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Verslag bijeenkomst Campenholt 9 november 2019 
 
De bijeenkomst in het Labo wordt geopend om 10u00 
 
Aanwezig: Hugo Schoevaerts, voorzitter.  
Rosine Duhameau, Erik Heymans, Louis Leten, Marcel Simons, Huub Van der Steld, Liesbeth Merckx, Felix 
Goossens, Greet, Janssens, Hubert Gulinck, Stijn Simons, Karine Empereur, Emile Debacker, Jean 
Speltinckx, Pol Hessels, Marleen Horemans, Wouter van der Bist. 
 
1. Voorstelling nieuwe collega 
 
Marleen Horemans wordt als nieuwe collega verwelkomd. Zij is griffier van de Sint-Sebastiaansgilde. 
 
2. Cursus Oud Schrift 
 
Er wordt voorgesteld om samen met Steenokkerzeel een cursus Oud Schrift in te richten. Paul Behets zou deze 
cursus kunnen geven in Kampenhout. Als locatie wordt de bibliotheek van Kampenhout voorgesteld. Hugo zal 
hiervoor contact opnemen met Paul. 
 
3. Verslag vorige bijeenkomst. 
 
De punten van dit verslag worden nog eens overlopen:  
- Naambordjes waterlopen. Volgens de initiatiefnemer Hubert kabbelt dit thema rustig voort. In de loop van het 
voorjaar 2020 zal het project in een stroomversnelling komen daar het op de begroting van de gemeente voor 
2020 is opgenomen. Hubert herinnert aan de studienamiddag over waterlopen op 7 december e.k. 
 
- Enquête over de werking van de heemkring. Er zijn nog niet zoveel reacties binnen maar toch al 13. Felix doet nog 
eens een oproep om deze enquête in te vullen en als stimulans zijn er 5 bons van 20 euro om te gaan eten in De Loft 
in Kampenhout. Tijdens de voorstelling van het jaarboek op 6 december zullen uit de ingediende enquêtes de 5 
winnaars getrokken worden. 
Einddatum voor het invullen van de enquête is 30 november. Dat zal nog eens per mail worden bevestigd. 
 
- Inventaris beroepen en ambachten. De fiche hiervoor staat op de website 
(http://www.campenholt.be/docs/verslagen-vergaderingen/verslag-vergadering-campenholt-2019-08-10-bijlage-fiche-
zelfstandigen.docx) en is voor iedereen toegankelijk. Men kan deze invullen na het afnemen van het interview (Word 
document).  
 
- Tentoonstelling vervoer 6-9 december 2019. Er zijn helpende handen nodig. Iedereen vult het uur en de datum in 
waarop hij/zij zich vrij kan maken. Voor het regelen van praktische zaken moet de werkgroep nog eens samenkomen. 
Flyers moeten nog uitgedeeld worden, te verkrijgen bij Gerry Croon. 
 
- Begraafplaatsen. Op het kerkhof van Kampenhout werd het oude gedeelte door enkele vrijwilligers opgeruimd en dat 
ligt er nu verzorgd bij. Er wordt eraan herinnerd dat in 2020 alle eeuwigdurende concessies zullen verdwijnen. Er 
bestaat al een inventaris van de graven die men nog wil behouden omwille van hun erfgoedwaarde. Er bestaat een 
werkgroep samen met Kortenberg en Herent over hoe onroerend erfgoed beschermen. Een van de eerste punten is 
het funeraire erfgoed. Een eeuwigdurende concessie duurt normaal 30 jaar maar wordt gratis verlengd indien er 
erfgenamen zijn. De Heemkring zou het peterschap op zich kunnen nemen voor bepaalde graven. 
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- Archiefbeheer. Hier vallen alle stukken onder inclusief krantenknipsels. Stijn werkt eraan. Er moet wel nog eens 
afgesproken worden om een aantal zaken samen te klasseren. 
 
- 10 maart 2020. Nacht van de Geschiedenis. Er is een voorstel van Hugo om Kim Janssens (Minderhedenforum) uit 
te nodigen als spreker. Zij is meer dan 20 jaar bezig met woonwagenbewoners en vermits het thema Nieuwe Buren is, 
wordt dit voorstel goedgekeurd. De beslissing zelf ligt bij het Davidsfonds. 
 
- 10-jarig bestaan Heemkring. Er is al een eerste bijeenkomst geweest. Er wordt een speciaal logo ontworpen. Men 
zou nog op zoek moeten gaan naar sponsors voor een eenmalige uitgave van de Gazet van Kampenhout. Over de 
inhoud kan nog worden gesproken. Willy zal dit initiatief trekken. Men is het erover eens dat het beter is één goede 
uitgave uit te brengen dan 4 slechte of van mindere kwaliteit. Deze Gazet zou in alle Kampenhoutse brievenbussen 
worden bedeeld. Hier moet men nog uitzoeken wat de kostprijs hiervan is. 
Men zou ook de jeugd erbij kunnen betrekken zoals ‘Tonzent. Er zou ook een tentoonstelling kunnen komen met foto’s 
van vroeger en nu. Dorpsgezichten, Straten, Villa Lucie, Pastorijen, etc. 
 
- Quizploeg Campenholt. De quizploeg eindigde 13 de op de quiz van 11.11.11 en krijgt een applaus voor deze 
verdienstelijke plaats. 
 
4. Varia 
 
- Kerstmarkt. Deze heeft plaats op 17 december en de stand van de Heemkring is in de Glazen Zaal. Greet stelt voor 
om de plek van Cantabile in te nemen waardoor de mogelijkheid bestaat om koffie en andere dranken aan te bieden. 
Het probleem is zoals altijd: Wie gaat dat doen?? 
 
- Er wordt gemeld dat een Trage Weg terug een Private Weg is geworden. De Trage Wegen zijn eigendom van de 
gemeente maar sommige wegen vallen eruit omwille van een kwestie van erfdienstbaarheid. 
 
- Stijn maakt reclame voor de Sint Hubertus-viering in Berg op zondag, 12 november met het optreden van een 
jachthoornensemble en het zegenen van grote en kleine dieren. 
 
- Louis uit zijn twijfels over de aankoop door de gemeente van het Huis van Bellinghen dat dienst zal doen als 
gemeentehuis. 
 
- Hubert meldt nog eens de hoogdringendheid waarbij sommige oudere mensen zouden moeten geïnterviewd worden 
omdat zij nu nog kunnen vertellen over een verleden dat in snel tempo aan het verdwijnen is. Hij zal langs gaan bij 
André Gevelers. 
 
- Erik wijst op de website hetarchief.be van de VRT waarbij filmfragmenten uit de oude doos kunnen bekeken worden 

(https://www.vrt.be/nl/over‐de‐vrt/nieuws/2019/11/08/beschrijvingen‐van‐meer‐dan‐half‐miljoen‐audiovisuele‐

items‐door/ ). Er moet wel eerst toelating worden gevraagd. 

 
De vergadering wordt afgesloten om 12u10. 
 
Volgende bijeenkomst: zaterdag 14 december om 10.00 u in het Labo, Brouwerijstraat. 
 
 
Hugo Schoevaerts                                                                                                                    Liesbeth Merckx 
Voorzitter                                                                                                                                  Verslaggever                                 
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