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ALGEMENE VERGADERING HEEMKRING CAMPENHOLT – 
29 maart 2016         NR. 10 

 
Aanwezig: 
Raad van bestuur Marcel Andries, voorzitter 

Hugo Schoevaerts, ondervoorzitter,  
Gerry Croon, secretaris 
Huub Van der Steld, bestuurslid 

Leden: Erik Heymans 
 Hubert Gulinck 

Greet Janssens 
Emile Debacker  
 

Verontschuldigd: Jean Meeus (maakt niet langer deel uit van AV Campenholt, zie ook agendapunt 2) 
 Godelieve Goos (maakt niet langer deel uit van AV Campenholt, zie ook agendapunt 2) 

Sonia Van den Dries 
 

Afwezig:  Willy Schoevaerts 
 Roger Imbrechts 
 Geert Vanhoof 
Agenda: 
 

1) Verwelkoming & goedkeuring vorig verslag (op datum van 31 maart 2015) 
Geen opmerkingen.  
 

2) Oproep nieuwe kandidaten 
Zoals gevraagd op AV van 31 maart werd aan Lydia Keurvels gevraagd om lid te worden van de AV: ze toonde 
interesse maar geen tijd voor bijkomende engagementen. Hetzelfde werd gevraagd aan Jean-Pierre 
Magdaleens die eveneens interesse toonde doch de vraag negatief beantwoordde wegens tijdsgebrek. 
De RVB stelt Paul Behets voor om lid te worden van AV en RVB van Campenholt wat door iedereen positief 
wordt aanvaard.  
Jean Meeus en Godelieve Goos werden gecontacteerd (aangezien ze al enige tijd niets van zich hebben laten 
horen): ze wensen niet langer deel uit te maken van de AV. De AV dankt beide voor hun inzet voor Campenholt 
en wenst hun verder alle succes toe.  
 
 

3) Algemeen 
- Samenstelling Raad van Bestuur & vergaderingen 

De RVB bestaat vanaf 30 maart 2016 uit vijf personen. De bestuursleden zijn:  
 Voorzitter: Marcel Andries, Kutsegemstraat 15, 1910 Kampenhout, marcel.andries1@gmail.com 
 Ondervoorzitter: Hugo Schoevaerts, Tritsstraat 30, 1910 Kampenhout, hugoschoevaerts@gmail.com 
 Secretaris: Gerry Croon, Bukenstraat 6, 1910 Kampenhout, gerry.croon@kampenhout.vera.be 
 Bestuurslid: Huub Van der Steld, Glimwormlaan 11, 1910 Kampenhout, vdss1910@gmail.com 
 Bestuurslid: Paul Behets, St.-Martinusstraat 6, 2811 Hombeek, paul.behets@telenet.be 

 
De Raad van bestuur vergaderde in 2015 acht keer. Op aanvraag kunnen de leden van het schepencollege deze 

verslagen inkijken. 

mailto:marcel.andries1@gmail.com
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mailto:gerry.croon@kampenhout.vera.be
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- Het ledenaantal (lid-abonnees) 

eind 2010 2011 2012 2013 2014  2015  2016 (29 maart) 

      11    31   85   81  100  138 142 (+ nog 26 leden van vorig jaar nog niet betaald) 
 

- Verkoop jaarboek 
2011: 300 van de 300 
2012: 269 van de 400 
2013: 261 van de 350 
2014: 241 van de 350 
2015: 212 van de 350 

 
- Bijdragen in Gemeenteberichten  

In 2015 eerder vooral promo voor eigen activiteiten (zoals Nacht van de Geschiedenis, Open Monumentendag, 
voorstelling jaarboek 2015, …. ) 
 

- Bijeenkomsten in LABO 
In 2015 organiseerde de heemkring 4 keer een bijeenkomst in het LABO waar op informele manier over 
heemkunde/geschiedenis van Kampenhout gepraat wordt.  

