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Goedkeuring verslag bijeenkomst 12 december 2021 

 

Agenda 

- Trainworld‐uitstap 

o Deze  uitstap  zal  plaats  vinden  op  2  april  om  14u;  een  uitnodiging  ter  inschrijving 

hiervoor werd inmiddels verstuurd naar alle leden.  

o De uitstap zal 15 euro per persoon kosten, hierin zijn de kosten voor de toegang tot 

het museum en de  trein vanuit Vilvoorde begrepen. De kosten voor de gids wordt 

gedragen door de heemkring. 

 

- Bezoek Aquafin 

o Ter  afsluiting  van  het  project/tentoonstelling  ‘Wegen  ontmoeten  beken’,  werd 

geopperd om eventueel de waterzuiveringsinstallatie van Aquafin  in de Zeypestraat 

te bezoeken. Nu blijkt echter dat het niet mogelijk  is om deze site te bezoeken, en 

ook op Open Monumentendag, wat het  idee was,  is een bezoek aan deze site niet 

mogelijk. 

o Het alternatief  is dus een bezoek aan de  site  in  Leuven, de dichtstbijzijnde  site en 

ingericht om bezoekers te ontvangen. Deze uitstap zal in het najaar plaats vinden. 

 

- Tentoonstelling Tonzent (Erik) 

o Er  zijn  al  enkele  panelen  klaar  (geschiedenis  van  de  gebouwen,  enkele  Tonzent‐

krantjes,  Raad  van  Bestuur,  enkele  optredens  bv.  Gorki,  tijdlijnen,  etc.)  en  de 

printtestexemplaren zien er goed uit.  

o De  tentoonstelling  vindt  plaats  in  de  Kerk  van  Relst,  vanaf  25  april  tot  en met  of 

30/04 of 01/05. De uren liggen nog niet volledig vast. Er zijn pijlen voorzien naar de 

kerk tijdens de kermis om bezoekers aan te trekken. 



o Huub  heeft  650  dia’s  gedigitaliseerd,  zodat  die  geprojecteerd  kunnen worden,  al 

moet er dan wel een selectie gebeuren in de afbeeldingen. 

o Erik  is de  trekker van dit project maar hulp  is altijd gewenst aangezien er nog veel 

materiaal te doorspitten is. 

 

- Tentoonstelling vliegramp in het Lemmeken 

o De tentoonstelling was een groot succes met ongeveer 1300 bezoekers. Er was veel 

belangstelling van buiten Kampenhout. 

o Gerry  is  een  résumé  aan  het maken  van  het  gastenboek waar  veel  in  geschreven 

werd en hij schrijft ook een verslag van de tentoonstelling zelf. 

o Vanuit  de  bezoekers  kwam  er  ook  een  vraag  naar  eventuele  wegwijzer  naar  de 

memorial  voor  de  ramp  vanaf  de  Haachtsesteenweg,  aangezien  de  locatie  soms 

moeilijk  te vinden bleek. De vraag werd gesteld aan de burgemeester die hiervoor 

het nodige gaat doen na contactname met het agentschap Wegen en Verkeer. 

 

- Tentoonstelling Will Tura (Gerry) 

o De tentoonstelling zal doorgaan in De Krop van 10 september tot 25 september. 

o Extra  info  rond Will Tura met betrekking  tot Kampenhout  is altijd gewenst en mag 

hiervoor Gerry contacteren. 

o De documentaire/film over Will Tura zal ook afgespeeld worden. 

o Net  als  bij  de  tentoonstelling  van  de  vliegramp,  verwachten  we  dat  ook  dit 

evenement veel bezoekers van buiten Kampenhout zal aantrekken. 

 

- 100 Jaar Ferm Kampenhout (2023), Relst (2026) & Buken (2021) 

o Aangezien  er  vanuit  deze  verenigingen  een  uitnodiging  tot  samenwerking  kwam, 

willen we een werkgroep hierrond opstarten. Er werden al enkele contacten gelegd 

met mensen  uit  de  vereniging.  Zo  heeft  Felix  al  een  vergadering  bijgewoond  van 

KVLV Relst. Hugo heeft contact gehad met KVLV Kampenhout & zouden Denise en 

Karine  eventueel  kunnen  aansluiten.  Louis  heeft  de  contactgegevens  van  Buken 

doorgegeven. 

o Denise heeft verschillende foto’s van de uitstappen die om de 5 jaar vanuit Relst naar 

Lourdes werden georganiseerd. 

o Het  doel  is  een  artikel  voor  het  jaarboek  zijn,  en  indien  voldoende  materiaal 

tevoorschijn komt, in een later eventueel ook een tentoonstelling. 

