Verslag bijeenkomst Campenholt 9 februari 2019
De bijeenkomst in het Labo wordt geopend om 10u10
Aanwezig:
Hugo Schoevaerts, voorzitter,
Greet Janssens, Rosine Duhameau, Kamiel Croon, Hubert Gulinck, Felix Goossens, Erik Heymans, Jacques
Janssens, Louis Leten, Marcel, Simons, Stijn Simons, Jan Speltinckx, Mario Tanson, Wouter Vanderbist, Huub
Van der Steld en Willy Schoevaerts.
Verontschuldigd: Marcel Andries, Paul Behets, Eric Bonckaert, Gerry Croon, Emile Debacker, Pol Hessels,
Lydia Keurvels, Liesbeth Merckx, Jeanne Servranckx, Anita Van der Hoeven, Anne Van Hout.
1. Verslag van de bijeenkomst van 12 januari 2019
De voorzitter overloopt de belangrijkste punten van de vergadering van 12 januari jl.
- Bezoek aan de abdij van Averbode: het bezoek zal uit twee delen bestaan; in de voormiddag een rondleiding
in bepaalde ruimten door de archivaris van de abdij en in de namiddag een rondleiding in de abdij. Er zijn 24
personen ingeschreven voor dit bezoek. Er zal nog een e-mail aan de deelnemers worden gezonden. Het
vertrek werd vastgelegd om 9 uur met als vertrekplaats: Villa Lucie. Bij het vertrek zal afgesproken worden wie
zal rijden.
- Naambordjes aan de beken: Hubert Gulinck zegt dat binnen twee weken de inventaris van de beken klaar zal
zijn.
- werkgroep vervoer: deze werkgroep moet nog bijeenkomen. Een uitnodiging voor deelname wordt nog
verstuurd naar alle leden.
- jaarboek 2019 van Campenholt: de voorzitter vraagt of er al onderwerpen gekend zijn van bijdragen aan het
volgend jaarboek: mogelijke bijdragen zijn een artikel over Villa Lucie, een artikel over Van Beethoven (Liesbeth
Merckx), Felix Goossens zal allicht een artikel maken over Relst (110 jaar Sint-Jozefskerk)
- Wandeling: Hubert Gulinck stelt voor de wandeling te houden op zaterdag 16 maart of op zaterdag 6 april, met
vertrek om 10u00. De gegidste wandeling zal ongeveer 2 uur duren.
- Relst Kermis (zie ook punt 6 van het verslag): Er is al een eerste bijeenkomst geweest van een werkgroep
over de tentoonstelling die zal gehouden worden tijdens Relst-kermis. De tentoonstelling zal in het teken staan
van de 110e verjaardag van de bouw van de Sint-Jozefskerk van Relst.
Greet Janssens is in het bezit van een mooie tekst over Relst-kermis. Hij kan gebruikt worden voor deze
tentoonstelling of voor een artikel over Relst.
- Oproep ‘Gooi niets weg’: in de eerstvolgende gemeenteberichten zal deze oproep verschijnen.
- Nacht van de Geschiedenis: zoals eerder gesteld, zal IPARC een voordracht geven over de restauratie en
conservatie van kunstwerken.
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2.

