkopen. De bedenking wordt gemaakt of 
het voor bier dan niet te koud is en of we niet beter jenever of glühwein zouden aanbieden.

7. Redactieraad.

Omdat het nalezen van alle artikels voor het jaarboek veel tijd in beslag neemt en Hubert dat tot nog 
toe bijna alleen deed, werd al eens het voorstel geopperd om een redactieraad op te richten van een
4-tal personen. Namen van enkele leden en niet-leden worden genoemd en Marcel zal deze personen 
contacteren met de vraag of zij akkoord zijn deel uit te maken van deze redactieraad om de artikels te 
controleren op taalfouten en inhoud.

De artikels voor het volgende jaarboek moeten tegen 1 oktober binnen zijn.

8. Varia.

- Greet stelt voor om de voordracht ‘De geschiedenis van Hofstade Plage’ van Ron Wagemans  
ook in Kampenhout te laten doorgaan

- de tentoonstelling 14-18 van 9 tot 23 november in Villa Lucie behelst gedeeltelijk de mobiele 
tentoonstelling van Merelbeke en voorwerpen die door de Heemkring van Kampenhout 
zouden worden bijeengebracht (heb je iets van WO I, geef ons een seintje !)

- op 18 november is er de voorstelling van het boek ‘Nieuwe meesters, magere tijden’ van 
Diane De Keyzer

- Ellen raadt iedereen aan om naar de musical 14-18 in de Nekkerhal te Mechelen te gaan omdat
het een allesomvattend spektakel is waarin de toeschouwer volledig kan opgaan.

De bijeenkomst wordt om 12u gesloten.
Datum volgende bijeenkomst wordt later medegedeeld.

Verslag: Liesbeth Merckx Voorzitter: Marcel Andries
29/05/2014
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