 

- Jaarboek 2022: volgende artikelen zijn in voorbereiding of voorzien 

o Expo 1910 ‐ (Ann VR / Stijn / Wouter): Dit zou een terugkerende rubriek zijn, voor dit 

jaar  willen  we  focussen  op  kerken  en  pastorijen.  Hiervoor  kunnen  we  eventueel 

gebruik maken van de postkaartenverzameling van Jean‐Marie (zie varia) 

o Baken van Weisetter ‐ (Hugo + Huub) 

o Overzicht  van  interessante  documenten/voorwerpen,  die  de  heemkring  heeft 

ontvangen (statuten De Kwikstaart, luiwiel van het Molenhuis, …) 

o Notariële akte uit 1931 m.b.t. de verkoop van een woning met voorwaarden van de 

verkoper voor de koper (recht op inwoon, …) – Felix & Wouter 

o Schriftje houtbewerking (Roger + Hubert): Er kwam al wat reactie op het boekje dat 

werd doorgestuurd. Er volgt een afspraak met de  familie Prins. Ook  zal er  contact 



gelegd worden met het MOT  (Museum voor de Oudere Technieken). Er kwam een 

vraag  rond eventuele  foto’s van oude houtateliers, maar hier  zijn er weinig van  te 

vinden. 

o Vervolg pastoors van Berg ‐ (Paul) 

o Geschiedenis van de lokale postkaarten (Jean‐Marie Verhulst) 

o Oudste oorkonde van Kampenhout uit 1125 ‐ (Henri Vannoppen) 

o De geschiedenis van de Kampenhoutse bossen ‐ (Hubert) 

o De Popp kadasterkaarten: deel twee ‐ (Huub) 

o De vondeling Dieudonné l’Heureux ‐ (Ann Van Remoortel) 

o Uit de oude doos: bezetting van de Rijn ‐ (Ann Peeters) 

o Ontstaan van de nationale blokfluitdagen ‐ (Jan Convents en Hubert Gulinck). 

 

- Jaarboek 2023 

o 100 jaar Boerinnenbond/KVLV/Ferm afdeling Kampenhout 

o Soldaten van Napoleon ‐ Louis Leten. 

 

- Lezingen 

o Pater Jan komt een lezing geven 26 april in De Krop rond zijn werk in Suriname. Een 

voorbereidende  vergadering  hiervoor  vond  plaats  op  23  maart  (zie  affiche  als 

bijlage). 

o Nacht van de Geschiedenis (thema is nog niet gekend) 

o Leden,  die  een  lezing  wil  geven  rond  een  heem‐  of  geschiedkundig  thema,  zijn 

welkom.  

 Zo  zou  Jan  Van  hoof  graag  een  lezing  geven  rond  ketterijen  in  de  streek  en  de 

inquisitie. (zie varia) 

 

- Verdienstelijk lid 2021 

o Voor het werkingsjaar 2021 zal deze eer naar Ann Peeters gaan. Zij ontving hiervoor 

een mand met streekproducten. 

 

- Basiscursus Auteursrecht 

o Op 22 maart wordt door FARO een basiscursus Auteursrecht georganiseerd, Hugo en 

Felix zullen deze volgen om enkele vragen binnen de heemkring hierrond te kunnen 

beantwoorden.  Aangezien  Felix  zich  niet  kon  vrijmaken, werd  hij  vervangen  door 

Huub.  

o Jan Van hoof geeft aan dat aangezien hij hier les rond gegeven heeft in het verleden, 

hij zijn expertise ook ter beschikking kan stellen. 

o  

- Inventaris bibliotheek 

 

o Elke vrijdagmorgen komen Huub en Hugo samen in Villa Lucie om de bibliotheek/het 

archief van de heemkring te  inventariseren zodat dit op de website ter beschikking 

kan worden gesteld. Hulp  is altijd welkom, neem hiervoor contact op met Hugo of 

Huub. 

 



Varia 

- Cinema Campenholt 

De 2e film binnen dit project, de documentaire Leuven  ‘68, zal vertoond worden op 24 maart  in de 

Krop. Er zijn al 50 inschrijvingen. 

