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Verslag bijeenkomst Campenholt 13 juli 2019 
 

De bijeenkomst in het Labo wordt geopend om 10u05. 
 
Aanwezig:  
Hugo Schoevaerts, voorzitter. 
Rosine Duhameau, Karine Empereur, Greet Janssens, Lydia Keurvels, Liesbeth Merckx, Ann Peeters, Anita 
Van der Hoeven, Emile Debacker, Felix Goossens, Hubert Gulinck, Erik Heymans, Louis Leten, Marcel Simons, 
Stijn Simons, Jean Speltincx, Huub Van der Steld, Willy Verbist en Willy Schoevaerts. 
 
Verontschuldigd: Wouter Vanderbist, Gerry Croon, Marcel Andries, Jaak Janssens, Agnes Muyldermans. 
Ook Camiel Croon laat zich verontschuldigen, omdat hij vandaag zijn gouden huwelijksjubileum viert.  
Proficiat Oktavie en Camiel!!! 
 
1. Verslag van de vergadering van 8 juni 2019. 
Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. Liesbeth Merckx wordt bedankt voor het opstellen van het 
verslag. 
 
2. Naambordjes waterlopen 
Hubert Gulinck meldt, dat er een vraag is gekomen van de dienst Erfgoed van de provincie Vlaams-Brabant om 
te vernemen wat de gemeente Kampenhout juist gaat uitvoeren in verband met het bekenproject. Erfgoed 
Vlaams-Brabant heeft een studiedag waterbeheer-waterbenutting gepland. Gerry Croon heeft op de vraag van 
de genoemde dienst geantwoord.  
Hubert bereidt een artikel voor in verband met de waterlopen. Hij heeft contacten gelegd o.m. de Ribaucourt. Hij 
had graag geweten of er archieven bestaan van de watering van de Barebeek 

(http://www.vvpw.be/polders%20en%20wateringen/Watering%20der%20Barebeek.html). Anita Van der 

Hoeven merkt op, dat misschien de Tenierskring uit Perk of De Semse uit Zemst daarover nuttige inlichtingen 
kunnen verschaffen.     
 
3. Enquête heemkring 
Felix Goossens heeft een vragenlijst opgesteld, die door de leden van de heemkring kan worden ingevuld. De 
bedoeling van het initiatief is om na te kijken hoe de leden van Campenholt de evolutie en de toekomst van hun 
vereniging zien. Aan de hand van de antwoorden kan dan worden opgemaakt welke klemtonen kunnen worden 
gelegd bij de werking en acties van de heemkring. Een gedachtewisseling volgde over de manier waarop de 
ondervraging kan worden uitgevoerd. Erik Heymans gaat alvast een document opmaken dat via het internet kan 
ingevuld worden. 
 
4. Periodieke uitgave van de heemkring / Gemeenteberichten 
Felix Goossens oppert het idee om eventueel een periodieke uitgave uit te brengen zoals sommige 
heemkringen doen. Het zou een uitgave kunnen zijn van een 15-tal artikels van 1 blad. Er zouden onderwerpen 
aan bod kunnen komen, die niet in het Jaarboek komen. 
Enkele leden vinden het project minder opportuun. De vraag is immers of er (voldoende) kandidaten zijn om 
artikels aan te leveren voor dergelijke uitgave? Korte berichten of aankondigingen kunnen opgenomen worden 
in de Gemeenteberichten, de website, Kerk & Leven, Facebook, kranten... 
Er zou ook een digitale Nieuwsbrief kunnen worden ontwikkeld. Dergelijke Nieuwsbrief zou dan uitgegeven 
worden wanneer het past.   
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5. Inventaris van beroepen en ambachten 
De Voorzitter zegt dat de werkgroep nog niet is bijeengekomen. Hij gaat – in het kader van de tentoonstelling 
“vervoer” - er wel werk van maken en gaat hiervoor een aantal Kampenhoutse garages bezoeken, zoals 
Kampenhout Motors, Maerel, Driessens.  
 
