
 
 
 
Verslag bijeenkomst van Campenholt op 13 augustus 2022. 
 
Aanwezig: Hugo Schoevaerts, voorzitter 
Agnes Peremans, Ann Van Remoortel, Denise Croon, Erik Heymans, Felix Goossens, Hubert 
Gulinck, Huub Van der Steld, Jan Van Hoof, Louis Leten, Liesbeth Merckx, Paul Behets, Willy 
Christiaens. 
 
Verontschuldigd: Emile Debacker, Marcel Andries, Willy Schoevaerts, Willy Sevenants, Eric 
Bonckaert, Ann Peeters, Pol Hessels. 
 
Agenda 
 
1. Goedkeuring en opvolging verslag van vorige bijeenkomst 
 
Geen opmerkingen, het verslag van de bijeenkomst van 9 juli is bijgevolg goedgekeurd. 
 
2. Tentoonstelling Will Tura van 10 t.e.m. 25 september. 
 
De affiches zijn klaar. Hugo zal dan met vakantie zijn. Als er iemand die nog voorwerpen, LP’s of 
affiches zou hebben, ze zijn nog welkom. 
Er zal nog een uitnodiging naar Will Tura verzonden worden en Gerry zal de lokale pers en RingTV 
contacteren. Erik en Huub zullen helpen om de tentoonstelling op te zetten. Ook op Facebook wordt 
de nodige publiciteit gemaakt. 
Op 13 september wordt in het kader van Cinema Campenholt in de Krop de documentaire over het 
leven van Will Tura vertoond en zal het café bemand worden door Agnes, Willy en Denise. 
 
3. Jaarboek 2022: stand van zaken. 
 
Het artikel van Henri Vannoppen is al binnen en nagelezen. Paul Behets is bijna klaar met zijn 
artikel over pastoor Martinus Grietens van Berg (1603-1651). Huub zal de Popp-kaarten van 
Nederokkerzeel behandelen en Hubert Gulinck de terminologie van de schrijnwerkerij. Verder 
komen nog aan bod de Expo van 1910, een notariële akte uit 1931, Oude blokfluitdagen, de 
bezetting van de Rijn, de bouw van de Brug aan Kampenhout-Sas in 1942, de familie l’Heureux,... 
 



Naar aanleiding van de vraag hoe het gesteld is met de verkoop van het Jaarboek 2021 zal men 
tegen volgende vergadering het exacte verkoopcijfer opzoeken. Er wordt wel gemeld dat er met het 
jaarboek nog altijd een kleine winst wordt gemaakt, zelfs al was het vorige jaarboek in kleur. 
 
Er wordt druk gedebatteerd over wat men in de toekomst digitaal zou kunnen aanbieden aan leden 
en niet-leden. Huub beschikt over een digitale bibliotheek van zo’n 160.000 bladzijden die hij ter 
beschikking zou willen/kunnen stellen van geïnteresseerde leden waarin ook tientallen boeken zijn 
verwerkt van heemkringen rond Kampenhout. Er wordt in dit verband verwezen naar Hagok die een 
onderscheid maakt tussen artikels voor leden en voor niet-leden. Paul Behets meldt in dit verband 
dat men zou kunnen werken met een teaser en wie het artikel verder wil lezen, kan dat maar 
uitsluitend tegen betaling. 
 
Indien de Heemkring zou beslissen om artikels online te zetten, merkt Jan Van Hoof op dat in dit 
geval de auteur de eigenaar blijft en niet de Heemkring. In dit verband komt er ook nog een 
opmerking van Louis Leten die verwijst naar een Vertaalprogramma DEEPL voor teksten uit 
andere talen. 
 
4. Vorming. Cursus Oud-Schrift in Kampenhout. 
 
In oktober zal onze expert Oud Schrift Paul Behets met een cursus Oud Schrift starten in de 
Cultuurberg in Berg. Die cursus is zeer aan te bevelen en zal gegeven worden gedurende 4 
donderdagavonden van 19u30 tot 21u30 waar men zich nu al voor kan inschrijven. De cursus is 
voor beginnelingen en zal parochieregisters, akten van de burgerlijke stand, Popp-kaarten, 
notarisakten en schepenregisters omvatten. De cursus voor gevorderden zal in Leuven plaats 
hebben. Misschien zou men n.a.v. deze cursus binnen Campenholt kunnen starten met een 
werkgroepje rond Oud Schrift. 
 
