Verslag bijeenkomst van Campenholt op 9 oktober 2021
Aanwezig: Hugo Schoevaerts, voorzitter.
Felix Goossens, Gerry Croon, Marcel Andries, Huub Van der Steld, Lydia Keurvels, Paul Behets,
Liesbeth Merckx, Marcel Simons, Staf Saelens, Erik Heymans, Stijn Simons, Hubert Gulinck en Ann
Van Remoortel
Verontschuldigd: Louis Leten, Ann Peeters, Wouter Vanderbist, Jean-Marie Verhulst, Jaak
Janssens, Emile Debacker, Erik Bonckaert, Steven Vermeylen, Willy Schoevaerts, Willy Christiaens
en Agnes Peremans,
Goedkeuring verslag bijeenkomst 11 september 2021
Het verslag wordt goedgekeurd mits toevoeging van Lydia Keurvels aan de werkgroep “logistieke
ondersteuning”.
Er is wel een opmerking bij de lange lijst verontschuldigingen. Volstaat het niet om alleen de
aanwezigen te vermelden? Er wordt beslist om het aantal verontschuldigingen verder te noteren. Wie
de moeite doet om zich te verontschuldigen, wordt in het verslag vermeld.

Agenda/stand van zaken
Heropstart van de wekelijkse bijeenkomsten in Villa Lucie:
Dit zal worden behouden op dinsdag van 18.00u tot 20.00u in de trouwzaal.
Daarnaast zullen er een paar medewerkers eens per week samen komen om de boeken te
inventariseren. Kan in principe elke dag van 9.00u tot 16.00u. Nadien zal ook de rest geïnventariseerd
worden (archief/krantenknipsels/voorwerpen/…).
Onze aanwezigheid in de bibliotheek op de vierde zaterdagvoormiddag van de maand gaat niet meer
door.
Als er cursussen zijn gaan we werken met inschrijvingen (cursus oud-schrift van Paul Behets). Deze
had veel succes en er is vraag naar meer (aanvullende opleiding).
Jaarboek 2021: zal dit jaar voor het eerst een kleurenuitgave zijn.
De volgende projecten zitten in de pipeline: WAT raakt zeker klaar:
-

De schuttersgilde van Berg en het conflict over de dries van Clippersteijn (Paul)
Sabena 548, de laatse vlucht van Juliet Bravo (deel 2) (Kevin Cleynhens)
Nummerplaten op fietsen en auto’s in Kampenhout (Jean-Marie Verhulst)
Cultuur- en beleefcentrum De Krop (Gerry)
Op bedevaart naar de Heilige Drie Gezusters (Felix)
Mijn oorlogsdagboek 1939 – 1940 Rik Peremans (Huub)
Een kleine geschiedenis van de grote Sint-Niklaasstoet: (Ann Van Remoortel)
Dramatische oorlogsnacht in Berg: de crash van een Wellington op 8 februari 1945 (Hugo)

Retro 1910: ons oudste bidprentje (Ann)
Op bezoek bij gareelmaker Gustaaf Servranckx te Kampenhout … of het verhaal van een
essentieel beroep in een landelijke gemeenschap (Henri Vannoppen)
Een pakje voor Madame Van Laerhoven (Jean-Marie Nevens en Felix)
De Popp kadasterkaarten en Buken (Huub)
Het fenomeen ‘de kerkpoortclochards’ (Eric Tytgat)
Van wapenschild tot logo : Kampenhout in één beeld samengevat (Gerry)
Komt schoone jonkheid van Dorp & Steden… volkszanger Petrus Vincentius Vandermaelen
alias pater Cent (Paul)
Wordt verschoven naar het jaarboek 2022:
-

Expo 1910 (Ann / Stijn / Wouter)
Soldaten van Napoleon: Louis Leten
Baken Weisetter (Hugo + Huub):
Overzicht van interessante documenten/voorwerpen die de heemkring heeft ontvangen
(statuten De Kwikstaart, luiwiel van het Molenhuis, …
Notariële akte uit 1931 m.b.t. de verkoop van een woning met voorwaarden van de verkoper
voor de koper (recht op inwoon, …) Wouter + Hugo
Schriftje houtbewerking (Roger +Hubert + …
Vervolg pastoors van Berg (Paul)
De geschiedenis van de Kampenhoutse bossen (Hubert)
De Popp kadasterkaarten: deel twee (Huub)
De vondeling Dieudonné l’Heureux (Ann)