6. Jaarboek Campenholt 2019 
De Voorzitter somt de artikelen over die werden aangekondigd voor het jaarboek 

1. de Kampenhoutse voorouders van Ludwig Van Beethoven (Liesbeth Merckx) 
2. een artikel over de beken in Kampenhout (Hubert Gulinck) 
3. de triptiek van Berg (pater Jan Verboogen) 
4. 110 jaar Sint-Jozefskerk van Relst (Felix Goossens) 
5. de kapelanie van de Heilige Drievuldigheid en de Heilige Antonius in Nederokkerzeel (Felix Goossens) 
6. de Villa Lucie (Greet Janssens, Willy Schoevaerts en Gerry Croon) 
7. de bedevaart van het reliek van het Heilige Kruis in de Onze Lieve Vrouwkerk in Kampenhout (Felix 

Goossens) 
8. een artikel over de Verenigde Oost-Indische Compagnie (Anita Van der Hoeven) 
9. een artikel over de klederdracht (dr. Henri Vannoppen) 
10. een artikel over brieven van soldaten (Ann Peeters). 
11. de geschiedenis van de Ferdinand Verstraetenlaan (Willy Schoevaerts) 

 
Erik Heymans werkt aan een artikel over het Hof van Ruisbeek. Het artikel kan ofwel in reserve worden 
opgenomen ofwel in het jaarboek van 2020 verschijnen. 
 
Liesbeth Merckx stelt de vraag of er auteursrechten moeten worden betaald bij het gebruik van foto’s bij de 
artikels. Ze geeft als voorbeeld een zelf genomen foto van het borstbeeld van Ludwig Van Beethoven. Als de 
foto zelf is genomen moeten er, in dit geval, geen auteursrechten worden betaald. De voorzitter stelt dat bij 
gebruik van foto’s van oude postkaarten het toch aan te bevelen is de naam te vermelden van de verstrekker 
van de foto, bijvoorbeeld: foto uit de collectie van Jean-Marie Verhulst, waarvoor dank. 
 
Hubert Gulinck stelt dat er geen vaste regels zijn qua lengte van het ingezonden artikel. Het mag een artikel van 
2 bladzijden tot 15 bladzijden zijn. Langere artikels kunnen in twee opeenvolgende jaarboeken verschijnen. 
De redactieraad kijkt de binnengebrachte artikels na. Karine Empereur zegt dat zij bereid is hieraan haar 
medewerking te verlenen. 
 
7. Bezoek aan het Huis van het Belgisch-Frans Verzet (Tielt-Winge) 
Marcel Simons geeft de stand van zaken weer: het museum is toegankelijk wanneer wij het wensen. 
De duur van het bezoek kan op anderhalf uur worden gerekend. Alles staat opgesteld in één enkele ruimte 
maar er staat wel veel in. De eigenaar-conservator heeft een grote kennis over het thema. De toegangsprijs 
voor een bezoek bedraagt 10 EUR. Vanaf een groep van 20 personen is de prijs 8 EUR. Voor eigenaars van 
een museumpas is de toegang gratis. Gezien de beperkte ruimte is het aangewezen dat de bezoekende groep 
niet groter zou zijn dan 20 man. Een paar mensen meer mag ook. Het bezoek zal doorgaan in de voormiddag. 
Voor het middagmaal werd gedacht aan een brasserie (Dorpsgenot) in Rillaar. Er is een zaaltje beschikbaar (tot 
50 personen). De geraamde kostprijs voor het middagmaal voor een groep van 20 personen bedraagt 40 EUR 
per persoon. Voor een groep van 15 personen zou de prijs 43 EUR bedragen. 
In de namiddag zou dan een bezoek kunnen worden gebracht aan Aarschot, in het bijzonder aan de 
Gasthuissite en de kapel. Het cultureel Centrum is de moeite waard. Eventueel kan ook de plaatselijke 
ambachtelijke brouwerij (van Aarschots bruin bier) worden bezocht. 
Karine Empereur heeft ook al contacten gelegd met Aarschot. 
De aanwezige leden komen overeen om het bezoek vast te leggen op zondag 22 september 2019. 
 