In maart 2023 komt er dan een cursus Genealogie in samenwerking met Familiekunde, afdeling 
Leuven. 
 
5. Tentoonstelling Kampenhout-Sas. 
 
Deze tentoonstelling zal gehouden worden in De Krop van 9 december 2022 tot 8 januari 2023. 
Hiervoor zijn 24 panelen ter beschikking. Er is al veel documentatie voorhanden gaande van 
krantenknipsels, informatie over de belendende bedrijven zoals De Voecht, de Veiling, Gillemot, de 
herbergen tot historische kaarten en maquettes. Op vrijdag 9 december wordt de tentoonstelling 
geopend samen met de voorstelling van het nieuwe jaarboek. 
 
6. Restauratie Barbara kapel + historische graven op het kerkhof van Kampenhout. 
 
Er wordt in dit verband vermeld dat er dringend 3 belangrijke graven te restaureren zijn waarvan dat 
van de familie Van Bellingen het meest dringende is. Paul Behets meldt dat alle (belangrijke) 
graven die verdwijnen zouden moeten gefotografeerd worden en op de website worden geplaatst. 
Een restauratie vergt financiële middelen en de kostprijs ervan zou wel eens kunnen oplopen 
afhankelijk van de toestand van het graf want de restauratie gebeurt meestal in een atelier. In dit 
verband moet men ook een onderscheid maken tussen het belang van het graf als dusdanig 



(bouwkundig erfgoed) en het belang van de persoon die er onder ligt/lag. Voor de restauratie zijn 
bestaan er wel subsidies bij de provincie. 
 
7. Voordrachten najaar 
 
Jan Van Hoof gaat in oktober of november een voordracht geven over ketterijen in onze contreien. 
De afspraak met Bruno De Wever (vastleggen van datum) wordt in de loop van de maand 
september gemaakt. 
 
8. Uitstappen: voorstellen 
 
Er is een voorstel om een uitstap te maken naar Grimbergen waarbij we een rondleiding zouden 
kunnen krijgen in de bierbrouwerij van Grimberen en tegelijkertijd een bezoek brengen aan de 
Abdij van Grimbergen. 
 
In het voorjaar van 2023 is de uitstap naar Hamont-Achel gepland (pater Jan). 
 
9. Varia 
 
Ann Van Remoortel vraagt of er binnen de Heemkring nog mensen bereid zijn om mee te werken 
aan het project 175 jaar school en 125 jaar parochie Relst. De startviering is voorzien op 8 januari 
2023 in de kerk van Relst. Op 23 april zal dan eenmalig de processie van Relst uitgaan, met 
herinneringen van vroeger (foto’s + info aan de kapelletjes) begeleid door de fanfare. Er zal dan ook 
een tentoonstelling lopen in de kerk van Relst met als thema ‘Relst in beeld’. 
 
Naar aanleiding van de vraag hoe het gesteld is met het project van de Gazet van Campenhout, dat 
oorspronkelijk deel uitmaakte van de activiteiten rond ’10 jaar heemkring. Er wordt voorgesteld een 
uitgaven te voorzien bij het 15-jarig bestaan van de heemkring. 
 
Huub stelt de vraag wanneer de eerste metalen brug aan Kampenhout-Sas werd gebouwd. Het was 
eerst een houten brug. Is er iemand die daar meer info over heeft? 
 
Naar aanleiding van de sanering van de site Vitus in de Voortstraat wordt de vraag gesteld of er 
daar misschien nog belangrijke dingen liggen voor de Heemkring. Hiervoor werd een afspraak 
gemaakt met het gemeentebestuur en de aannemer zodat stukken (brochures, reclamefolders,) die 
betrekking hebben op de witloofgeschiedenis niet verloren zouden gaan. 
 
Volgende bijeenkomst: zaterdag 10 september 2022 te 10 uur in De Krop, Dorpstraat 9b. 
 
 
Liesbeth Merckx         Hugo Schoevaerts 
 
Verslaggever         Voorzitter 
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