Bijeenkomst van de heemkring op zaterdag 11oktober2014
Aanwezig: Marcel Andries, voorzitter.
Hugo Schoevaerts, Huub Van der Steld, An Peeters, Ellen Ogez, Greet Janssens, Liesbeth Merckx,
Lydia Keurvels, Eric Bonckaert, Erik Heymans, Hubert Gulinck, Jan Speltinckx,
Marcel Cockaerts, Mario Tanson, Paul Behets, Roger Imbrechts.
Verontschuldigd:Emile Debacker, Geert Vanhoof, Gerry Croon, Godelieve Goos, Suzanne Poels.

***

1. Goedkeuring verslag vorige bijeenkomst.
Het verslag van de bijeenkomst van 23 augustus 2014 wordt goedgekeurd.

2. Tentoonstelling Wereldoorlog I.
Villa Lucie is voorlopig niet beschikbaar voor tentoonstellingen gezien de renovatie van de
raadzaal waardoor huwelijken e.d. verplaatst worden naar Villa Lucie.
De tentoonstelling zal plaatsvinden in het witloofmuseum van 9 november t/m 7 december.
Openingsuren zijn deze van het witloofmuseum:
maandag en dinsdag: gesloten
woensdag:
14u00 - 17u00
donderdag:
10u00 - 12u30 en 13u00 - 17u00
vrijdag:
10u00 - 12u30 en 13u00 - 17u00
zaterdag:
13u00 - 17u00
zondag:
13u00 - 17u00
Inkom € 2.5, gratis voor leden Heemkring (er is een ledenlijst aan de inkom voorzien)
De voorbereiding voor deze tentoonstelling is zo goed als rond. De panelen zijn ter plaatse,
deteksten bij de drukker.
De tentoonstelling zal ook aangevuld worden met een aantal documenten en artefacten van de
tentoonstelling uit Merelbeke.
Aan de balie zal Jaarboek 2012, Jaarboek 2013 en het boek ‘Verraderlijk speelgoed’ te koop zijn.
Opening op zondag 9 november in aanwezigheid van een delegatie van het gemeentebestuur
vanMerelbeke.
Planning:
- 8u30:Aankomst delegatie Merelbeke aan Witloofmuseum met aansluitend vertrek per
huifkar naar Buken
- 9u30:Herdenkingsmis met Te Deum in de kerk van Buken
(Bij deze viering worden zoveel mogelijk Hemers verwacht !)
- 11u05 tot 12u00 : Receptie (Ook voor de aanwezige Hemers !)
- 14u45: Officiële opening tentoonstelling WO I
Lintje knippen, toespraak burgemeesters Merelbeke en Kampenhout,
ondertekenen van oorkonde, bezoek aan de tentoonstelling.
(ook hier om 14u45 graag veel Hemers aanwezig !)

3. Stamboomweekend Hever.
Dit stamboekweekend gaat door in de oude pastorie te Hever op zaterdag 15 november van 13u00
tot 18u00 en op zondag 16 november van 10u00 tot 18u00.
Onze heemkring is daar aanwezig met een stand om onze activiteiten te promoten en de nog
beschikbare boeken te verkopen. Paul zal zorgen dat we een plaatske hebben op het gelijkvloers
daar op de verdieping minder bezoekers komen.
Hebben zich al opgegeven als helpers: Hugo en Huub op zaterdag, Lydia op zondag, Ellen, Marcel
nog af te spreken met eventueel nog andere kandidaten die altijd welkom zijn.

4. Boekvoorstelling Diane De Keyzer.
Voorstelling van het boek: ‘Nieuwe meesters, magere tijden’.
Dinsdag 18 november om 20u in de Glazen zaal in samenwerking met Pasar
Inkom € 2,00.
Interview met de schrijfster voor de kerk van Relst, zie:
http://www.ringtv.be/video/nieuwe-meesters-magere-tijden
Vanaf 19u00 zorgt onze heemkring voor het klaarzetten van stoelen, tafels en een stand om onze
werking voor te stellen met verkoop van de jaarboeken 2012 en 2013 en het boek ‘Verraderlijk
speelgoed’.
Lydia kan ook voor een geluidsinstallatie zorgen.
Helpers welkom.

