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Verslag bijeenkomst Campenholt 15 april 2017 

 

 

De bijeenkomst in het Labo wordt geopend om 10.00u 

 

Aanwezig: Marcel Andries, voorzitter, 

                   

Hugo Schoevaerts, Eric Bonckaert, Anita Van der Hoeven, Greet Janssens, Jan Speltincx, Hubert Gulinck, 

Magdaleens Jean-Pierre, Huub van der Steld, Erik Heymans, Stijn Simons, Rosine Duhameau, Marcel Simons, 

Willy Verbist, Emile Debacker, Paul Behets, Wouter Vanderbist, Mario Tanson en Lydia Keurvels, 

Felix Goossens.  

 

Verontschuldigd: Ann Peeters 

 

1. Opvolging actieplan 4 maart 2017 

 

Actie Status 

5 Werkgroep: kapelletjes 
Gezocht: extra werkkracht 
Gezocht info + docu voor boek 

 
Zie opmerking van Hubert onder 
agendapunt 5. 

7 Frequentie bijeenkomsten: maandelijks of tweemaandelijks Voorkeur maandelijkse bijeenkomsten 

8 Uitstap of bezoek museum zomer 2017 
- Polsen naar interesse 
- Polsen naar plaats 

 
Hugo 
Hugo 

10 Voordracht rond een thema volgende bijeenkomst Alle leden 

12. Kwis Natuurpunt: deelnemers voor de heemkring: Hubert, Willy, Eric, 
Wouter en Rie 

Uitgevoerd: zij behaalden de 10 plaats 
op 42. Proficiat! 

13. Index jaarboeken Paul 

14. Info ‘Burgemeester’ aan Jean-Pierre Alle leden 

15. Boek Lauwers werkgroep 

16. OMD: kasteel Ter Loonst? Wachten op reactie eigenaar Zie agendapunt 2.8. 

17. Vredesboom: voorstel inplanting Lopend 

18. Voorstel thema tentoonstelling Kampenhout kermis Zie agendapunt 2.6 

19. Bezoek Schoonselhof op 21 mei: namen van deelnemers doorgeven aan 
Greet 

Alle leden 

 

 

2. Activiteiten nabije toekomst  

 

2.1 Vaarhappening op 1 mei (Kampenhout-Sas). 

Naar jaarlijkse traditie zal de heemkring daar met een infostand staan. Leden die de stand mee willen 

opbouwen of bemannen vullen de doodle in: http://doodle.com/poll/gce87xw9d5kyy7fx (zie ook e-mail van 12 

april). 

 

2.2 Heksenvervolging in Kampenhout: 8 mei. 

Voor de leden van de KVLV Kampenhout zal Fernand Van Hemelrijck een voordracht geven over de 

heksenvervolging (dezelfde als in de Nacht van de Geschiedenis van vorig jaar).  

 

http://doodle.com/poll/gce87xw9d5kyy7fx


2 
 

2.3 Natuurpunt – Torfbroek op 14 mei 

De heemkring zal aanwezig zijn met enkele panelen over de geschiedenis van het Torfbroek.  

Hubert is nog op zoek naar oude foto’s, brochures, zwemmers, vissers,… Ook het stort van de SABENA is een 

interessant onderwerp. 

Meer info over deze activiteit zal volgen via de gebruikelijke (digitale) weg. 

 

2.4 Bezoek Schoonselhof op 21 mei. 

Momenteel zijn er reeds 16 inschrijvingen bij Greet. 

 

2.5 Provinciale heemdag op 28 mei te Steenokkerzeel. 

Onze buren van heemkring Ter Ham organiseren dit jaar de provinciale heemdag. Uitnodiging en informatie 

hiervan werd reeds verstuurd. Emile zou graag gaan. Kandidaten verwittigen Marcel zodat we in groep kunnen 

gaan. 

