
 
 
 

Bijeenkomst van de heemkring op zaterdag 26 juli 2014 

 
 
Aanwezig: Marcel Andries, voorzitter. 
Hugo Schoevaerts, Huub Van der Steld, Agnes Peremans, An Peeters, Ellen Ogez, Greet Janssens, 
Jeanne Servranckx, Liesbeth Merckx, Lydia Keurvels, pater Jan Verboogen, Jan Speltinckx, Emile 
Debacker, Eric Bonckaert, Mario Tanson, Roger Imbrechts, Willy Christiaens. 
 
Verontschuldigd: Marcel Cockaerts, Geert Vanhoof. 
 
 

*** 
 

1. Jaarboek 2014. 

Artikels moeten binnen zijn voor 1 oktober. 
Momenteel zijn er reeds 3 binnengekomen; één over de Muziekschool (meerdere auteurs, samen- 
gebundeld door Walter Van Roost ), één van Henri Vannoppen en één van pater Jan. 
Er zijn nog een 10-tal andere artikels beloofd. 
Redactieraad bestaat momenteel uit 4 personen: Annick Leuraert, Gabriëlle Bockstaele, Godelieve 
Goos en Hubert Gulinck. 
Andere kandidaten kunnen zich nog melden tot 15 september. 
 
 
2. De Groote Oorlog. 
 
Voor de tentoonstelling over WO I tijdens de maand november in Villa Lucie herinnert de voorzitter 
eraan dat indien men voorwerpen, documenten, postkaarten, foto’s, e.a. zou bezitten aangaande 
gebeurtenissen tijdens de periode 1914-1918, deze altijd welkom zijn om in bruikleen ten toon 
gesteld te worden. 
Hij herinnert ook aan de voorstelling van het boek ‘Nieuwe Meesters, magere tijden’ door Diane De 
Keyzer op 18 november. 
 
3. Fietslus Getelinie. 
 
Gezien meer belangstelling voor de fietstocht volgend jaar en minder beschikbaarheid van de gids dit 
jaar wordt de tocht uitgesteld tot 2015, zodat we in het najaar minstens 2 data (waarvan 1 als 
reserve) kunnen voorzien. 
 
 
 



4. Herdenkingsweekend Nederokkerzeel 6 en 7 september. 
 
Met dank aan Ellen voor het bijwerken van het draaiboek. 
Nieuwe/gewijzigde afspraken van deze vergadering: 
Oplage boek: 500 ex 
Verkoopprijs: 25€ 
 
Er worden 7000 flyers geprint voor huis-aan-huis bedeling en op evenementen in augustus. 
Verspreiding gepland tussen 5 en 18 augustus. 
Verspreiders: 
Nederokkerzeel   Pater Jan 

Okkeziel bruist   Greet 

Relst + locale evenementen Lydia 

Berg 
 

  
Ann, 
Suzanne 

Buken 
 

  Huub 

Kampenhout   
 Dirk 
Vanhoof 

 
Marcel zorgt voor het electronisch doorsturen van flyers, affiches en achterflap boek aan alle Hemers 
met de bedoeling dit verder te verspreiden via mail. 
Hugo bestelt standaard voor plaatsing van gedenkplaten. 
Hugo en Huub zorgen voor plaatsing van de standaarden. 
Gedenkplaten worden op de standaard bevestigd en afgedekt op zondag 7/9 tussen 10 en 11u. 
Pater Jan neemt contact met J Bohets voor eventuele beiaardmuziek bij de inhuldiging op het 
kerkhof. 
Aan het zaalcomité wordt gevraagd zowel zaterdag als zondag drank en pistolets te voorzien in de 
parochiezaal. 
Greet en Roger doen navraag om een friet of pensenkar te laten komen, liefst voor het ganse 
weekend. 
Willy Christiaens vraagt aan De Zes Linden om eventueel uitzonderlijk op zondag open te houden. 
(Vooral voor het middaggat) 
Ellen maakt uitlegbriefjes bij het tentoonstellingsmateriaal, Lydia en Greet zorgen voor het knippen. 
Marcel vraagt na of de parochiezaal vrij is op vrijdag 5 september zodat we dan kunnen opstellen. 
Indien de glazen kasten te klein blijken voor de parochieregisters vraagt Greet kasten aan Henri  
Vannoppen. 
Marcel zorgt voor wegwijzers Parking via Mus en Wim Kempeneers. 
Lydia en Stijn Boone zorgen voor plaatsing. 
Marcel vraagt aan Geert Vanhoof als derde presentator te fungeren. 
Gerry zorgt voor boekenbonnen als prijzen voor de schoolwedstrijden. 
Greet Ann en Ellen vragen sponsoring bij KBC, Crelan en ING voor prijzen. 
Liesbeth biedt Boeken Suske en Wiske aan, het Labo biedt geschenkbonnen aan. 
Greet tracht draagtassen van de Groene gordel te bekomen. 
Gerry bestelt extra stoelen bij de gemeente voor de misviering. 
 
Vrijdag 5 september vanaf 15.00 uur 
Opbouw tentoonstelling op vrijdag 5 september vanaf 15u. 
Huub en Hugo zorgen voor het uitstallingsmateriaal (kasten, beamer, panelen) en de 
parochieregisters. 
Opbouw : Huub, Hugo, Eric, Agnes, Greet, Lydia, Ann. Ellen coördineert. 
Meer medewerkers altijd welkom!! 



 
 
Zaterdag 6 september 
Tentoonstelling open voor publiek vanaf 14u, voorbereiding om 13u 
Aanwezige medewerkers : 
Ellen : presentatie, pers en coördinatie podium 
Hugo : Presentatie en pers 
Huub : coördinatie tentoonstelling en zaal 
Greet, Hubert, Liesbeth : boekenverkoop 
Eric : Foto’s 
Agnes, Willy, Lydia : losse medewerkers 
Zaalcomité : drank, pistolets en bonnetjes 
 
Zondag 7 september: 
Tentoonstelling en boekverkoop open vanaf 10 u, maar gesloten tijdens misviering en inhuldiging op 
kerkhof. 
Voor de mis dienen de extra stoelen van de gemeente in de kerk geplaatst te worden en de 
gedenkplaten geplaatst en afgedekt te worden. 
Inhuldigingen : (kerkhof en Casemierstraat) 
1 Beiaard 
2 Toespraak Maurits 
3 Toespraak gemeente + onthulling 
4 Inzegening Pater Jan 
5 Stiltemoment 
6 Last Post Gerry 
 
Vertrek wandeling en huifkarren 15u 
Begeleiders wandeling : Huub, Gerry, eventueel Lydia, Marcel 
Begeleiders Huifkarren : Ellen, Ann 
 
Afbraak tentoonstelling vanaf 18u 
Alle hulp welkom. 
 
 
De bijeenkomst wordt om 12u15 gesloten. 
Datum volgende bijeenkomst 23 augustus 2014 om 10.00 uur in het Labo. 
 
 
Verslag: Lydia Keurvels     Voorzitter: Marcel Andries 
04/08/2014 
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