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Verslag bijeenkomst Campenholt 14 juli 2018 

 

De bijeenkomst in het Labo wordt geopend om 10u 

 

Aanwezig: Hugo Schoevaerts, ondervoorzitter, 

 

Huub Van der Steld, Emile Debacker, Paul Behets, Wouter Vanderbist, Mario Tanson, Felix Goossens, Marcel 

Simons, Rosine Duhameau, Stijn Simons, Jean Speltincx, Louis Leten, Willy Schoevaerts, Ann Peeters, Agnes 

Peremans, Willy Christiaens, Jean-Marie Verhulst, Erik Heymans en Willy Verbist 

 

Verontschuldigd: Marcel Andries, Pol Hessels, Eric Bonckaert, Hubert Gulinck, Greet Janssens, 

Anita Van der Hoeven 

 

1. Verslag bijeenkomst 9 juni 2018 

 

De verschillende punten van de vorige bijeenkomst werden in het kort overlopen. Er waren geen opmerkingen.  

Een aantal punten worden tijdens deze bijeenkomst verder uitgewerkt/besproken en worden later in dit verslag 

opnieuw opgenomen. 

 

2. Verzamelen gegevens zelfstandigen/ambachten/KMO’s/bedrijven/… 

 

Het is de bedoeling om zoveel mogelijk gegevens van bedrijven/zelfstandigen te verzamelen. Deze gegevens 

zullen opgenomen worden in een tabel en zoveel mogelijk gestoffeerd worden met documenten, foto’s, folders, 

reclame, …  

 

Om de gegevens te stroomlijnen zal er een modelformulier opgemaakt worden. Aan de hand van dit formulier 

kan iedereen dan gegevens verzamelen en doorgeven voor centrale verwerking (invoer website/facebook). 

 

Op de wekelijkse bijeenkomst in Villa Lucie van 17 juli werd dit voorstel verder besproken (Huub, Jean-Marie, 

Stijn en Hugo). Op de heemmeeting van 11 augustus wordt het model verder verfijnd. 

 

3. Wandeling Solidariteitsfonds van Ons Tehuis Brabant 

 

Dora Vanhooff heeft gevraagd of de heemkring kan helpen bij het opstellen van vragen voor een tocht 

(wandelen of fietsen) van +/- 10 kilometers. 

 

Deze vraag wordt doorgegeven aan Hubert Gulinck die contact zal opnemen met Dora. 

 

4. Open Monumentendag 2018 

 

Zondag 9 september nodigt heemkring Campenholt i.s.m. de cultuurdienst iedereen uit om de pastorieën te 

bezoeken, nu de restauratie van de kleine pastorie volledig achter de rug is (en de grote aan de buitenzijde). 
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In de voormiddag is het aan de kinderen tot 12 jaar! Met een doe-boekje mogen de kinderen (ouders mogen 

mee) het 'Geheim van de pastorie' ontfutselen via een spannende fotozoektocht. Dit kan tussen 10 en 12 uur, 

vrij aan te melden, gratis deelname. Uit alle ontvangen doe-boekjes worden twee winnaars getrokken die een 

pakketje stripalbums krijgen! 

 

In de namiddag, van 13 tot 18 uur worden er begeleide rondleidingen voorzien. Elk uur vertrekt er een gids 

voor een bezoek in en om de beide pastorieën. De laatste groep vertrekt om 17 uur. Inschrijven verplicht 

via heemkring@kampenhout.be of 016/65 99 39. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt, gratis deelname.   

 

Willy Vranckx heeft tijdens een eerdere OMD reeds een toelichting gegeven over de geschiedenis van de 

pastorijen + moerbeiboom. Hiervoor zal met Willy contact opgenomen worden.   

 

5. Werkgroep WO I 

 

Felix geeft een stand van zaken. 

 

- Alle info, documenten, foto’s, … zijn steeds welkom 

- We zoeken nog een piëdestal om de monstrans op te plaatsen (Jean-Pierre) 

- Origineel boekje van Clicteur tentoonstellen (te bevragen bij de kerkfabriek) 

- Vlag oud-strijdersverenigingen: in de kelder van Villa Lucie liggen twee vlaggen van oud-strijdersverenigingen 

(van Nederokkerzeel en Berg). De vlag die Louis Leten ter plaatse laat zien (gemeente Paal) gaan we dus niet 

gebruiken. Of er nog een vlag van de oud-strijders van Kampenhout en Buken is, is niet geweten. 

