
 

 

Verslag van de bijeenkomst van Campenholt op 10 december 2022 

Aanwezig: Felix Goossens (plaatsvervangend voorzitter),  

Agnes  Muyldermans,  Ann  Peeters,  Ann  Van  Remoortel,  Eduard  Celens,  Erik  Heymans,  Hubert 

Gulinck, Huub Van der Steld, Jan Van hoof, Jean‐Marie Verhulst, Karine Empereur, Liesbeth Merckx, 

Marcel Simons en Wouter Vanderbist. 

Verontschuldigd:  Hugo  Schoevaerts  (voorzitter),  Agnes  Peremans,  Denise  Croon, Marcel  Andries, 

Paul Behets & Willy Christiaens. 

Agenda 

1. Verslag bijeenkomst 12 november 

Het verslag van de vorige bijeenkomst, mits een spellingscorrectie, werd goedgekeurd. 

2. Kapelletjes in Vlaanderen 

Vanuit PARCUM kwam een vraag omtrent onze kapelletjes aangezien zij al een jaar bezig zijn met de 

inventarisatie van alle kapellen  in Vlaanderen. Zo hebben ze natuurlijk al de basisinfo en hebben ze 

de  bisdommen  gecontacteerd;  concreet  zijn  ze  dus  vooral  op  zoek  naar  de  bestaande  lokale 

verhalen, zoals bv.  lokale  ‘mirakels’, om deze mee op  te nemen  in de  inventarisatie en hebben  ze 

hiervoor een algemene vraag rondgestuurd. 

Hierrond kwam een voorstel van Ann Peeters om misschien met enkele personen een uitstap te doen 

naar het bisdom om daar  in de archieven  te duiken en  interessante  info voor ons  te verzamelen. 

Daarnaast  werd  ook  opgemerkt  dat,  aangezien  PARCUM  vooral  naar  nog  bestaande  kapelletjes 

zoekt, er waarschijnlijk voldoende info rond jonge kapellen uit de 20e eeuw in de gemeentearchieven 

zou terug te vinden moeten zijn. 

3. Herbestemming Christusbeeld Molenstee 

Door Hugo werd een brief naar de gemeente gestuurd met vragen rond de herbestemming van dit 

beeld. Er was nog niets gepland, waarom weten we niet, en de bal werd naar ons terug gespeeld met 

eventuele mogelijkheden. Het eerste belang is de borging van het beeld. Als dit op dezelfde plek kan 

blijven staan met een tijdelijke berging van het beeld elders tijdens de werken, zou dit ideaal zijn. Een 

vraag rond de conditie van het beeld kwam naar boven en hierop werd gesuggereerd om eventueel 

contact op te zoeken met scholen die zich specialiseren in restauratie om van het beeld een casus te 

maken en zo een restauratie te verkrijgen. 

 



4. Straten met vrouwennamen 

Recent werd er ons ook een vraag gesteld vanuit de gemeente omtrent voorstellen voor vrouwelijke 

straatnamen, nadat werd vastgesteld dat mannen hier veel meer gerepresenteerd zijn dan vrouwen. 

Dit  is al een oude vraag en enkele  jaren geleden hadden we  toen al een voorstel geleverd aan de 

gemeente nl. Josyne van Vlasselaer, dit liefst als het een straat zou betreffen in de Vierstraten wijk. In 

de  discussie  werden  enkele  andere  voorstellen  geopperd:  Zuster Magdalena  (Relst),  ‘Lamanter’, 

(refererend  aan  de  huisartsenpraktijk  Lamanterveld,  die  genoemd  is  naar  het  nabijgelegen 

Lamanterveld),  wat  een  synoniem  voor  ‘meisje  van  plezier’  zou  zijn,  en  Frieda  De  Coninck,  een 

Kampenhoutse schilderes. 

Twee  vereisten  kwamen  naar  boven  die  belangrijk  bevonden werden:  Ten  eerste moet  het  een 

vrouw  betreffen  die  een  unieke  en  of  eerste  prestatie  heeft  gedaan,  op welk  vlak  dan  ook.  Ten 

tweede, merkte  Karine  op,  is  zo’n  naam  het meest  effectief  als  de  persoon  te  linken  is  aan  de 

omgeving van de nieuwe straat zelf. 

5. Voorstellen Jaarboek 2023 

We beginnen er al vroeg mee, met de hoop dat we op het einde van de rit Gerry wat rust kunnen 

gunnen  in  het  samenstellen  en  afwerken  van  het  jaarboek. Verschillende  voorstellen  van  artikels 

werden  doorgeschoven  en  zouden  dus  eventueel  aan  bod  kunnen  komen  in  het  jaarboek  2023: 

Radiobaken  Weisetter  (Hugo  &  Huub),  Popp‐kaart  van  Nederokkerzeel  (Huub),  bossen  van 

Kampenhout (Hubert), Mollinger & Schoonhoven (Wouter), Napoleontische soldaten te Kampenhout 

(Louis),  de  witlofveiling  (Ann  Van  Remoortel),  Lamanter  (Felix),  Retro  1910:  doodsprentje 

Wappenaert, KVLV Kampenhout 2023 (Hugo), Expo 1910 (Stijn) en eventuele artikels van Vannoppen 

en Paul. 