5. Voorstelling Jaarboek 2014.
Op 7 december in het witloofmuseum, laatste dag van de tentoonstelling WO I en gekoppeld aan
de uitreiking van de cultuurprijs van de gemeente.
Programma:
-

15u00: ontvangst
15u30: uitreiking cultuurprijs
pauze: met muziek
16u00: voorstelling jaarboek
16u15: receptie + boekenverkoop
17u00: einde

Voorlopig overzicht van de artikels in het nieuwe jaarboek 2014:
-

Campenhout vergeet die liefdadige menschen van Merelbeke niet
Katrien Arnaut & Gerry Croon
Het frontblad ‘Tusschen Brussel en Leuven’ en de berichtgeving
over Kampenhout tijdens de Eerste Wereldoorlog - Willy Schoevaerts
Kameraden, gar nicht schiessen! – (?)
Kerstmis aan de IJzer in 1914 - Huub Vander Steld
Buken, augustus 1914: de stille getuigen … - Gerry Croon
De tienden en de opkomst van de aardappel in de streek van Kampenhout (1716-1766)
Paul Behets
‘Van Beire Fluit tot Beiaard … ‘ Een Okkezielse campanologie
pater Jan Verboogen
Eeuwelingen in Kampenhout – anno 2014 - Eric Bonckaert
De scouts van Kampenhout (deel 2: welpen 1948-1965) – Marcel Andries

-

Schoolgaan in woelige tijden. Over het Lager Onderwijs in de jongensscholen
van Kampenhout in de jaren 40 en 50 - Liesbeth Merckx
Een symfonie van percelen en wegen. Deel 1: tussen Sint-Servaaskapel en het Lemmeken
Hubert Gulinck
De ‘Kruisen’ in Nederokkerzeel:Een speciaal verschijnsel… en een historisch litteken.
Dr. Henri Vannoppen
Geschiedenis van de muziekschool van Kampenhout - Walter Van Roost e.a.
Verslag herdenkingsweekend Nederokkerzeel 6-7 september – Ellen Ogez

6. Evaluatie herdenkingsweekend Nederokkerzeel 6-7 september.
Alles vlot verlopen, met dank aan alle medewerkers voor op- en afbraak !
Er is niks verloren gegaan, met dank aan Huub voor het sorteren en op/afhalen.
Tevens dank aan Agnes en Willy die zo attent waren koffie en koekjes te voorzien bij de opbouw.
(een aandachtspunt voor volgende organisaties?)
Totale kostprijs van de organisatie voor de Heemkring +/- € 1400,00.
Wanneer nog 72 boeken ‘Verraderlijk Speelgoed’ (15% voor heemkring) verkocht kunnen worden
zullen samen door de verkoop en de sponsoring alle kosten gedekt zijn.
Zelfs het legermuseum heeft voorlopig 5 boeken afgenomen om in hun shop te koop aan te bieden.
Ellen en Hugo zullen aangaande ‘munitieongevallen na WO II’ ook nog voordrachten houden bij
andere heemkringen wat de verkoop nog zal bevorderen.
Voorlopig zijn voorzien:
Heemkring Ter Ham op 16/01/2015 in De Camme te Perk.
Erfgoedhuis Kortenberg in voorjaar 2015 (exacte datum nog te bepalen).

7. Varia:
Marcel Cockaerts: De volgende Nacht van de Geschiedenis gaat door op 24 maart 2015 met als
onderwerp Landbouw. Voor Kampenhout zal dit dus (onvermijdelijk) de geschiedenis van het
witloof(algemeen en specifiek in Kampenhout) worden.
Gastspreker: Bart Vleesschouwers.
Paul Behets toont enkele 16e eeuwse documenten die onlangs opgedoken zijn.
De exacte herkomst blijft voorlopig een raadsel, Paul zal verdere onderzoeken doen en ons op de
hoogte houden.
Hugo Schoevaerts: Er is nog heel wat inventarisatiewerk. De heemkring beschikt over veel
materiaal maar momenteel is het heel moeilijk iets terug te vinden. Emile Debacker werkt aan een
inventaris van boeken en tijdschriften maar er zijn ook nog enorm veel foto’s, voorwerpen en losse
documenten. Lydia en An (?) stellen zich kandidaat hieraan mede te werken.
Hubert Gulinck vraagt of dit jaar al een redactieraad werd opgericht daar hij er tot hiertoe, buiten
enkele namen van vrijwilligers, weinig van merkte.
Marcel Andries bevestigt de opmerking van Hubert dat men nog niet tot een echte redactieraad is
gekomen doch dat deze volgend jaar dient te bestaan, onafhankelijk van de raad van bestuur, met
een redacteur en redactieleden verantwoordelijk voor de juistheid en de bewerking van de inhoud
van de artikels bestemd voor het jaarboek.
Hubert vraagt ook of het voor de heemkring niet mogelijk zou zijn om, buiten de kapelletjes, ook
meer aandacht te besteden aan niet beschermde, merkwaardige gebouwen.Monumenten in de
gemeente met een historische- of architecturale waarde.