8. Werkgroep tentoonstelling Vervoer. 
Greet Janssens zegt, dat een aantal mensen het thema van de tentoonstelling aan het uitwerken zijn. Zij is van 
plan met Jaak Janssens de teksten te bespreken, die kunnen worden opgesteld voor de tentoonstelling. Van 
Huub Van der Steld verwacht zij foto’s die kunnen worden getoond. Greet had ook graag een muzikaal 
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intermezzo opgenomen gezien in het programma. Hiervoor moeten wel bijtijds de nodige contacten worden 
gelegd. Dit zal aan Peter ? worden gevraagd.  
Anita Van der Hoeven stelt de vraag of het vervoer van witte steen (Diegem) naar Vilvoorde niet kan aan bod 
komen op de tentoonstelling. 
 
9. Werkgroep Archiefbeheer: project inventarisatie van het archief der kerkfabrieken. 
De voorzitter wacht nog af of van de heemkring de medewerking wordt verwacht voor het genoemd project. 
 
10. Werkgroep Archiefbeheer: eigen archief 
Lydia Keurvels geeft de jongste ontwikkelingen weer. Dinsdag jongstleden (9 juli) is er een bijeenkomst geweest 
van de werkgroep. Het bleek, dat er nog verschillende discussiepunten waren over de manier van werken. Er is 
een masterbestand bij verschillende leden. Sommige mensen hebben al stukken naar huis meegenomen voor 
de nummering der stukken. Ook zijn er al archiefmappen meegenomen. 
Lydia vraagt zich af of op één bestand kan samengewerkt worden. De voorzitter acht het nog een beetje te 
vroeg, omdat er nog aanpassingen kunnen gebeuren. 
Felix Goossens stelt voor een harde schijf aan te kopen. De voorzitter is van mening dat het best is met een 
groep samen te komen om het systeem in zijn totaliteit te bekijken. 
Lydia vraagt om te bekijken : 
- Wat is al genummerd en al gescand? 
- Wat is al genummerd en nog niet gescand? 
- Wat is nog niet genummerd?  
Het is aangewezen op korte termijn een vergadering te beleggen, liefst op een donderdag (dinsdag heeft Lydia 
andere verplichtingen). 
 
11. Samenwerking met de gemeentelijke bibliotheek van Kampenhout 
De voorzitter zegt dat een 20 à 30 tal boeken door Campenholt aan de bibliotheek werden overgemaakt. Deze 
werken gingen van de bibliotheek een nummer krijgen en een beveiliging aan de boeken zou worden 
aangebracht. Hij wacht nu af of er gevolg werd gegeven aan de voorziene operatie. Op de vraag welke boeken 
werden overgemaakt, antwoordt de voorzitter dat het onder meer werken betreft van andere heemkringen en 
boeken over de wereldoorlog. 
Hubert Gulinck is van mening dat zowat de helft van de boeken die de heemkring bezit kunnen worden 
uitgeschreven. 
 
12. Open Monumentendag op 8 september 2019 
De voorzitter herinnert de leden aan deze jaarlijkse actiedag. De eigenares van het kasteel Van Bellinghen wou 
in eerste instantie exclusief mensen uitnodigen om het gebouw te bezoeken. De heemkring is bereid haar 
medewerking te verlenen. Volgens Huub Van der Steld zal het gebouw worden bezocht door mensen die in het 
verleden van Kampenhout geïnteresseerd zijn. Het is daarom een gelegenheid om er een stand van de 
heemkring op te stellen. Hij vraagt of er leden bereid zijn om de stand te bemannen. Ann Peeters en Emile 
Debacker stellen zich kandidaat. Huub Van der Steld zegt dat hij eveneens aanwezig zal zijn. De voorzitter zal 
ook langskomen. 
Vóór eind juli moet de deelneming van de heemkring aan deze actie bevestigd worden aan de 
initiatiefneemster.  
 
13. Aangeboden voorwerpen: 
De voorzitter zegt dat de heemkring regelmatig wordt gecontacteerd in verband met voorwerpen die 
aangeboden worden (Leuvense stoof, Singer naaimachine, …). Hij zegt dat de heemkring over geen ruimte 
beschikt om dergelijk materiaal op te slaan. Ook in de loods van de gemeente is er geen plaats. Louis Leten 
stelt dat dergelijk materiaal tevens moet onderhouden worden.  
Bij dergelijke aanbiedingen zal men de aanbieder doorverwijzen naar de heemmusea De Botermolen 
(Keerbergen) en/of Het Molenijzer (Putte).  
 
