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Verslag bijeenkomst Campenholt 13 april 2019 
 
De bijeenkomst in het Labo wordt geopend om 10u05 
 
Aanwezig: Hugo Schoevaerts, voorzitter, 
Liesbeth Merckx, Jeanne Servranckx, Camiel Croon, Emile Debacker, Jan Speltincx, Huub Van der Steld en Willy 
Schoevaerts. 
 
Verontschuldigd : Greet Janssens, Rosine Duhameau, Anita Van der Hoeven, Marcel Andries, Eric Bonckaert, 
Gerry Croon, Hubert Gulinck, Felix Goossens, Erik Heymans, Pol Hessels, Jacques Janssens, Marcel Simons, 
Stijn Simons, Ann Peeters, Louis Leten 
 
1. Verslag van de bijeenkomst van 9 maart 2019 
De Voorzitter geeft de stand van zaken in verband met enkele behandelde punten tijdens de vergadering van 9 
maart jl. 
- Naambordjes waterlopen: dit project loopt verder. Hubert Gulinck heeft samen met Erik Heymans en Lode Peys 
het traject overlopen. Er moet nu een brief worden geschreven aan het gemeentebestuur. Het wordt dan afwachten 
of de gemeente het project van de naambordjes zal goedkeuren. 
- Boeken van de heemkring : een eerste reeks boeken uit de collectie van de heemkring zal eerlang overgebracht 
worden naar de gemeentelijke bibliotheek. Zij kunnen daar door belangstellenden ontleend worden. De boeken 
worden, zoals deze van de bibliotheek, beveiligd tegen diefstal. 
- Kwissen: twee ploegen van de heemkring namen deel aan een kwis. Het werd een positieve ervaring. 
- Gemeenteberichten: de tijdslimiet voor het indienen van teksten voor het volgend nummer (nr. 3) is vastgelegd op 
6 mei e.k. Zopas is het tweede nummer 2019 van de Gemeenteberichten verschenen. Een afbeelding van de 
affiche over de tentoonstelling ‘110 jaar Sint-Jozefskerk’ die op 5 en 6 mei e.k. zal doorgaan, werd helaas niet 
opgenomen in dit nummer. Onze bijdrage wordt wel vermeld in de rubriek over de kermissen. 
De affiche van de tentoonstelling zal bijtijds op de gebruikelijke plaatsen wordt opgehangen.  
 
Het verslag van de vergadering van 9 maart 2019 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. Verslaggeefster 
Liesbeth Merckx wordt bedankt voor het verslag. 
 
2. Inventaris vrije beroepen, middenstand en ambachtslieden. 
De Voorzitter wenst verder werk te maken van het inventariseren van vrije beroepen, middenstanders en 
ambachtslieden van Kampenhout. Hij zal beginnen met een lijst in Excell op te stellen die dan aangevuld kan 
worden door andere leden van de heemkring. Emiel De Backer vraagt of er al een lijst bestaat van mensen die 
kunnen geïnterviewd worden, hetgeen nog niet het geval is.  
Men kan beginnen met de eigen kennissenkring, van de straten of wijken die men het best kent. Inlichtingen over 
ondernemingen kunnen worden opgezocht op de Kruispuntdatabank Ondernemingen. Deze databank is voor 
iedereen toegankelijk. Huub Van der Steld zegt dat hij in het bezit is van verschillende oude telefoon- en 
beroepengidsen. Hierin worden ook de lokale middenstanders vermeld. 
   

3. Bijeenkomst in Heverlee over Kampenhout Weleer (http://www.campenholt.be/kampenhout‐weleer.php).  

Huub Van der Steld en Erik Heymans zijn naar Heverlee geweest om het project “Kampenhout Weleer” te 
bespreken met de nieuwe eigenaar van dit webpagina-programma. Kampenhout maakt gebruik van dit 
programma, waarop foto’s te vinden zijn van gebouwen en woningen op de landkaart van onze gemeente. Naast 
de foto van het gebouw wordt dan een korte tekst aangebracht, die enige inlichtingen verschaft over het getoonde 
gebouw. Twee leden van de heemkring (Huub Van der Steld en Jean-Marie Verhulst) bezitten samen zowat alle 
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oude post- en prentkaarten, die ooit over Kampenhout en zijn deelgemeenten zijn gepubliceerd. Huub zegt dat het 
vooral veel tijd vraagt om een geschikte tekst te redigeren bij de getoonde foto. Hij kan hierbij elke hulp gebruiken.    
De eigenaar van het programma ziet het project al verder en wil het linken met toeristische diensten en een 
toepassing uitbouwen waarbij een toeristische route kan worden uitgetekend. 
 
