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Verslag bijeenkomst Campenholt 24 juni 2017 

 

 

 

De bijeenkomst in het Labo wordt geopend om 10u 

 

Aanwezig: Hugo Schoevaerts, ondervoorzitter, 

 

Huub Van der Steld, Eric Bonckaert, Hubert Gulinck, Emile Debacker, Paul Behets, Wouter Vanderbist, Mario 

Tanson, Felix Goossens, Jean-Pierre Magdaleens, Anita Van der Hoeven, Marcel Simons, Rosine Duhameau, 

Stijn Simons, Jean Speltincx, Louis Leten, Paul Hessels, Geert Vanhoof, Willy Christiaens, Denise Croon 

 

Verontschuldigd: Marcel Andries, Erik Heymans, Willy Verbist, Anne Van Hout, Frans Marchand 

 

1. Goedkeuring vorig verslag d.d. 13 mei 2017 

 

Geen opmerkingen, het verslag is bijgevolg goedgekeurd. 

 

2. Opvolging actieplan 13 mei 2017 

 

Actie Status 

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

 
Emile De Backer, Paul Hessels, Felis 
Goossens en Geert Vanhoof komen 
donderdag samen 

8 Uitstap of bezoek museum zomer 2017 
- Bezoek fort Eben Emael 

 
Informatie wordt verspreid + een doodle 

9 Naamvermelding waterloop 
 

Informeren naar stand van zaken bij 
gemeentebestuur+ activeren. 
Er is een boek verschenen bij Peeters: De 
Vlaamse waternamen. Verklarend en 
geïllustreerd woordenboek. 
http://www.peeters-
leuven.be/boekoverz_print.asp?nr=10148 

10 Voordracht rond een thema Onroerend erfgoed? Eventueel samen 
met DF. 

13 Index jaarboeken 
- voorgaande jaren 
- 2017 

 
Paul werkt hier verder aan 

14. Info ‘burgemeesters’ aan Jean-Pierre bezorgen Alle leden 

15. Boek Lauwers Werkgroep 

22. Provinciale heemdag Steenokkerzeel:namen doorgeven Felix geeft een korte toelichting + zie 
tekst uit De Veerle achteraan dit verslag. 

23. Tentoonstelling Van Godshuis tot Rusthuis: 
Helpers gezocht voor permanentie en receptie op zaterdag. 
Zusters uitnodigen 

Tentoonstelling wordt positief 
geëvalueerd. 
Verbeterpunten: 

- Officiële opening 
- Ontvangst bezoekers 
- Boek voor feedback bezoekers 

24. OMD Buken: 
Medewerkers 

 
Rondleiding door gidsen. 
Oproep vrijwilligers volgt 
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26 Wandeling NOZ: datum bepalen in september 23 september om 10.00 uur. Vertrek 
bezoekerscentrum Groene Vallei, 
Lelieboomgaardstraat 60 te 3071 Erps-
Kwerps 

27. Werkgroep landschapsfotografie 
Kandidaten melden zich bij Paul 

Bedoeling is foto’s verzamelen voor nieuw 
boek over Kampenhout (op langere 
termijn) 

28. Info veewedstrijden: info doorgeven aan Willy Alle leden 

31. Opmaak afspraken voor de medewerkers Werd opgenomen door RvB 

32. Concessie graven/ info opvragen bij Huguette Moet nog gebeuren 

33. Heilige Drie Gezusters: kapelletjes te Kampenhout. Info doorgeven aan 
Felix 

Valt onder de werkgroep kapelletjes 

34. Etentje in Het Labo op 24 juni. 
e-mail met meer info 

Is gebeurd (18 inschrijvingen) 

 

 

3. Activiteiten nabije toekomst  

 

3.1 Klok & Peel 

Naar aanleiding van de klok van het rusthuis signaleert Hubert een interessant museum: Klok & Peel te Asten 

(Nl). Voor meer info: https://www.museumklokenpeel.nl/nl/ . Mogelijks in de toekomst te bezoeken met de 

heemkring. 

 

3.2 Herdenking WO I. 

Zowel in het jaarboek 2017 als 2018 zou een artikel moeten opgenomen worden van WO I. 

