Verslag bijeenkomst Campenholt op 11 mei 2019
De bijeenkomst in het Labo wordt geopend om 10u05.
Aanwezig:
Hugo Schoevaerts, voorzitter,
Denise Croon, Rosine Duhameau, Anita Van der Hoeven, Kamiel Croon, Erik Heymans, Louis Leten, Marcel
Simons, Jan Speltincx, Wouter Vanderbist, Huub Van der Steld, Willy Verbist, Karine Empereur en Willy
Schoevaerts.
Verontschuldigd: Liesbeth Merckx, Agnes Muyldermans, Jeanne Servranckx, Marcel Andries, Emile
Debacker, Felix Goossens, Jaak Janssens, Ann Peeters en Stijn Simons.
1. Verslag van de bijeenkomst van 13 april 2019.
Het verslag wordt goedgekeurd.
2. Naambordjes waterlopen: een overzicht werd opgemaakt van waterlopen waar naambordjes kunnen
geplaatst worden. Het is nu afwachten op de beslissing van het schepencollege en gemeenteraad in
verband met een mogelijke uitvoering van het plaatsen der naambordjes.
3. Samenwerking tussen de Gemeentelijke bibliotheek en heemkring Campenholt.
Een eerste reeks boeken werd overgemaakt aan de bibliotheek. De uitleenbare boeken worden daar
genummerd en voorzien van beschermende kaft en een etiket tegen diefstal, net zoals de eigen boeken.
Het is aangewezen enige publiciteit te geven over de mogelijkheid om boeken van de heemkring te kunnen
lenen in de gemeentelijke bibliotheek aangaande heemkunde.
Jan Speltinckx meldt dat hij een interessant boek heeft over de verplichtingen van de soldaten in de Eerste
Wereldoorlog. Het werk zal worden gescand.
Er wordt op gewezen op het feit dat de boeken die ter beschikking worden gesteld van de bibliotheek
originele boeken moeten zijn en geen kopieën van boeken.
Willy Verbist heeft een oud boek over de verzorging van paarden. De Voorzitter antwoordt dat dergelijke
uitgave wellicht de belangstelling kan wegdragen van de heer Frans Van Laerhoven, voorzitter van de
Vereniging van Brabantse Trekpaarden.
4. Gemeenteberichten.
De termijn van 6 mei 2019 voor het indienen van berichten voor het aanstaande nummer van de
Gemeenteberichten is verstreken. Erik Heymans merkt op dat in het jongste verschenen nummer de affiche
van de tentoonstelling over 110 jaar Sint‐Jozefskerk niet werd opgenomen.
De Voorzitter antwoordt dat dit door onbekende omstandigheden niet is gebeurd.
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5. Inventaris vrije beroepen, middenstand en ambachtslieden.
De Voorzitter acht het noodzakelijk dat aan deze inventaris wordt verder gewerkt. Erik Heymans vraagt of
het opgestelde invuldocument definitief is. Dit is inderdaad het geval.
Het document kan bijgevolg op de webpagina van de heemkring worden geplaatst waardoor men mensen
gegevens kunnen overmaken.
6. Bezoek aan Merksplas.
Marcel Simons heeft vragen met betrekking tot de vermelde uren in het verslag van de vergadering van de
heemkring van 13 april jongsleden (zie vorig verslag).
De Voorzitter beaamt dat de uren inmiddels zijn gewijzigd. De uren vermeld in de jongste uitgestuurde e‐
mail aan de leden zijn de correcte uren.
Hij zegt dat er momenteel 20 inschrijvingen zijn. Er kunnen nog enkele inschrijvingen bijkomen maar liefst
niet te veel om de vastgestelde prijs voor deelneming niet te moeten wijzigen. Inschrijven kan tot 15 mei
a.s.
Marcel Simons zegt dat alles in orde is op gebied van voorbereiding van het bezoek.
7. Bezoek aan het Huis van het Belgisch‐Frans verzet in Tielt‐Winge.
Marcel Simons vertelt, dat het bezoek aan het Huis anderhalf uur in beslag zal nemen. Hij vraagt of er geen
bijkomend bezoek kan aan gekoppeld worden b.v. het Hagelands Vredesmuseum.
Een gedachtewisseling volgt over mogelijke andere bezoeken in het omliggende (Tienen, Aarschot, het
Toreke, Hagelandse wijnbouw e.a.).
Mevr. Karine Empereur zegt dat ze ook wil meewerken aan het organiseren van uitstappen. Zij heeft al
enige ervaring in dit verband.