4. Bijeenkomst over ‘archiveren’, gehouden in Liedekerke. 
Lydia Keurvels en Felix Goossens van de werkgroep ‘Archiveren’ zijn naar deze bijeenkomst gegaan. De 
voorziene spreker was echter verhinderd en daardoor werd de lezing gegeven door een vervanger. Onze leden 
hebben blijkbaar niet veel kunnen opsteken van de gehouden lezing.  
 
5. Busreis naar Alden Biesen. 
Heemkring Ter Ham (Steenokkerzeel) organiseert heden, 13 maart, een daguitstap naar Alden Biesen en een 
rondrit naar de Commanderijen. Het bezoek is een aanvulling van een lezing over de Orde der Tempeliers die op 
29 maart jl. in Perk werd gehouden. Felix Goossens, lid van de genoemde heemkring en van de heemkring 
Campenholt, was de initiatiefnemer van beide acties. Voor de busreis naar Alden Biesen zijn een vijftal leden van 
onze heemkring ingeschreven.  
De samenwerking tussen beide heemkringen kan als positief worden beschouwd.   
 
6. Uitleg over Popp-kadasterkaarten. 
De Popp-kadasterkaarten over het Belgisch grondgebied dateren van de 19e eeuw en die van Kampenhout van 
1858 en 1859.  
Op dinsdag 23 april e.k. wordt in Putte uitleg verschaft over het gebruik van deze kaarten. De lezing zal ’s avonds 
worden gehouden maar wegens de grote belangstelling over het thema wordt een bijkomende lezing in de 
namiddag voorzien. De twee lezingen zullen doorgaan in het heemmuseum ‘Het Molenijzer’, Heuvel 41, in Putte. 
Deze voordracht valt samen met een andere interessante lezing, die op dezelfde dag wordt gehouden in onze 
gemeentelijke bibliotheek. Mark De Geest, auteur van het boek “Een dure vrede. Wereldoorlog I van Brave Little 
Belgium naar Poor Little Belgium” zal een voordracht geven over de economische gevolgen van de eerste 
wereldoorlog voor België. 
 
7. Opening van het toeristisch vaarseizoen op 1 mei 2019. Stand heemkring aan Het Sas. 
Naar jaarlijkse gewoonte wordt het toeristisch vaarseizoen op 1 mei geopend. Zoals vorige jaren zal de heemkring 
een stand openhouden aan het Sas. De gemeente zal een tent, tafels en stoelen ter beschikking stellen van de 
heemkring. De Voorzitter vraagt wie de stand kan verzorgen. Huub Van der Steld, Hugo Schoevaerts, Lydia 
Keurvels en Emile De Backer kunnen aanwezig zijn.  
 
8. Tentoonstelling ‘110 jaar Sint-Jozefskerk’. 
Ter gelegenheid van Relst-kermis wordt op zondag 5, maandag 6 en dinsdag 7 mei (voor schoolklassen) in de kerk 
een tentoonstelling gehouden over ‘110 jaar Sint-Jozefskerk’. Felix Goossens heeft in dit verband veel 
opzoekingen gedaan en zal foto’s en teksten leveren voor deze tentoonstelling. Enkele personen worden gezocht 
om de bezoekers te begeleiden. De tentoonstelling wordt gehouden in de kerk van Relst en niet, zoals eerst was 
voorzien, in het gebouw van de Chiro. 
Jaak Janssens stelt zijn schilderij van Ten Opstal ter beschikking voor de tentoonstelling. 
Wat de aanwezigheid betreft stellen Huub Van der Steld, Hugo Schoevaerts, Ann Peeters, Jaak Janssens en 
Emiel Debacker zich kandidaat. Felix Goossens verzorgt de rondleidingen met de klassen van de school van Relst 
op maandag- en dinsdagmiddag en geeft de andere dagen uitleg aan bezoekers. 
  