14. Varia: 
- Willy Verbist zegt, dat hij een oude foto kan bezorgen, waarop een paard staat afgebeeld. 
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- Hubert Gulinck had voor dit jaar een tweede wandeling gepland. Hij heeft vernomen dat Natuurpunt een 
gelijkaardige wandeling heeft geprogrammeerd op 6 oktober. De wandeling zal onder meer het Hellebos en 
Lelle aandoen. 
- Jean Speltincx zoekt inlichtingen over de Oude Brusselse baan die in Nederokkerzeel vertrekt. Hij had graag 
geweten hoe het traject van de baan liep (via Humelgem ... ?). 
Hij heeft gelezen, dat Nederokkerzeel in de middeleeuwen bevoorraad werd langs beken. Maar Nederokkerzeel 
heeft slechts een paar kleine beken. Vragen kunnen worden gesteld bij een bevoorrading op deze manier.  
- Erik Heymans meldt, dat de nieuwe webpagina over het Hof Van Ruisbeek werd opgestart en dus 

raadpleegbaar is via: https://www.hofvanruisbeek.be/ 

- Karine Empereur heeft, na het overlijden van haar grootmoeder, een diploma (lagere school) gevonden, 
uitgereikt door de zustersschool van Kampenhout-dorp. Zij vraagt of de heemkring meer afweet van deze 
uitreikingen.  
Zij meldt tevens aan de voorzitter, dat haar oom bereid is een afgevaardigde van de heemkring te ontvangen. 
Afspraken zullen in dit verband worden gemaakt. 
- Lydia Keurvels vernam graag welke werkgroepen binnen de heemkring bestaan en wie er deel van uitmaakt. 
De voorzitter antwoordt dat de werkgroepen op de webpagina van Campenholt worden vermeld. 
Zij vraagt tevens of er iemand bezig is met toenamen van Kampenhoutse inwoners. Er bestaat wel een heel 
beperkte lijst door een lid van de vereniging opgesteld, maar het thema ligt nogal gevoelig bij sommige 
betrokkenen. Op zich is het wel een interessant onderwerp en de voorzitter geeft als voorbeeld het werk - in 
verschillende delen - van de inmiddels overleden heemkundige Rik Wouters van Tremelo over de bijnamen van 
personen van deze gemeente. 
- Emile Debacker vraagt wanneer de werkgroep ‘kapellen’ opnieuw zal bijeenkomen. Felix Goossens zegt, dat 
dit zal worden gepland.  
In verband met kapellen, heeft Willy Schoevaerts onlangs bemerkt dat aan de grote kapel van de Wildersedreef 
een schalie aan de zijkant van het dakje is losgekomen. Het wordt genoteerd. 
- Liesbeth Merckx vraagt de voorzitter of er nog ideeën zijn binnengekomen om extra-inkomsten te vinden voor 
de heemkring. De voorzitter antwoordt, dat dit niet het geval is maar dat, zoals eerder werd afgesproken, de 
heemkring extra-inkomsten zal halen uit: 
1) een verhoogd lidgeld; 
2) vrijwillige bijdragen van bezoekers aan acties van de heemkring (te deponeren in een bus)  
- Huub Van der Steld zegt dat hij op een rommelmarkt een fotoalbum heeft gekocht. Het album bevat 
postkaarten gestuurd vanuit verschillende plaatsen naar een adres in Kampenhout. De kaarten zijn alfabetisch 
gerangschikt (van Antwerpen tot Zeebrugge). 
- Artikels voor Gemeenteberichten van 15 november 2019 moeten vóór 7 oktober aan Gerry bezorgd worden. 
 
Na de bijeenkomst werd in het Labo het jaarlijkse middagmaal genomen door leden van de kring.  
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Volgende bijeenkomst: zaterdag 10 augustus om 10.00 u in het Labo, Brouwerijstraat. 
 
 
Willy Schoevaerts         Hugo Schoevaerts 
Verslaggever         Voorzitter 
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