6. Voorstellen uitstappen 2023, cinema Campenholt & lezingen 

Een nieuwe werkgroep of alleszins een nieuwe trekker is nodig om eventuele uitstappen te plannen 

en  vast  te  leggen.  Karine  Empereur wil  zich  daar  voor  engageren.  Enkele  voorstellen  kwamen  al 

spontaan aan bod,  zoals de catacomben  in Brussel bij het Coudenberg‐paleis  (Erik), een gidsing  in 

Leuven rond de vaart (Ann Peeters), en een uitstap naar de steenbakkerijen in Boom waar een heel 

project rond opgestart werd, een uitstap naar Hamont‐Achel. 

Wat wel al besloten, of eerder geopperd werd, is om te mikken op zo’n twee uitstappen per jaar. 

Rond  cinema  Campenholt  (films  én  docu’s)  werden  ook  al  enkele  voorstellen  gedaan  voor  het 

komende jaar: de oude film van De Witte, Boerenpsalm, Quadrophenia, Pallieter en Mira. 

Voor lezingen is het idee om Bruno De Wever uit te nodigen nog altijd aanwezig als de planning lukt, 

J‐M Nevens  is een kenner van postzegels en komt  in  februari een  lezing geven  ingericht door het 

Davidsfonds. 

Het  idee om ook  lezingen/presentaties te geven op kleinere schaal, zoals bv. het Labo  in plaats van 

direct de theaterzaal van De Krop, werd geopperd. 

 



 

7. Vormingscursus genealogie 

Aangezien Paul Behets niet aanwezig was, kon hier niet veel rond gezegd worden, buiten dat deze 

ergens  in  het  voorjaar  zou  plaatsvinden  en  dat  een  mail  met  datavoorstellen  eventueel  kon 

opgemaakt worden. 

8. Permanentie tentoonstelling Sas & Kerstmarkt 20/12. 

De permanentie voor de tentoonstelling ’t Sas heeft nog enkele gaten in de planning maar die komen 

wel in orde. Voor de Kerstmarkt is dit in orde. 

9. Kampenhouts dialect: stand van zaken + opmerkingen 

Ann  kent  personen,  die  een  eindwerk  rond  het  Bergse  dialect  schreven.  Zij  gingen  dit  haar  eens 

bezorgen, zij zal dit nog eens navragen. 

Erik merkt op dat  in Dendermonde het dialectwoordenboek gecombineerd werd met bijnamen van 

mensen uit de streek, eventueel iets om bij ons mee te nemen? 

Hubert herinnert  zich een  recente oproep vanuit de UGent om dialectsprekers  te vinden geboren 

voor 1960. Eventueel kunnen zij ons helpen? Hun website is  dialectloket.be 

Er  zouden  lessen  dialect  in Nederokkerzeel  geweest moeten  zijn,  tijdens Okkeziel  bruist,  contact 

werd opgenomen met hen. 

Om ervoor te zorgen dat al deze ideeën niet louter ideeën blijven, werd geopperd om een werkgroep 

op te starten in samenwerking met Oscar Dekeyser.  Ann Peeters, Karine en Wouter willen hier alvast 

aan meewerken. 

10. 100 jaar watering Barebeek 

Kenner en bezieler van de watering van de Barebeek, Jan Van hoof, meldt ons dat volgend jaar deze 

openbare instelling die de waterlopen onderhouden en belastingen hiervoor int, 100 jaar zal bestaan. 

Er zijn veel verhalen rond de Barebeek, zo werden bv. stenen vanuit de steengroeve te Perk vervoerd 

naar Mechelen te water, waarrond  iets gedaan moet worden. Er  is al eens een Barebeekwandeling 

geweest, maar die had weinig met het eigenlijke verhaal van de watering te maken volgens Jan. 

11. Erfgoedcafé 

De resultaten van de gesprekken zouden tegen ergens  januari/februari verwerkt zijn en dan zou er 

terug contact met ons opgenomen. 

12. Varia 

Ons  lid Eduard Celens, al 50  jaar  inwoner van Ter Bronnen en oorspronkelijk afkomstig van Malle, 

mogen we voor het eerst op onze maandelijkse bijeenkomst begroeten. 



Bij een studiedag rond bomen‐ en houtig erfgoed werd het  idee opgevat om aan een  inventaris te 

beginnen  van  interessante  bomen  in  Kampenhout.  In  Relst  is  een  bomenchirurg  komen  wonen, 

waardoor het interessant zou zijn om hem erbij te betrekken. 

Volgende bijeenkomst: zaterdag 14 januari 2023 te 10 uur in De Krop, Dorpsstraat 9b.  

 

Wouter Vanderbist              Felix Goossens 

Verslaggever                Plaatsvervangend voorzitter 
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