8. Werkgroep Vervoer.
Nu de tentoonstelling van Relst achter de rug ligt kan begonnen worden met het opstarten van de
werkgroep ‘Vervoer’ die de volgende tentoonstelling moet voorbereiden en uitwerken.
Nagegaan zal worden of de vierde zaterdag van mei een eerste bijeenkomst kan plaatsvinden in de zaal van
de gemeentelijke bibliotheek.
9. Werkgroep Archiefbeheer: project inventarisatie van het archief der kerkfabrieken.
‐ De Voorzitter heeft de vraag gesteld aan Marcel Andries. Momenteel zijn de kerkfabrieken bezig met de
budgetplanning der kerkfabrieken voor de komende 5 jaar.
‐ Erik Heymans vraagt hoever het staat met de werking van het archiefbeheer van de heemkring. Wanneer
zal de volgende bijeenkomst plaatsgrijpen?
De Voorzitter antwoordt dat hij afwacht wanneer het Felix Goossens schikt om een nieuwe vergadering te
houden.
Nu de eerste hindernissen werden genomen zal in de toekomst het invoeren en scannen van de
documenten sneller kunnen verlopen. De vraag is worden de gegevens eerst ingebracht en de stukken
daarna gescand of andersom. Het is beter dat de documenten ter plaatse blijven en niet hoeven te worden
meegenomen naar huis.
Wouter Vanderbist meent dat nu de werking is gekend men sneller zal kunnen werken.
Rest de vraag: wie wil er meewerken?
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10. Vaarthappenning van 1 mei 2019.
De beoordeling over onze deelname aan deze actie is algemeen positief. De aanwezigheid van de
heemkring is steeds goed om contacten te leggen en om onze bekendheid te vergroten.
Dit jaar heeft de heemkring haar stand verzorgd met panelen met inlichtingen en beeldmateriaal over de
gebeurtenissen in Kampenhout‐sas in het begin van de Eerste Wereldoorlog.
Het is de bedoeling bij volgende deelnemingen aan deze actie om verschillende thema’s aan bod te laten
komen om zodoende de belangstelling van nog meer mensen op te wekken.
Er volgt een discussie over de aanleg van de Haachtsesteenweg. Waarom werd deze steenweg juist
aangelegd. Er blijken verschillende verklaringen te bestaan. Nader onderzoek kan hierin misschien meer
duidelijkheid brengen.
Karine Empereur bezorgde ons na de bijeenkomst volgende link:
http://www.irismonument.be/nl.Schaarbeek.Haachtsesteenweg.html
Huub Van der Steld bezorgde volgende tekst van Jos Lauwers (vanaf blz. 140 staat er over de
Haachtsesteenweg):
RECHTLIJNIGE VERBINDING BRUSSEL‐HAACHT
Onder het Oostenrijks bewind zorgden de Staten voor het eerste rechtlijnig wegennet in ons land, sinds de
val van het Romeinse rijk. Uit die periode dateert de verbinding tussen Leuven en Mechelen. ....
In zijn notitieboek noteerde Jan De Wandeler enkele jaren later: “In het jaer duysent achthondert
zevenentwintig is de meting voor het bed van den casey van Brussel op het Sas van Kampenhout, te leggen
in de maand Junius”. De Hollanders hadden dus de plannen van hun voorgangers overgenomen.
In 1827 begon men inderdaad met de doortrekking van de Koningsstraat te Schaarbeek in de richting van
Haacht, via Diegem en Kampenhout. De nieuwe Haachtsesteenweg bedroeg op het grondgebied van Berg
een lengte van 2 km 330 m. De Aarschotsebaan, die slechts op een honderdtal meter van de nieuwe baan
gelegen was, verloor hierbij haar belang als grote verkeersweg......
Vanaf augustus 1888 werd begonnen met de aanleg van de buurtspoorweg, een werk dat 26 maanden lang
duurde en waarvoor de gemeente Berg een bijdrage leverde van 51.000 £r. als kapitaalsaandeel.
Op 1 september 1890 reed de eerste stoomtram van Haacht naar Schaarbeek. Dat betekende ook een
heuglijke dag in de geschiedenis van de gemeente Berg.
Tijdens de vaarhappening kon men ook het gebouw van de Vlaamse Waterweg nv bezoeken. Erik Heymans
bezorgde na de bijeenkomst volgende link met de positie van schepen https://www.marinetraffic.com. Een
gelijkaardige website geeft de positie van vliegtuigen: https://www.flightradar24.com.