Interne en externe communicatie.
De voorzitter wenst een evaluatie te maken van de huidige communicatie van de heemkring. Gebeurt de
communicatie op een goede manier? Is deze voor verbetering vatbaar en hoe?
Beknopte artikelen en aankondigingen van activiteiten van de heemkring kunnen verschijnen in
gemeenteberichten.
De heemkring heeft, naast haar webpagina ook een Facebookpagina. De voorzitter plaatst er regelmatig een
foto op. Hij meent dat de gepubliceerde foto’s hierop vooral betrekking moeten hebben op gebouwen,
verenigingsleven, belangrijke gebeurtenissen e.d. en niet zozeer op personen.
Greet Janssens merkt op dat de parochie Relst regelmatig iets publiceert in de lokale katern van Kerk & Leven
onder de noemer ‘Relst memories’. In de jongste uitgave stond een bijdrage over de Parkfeesten met een
afbeelding van een affiche van de eerste uitgave ervan.
Het zou aangewezen zijn mocht er eerlang iets verschijnen over de geplande tentoonstelling in Relst.
De Voorzitter zegt dat secretaris Gerry Croon regelmatig inlichtingen overmaakt over geprogrammeerde
activiteiten aan de uitgevers van Rondom Haacht en Deze Week (De Streekkrant).
Louis Leten stelt dat Facebook een efficiënter kanaal is vooral om jongeren te bereiken.
Jan Speltinckx ontvangt een veelheid van e-mailberichten van heemkringen. Een grotere selectie van de
uitgestuurde berichten zou door de afzender kunnen worden gedaan.
De Voorzitter vraagt zich af of bijvoorbeeld de verslagen van de vergadering naar iedereen moeten worden
gezonden. De leden vinden van wel.
Stijn Simons meent dat ook Instagram zou kunnen aangewend worden voor publicatie van foto’s. In dit
programma is slechts een kleine ruimte voor commentaar.
De Voorzitter wijst op interessante artikelen die in sommige publicaties verschijnen. In het jongste nummer van
Kerk & Leven stond een artikel over een grote verzameling van bidprentjes die in het bezit van het KADOC is
gekomen en een ander artikel over de digitalisering van verschenen lokale katerns van het genoemd blad. Dit is
informatie die nuttig kan zijn voor de heemkring.
Erik Heymans heeft vastgesteld dat er de jongste paar jaar minder is verschenen over onze heemkring in de
regionale bladzijden van de nationale bladen (Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad e.a.). Volgens Felix
Goossens is er berichtgeving geweest over onze tentoonstelling over de eerste wereldoorlog.
De Voorzitter herinnert eraan dat men in de bibliotheek van Kampenhout via Gopress kan opzoeken welke
berichten over bepaalde thema’s zijn verschenen.

3.

Vertalingen van teksten uit het Frans, Engels of Duits.
De Voorzitter wenst te weten of er leden zijn die Franstalige, Engelstalige of Duitstalige teksten kunnen vertalen
naar het Nederlands en of wij op hen beroep kunnen doen.
Hubert Gulinck en Wouter Verbist zeggen dat zij bereid zijn dit te doen.