Mogelijke onderwerpen zijn: 

- begraafplaats Frijselstraat 

- overzicht gesneuvelde soldaten (foto + beknopte toelichting) 

- moord op ene soldaat Coosemans te Le Havre (Louis informeert hierover bij Wim Peeters) 

- soldaten van de familie De Coninck (Roger interviewen) 

- voedselcomiteiten (werking + samenstelling). Archief OCMW raadplegen 

- … 

Iedere dinsdagavond kan hierover informatie uitgewisseld worden in villa Lucie 

 

3.3 Dialect 

Bedoeling is om een drietal pagina op te nemen in ons jaarboek. We willen hierrond een werkgroep opstarten. 

Paul wil dat trekken. 

 

3.4 Werkgroepen 

Binnen onze heemkring zijn een aantal werkgroepen actief terwijl anderen eerder individueel werken. 

Het is de bedoeling om hier een duidelijk beeld van te krijgen + dat dit opgenomen wordt op onze website.  

 

3.5 Wapenschild gevonden in oude pastorij. 

 

Paul en Jan hebben nog meer informatie gevonden m.b.t. het restant van de graftombe. Gelet op de 

historische waarde en de ouderdom van deze steen, dient een gepaste plaats gevonden om deze te 

bewaren/tentoonstellen. 

Over deze vondst zal nog (een ruime) communicatie volgen. 

 

4. Ronde van de tafel 

 

Hubert: wijst op een overzicht van Eigen Schoon en De Brabander op internet: 

https://sites.google.com/site/eigenschoon/ 

 

Wouter: heeft zijn werk over de Triptiek afgerond (en een heel goed resultaat behaald) 

 

Louis: heeft zich als nieuw lid voorgesteld. Is vooral bezig met zijn stamboom en heeft een grote interesse in 

het napoleontische tijdvak. 

 

Jean-Pierre: gaat samen met Chantal Artoos een artikel schrijven voor het jaarboek (WO II) 
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Felix: vroeg zich af wat er met (erg) korte verhalen moet gebeuren (te kort voor het jaarboek). Deze zullen in 

de toekomst op de facebook geplaatst worden (al dan niet via doorklikken naar onze website). 

Het is ook de bedoeling om in de toekomst actiever gebruik te maken van facebook. 

 

Stijn: wijst op een artikel naar aanleiding van open kerkendag van Berg Sint-Servaes 

http://sintservaas.be/www/2017/06/06/open-kerkendag/ en foto’s https://goo.gl/photos/rJwxeoxRsamwMhAw9 

 

 

5. Aan tafel! 

 

 

“Als afsluiting voor de zomervakantie heeft iedereen nog eens in zijn beurs getast om gezamenlijk 
 aan een aangename maaltijd te kunnen deelnemen en de vriendschapsbanden te versterken” 

 

6. Varia 

 

6.1 Datum volgende bijeenkomst: niet bepaald, maar zal tijdig meegedeeld worden. 

 

6.2 Heemkunde digitaal: Campenholt.be. In het laatste nummer van De Veerle werd de inhoud van onze website 

toelicht en kregen een zeer lovende beoordeling. Nog een pluim op de (reeds volle) hoed van Erik! 

Een kopie vind je onderaan dit verslag. 

 

 

 

 

Hugo Schoevaerts 

verslaggever 

http://sintservaas.be/www/2017/06/06/open-kerkendag/
https://goo.gl/photos/rJwxeoxRsamwMhAw9
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Actieplan bijeenkomst 24-06-2017 

 

Actie Door wie Tegen 

8 Eben Emael: verspreiden van info naar de leden + 
doodle 

Hugo Zo vlug mogelijk 

9 Vermelding van waterlopen: stavaza gemeentebestuur RvB n.v.t. 

10 Voordracht 
Thema Onroerend Erfgoed onderzoeken 

Hugo Zo vlug mogelijk. 

26 Wandeling NOZ op 23 september: uitnodiging 
versturen 

RvB Begin augustus 

32 Concessie graven: stavaza Huguette opvragen Hugo Zo vlug mogelijk 

35. WO I: medewerkers en onderwerpen voor een artikel 
voor het jaarboek gezocht 

Alle leden Zo vlug mogelijk 

36. Opstart werkgroep dialecten 
Kandidaten melden zich bij Paul 

Alle leden Zo vlug mogelijk 

37 Samenstelling werkgroepen 
Namen doorgeven van de werkgroepen + individuele 
specialiteiten 

Alle leden Zo vlug mogelijk 

38. Wapenschild graftombe Paul + RvB Zo vlug mogelijk 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
             Bestuurslid: Paul Behets, ST.-Martinusstraat 6, 2811 Hombeek, paul.behets@telenet.be  
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