Tentoonstelling:
Bij de voorstelling van het jaarboek op vrijdag 10 december wordt ook een tentoonstelling geopend
rond Will Tura in “De Krop”. Deze tentoonstelling zal zich hoofdzakelijk toespitsen op Will Tura en
Kampenhout en loopt van 10 december tot 30 december in “De Krop”.
Een deel van de tentoonstelling werd al in Haacht getoond, maar hier zou meer aandacht worden
besteed aan de band van Will Tura met Kampenhout door zijn talrijke optredens in Kampenhout
(Relst) en omwille van het feit dat hij ook in Kampenhout gewoond heeft en ereburger is.
Er wordt verwezen naar een partituur die Will Tura zou geschreven hebben voor de fanfare van Relst
maar die jammer genoeg onvindbaar is. Oude platenhoezen van Will Tura zijn ook welkom. Lydia
vermeldt een DVD over de Parkfeesten die tegelijkertijd zou kunnen getoond worden in een
belendend zaaltje.
Voor deze tentoonstelling wordt een werkgroep opgericht.
Indien je stukken/informatie hebt voor deze tentoonstelling, neem dan contact op met Gerry.
10- jaar heemkring:
Het fotoalbum Kampenhout vroeger en nu is stopgezet en vervangen door Expo 1910.
Erfgoedapp (toelichting door Wouter Vanderbist): er wordt gewerkt aan een wandeling per
deelgemeente
Lezing Bruno De Wever: hoewel nog onduidelijk op de vergadering, is er ondertussen witte rook.
Bruno De Wever komt op 13 december naar De Krop.
Gazet van Campenhout: Willy Schoevaerts heeft reeds een aantal onderwerpen klaar. Nieuwe
artikelen zijn welkom en er wordt uitgekeken naar een geschikt ogenblijk voor de uitgave.

Bekenproject:
Het is kort dag want dit project heeft nu op 17 oktober plaats. Voor de hulp bij de receptie, logistieke
medewerking en permanentie in de namiddag worden volgende personen verwacht: Denise Croon,
Lydia, Huub, Erik, Hubert, Ann Peeters, Marijke Van Bostraten. Tijdens de receptie zal er cava en
fruitsap worden aangeboden en geen andere dranken.
Op een vraag hoe de mensen uit Kampenhout op de hoogte zijn van dit project wordt gezegd dat de
publiciteit rond dit project gebeurd is via: posters, de Gemeenteberichten, website en Facebook.
Men verwacht wel genoeg belangstelling.
Polo’s met logo van de heemkring:
Men is op zoek naar mensen die zich geroepen voelen om hier hun schouders achter te zetten. Het
zou gaan om polo’s met het logo van Campenholt in alle maten en gewichten en m/v/x.
Werkgroep uitstappen:
Bezoek De Semse op 2 oktober: Deze uitstap naar de Semse was een succes. Er waren twee
groepen van 7 die een rondleiding kregen over de kaarten van Zemst, gebruiksvoorwerpen in glas of
metaal, paleontologische vondsten, de Rijkswacht, e.a. Voor het verslag van het bezoek: zie
http://www.campenholt.be/activiteiten-2021-10-02-semse.php#gsc.tab=0 (met dank aan Stijn).
Voor dit jaar worden geen uitstappen meer verwacht.
Opkuisen graven en restauratie grafzerken:
Hierbij is het graf van de familie Van Bellingen het meest dringend (begraafplaats Kampenhout
Centrum).
De provincie Vlaams-Brabant subsidies geeft om oude graven te onderhouden (wordt verder
onderzocht wat de mogelijkheden zijn).
Paul verwijst naar de website van Epitaaf vzw (https://www.epitaaf.org/epitaaf-vzw/).
Zij hebben een inventaris gemaakt van oude en waardevolle graven. Misschien iets interessants voor
het jaarboek.
Een ander project is Geneanet. Zij zijn bezig met het maken van foto’s van alle graven alvorens deze
opgeruimd worden en dit zerk per zerk.
100 jaar boerinnenbond / KVLV / Ferm Kampenhout in 2023:
Hugo zal contact opnemen met Rita Luyten (Ferm). Misschien voor een artikel voor het jaarboek 2023
en een tentoonstelling.
Cinema Campenholt:
Men denkt eraan om de film ‘De Slag om Leuven’ te vertonen. Huub heeft de film gekocht en hij is
blijkbaar de moeite om vertoond te worden voor een breder publiek in de Krop.
Misschien op een zaterdagnamiddag om 15u? (PS. Hugo heeft in een mail laten weten dat de film zal
getoond worden op dinsdagavond, 2 november, om 19u30)
Quiz Wereldfeest op 6 november 2021:
Er zijn voldoende kandidaten om deel te nemen aan deze quiz, met de gebruikelijke quizploeg: Felix,
Ann (Peeters), Erik, Stijn en Wouter. Felix zal de inschrijving doen.

Varia:
Paul vermeldt een lezing in De Semse over een boerderij in het Hof van Beieren (Zemst)
Hubert G. vindt dat Hubert Boone zou moeten gestimuleerd worden om een artikel te schrijven over
de geschiedenis van het Brabants Volksorkest.
Erik oppert het idee van een tentoonstelling met historische kaarten.
Volgende bijeenkomst: zaterdag 13 november 2021 te 10u00: in De Krop, Dorpsstraat 9b.
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