9. Openkerkendag – Triptiek van Sint-Servaaskerk van Berg. 
Op zondag 2 juni 2019 heeft de Openkerkendag plaats. Ter gelegenheid van deze dag zal uitleg worden verstrekt 
over de kunstschilderij (de triptiek). Er zullen ook enkele muziekconcerten worden gegeven door Crooniek, de 
Kerkclochards en het Sjaloomorkest. 
 
10. Varia : 
- Extra inkomsten: een eerste denkoefening wordt gehouden over hoe de heemkring bijkomende inkomsten zou 
kunnen bekomen. Er kunnen acties worden georganiseerd, eventueel in samenwerking met andere lokale 
verenigingen. Ideeën zijn welkom. 
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- stand inventarisering van het archief van de Kerkfabriek. Enkele leden van de heemkring hebben al een lezing 
bijgewoond, gegeven door een Kadoc-medewerker, over het beheer van parochiearchieven. Deze archieven 
kunnen eventueel latere aan het Algemeen Rijksarchief worden overgedragen. Als er teksten van oud schrift 
moeten ontcijferd worden, is Jeanne Servranckx bereid hierbij haar medewerking te verlenen. 
- Nationaal Geografisch Instituut : deze instelling vraagt bijstand voor het actualiseren van haar kaarten. Zij vraagt 
kaarten na te zien o.m. met betrekking tot beken, kapellen, namen van velden enz. Hubert Gulinck zou bereid zijn 
dit te doen met betrekking tot de beken. Felix Goossens zal dit doen i.v.m. de kapellen. 
- Bezoek aan Merksplas. Emiel De Backer geeft een overzicht van het programma : 
9u00 : aankomst in Merksplas 
9u15 : verwelkoming met koffie en een landloperskramiek. 
9u30 : een uiteenzetting door een gewezen cipier 
10u30 : rondleiding en bezoek aan het gevangenismuseum 
12u00 : einde bezoek 
Een lunch wordt genomen in Merksplas in restaurant ‘Hofheide’. Het middagmaal zal bestaan uit een hoofdgerecht, 
dessert en een drankje. Wat het hoofdgerecht betreft, heeft men de keuze tussen een vleesschotel, vispannetje of 
vegetarische schotel. Bij de inschrijving voor deze daguitstap zal de deelnemer al de keuze moeten maken over de 
gewenste schotel.  
De bezoekersgroep zal maximaal uit 20 à 25 personen mogen bestaan. Anders zal een tweede gids moeten 
worden gevraagd wat de kostprijs zou doen stijgen. 
14u00 – gegidste wandeling ‘Vagebondspad’.  
Het Vagebondspad is een cultuurhistorische wandeling over het landlopersdomein. 
16u00 – einde bezoek 
De kostprijs per persoon voor dit bezoek werd vastgelegd op 45 EUR (geleid bezoek plus middagmaal) en de 
verplaatsing wordt gedaan door carpooling. 
- Victor Servranckx: De Voorzitter herinnert de leden aan een kunsttentoonstelling (Tribute to Victor Servranckx) 
die momenteel in Brussel wordt gehouden (in Group 2 Gallery). Een artikel van Jeanne Servranckx over deze 
kunstschilder ‘ Het leven en werk van Victor Servranckx’, verscheen in het Jaarboek 2015 van Campenholt.  
- Scannen documenten: Huub Van der Steld meldt dat hij onlangs een doos met documenten is gaan ophalen over 
de familie Moens in de Langestraat 39. Onder de documenten bevonden zich onder meer notariële akten. Hij zal 
alle documenten inscannen. De originele documenten zullen, zoals afgesproken, aan de familie Moens worden 
terugbezorgd. 
 
Volgende bijeenkomst: zaterdag 11 mei om 10.00 u in het Labo, Brouwerijstraat. 
 
 
 
 
 
Willy Schoevaerts         Hugo Schoevaerts 
Verslaggever                     Voorzitter 
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