 
- Actieve website: www.kampenhout.be/heemkring  

De heemkring heeft een zeer uitgebreide en goed uitgebouwde website (waarvoor dank aan Erik Heymans 
voor vrijwillig onderhoud). Statistieken van webverkeer 2015 zijn toegevoegd als bijlage.  
 

- Verwerken en beantwoorden van vragen door burgers met betrekking tot heemkunde Kampenhout 
In 2015 werden alle negen inkomende vragen behandeld. 
 

4) Overzicht activiteiten 2015 
 

Nacht van de geschiedenis 2015 (dinsdag 24 maart 2015) 
Voor de derde keer op rij vond in Kampenhout de 'Nacht van de geschiedenis' plaats. Ook deze keer sloegen 
Davidsfonds Kampenhout, Heemkring Campenholt en de gemeentelijke cultuurdienst de handen in elkaar. 
Aangezien het thema 'Landbouw' was en we in Kampenhout zijn, viel de keuze uiteraard snel op 'Witloof'. Bart 
Vleeschouwers toonde zich heel snel bereid om voor de aanwezigen (ongeveer 120 bezoekers!) een presentatie 
te verzorgen. Binnen een tijdsbestek van 2 uren wist Bart de zaal alles te vertellen over het ontstaan van witloof, 
de tradities, de gebruiken, machines, ontwikkelingen, ...  
 
Algemene vergadering (31 maart 2015) 

Jaarlijkse algemene vergadering voor de leden.  

 
Vaarhappening (vrijdag 1 mei 2015) 
Vrijdag 1 mei 2015 betekende de start van het toeristisch seizoen. Aan de vaart, ter hoogte van de brug van 
Kampenhout, kon men vanalles bekijken en beleven: boottochtje, springkasteel voor de kleinsten, standen van 
toeristische dienst Kampenhout, imkervereniging, Pasar en ook van Campenholt natuurlijk. Verschillende 
geïnteresseerden bekeken de (kleine) uitgestalde collectie van oude foto's van Kampenhout sas en snuisterden 
in onze jaarboeken.  
 

Tentoonstelling "KERK & SPELEN" (jaarmarkt 31 mei 2015) 

Weken vooraf reeds waren een aantal leden van heemkring Campenholt met de voorbereidingen van de 

tentoonstelling begonnen: intensief werd gezocht naar foto's van kermissen en processies, documenten werden 

verzameld en geordend, panelen werden voorzien en kaders werden aangekocht. […]  

(volledig verslag op de website: http://www.kampenhout.be/heemkring/activiteiten-2015-05-31-tentoonstelling-

kerkenspelen.php)  

 

 

http://www.kampenhout.be/heemkring
http://www.kampenhout.be/heemkring/activiteiten-2015-05-31-tentoonstelling-kerkenspelen.php
http://www.kampenhout.be/heemkring/activiteiten-2015-05-31-tentoonstelling-kerkenspelen.php
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Open Monumentendag 2015 - kasteeldomein Wilder (13 september 2015) 
Zondag 13 september 2015 was het open monumentendag en dit ook in Kampenhout. Naast de geleide 
bezoeken aan de grote pastorie in Kampenhout met gids Willy Vranckx, konden de mensen die zich tijdig 
inschreven ook een geleid bezoek ervaren in het kasteeldomein van Wilder. De gidsen vertelden uitbundig over 
de watervallen met vistrap (rocailles), de pas gerenoveerde ijskelder, de vele uitzonderlijke boomsoorten en de 
bouwgeschiedenis van het kasteel zelf. Campenholt werkte nauw samen met de cultuurdienst en met Regio 
Landschap Dijleland. Ongeveer 220 mensen bezochten het kasteeldomein. 
De pastorie van Kampenhout verwelkomde ongeveer 90 geïnteresseerden. Erfgoed te over in Kampenhout! 
 
