Verslag bijeenkomst Campenholt 12 januari 2019
De bijeenkomst in het Labo wordt geopend om 10 uur.
Aanwezig: Hugo Schoevaerts, voorzitter,
Marcel Andries, Huub Van der Steld, Hubert Gulinck, Greet Janssens, Emile Debacker, Wouter Vanderbist, Mario
Tanson, Felix Goossens, Marcel Simons, Rosine Duhameau, Stijn Simons, Louis Leten, Erik Heymans, Kamiel
Croon, Denise Croon, Liesbeth Merckx, Jean-Marie Verhulst, Willy Schoevaerts, Pol Hessels
Verontschuldigd: Eric Bonckaert, Anne Van Hout, Paul Behets, Anita Van der Hoeven, Jan Speltincx, Geert
Vanhoof.
1. Wissel voorzitter
Marcel heeft op 8 januari 2019 zijn ontslag ingediend als voorzitter van de heemkring. Hij blijft wel lid van de
Raad van Bestuur als penningmeester. Voor zijn jarenlange inzet ontvangt hij een warm applaus.
Binnen de Raad van Bestuur van 8 januari 2019 werd Hugo Schoevaerts gekozen als nieuwe voorzitter.
2. Bezoek abdij van Averbode:
Op 16 februari gaan we naar Averbode om het schilderij van de priorij van List te bezichtigen.
We vertrekken aan Villa Lucie om 9u00 via carpooling en dan worden we in Averbode om 10 uur ontvangen
door de archivaris aan wie we vragen kunnen stellen. Dit deel van het bezoek is gratis.
Lektuur over de priorij van List vindt je, o.a. in het boek van Lauwers en op onze website
http://www.campenholt.be/patrimonium-verdwenen.php
In de namiddag is een bezoek aan de abdij mogelijk: een film van 30 minuten en daarna gedurende een uur
een rondwandeling onder begeleiding van een gids. De kosten hiervoor bedragen 5 euro per persoon.
https://sites.google.com/view/onthaal-abdij/abdijbezoek?authuser=0
Inschrijvingen bij Greet hgulinck@skynet.be of Huub vdss1910@gmail.com
3. Naambordjes beken
Project van Hubert is lopend.
4. Voorstelling jaarboek 2019 + tentoonstelling
Aan de voorstelling van het jaarboek wordt een tentoonstelling gekoppeld. Aan de RvB wordt gevraagd om na
te denken over een nieuwe (wisselende?) locatie.
Het thema van de tentoonstelling is ‘Vervoer’ en dit in een ruim kader.
Volgende onderwerpen werden reeds voorgesteld: geschiedenis van het wiel, lokale foto’s/geschiedenis:
fiets/fietsenmakers , auto/garages, brommer, moto, vrachtwagen (witloof), vliegtuig (witloof), tram BrusselHaacht, bus (De Voeght), lijkwagen, hondenkar, paard/paardenkar, afspanningen, caravans,
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Dit zal verder uitgewerkt worden in een werkgroep: een uitnodiging voor de opstartvergadering volgt nog.
Indien mogelijk worden de scholen uitgenodigd voor een bezoek aan de tentoonstelling op maandag.
5. Wandeling
Hubert wil in de lente een wandeling organiseren van een 5 à 6 km. Hierbij zal een toelichting gegeven worden
bij oude gebouwen, landschap, … Het aantal deelnemers wordt beperkt tot een 15 à 20-tal.
Meer informatie volgt later.
6. Stambomen, akten,…
Jeanne Servranckx wil een toelichting geven over genealogisch onderzoek, schepenakten, notariële akten, ..
Meer info volgt later.
7. Beethovenjaar
In 2020 wordt de herdenking van de 250ste verjaardag van Ludwig van Beethoven gevierd. We zullen hierrond
ook iets doen en dachten aan de bijzondere familiale verhalen rond de heksverbranding. Andere voorstellen
worden aandachtig bestudeerd.
8. Relst kermis
Tijdens Relst kermis (4 en 5 mei) gaan we zorgen voor een tentoonstelling. We mogen hiervoor de lokalen van
de Chiro gebruiken. Mogelijke onderwerpen zijn: 110de verjaardag van de kerk, de priesters, de kapel, kasteel
Van Opstal, burgemeester De Neuf,…
De uitwerking zal gebeuren via een aparte werkgroep. Een uitnodiging voor deelneming aan alle leden volgt.
Indien mogelijk worden de scholen (alleen Relst?) uitgenodigd voor een bezoek aan de tentoonstelling op
maandag/dinsdag.
9. Werkgroep archivering
Er wordt een nieuwe werkgroep opgericht voor het archiveren van onze stukken. De eerste bijeenkomst zal
doorgaan op 19 januari 2019. Hiervoor zal een uitnodiging verstuurd worden naar alle leden.
10. Overzicht bijeenkomsten in het Labo voor 2019 (2de zaterdag van de maand):
12 januari, 9 februari, 9 maart, 13 april, 11 mei, 8 juni, 13 juli, 10 augustus, 14 september, 12 oktober, 9
november, 14 december
Gelieve deze data nu reeds te willen noteren, aub !
Overzicht bijeenkomsten Bib 2019 (4de zaterdag van de maand):
26 januari, 23 februari, 23 maart, 27 april, 25 mei, 22 juni, 27 juli, 24 augustus, 28 september, 26 oktober, 23
november, 28 december.
Daar zullen we aanwezig zijn van 10 tot 13 uur met een scanner en proberen om belangstelling voor de
heemkring op te wekken bij het publiek
11. Oproep ‘Gooi niets weg’
Artikel wordt opgenomen in volgende uitgave van gemeenteberichten.
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12. Daguitstap Merksplas.
Deze zal doorgaan op zaterdag 1 juni: gelieve deze datum al vast te leggen in je agenda.
Meer info volgt.
13. Nacht van de geschiedenis
Het thema van de NvdG voor 2019 is: ‘Meesterschap’ en zal plaats vinden op 19 maart 2019 in de Glazen Zaal
van het OCMW.
IPARC zal een uiteenzetting geven over de restauratie en conservatie van kunstwerken in het algemeen en
ook die van het schilderij in de OLV-kerk nog nader toelichten.
14. Enkele actuele cijfers:
- ledenaantal: 208 (waarvan 35 nieuwe leden 2019 en 48 leden 2018 die lidgeld 2019 nog niet betaalden)
- leden voor de gezinsreconstructies: 22
- verkochte jaarboeken 2018: 230
De vergadering werd afgesloten met een heildronk op het nieuwe jaar.
Volgende bijeenkomst: zaterdag 9 februari om 10.00 u in het Labo.

Hugo Schoevaerts
Voorzitter/verslaggever
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