11.Tentoonstelling 110‐jaar Sint‐Jozefskerk van Relst.
Ook deze actie wordt positief beoordeeld. De zondagnamiddag waren er regelmatig bezoekers aan de
tentoonstelling en ook maandagnamiddag viel qua aantal bezoekers mee.
De Voorzitter merkt op dat alles vlot is verlopen maar misschien kan bij een volgende tentoonstelling
vlugger met de voorbereiding worden begonnen.
12. 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).
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Campenholt zal er aanwezig zijn met een stand.
13. Extra inkomsten.
De Voorzitter vraagt of er al ideeën zijn in verband met mogelijke acties voor het verwerven van
bijkomende inkomsten van de heemkring. Verschillende mogelijkheden worden besproken o.m. het
organiseren van lezingen met inkom; een activiteit organiseren met hieraan gekoppeld een tombola;
sponsoring; een actie (b.v. een quiz) in samenwerking met een andere vereniging; vrijwillige bijdrages
vragen ter gelegenheid van een actie enz. Voor‐ en nadelen van iedere actie wordt afgewogen. Wordt
vervolgd.
14. Open Monumentendag.
De gemeente Kampenhout doet om de twee jaar mee aan de Open Monumentendag. Deze actie gaat
steeds door begin september. Dit jaar doet de gemeente niet mee.
De eigenaars‐inwoners van het kasteel Van Bellinghen zouden op eigen initiatief wel een actie willen op
touw zetten. Enkele lokale verenigingen hebben reeds toegezegd mee te willen werken (Plukweide,
Brouwerij van Campenhout/ Kris Smedts, enkele kunstenaars). Aan de heemkring wordt gevraagd of zij kan
meehelpen met een historische insteek in verband met dit gebouw (huis, gewezen bewoners, foto’s).
Er wordt nagegaan welke informatie we zoude kunnen overmaken. Twee krantenartikelen werden
gevonden handelend over de Kennel van Edele Brabant.
In een van deze artikels staan enkele gegevens over het Jongenstehuis dat in de jaren zestig in het kasteel
Van Bellinghen was ondergebracht.
15. Varia:
‐ Anita Van der Hoeven meldt dat zij werkt aan een artikel over de Verenigde Oost‐Indische Compagnie. Zij
vraagt de tekst grammaticaal na te zien. De Voorzitter zegt dat het redactiecomité van het jaarboek steeds
alle teksten nakijkt. Mevr. Van der Hoeven meent dat het artikel een vijftal bladzijden zal beslaan.
‐ Jan Speltinckx ondervindt moeilijkheden voor het bekomen van inlichtingen van de heemkring van
Machelen. De Voorzitter weet niet of er problemen zijn met de werking van deze vereniging. Hij stelt Jan
voor dat te trachten contact te leggen met een verantwoordelijke van de heemkring. Hij heeft de indruk dat
de Nieuwsbrief van de vereniging nog regelmatig verschijnt.
‐ Willy Verbist had onlangs een gesprek met een dame, die de nieuwe eigenares is van de oude camme (Het
Roodt Cruys), in de Laarstraat in Nederokkerzeel. De eigenares heeft hem gezegd dat ze de woning gaat
laten renoveren. Willy Verbist bezit de oude plannen van het gebouw in kwestie.
‐ Huub Van der Steld zegt dat een pianola met bijhorende pianorollen nog steeds staat in een huis in Relst.
Het instrument kan worden opgehaald. De Voorzitter meent dat dit instrument de muziekschool van Berg
kan interesseren.
Marcel Simons en Willy Schoevaerts vragen zich af of de pianola niet kan toegevoegd worden aan de
collectie van het Brabants Centrum voor Muziektradities dat in Kampenhout (voorlopig in Villa Lucy) is
gevestigd.
De vraag zal worden gesteld aan Gerry Croon, hoofd van de Cultuurdienst van de gemeente.
‐ Denise Croon meldt de leden dat zij na een lange afwezigheid door omstandigheden, terug kan
deelnemen aan de bijeenkomsten van de heemkring. Zij hoopt in de toekomst terug regelmatig kunnen
aanwezig te zijn. Zij bezit een ruime verzameling van het dagblad Het Volk.
Kamiel Croon, lid van de heemkring, deelt mee dat hij en zijn echtgenote dit jaar hun 50ste
huwelijksverjaardag vieren.
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Volgende bijeenkomst: zaterdag 8 juni om 10.00 u in het Labo, Brouwerijstraat.

Willy Schoevaerts
Verslaggever

Hugo Schoevaerts
Voorzitter
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