 

2.6 Tentoonstelling Rusthuis Sint-Jozef op 10 en 11 juni in de Glazen zaal (Kampenhout-kermis). 

Hiervoor werd een werkgroep opgericht met volgende leden: Eric Bonckaert, Gerry Croon, Emile De Backer, 

Hubert Gulinck, Jan Imbrechts, Greet Janssens, Jean-Pierre Magdaleens, Ann Peeters, Hugo Schoevaerts en 

Huub Van der Steld. Trekker van de werkgroep is: Hugo. 

 
De tentoonstelling zal, indien voldoende body aanwezig, volgende thema’s behandelen: 

- aankoop, bouw en renovatie 

- de zusters 

- de kapel 

- de boerderij 

- de keuken 

- het rusthuis 

- de relatie met Buken 

Medewerkers (ook voor de tentoonstelling zelf), informatie, foto’s, films,… zijn welkom bij de leden van de 

werkgroep. 

 

2.7 Open kerken op 4 juni: Sint-Servaaskerk Berg doet mee 

 

2.8  Open Monumentendag 10 september 

Wij doen mee rond het thema ‘Buken centrum’. Bedoeling is vooral rond het (wijzigend) dorpsgezicht te 

werken, maar ook het oorlogsmonument, de kerk, Madelon,… kunnen aan bod komen. Alle mogelijke info en 

tips hierover zijn welkom. 

Medewerkers voor de uitwerking + de dag zelf kunnen hun naam doorgeven aan Hubert. 

 

2.9 Jaarboek 2017 + tentoonstelling fanfare De Eendracht op 16 en 17 december. 

Gelijktijdig met de voorstelling van het jaarboek zal er in de Glazen Zaal een tentoonstelling zijn rond het 170-

jarig bestaan van deze fanfare. 

Indien je van plan bent om een artikel te schrijven, gelieve dan het onderwerp reeds door te geven aan Marcel. 
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2.10 Nieuws van de RvB/AV 

 

- er wordt gedacht om de heemkring, die momenteel het statuut heeft van een feitelijke verenging, om te 

vormen naar een vzw. Nieuwe statuten en huishoudelijk regelement worden hiervoor uitgewerkt. 

- de financiële toestand van de heemkring is gezond. Eind 2016 was er 3.165,84 € op de bankrekening, op 

14/04: 5.457,13 €. De inkomsten bestaan uit de toelage van de gemeente, de lidgelden en de verkoop van de 

jaarboeken. De uitgaven zijn voornamelijk het drukken van de jaarboeken, verzekeringen en de consumptie 

tijdens de bijeenkomsten. Van het beschikbare geld zal een groot deel gebruikt worden voor de kosten van de 

inrichting van ons nieuw lokaal in Berg. Schepen Stefan Imbrechts is wel voorzichtig m.b.t. de afwerking van 

onze toekomstige locatie, de kostprijs en financiering (begroting) van de trap zorgt voor problemen. Hopelijk is 

alles tegen eind 2017 in orde. 

- ledenaantal: 203 (14/04), waarvan 163 leden het jaarboek en het lidgeld hebben betaald en 40 leden die 

alleen lidgeld betaalden voor het consulteren van de registers op onze website. 

- verkoop jaarboeken (14/04): 

2011: 300 van de 300 

2012: 277 van de 400 

2013: 267 van de 350 

2014: 247 van de 350 

2015: 237 van de 350 

2016: 250 van de 400 

De verkoop zit terug in een stijgende lijn. 

 

3. Wandeling NOZ 

 

Willy Verbist zal in de loop van september (op een zaterdagmorgen) zorgen voor een gegidste wandeling in 

Nederokkerzeel. Deze zal voornamelijk volgende plaatsen aandoen: Zwarte Madam, kasteel Ter Balk, Stenen 

Goot en Schaliën Dak. 

We zullen vertrekken van het bezoekerscentrum Groene Vallei, Lelieboomgaardstraat 60 te 3071 Erps-

Kwerps. Na de wandeling kunnen we samen eten in https://www.brasseriegroenevallei.be/ 

Het verdient aanbeveling om botten aan te doen. 

De juiste datum wordt nog meegedeeld. 

