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Verslag bijeenkomst Campenholt 21 november 2015. 
 

 
Aanwezig: Marcel Andries, voorzitter, 
Huub Van der Steld, Hugo Schoevaerts, Anita Van der Hoeven, Ann Peeters, Liesbeth Merckx, 
Emile Debacker, Erik Heymans, Jean-Pierre Magdaleens, Kris Leaerts, Mario Tanson, Paul Behets,  
Pol Hessels, Willy Christiaens, Willy Verbist. 
 
Verontschuldigd: Agnes Peremans, Agnes Muyldermans, Anne Van Hout, Ellen Ogez, Greet Janssens, Hubert 
Gulinck, Jeanne Servranckx, Lydia Keurvels, Eric Bonckaert, Frans Marchand, Geert Vanhoof, Gerry Croon, 
Marcel Cockaerts.    

 

1. Goedkeuring verslag bijeenkomst van 17 oktober 2015 
Vermits niemand opmerkingen heeft, wordt dit verslag goedgekeurd. 
 

2. Komende activiteiten 
Zaterdag, 5 december 2015  
Om 10.30 uur voorstelling van het “Jaarboek 2015” in het Labo. 
Dinsdag, 22 december 2015  
Kerstmarkt, vanaf 14.00 uur in de Glazen Zaal. 
Dinsdag, 22 maart 2016 
Nacht van de Geschiedenis i.s.m. Davidsfonds. Thema ‘Smaak’. Lezing die zal gebracht worden door 
vertegenwoordiger van ‘Kaap Wijn Import De Leeuw’ sinds enkele jaren gevestigd in het ‘Hof van Volmersele’ 
te Bulsom. 
Zondag 17 april 2016 
Fietstocht ‘Groote Oorlog’ in de regio. 
Zondag 22 mei 2016 
Jaarlijkse tentoonstelling Campenholt, tijdens de jaarmarkt in Kampenhout met eventueel als thema ‘vervoer’ 
en in samenwerking met de Sint-Sebastiaansgilde. 
Indien mogelijk in de kleine oude pastorie, zoniet in de Glazen Zaal. 
Zondag, 29 mei 2016 
Brouwersroute: Campenholt wil hieraan meewerken met stand(jes) met foto’s en boekenverkoop en 
eventueel in groep deelnemen aan de fietsroute. 
  
Zonder concrete afspraak nog te vermelden: 

- bezoek aan de heemkring van Bertem op een vrijdagavond of zaterdagvoormiddag. 
- tentoonstelling in Relst, 10 april of nog te bepalen, nog niet beslist. 

 

3. Aandachtspunten 
Wanneer de gezondheidstoestand van Jeanne Servranckx het toelaat wil Paul Behets haar zeker op zaterdag 
05 december thuis in Ekeren gaan halen en terugbrengen daar haar aanwezigheid op de voorstelling van het 
‘Jaarboek 2015’ zeker door iedereen gewenst is, daar een artikel in het jaarboek van haar hand is doch ook 
voor de hulp die wij van haar mochten en nog steeds krijgen. 
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Marcel stelt voor om, wanneer sommige leden geïnteresseerd zouden zijn in bepaalde vormingsdagen, 
voordrachten, tentoonstellingen, musea of dergelijke, waarvan hij regelmatig per e-mail aankondigingen 
verstuurt, dit eventueel aan hem kan gemeld worden en men er misschien in groep naartoe zou kunnen gaan. 
 
Jean-Pierre heeft nog materiaal, hulpmiddelen (soort stift) gevonden om oude 
foto’s te dateren. Sommige hemers zijn ook nog in het bezit van het nodige materiaal om foto’s te 
ontwikkelen, alleen de chemische producten voor ontwikkelaar- en fixeerbad zouden moeten aangekocht 
worden. Eventueel zou hiermee wel eens een demonstratie kunnen gegeven worden. 

 
Een aantal leden e.a. hebben opzoekingswerk gedaan i.v.m. de twee stenen wapenschilden 
die gevonden werden in de kleine oude pastorie te Kampenhout. 
Het zou gaan om de wapenschilden van de families de Grimberghe d’Assche en van der Eycken eind 15de 
eeuw. Ook wordt het ‘hof ter Eycken’ genoemd dat gelegen was aan het kruispunt Nieuwegen - 
Haachtsesteenweg doch werd afgebroken bij de aanleg van deze laatste(1830). Veel wil men erover nog niet 
kwijt daar het misschien een onderwerp wordt voor een artikel in ‘Jaarboek 2016’. 
Daar deze stenen wapenschilden zich in de kleine oude pastorie bevinden was er een voorstel om onze 
jaarlijkse tentoonstelling tijdens Kampenhout-kermis ook daar te laten doorgaan. 
Doch daar het thema van de tentoonstelling waarschijnlijk ‘vervoer’ zal zijn en ook in samenwerking met de 
Sint-Sebastiaansgilde zal deze eerder doorgaan in de Glazen Zaal. 
 
Over de zeer boeiende en interessante lezing van prof.em. Fernand Vanhemelryck, in samenwerking met het 
Davidsfonds over ‘Heksenprocessen en de heks van Kampenhout’ op 29 oktober wordt ook nog wat 
nagepraat, vooral over de heks van Kampenhout ‘Josyne Van Vlasselaer’ daar er twijfels bestaan en geen 
bewijzen zijn over haar geboorteplaats. Voor sommigen Berg-Heide, voor anderen ergens tussen Relst en 
Vierstraten. Misschien interessant voor verdere opzoekingen. 

 

4. Familiale archieven en foto’s 
Paul Behets geeft een zeer boeiende en interessante uiteenzetting aan de hand van foto’s, huwelijksbijlagen, 
geboorteaktes, militiebewijzen, parochieregisters,  e.d., waarvan enkele voorbeelden pag. 3, en hoe men 
hiermede veel te weten kan komen over het verleden van onze voorouders.  
 
Zo kan men ook veel afleiden over de gewoontes en het taalgebruik van vroeger. 
Ook de samenstelling van gezinnen, hun eigendom of rijkdom. 
 
Door dit alles was onze voormiddag weer rijkelijk gevuld en zouden we nog verder kunnen gegaan zijn, doch 
dit zal dan voor een volgende bijeenkomst zijn. 
 
Volgende bijeenkomst: zaterdag 30 januari 2016 om 10.00 uur in het Labo. 
 
 
 
Verslaggever:         Voorzitter: 
Ann Peeters        Marcel Andries 
29/11/2015        04/12/2015 
 
 
 

 
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 

 

mailto:marcel.andries1@gmail.com
mailto:hugoschoevaerts@gmail.com
mailto:gerry.croon@kampenhout.vera.be
mailto:vdss1910@gmail.com


3 
 

 
 

 