- er gaan drie gedichten van Liekens gebruikt worden 

- Tussen Brussel en Leuven: bij Camiel Croon wordt nagegaan of we originele exemplaren mogen gebruiken  

- Oorlogsgeld: Willy Verbist gaat oorlogsgeld tentoonstellen + een woordje uitleg hierover 

- Kunnen ook geweer (Mauser) gebruiken voor de tentoonstelling (WV). 

-  

6. Werkgroep kapelletjes 

 

De Sint-Rochus kapel in de Weisetterstraat te Kampenhout-Relst bestaat ‘150’ jaar. 

De parochieraad vond dit een gelegenheid om het dorp te laten kennis maken met dit kapelletje. 

Deze kapel kwam in 2012 in handen van Walter Van Remoortel die het door erfenis heeft verkregen. 

Door wie de kapel is gebouwd en waarom wordt momenteel achterhaald door Felix. 

 

De herdenking zal plaats vinden op 16 augustus. 

 

7. Pater Jan 

 

Pater Jan komt op vakantie naar België.  

We gaan vragen of hij een lezing zou willen houden over zijn ervaringen in Suriname. 

 

Voor het jaarboek 2018 heeft pater Jan reeds een artikel klaar over kerkorgel van Nederokkerzeel. 

 

8. Zomeruitstap 

 

De zomeruitstap naar Aarschot (themawandeling wederopbouw na WO I en bezoek op aan de Onze-Lieve-

Vrouwekerk wordt gepland op zondag 2 september. Door onvoorziene omstandigheden kan het bezoek op 

die datum niet doorgaan. Op de volgende bijeenkomst wordt een nieuwe datum vastgelegd. 

 

Daarnaast werden nog enkele interessante uitstappen aangekondigd (zie e-mails van Marcel): 

- Bezoek aan Laken, kerkhof en steenkapperij ‘Salu’ op 23 augustus 2018 (organisatie Heemkunde Vlaams-

Brabant) 

- Bezoek Waterloo en Marcinelle (mijnsite Le Bois du Casier) op zaterdag 8 september (organisatie Heemkring 

Ter Ham). 

 

mailto:heemkring@kampenhout.be
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9. Dragonder 

 

Jean-Marie heeft de levensloop (gedrukt boekje) van een dragonder tijdens het Napoleontisch tijdvak. Hij was 

afkomstig van Sint-Stevens-Woluwe en getrouwd met iemand van Nederokkerzeel. 

 

Een dragonder was een infanterist die zich per paard ("bereden") verplaatste en te voet ("afgestegen") vocht. 

 

10. Website Campenholt 

 

Onze heemkring beschikt over een uitgebreide website met enorm veel info. 

Deze info is echter weinig bekend. 

Het zou interessant zijn als Erik in het najaar via een rondleiding op onze site de (verborgen) schatten zou 

tonen. 

 

11. Varia 

- er wordt geïnformeerd wanneer we het beloofde lokaal in Berg in gebruik kunnen nemen. Ondertussen zijn 

we reeds 2 jaar verder en hebben we er geen idee van wanneer het uiteindelijk klaar zal zijn. 

- kerkfabrieken: er wordt gevraagd waarom iedere kerk een eigen kerkfabriek heeft. Is dat nog van deze tijd? 

Interessante vraag. Is waarschijnlijk historisch zo gegroeid. 

- Ann Peeters werkt verder aan de geschiedenis van Bergwood. Indien je wil meewerken, neem dan contact op 

met Ann. 

 

12. Volgende bijeenkomst in het Labo: 11 augustus 2018 om 10.00 uur. 

 

13. Als afsluiter van de bijeenkomst en start van de zomervakantie mochten we aanschuiven aan een lekker 

pizzabuffet van Kris. Enkele foto’s worden u afzonderlijk toegestuurd. 

 

 

 

 

 

 

 

Hugo Schoevaerts 

Verslaggever 
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