 

4. Digitale nieuwbrief 

 

Als voorbeeld werd de nieuwsbrief van Berla genomen. Dit is eerder een volledig artikel dat meer zou passen 

in een jaarboek. 

Het jaarboek alleen digitaal aanbieden is niet aangewezen. Wel kan in het jaarboek verwezen worden naar 

onze website met meer info: bijvoorbeeld (kleuren-)foto’s, landkaarten, … 

 

5. Ronde van de tafel 

 

Alle aanwezigen krijgen de mogelijkheid om hun interesses, vragen, … kenbaar te maken. 

 

Paul Behets: wil een werkgroep oprichten rond landschapsfotografie. Bedoeling is om die foto’s later op te 

nemen in een nieuw boek over Kampenhout. Afbeeldingen van winkels, tankstations,… zullen opgenomen 

worden. 

In Kortenberg werden (in samenwerking met Sint-Lucas) alle woningen gefotografeerd. 

Ook foto’s met een drone zou spectaculaire beelden opleveren (bv. eenzelfde landschap tijdens de 

verschillende seizoenen). 

 

Erik Heymans: stelt vast dat onze facebookpagina weinig gebruikt wordt. De beheerders zijn Erik en Gerry. 

Voorstel om het meer te gebruiken voor aankondiging van onze activiteiten, giften,.. 

 

https://www.brasseriegroenevallei.be/
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Jan Speltinckx: in geval van verhuis of ontruiming van gebouwen wordt dikwijls veel weggeworpen (o.a. in 

containers). In dat geval moeten we reflex hebben om te vragen of er zaken bij zijn die interessant zouden zijn 

voor de heemkring. Voor hulp of doorgeven van info kan je beroep doen op Huub of hem verwittigen. 

 

Wouter Vanderbist zit in het 2de jaar kunstwetenschappen bij de VUB. Werkt momenteel aan een paper m.b.t. 

de triptiek in de kerk van Berg. Info hierover aan hem bezorgen. Mogelijks geeft hij hierover een uiteenzetting 

op een zaterdagmorgenbijeenkomst. 

 

Greet Janssens: de heemkring zou actief problemen moeten signaleren bij gebreken aan openbare gebouwen, 

monumenten, … 

 

Hubert Gulinck: signaleert dat er een artikel over de Kampenhoutse kapelletjes staat in Eigen Schoon en de 

Brabander. Dit artikel wordt opgezocht en aan de werkgroep bezorgd. 

Stelt voor om ook artikels van omliggende heemkringen op te nemen in ons jaarboek/website/facebook. 

Informeert naar de stand van het project rond de naambordjes van waterlopen (is nog lopende). 

 

Marcel Simons: verwijst naar een boeiende uiteenzetting georganiseerd door de heemkring van 

Steenokkerzeel m.b.t. de landing in Normandië. Vond de uiteenzetting over de wapenschilden tijdens de vorige 

bijeenkomst zeer interessant. 

 

Stijn Simons: informeert naar de toekomst van de pastorij van Berg. Deze zou in de toekomst verkocht worden. 

De heemkring is zeker voor het behoud van deze pastorij. De vraag is in hoeverre de heemkring moet 

tussenkomen in de politieke besluitvorming. Er is niet alleen de meerderheid in de gemeenteraad, maar ook de 

oppositie, het provinciebestuur en het Vlaams Gewest. We mogen toch aannemen dat zij het unieke en 

historische belang van dit gebouw kennen en erkennen. 

 

 
 

Als een jaarboek uitverkocht is, kan het per stuk worden afgedrukt. Stijn gaat de link van de website 

doorsturen. 

Vraagt of er ook een plannetje wordt gemaakt van de wandeling van Willy Verbist (brochure met de 

wandelrichting?). 

 

Jean-Pierre Magdaleens: is bezig met het maken van een inventaris (+ foto’s) van de burgemeesters die liggen 

op onze kerkhoven.  
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Anita Van der Hoeven: stelt vast dat er een hiaat is m.b.t. de pastoors van Berg in het boek van Lauwers. Zij 

vraagt of dit niet kan aangevuld worden op basis de gegevens in de parochieregisters. Wordt gevraagd aan 

Jeanne Servranckx of dit mogelijk is. 