Geleid bezoek tentoonstelling 'Hubert Boone, vijftig jaar actief in de traditionele muziek'  
(dinsdag 13 oktober 2015) 
Op een koude dinsdagavond vond Hubert Boone de nodige tijd om een exclusieve rondleiding te verzorgen voor 
Campenholt. Een 25-tal lid-abonnees schreven zich tijdig in. De 7

de
 ereburger van Kampenhout vertelde met veel 

smaak over zijn eerste stapjes binnen de muziekwereld via de fanfare van Nederokkerzeel, over zijn muzikale 
expedities in voormalige Oostbloklanden, over de opstart van verschillende muziekensembles gevolgd door Lp's 
en cd's, .... Teveel om op te noemen.  
 

Voordracht: De Heksenprocessen & de heks van Kampenhout (donderdag 29 oktober 2015) 
Dat heksen tot de verbeelding blijven spreken, bewees de grote opkomst tijdens de voordracht die DF 
Kampenhout, Campenholt en de cultuurdienst organiseerden op donderdag 29 oktober. De spreker was prof. 
Fernand Vanhemelryck die het thema 'heksen' met gemak aansneed. De bezoekers, ongeveer 140 
geïnteresseerden, kregen een toelichting over de beeldvorming van heksen doorheen de eeuwen, de bestrijding 
en tortuur tegen deze en nog veel meer. Uiteraard ging iedereen wel op het puntje van de stoel zitten als het 
over 'onze' heks ging, de heks van  
 

Deelname Genealogische bijeenkomst in Ravenstein (Boortmeerbeek - 14 en 15 november 2015) 

Naar jaarlijkse gewoonte namen wij deel aan het 17
de

 genealogisch weekend in de oude pastorij van Hever. Onze 

boeken werden er te koop aangeboden en informatie aangaande Campenholt werd verstrekt aan 

geïnteresseerden. Alhoewel niet zoveel bezoekers, is het een prima plaats om te netwerken.  

 

Voorstelling Jaarboek 2015! (5 december 2015) 
Op zaterdag 5 december 2015 was het een meer dan gezellige drukte in het café ’t Labo. Campenholt stelde 
immers haar vijfde jaarboek voor! Voorzitter Marcel Andries nam het woord en bedankte iedereen die zich 
inzette om van dit jaarboek terug een succes te maken. In de eerste plaats de auteurs, die zorgden voor een fijne 
collectie van schrijfsels met uiteenlopende thema's. Maar ook de leden van het redactieteam, Steven Vermeylen 
en Hubert Gulinck, verdienen zeker een pluim voor het naleeswerk! Paul Behets, al van in het begin een trouwe 
en gedreven kracht van Campenholt, mocht het eerste exemplaar in ontvangst nemen.  
 

Kerstmarkt in Kampenhout (22 december 2015) 
Voor de tweede keer organiseerde de gemeente een kerstmarkt in en om het gemeenteplein van Kampenhout. 
In vergelijking met de eerste editie van 2014 was er dubbel zoveel volk en bijna twee keer zoveel deelnemende 
marktkramers en verenigingen. 
Campenholt mocht niet ontbreken en had weer een gezellig standje opgebouwd in de Glazen Zaal. Ook deze 
bleek dit jaar een schot in de roos. Vele toevallige passanten maakten voor de eerste keer kennis met de 
heemkring, velen werden met plezier lid-abonnee. Het nieuwe jaarboek werd vlotjes verkocht en gesmaakt.  
 

5) Overzicht activiteiten 2016 
 

Dinsdag 22/3/2016- Nacht van de geschiedenis voor de eerste keer ‘met’ inschrijvingen vanwege de 
wijnproeverij. In totaal 54 inschrijvingen.  
 
Maandag 4/4/2016 Bij KVLV tonen van oude foto’s en prentkaarten met beamer. 
Marcel en Huub zullen dit uitvoeren.  

Zondag 17/4/2016 Fietstocht (25 km) langs de Dijlelinie ingericht door Greet met Willy Vranckx als gids. 
Vertrek om 14u aan Villa Lucie en einde rond 17u.  
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Zaterdag 21/5 en zondag 22/5/2016 Tentoonstelling van de St.-Sebastiaansgilde in de Glazen Zaal (OCMW). 
 