4. Kwissen.
Er worden door sommige lokale verenigingen kwissen georganiseerd. Zijn er leden van de heemkring die
hieraan willen deelnemen. Een oproep zal worden gelanceerd. De belangstellende zou moeten meegeven
waarin hij/zij gespecialiseerd is zodat een uitgebalanceerde ploeg zou kunnen worden gevormd en
ingeschreven.
5. Werkgroep Archiefbeheer.
Felix Goossens stelt dat de werkgroep al een eerste maal is bijeengekomen waarbij hij een voorstelling heeft
gegeven van zijn idee hoe de archivering zou kunnen worden georganiseerd. De volgende bijeenkomst is
vastgelegd op 23 maart a.s. De volgende stap zal zijn hoe de archivering moet gedigitaliseerd worden en hoe
kan dit verbonden worden met een archiefbank.
Op de jongste stambomendag (27 januari) van het Gemeentelijk Archief- en documentatiecentrum van
Begijnendijk had Willy Schoevaerts een gesprek met twee leden van het Stedelijk Archief- en
documentatiecentrum Aarschot (SADA) die hem toonden hoe zij tewerk zijn gegaan met hun gedigitaliseerd
archiefprogramma. Hun programma leek heel performant en gebruiksvriendelijk. SADA heeft er 1,5 jaar aan
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gewerkt om het op punt te zetten. De kostprijs kan worden geraamd op 700 tot 1.000 EUR. SADA heeft haar
programma overgebracht naar de archiefbank samen met het Archief-en Documentatiecentrum van Diest en dit
louter om kosten te delen. De programma’s van beide centra zijn evenwel gescheiden.
SADA toonde zich bereid om Campenholt in te lichten hoe zij tewerk zijn gegaan en hoe hun systeem werkt. De
belangstellende leden van Campenholt zouden dan met SADA een afspraak moeten maken tijdens de
openingsuren.
6. Werkgroep Tentoonstelling Relst-kermis.
Felix Goossens legt uit wat zijn aandeel in het project omhelst. Hij zal een verhaal brengen over de
geschiedenis van het kerkgebouw; de bedienaars en gebeurtenissen o.m. tijdens de eerste wereldoorlog. Hij
begint met de bouw van de Sint-Jozefkerk, de brand van de kerk en de heropbouw. Dit alles door de ogen van
Zuster Magdalena die de feiten en gebeurtenissen heeft opgeschreven in schriftjes.
De Voorzitter zegt dat nog enkele wetenswaardigheden aan bod kunnen komen zoals over het Kasteel van
Opstal, burgemeester de Neuf en de 3 stenen die zijn gevonden in het Tonzentlokaal. Aan Paul Behets zal
gevraagd worden of hij deze thema’s kan uitwerken.
Jacques Janssens zou foto’s kunnen tonen over zijn familie die afkomstig is van Relst en waar zijn grootvader
een handelszaak uitbaatte.
Wat de praktische kant van de tentoonstelling betreft: er zijn 3 lokalen en inkomhall beschikbaar in de nieuwe
gebouwen van de Chiro. Felix Goossens zegt dat wat zijn gedeelte van de tentoonstelling betreft de inkomhall
en 1 lokaal volstaat.
De tentoonstelling zal doorgaan op 4, 5 en 6 mei. De zondag is zij toegankelijk voor iedereen. Maandag kunnen
de scholen de tentoonstelling bezoeken en gebeurlijk ook andere bezoekers. 4 mei zou kunnen voorbehouden
worden aan leden van Chiro, indien daarvoor interesse zou bestaan.
Erik Heymans vraagt of er al een titel is gekend voor de tentoonstelling die op de affiche zou gedrukt worden.
Als hij een titel heeft kan hij aan de slag voor een ontwerp van de affiche.
Felix Goossens zegt dat hij al een vorm in gedachten heeft bestaande uit een collage van foto’s van
kerkgebouw/pastoor/zuster met als achtergrond een oud plan van het terrein waarop de kerk is gebouwd.
Hij zoekt ook nog inlichtingen over Villa Franciscus-Xaverius. Deze villa was tussen 1933 en 1962 eigendom
van het bisdom Mechelen en werd nadien verkocht met inboedel.
De volgende bijeenkomst van deze werkgroep zal plaatsgrijpen op 23 februari e.k.
Op deze vergadering zullen ook Omer Van Dessel, André Van Steenweghen en Marcel Verhoeven worden
uitgenodigd.
7. Bezoek aan het Huis van het Belgisch-Frans verzet.
Felix Goossens stelt een bezoek voor aan het Huis van het Belgisch-Frans verzet dat gevestigd is in TieltWinge. De inkom bedraagt 10 EUR of er is inkom met een museumpas. Het bezoek zou een 1,5 uur bestrijken.
De werkgroep uitstappen gaat dit veder uitwerken.
8. Varia.
Felix Goossens, Huub Van der Steld en de Voorzitter zijn in Rotselaar naar een lezing geweest van Bart
Cornelis over de collaboratie tijdens de Tweede Wereldoorlog. Deze lezing was gebaseerd op zijn jongste boek
‘De zaak van de zwarten’ dat de auteur heeft geschreven. Het boek zal opgenomen worden in de bibliotheek
van de heemkring en kan door de leden van de heemkring of andere belangstellenden gelezen worden.
Hubert Gulinck had onlangs contact met de heemkring De Semse en stelt de vraag of er geen belangstelling is
voor een bezoek aan deze heemkring en aan haar museum.
De heemkring bracht al een bezoek aan het museum, maar een nieuw bezoek blijft altijd mogelijk.
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Felix Goossens herinnert aan zijn geplande lezing bij de heemkring Ter Ham (Steenokerzeel) over De
Tempeliers, die zal doorgaan op vrijdag 29 maart. Op een later tijdstip zou dan een uitstap worden
georganiseerd naar Alden Biesen met een rondrit naar Commanderijen in de ruime omgeving.
Kamiel Kroon overhandigd een grote doos met krantenknipsel en kopieën van oude documenten voor het
documentatiecentrum. Dank hiervoor!!! Het sorteren en klasseren kan beginnen.
Volgende bijeenkomst: zaterdag 9 maart om 10.00 u in het Labo, Brouwerijstraat.

Willy Schoevaerts
Verslaggever

Hugo Schoevaerts
Voorzitter
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