Misschien kan een kleine werkgroep een lijst opmaken van deze monumenten, de toestand ervan
vaststellen opdat eventueel, indien nodig, maatregelen voor onderhoud of herstel zouden kunnen
genomen worden in samenwerking met de gemeente.
Voorbeelden: - Villa Lucie waar dank zij een petitie de restauratie werd volbracht.
- Pastorij van Berg die door de gemeente zal worden verkocht en men nu niet weet
wat daarna met het gebouw zal gebeuren.
Op internet kan men al dergelijke lijsten vinden, zie:
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relicten?naam=&provincie=20001&gemeente=23038
&deelgemeente_naam=Kampenhout&straat_naam=&typologie=&context=&datering=&stijl=&pe
rsoon_naam=&zoeken=zoeken
Aansluitend merkt Hubert ook op dat de heemkring dit jaar niet alleen bezig is met de
wereldoorlog(en)en dat dit ook moet duidelijk gemaakt worden in o.m. de publiciteit voor en de
verkoop van Jaarboek 2014.
Paul Behets vermeldde nog dat bij sommige leden een onvrede bestaat over de stijl van verkoop
van de boeken en dat er moet gezorgd worden dat er geen interne concurrentie ontstaat bij
gelijktijdige verkoopacties van het jaarboek en een ander boek.
Hij dringt er op aan dat de standhouders bij de verkoop een eerder gematigde houding zouden
aannemen om de bezoekers de tijd te geven alles rustig te bekijken en inlichtingen te vragen.
8. Fotovoorstelling.
De foto’s van het herdenkingsweekend worden getoond en geapprecieerd (proficiat aan de
fotografen Ellen Ogez en Eric Bonckaert).
9. Kerstmarkt 2014.
Niet over gesproken tijdens de bijeenkomst, maar met deze in herinnering gebracht.
Het gemeentebestuur overweegt om op dinsdag 23 december 2014 (dus tijdens Kerstvakantie)
aan de bestaande dinsdagmarkt een Kerstmarkt te koppelen. Hiervoor zou ze graag
samenwerken met alle socio-culturele verenigingen en deze de kans te geven een ‘stand’ in te
richten waarin de eigen werking gepromoot kan worden en/of waar artikelen te koop
aangeboden kunnen worden.
Onze heemkring zou hieraan meedoen om zoals steeds onze werking te promoten en om
de jaarboeken 2012, 2013, 2014 en het boek ‘Verraderlijk speelgoed’ te verkopen.
Deze standjes zullen op het plein komen te staan (men dient wel zelf te voorzien in
tenten of andere behuizing).De verenigingenrichtten zelf hun stand in (de avond ervoor,
dus 22 december en/of de dag zelf).
Einde is voorzienuiterlijk 21 uur, aanvang om 14 uur (samen met start gewone dinsdagmarkt).
Volgende bijeenkomst: zaterdag 22 november om 10.00 uur aan het ‘Witloofmuseum’,
we bezoeken samen onze eigen tentoonstelling !
Verslaggever:
Lydia Keurvels

Voorzitter:
Marcel Andries

12/10/2014

21/10/2014

Campenholt – Heemkring Kampenhout - www.kampenhout.be/heemkring
Voorzitter: Marcel Andries, Kutsegemstraat 15, 1910 Kampenhout, marcel.andries1@gmail.com
Ondervoorzitter: Hugo Schoevaerts, Tritsstraat 30, 1910 Kampenhout, hugoschoevaerts@gmail.com
Secretaris: Gerry Croon, Bukenstraat 6, 1910 Kampenhout, gerry.croon@kampenhout.vera.be
Bestuurslid: Huub Van der Steld, Glimwormlaan 11, 1910 Kampenhout, vdss1910@gmail.com

