Verslag bijeenkomst Campenholt 13 oktober 2018
De bijeenkomst in het Labo wordt geopend om 10u
Aanwezig: Hugo Schoevaerts, ondervoorzitter,
Huub Van der Steld, Eric Bonckaert, Hubert Gulinck, Emile Debacker, Wouter Vanderbist, Mario Tanson, Felix
Goossens, Marcel Simons, Rosine Duhameau, Stijn Simons, Louis Leten, Agnes Muyldermans, Willy Verbist en
Erik Heymans
Verontschuldigd: Marcel Andries, Greet Janssens, Paul Behets, Anita Van der Hoeven, Jan Speltinckx, Pol
Hessels, Geert Vanhoof, Jaak Janssens, Anne Van Hout.

1. Verslag bijeenkomst 15 september
Het verslag van de vorige bijeenkomst wordt overlopen.
In het verslag dient Emile De Backer mee opgenomen te worden bij de personen, die zich verontschuldigd
hebben.
Voor een aantal toen behandelde punten wordt de verdere opvolging opgenomen in dit verslag.

2. Plaatsen van naambordjes bij waterlopen
Van de provincie Vlaams-Brabant hebben we volgend antwoord ontvangen:
‘Momenteel bestaan er geen subsidies voor het plaatsen van naambordjes in de buurt van waterlopen. Indien u
de borden binnen de 5m van de waterloop wenst te plaatsen, moet u hiervoor voorafgaand onze toestemming
vragen. Voor ons is het van belang dat het onderhoud en de mogelijke herstellingswerken vlot kunnen blijven
gebeuren. Als het zo ver is, zullen we een terreinmedewerker langs sturen om hierover goede afspraken te
maken.’
Hubert gaat bij Regionaal Landschap Dijleland informeren of zij willen tussenkomen in de onkosten.
Er werd ook gesuggereerd of we de naambordjes niet kunnen laten plaatsen via sponsoring.

3. Oproep ‘Gooi niets weg’
Volgende tekst wordt voorgesteld:
Geschiedenis op uw zolder: gooi niets weg
Heb je oude krantenknipsels, brochures, facturen, klasfoto’s of foto’s van verenigingen, dia’s, filmpjes, video’s,
medailles, muntstukken, bidprenten en doodsbrieven, voorwerpen, heemkundige boeken en tijdschriften,
verslagen van verenigingen… gooi ze niet weg. Neem contact op met de heemkring!
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Wij zullen dat bewaren en verwerken het in onze lokale geschiedenis!
Bewaar je de stukken liever zelf, dan scannen we ze graag en de originelen worden u terugbezorgd.

4. Nacht van de geschiedenis/ Erfgoeddag
Het thema van de NvdG voor 2019 is ‘Meesterschap’ en zal plaats vinden op 19 maart 2019.
Geef maar een bericht, indien je een voorstel voor een bepaald onderwerp hebt.
Wouter meldt, dat dit thema nauw aansluit bij het thema van de Erfgoeddag, die op 28 april 2019 zal plaats
vinden onder het motto ‘Hoe maakt u het?’. Centraal staat het cultureel erfgoed van en over vakmanschap,
meesterschap, leren en maken in Vlaanderen.
Meer info over de Erfgoeddag vind je via deze link: https://faro.be/publicaties/hoe-maakt-u-het-aspiratiegidserfgoeddag-2019.
Tot nu toe heeft de heemkring nog niet deelgenomen aan een Erfgoeddag.

5. Stamboomweekend Hever
Naar jaarlijkse gewoonte vindt het stamboomweekend plaats in de Pastorij van Hever op 17 en 18 november.
Huub zal ervoor zorgen, dat er enkele jaarboeken ter plaatse komen en waarschijnlijk de zaterdag daar
aanwezig zijn. Voorlopig is er voor de zondag niet voorzien in een permanente aanwezigheid van onze
heemkring.

6. Vredesboom: inhuldiging 18 november 2018
De vredesboom aan de voorzijde van de Villa Lucie zal door burgemeester Leaerts ingehuldigd worden in
aanwezigheid van gemeentebestuur van Merelbeke.
Omwille van de symmetrie zullen er twee lindes geplant worden. Alleen de boom rechts van de ingang is de
vredesboom.
In de namiddag is er een concert in zaal “De Ast” door de fanfare. Meer info volgt.