Zondag 29/5/2016 Fietsevenement ‘Brouwersroute’, ingericht door Pasar en Donjon Ter Heyden, van het Labo 
naar Rotselaar, heen en terug (51 km).Campenholt voorziet een info- en boekenstand aan het Labo.  
 
Zondag 11/9/2016 met Kampenhout-kermis en Open Monumentendag: tentoonstelling met PowerPoint- 
presentatie over Marcinelle en de link met Kampenhout door Ellen en Hugo in Glazen Zaal 
 
Zondag 17/12/2016 Combinatie van voorstelling jaarboek 2016 met een tentoonstelling door werkgroep Ars 
Moriendi in Park van Relst 
Voorstel komt van Paul en de werkgroep rond begrafenisrituelen Ars Moriendi (WAM). 

 

6) Financieel overzicht werkjaar 2015 
 

 

Saldo 01/01/2015 om 00u00:  + 2.565,51 euro 

 

Inkomsten 

 

Subsidies:                                           1250,00 

Verkoop jaarboek 2011:                     15,00 

Verkoop jaarboek 2012:                   150,00 

Verkoop jaarboek 2013:                   125,00 

Verkoop jaarboek 2014:                 1080,00 

Verkoop jaarboek 2015:                 2115,00  

Lidgeld 2015:                                      160,00 

Lidgeld 2016:                                      360,00 

% verkoop boek ‘Verraderlijk 

Speelgoed’                                         150,00 

Diversen:                                              69,27  

  

 

 

 

Totaal :                                        + 8.039,78  

 

 

 

 

 

Uitgaven 

 

Aankoop materiaal + boeken:           958,95 

Verzekeringen:                                     104,88 

Verzendingskosten:                             118,13  

Drank, e.a.:                                           580,80 

Km-vergoeding:                                     61,53 

Sprekers:                                                 63,52  

Lidmaatschappen:                                40,00 

Drukwerk Jaarboek 2015:               3508,87  

Diversen:                                              440,19 

 

 

 

 

 

 

Totaal :                                          - 5.876,87 

 

Saldo 01/01/2016 om 00u00:                                                                  + 2.162,91 euro 

 
 

7) Varia 
- De AV polst naar de lopende samenwerkingsverbanden met aangrenzende heemkringen. Er wordt 

meegedeeld dat er uitwisselingen bestaan tussen de o.a. Zemst, Haacht, Steenokkerzeel (info aan elkaar 
bezorgen, doorgeven jaarboeken, …. ) 

- Gelet op het niet doorgaan van de geplande bezoeken aan Ieper of Marcinelle (i.s.m. KVLV) wordt er 
aangehaald dat er best gezocht wordt naar activiteiten die men privé moeilijk(er) kan realiseren.  

- De heemkring zal een nieuw stamlokaal krijgen op de 1
ste

 en 2
de

 verdieping van de zusterschool van Berg. 
momenteel zijn er al werken aan de gang (uitbreken valse muren/plafonds).  
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- Betalend gedeelte site: Jeanne heeft heel wat werk verricht wat betreft gezinsreconstructies e.d. Die staan nu 
gratis te consulteren op de site. Op voorstel van Jeanne en met goedkeuren van RVB wordt voorgesteld een 
betalend gedeelte op de site in te richten. Voor 5 euro is men dan lid en mag men een jaar lang alle (anders 
afgeschermde) info consulturen (waaronder dus die gezinsreconstructies, maar ook verslagen, …. ). 
Webmaster Eric zal hiervoor het nodige uitwerken. 

- De webmaster laat weten dat de gemeente zal werken met een andere hosting. De Webmaster zal een aparte 
site oprichten voor Campenholt (www.campenholt.be). Jaarlijkse kostprijs voor deze is rond de 50 euro. 

- Hubert meldt dat hij werkt rond historische geografie van Kampenhout, samen met o.a. Jean-Marie Verhulst 
en Erik Bonckaert (werkgroep). Hier zal ook wel eens een tentoonstelling uit voort vloeien.  
 

 
 
 
 
 
Marcel Andries,         Gerry Croon 
        
Voorzitter        Secretaris 
 
 
 

http://www.campenholt.be/
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