Het  idee  is om 2‐maandelijks/trimestrieel een  voorstelling  (documentaire/film)  te  vertonen  in het 

belevingscentrum De Krop en wel in het voor‐ en najaar, met een toegangsprijs van 5 euro. Ook films 

die opgenomen werden  in Kampenhout  zoals bijvoorbeeld  “De  tantes van Cyriel Buyse“ komen  in 

aanmerking. 

Voor  de  paasvakantie  wordt  nagegaan  of  er  voor  kinderen  iets  kan  gepland  worden  (in 

samenwerking met de Gezinsbond). 

- Lezing Ketterijen 

Lid  Jan  Van  hoof  gaat  een  lezing  geven  rond  ketterijen  in  onze  streek  en  de  inquisitie  in  het 

algemeen. Hiervoor zal een affiche worden gemaakt met als titel ‘Ketterijen in onze contreien’. Ook 

de omliggende heemkringen zullen een uitnodiging krijgen. De lezing zal ongeveer 2u duren met een 

pauze en zal ergens eind oktober doorgaan (een dinsdag of donderdag). 

- Paasquiz Scouts Berg 

De  heemkring  zal  hieraan  deelnemen met  de  vaste  quizgroep  (Felix,  Ann  Peeters, Wouter,  Erik 

Heymans & Stijn). Andere leden mogen uiteraard ook een groep vormen en zich inschrijven. 

- 30 jaar Molenstee 18‐19 juni 

Er kwam een vraag naar de heemkring of  zij eventueel enkele panelen wilden verzorgen met wat 

oude prentkaarten, foto’s van vroeger,  foto’s van personeel, om de bouw te  illustreren etc. Enkele 

panelen zijn al klaar van de tentoonstelling van het godshuis. Jean‐Marie heeft enkele foto’s van de 

afbraak en de wederopbouw die gebruikt kunnen worden. 

- Postkaarten Jean‐Marie 

Jean‐Marie  heeft  een  enorme  verzameling  aan mooie  postkaarten  vanuit  elke  deelgemeente  van 

Kampenhout  vanaf 1900.  Sommige werden nog  extra met de hand  ingekleurd. Hier  zou  iets mee 

gedaan kunnen worden. 

- Napoleon 

Project van Louis zal  in de  loop van 2023 uitgerold worden. Louis heeft een archief gevonden waar 

enorm  veel  lotelingen  voor Napoleons  leger  te  vinden  zijn,  hier wil  hij  verder  in  zoeken  voor  de 

lotelingen van Kampenhout. 

 

- Vormingen 

Cursus Oud schrift: er is vraag naar een vervolg van de cursus van Paul Behets in 4 of 5 lessen. Deze 

vorming zal in het najaar doorgaan in de leeszaal in de Krop. Deze zouden dezelfde vorm aannemen 

als de vorige reeks lessen. 

Een  lezing  rond  historisch  onderzoek  naar  doodsoorzaken  en  epidemieën  (in  samenwerking met 

Histories  vzw)  zal  georganiseerd  worden  op  7  mei.  Inschrijving  is  mogelijk  op  de  website  van 

Histories:  https://historiesvzw.be/agenda/hoe‐doe‐je‐historisch‐onderzoek‐naar‐doodsoorzaken‐en‐

epidemieen‐2/. 

- Verdwenen cafés in Kampenhout 

Agnes  had  een  vraag  naar  het  project  rond  de  verdwenen  cafés.  Dit  project  heeft  door 

omstandigheden stilgelegen, maar zal verder getrokken worden door Bieke Bockstaele. 



- Tip archieven 

Jean‐Marie heeft het online Brugs krantenarchief doorzocht voor artikels rond Kampenhout. Tussen 

1850  en  1914  zijn  er  600  hits.  Mochten  mensen  geïnteresseerd  zijn  hierin,  de  website  is 

https://erfgoedbrugge.be/collection‐pagina/historische‐kranten/. 

Voor  oude  postkaarten,  munten,  …  verwijst  Louis  naar  de  website  van  Delcampe  (zie: 

https://www.delcampe.net/nl/verzamelingen/) 

 

Volgende bijeenkomst: zaterdag 9 april 2022 te 10uur in De Krop, Dorpsstraat 9b.  

Wouter Vanderbist                Hugo Schoevaerts 
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