7. Daguitstap / nieuwe werkgroep
Hiervoor wordt een werkgroep opgericht, die bestaat uit: Emile De Backer, Marcel Symons en Stijn Symons.
Volgende suggesties werden reeds gedaan: Merksplas (gevangenismuseum) en Tongeren (ondergrondse
geheimen).
Volgend jaar wordt in Bokrijk een belevingsparcours opgezet rond het schilderij ‘De strijd tussen carnaval en
vasten’ van Breugel (2019 is het Breugeljaar en dit n.a.v. de herdenking dat hij 450 jaar geleden is overleden).
Louis Leten heeft veel ervaring in het organiseren van uitstappen en de leden van de werkgroep kunnen op
hem beroep doen.
In het voorjaar van 2019 zal Greet Janssens een bezoek aan Averbode organiseren (i.v.m. schilderij priorij van
List).
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8. Kampenhout Kermis 2019
Er wordt gevraagd om een voorstel te doen voor een thema voor de tentoonstelling.

9. Relst kermis
Een oud filmpje (jaren dertig van vorige eeuw) over 50 jaar vrijgezel van ‘frakke van de garde’ zal vertoond
worden. De juiste locatie is nog niet bepaald. Er werd toen ook een gelegenheidslied geschreven.

10. Schilderij “Rust op de vlucht naar Egypte”
Het schilderij is gerestaureerd en zal op zaterdag 17 november om 17.00 uur ingehuldigd worden in de OLVkerk van Kampenhout. Er zal een toelichting zijn door Olbrecht De Boer (restaurateur), Gerry Croon
(kunsthistoricus) en Patrick Maervoet (deken). Verder is er een muzikale omlijsting en receptie. Iedereen is
welkom.

11. Samenwerking met De Semse en Ter Ham
Op 10 oktober zijn de besturen van De Semse (Zemst), Ter Ham (Steenokkerzeel) en Campenholt
samengekomen in de lokalen van De Semse.
Hierbij werd het ontstaan (1985) en de werking De Semse toegelicht door de voorzitter van de Semse en
hebben we een rondleiding gekregen door hun lokalen. Zij beschikken over een permanente tentoonstelling
over de Rijkswacht, de oudheid (paleontologie), het Romeins tijdvak en de middeleeuwen (vondsten).
Over een concrete samenwerking werd nog niet in detail besproken, maar we hebben nu een inzicht gekregen
in hun manier van werken en mogelijkheden. In het voorjaar komen we opnieuw samen bij Ter Ham.

12. Tentoonstelling WO1 op 14-17 december
Felix is momenteel het boek over Kampenhout tijdens de WO1 verder aan het afwerken. Naast ons jaarboek is
dit een extra uitgave, speciaal ter gelegenheid van deze tentoonstelling.
De monstrans zal op een onderkast geplaatst worden. Deze kast maakt deel uit van een mooie buffetkast
(gemaakt in Kampenhout), die de heemkring van Jeanne Servranckx gekregen heeft, tezamen met een
boekenkast, die hopelijk binnenkort een mooie plaats gaat krijgen, en vier Kampenhoutse stoelen (bedankt
Jeanne!!!).
Er wordt ook gevraagd naar helpers bij de voorbereiding van de tentoonstelling (vanaf 12 december). Meer info
volgt.
Door onvoorziene omstandigheden heeft Willy Verbist zijn materiaal en documentatie niet kunnen toelichten.
De bedoeling is om na te gaan wat bruikbaar is voor de tentoonstelling. Hiervoor zal een aparte bijeenkomst
met Willy, Felix, Huub en Hugo geregeld worden.
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13. Varia
Bijeenkomsten in de bibliotheek: eenmaal per maand zal de heemkring aanwezig zijn in het lokaal links aan de
ingang van de bib (van 10.00 tot 13.00 uur). We kunnen dat zaaltje gebruiken voor bijeenkomsten van de
werkgroepen, maar ook om het publiek te ontvangen. We kunnen hier dan documenten ontvangen of scannen.
Indien gewenst kunnen we onze aanwezigheid uitbreiden (via beurtrol).
Erik Heymans is op zoek naar alle mogelijke info over het kasteel en pachthof van Ruisbeek. Hij heeft een
website en wil deze aanvullen (zie http://www.highgate57.com/hethof/kampruis.htm). Alle mogelijke info
(plannen, documenten, foto’s, bewoners, eigenaars, …) zijn welkom.

14. Agnes Muyldermans heeft een fiche gemaakt over café ‘Het spieke’ en geeft een toelichting over de stand van
zaken. Dit kan zeker dienen als voorbeeld en mogelijk zit er een artikel in voor het jaarboek 2019.
Stijn Symons informeert naar de landschapswandeling. Door de afwezigheid van Paul en Hubert zal de
volgende heembijeenkomst een stand van zaken gegeven worden.
Volgende bijeenkomst: zaterdag 10 november om 10.00 u in het Labo.

Hugo Schoevaerts
Verslaggever
19/10/2018
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