 

Willy Verbist: zoekt hulp m.b.t. informatie van medailles die hij heeft van dierenwedstrijden (periode 1890 – 

1925) ook van concours te Nederokkerzeel 

Ook bijkomende info over onderstaande boekjes die hij heeft is welkom/ 

- Ziekten en schadelijke dieren in de groenteteelt – voorkoming en bestrijding door A. Hallemans (publicatie 

van 1944) 

- De Boer en zijn Paard (uitgever niet leesbaar maar het adres is een vzw gelegen in de Blijde Inkomstraat 126 

te Leuven. 

Willy heeft ook een verzameling munten, geldbiljetten, oude documenten,…Materiaal dat de heemkring zeker 

kan gebruiken voor een toekomstige tentoonstelling. 

 

6. Varia 

 

Eric nodigt iedereen uit op het Lenteconcert van fanfare De Toonkunst dat die zaterdagavond 15/04 doorgaat. 

 

 

Actieplan bijeenkomst 15-04-2017 

 

Actie Door wie Tegen 

5 Werkgroep: kapelletjes 

Gezocht: extra werkkracht 
Gezocht info + docu voor boek 

 

Alle leden 

Zo vlug mogelijk 

8 Uitstap of bezoek museum zomer 2017 
- Polsen naar interesse 
- Polsen naar plaats 

 
Hugo 
Hugo 

 
Verder op te volgen 
Verder op te volgen 

10 Voordracht rond een thema volgende bijeenkomst Alle leden Zo vlug mogelijk 

13. Index jaarboeken Paul  

14. Info ‘Burgemeester’ aan Jean-Pierre Alle leden  

15. Boek Lauwers Werkgroep  

17. Vredesboom: voorstel inplanting Alle leden Zo vlug mogelijk 

19. Bezoek Schoonselhof op 21 mei: namen van 
deelnemers doorgeven aan Greet 

Alle leden  

20. Vaarhappening op 1 mei. Doodle invullen 
http://doodle.com/poll/gce87xw9d5kyy7f 

Alle leden Zo vlug mogelijk 

21. Natuurpunt: mogelijke info voor tentoonstelling 
doorgeven aan Hubert 

Alle leden Zo vlug mogelijk 

22. Provinciale heemdag te Steenokkerzeel: deelnemers 
geven hun naam door aan Marcel 

Alle leden Zo vlug mogelijk 

23. Tentoonstelling Rusthuis Sint-Jozef: 
- info doorgeven aan de werkgroep 
- kandidaten voor de stand geven hun naam door  

 
Alle leden 
Alle leden 

 
Zo vlug mogelijk 
15 mei 

24. OMD Buken:  
Info doorgeven aan Hubert 
medewekers 

 
Alle leden 
Alle leden 

 
Zo vlug mogelijk 
15 augustus 

25. Jaarboek 2017 (16-17 december) 
- aanleveren van artikels 
- tentoonstelling 

 
Alle leden 
Alle leden 

 
Einde augustus 

26. Wandeling NOZ 
Datum bepalen in september 

 
RvB 

 
Einde juni 

27. Werkgroep landschapsfotografie: 
Kandidaten melden zich bij Paul 

 
Alle leden 

 
Zo vlug mogelijk 

28. ESB: artikel over de Kampenhoutse kapelletjes 
doorgeven aan de werkgroep 
 

 
Hubert 

 
Zo vlug mogelijk 

29. Pastoors van Berg: ontbrekende namen vragen aan 
Jeanne 

Hugo Zo vlug mogelijk 

30. Info over dierenwedstrijden + info over boeken 
doorgeven aan Willy 

Alle leden Zo vlug mogelijk 
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7. Volgende bijeenkomst: 13 mei om 10u00 in het Labo 

 

 

 

 

 

 

 

Hugo Schoevaerts       Marcel Andries 

ondervoorzitter en verslaggever      voorzitter 
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