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Aanwezig: 
  
Raad van bestuur: Hugo Schoevaerts, voorzitter 
 Gerry Croon, secretaris 

Huub Van der Steld, bestuurslid 
Felix Goossens, bestuurslid 

 
Leden: Hubert Gulinck 
 Emile Debacker  
 Erik Heymans 
   
Verontschuldigd: Willy Schoevaerts 

Sonia Van den Dries 
 Stijn Simons 
  Wouter Vanderbist, bestuurslid 
 Steven Vermeylen 

Marcel Andries, penningmeester 
 

 
De algemene vergadering is rechtsgeldig: van de 13 stemgerechtigden zijn er 7 aanwezig.  
 

1) Verwelkoming & goedkeuring vorig verslag (op datum van 26 maart 
2019) 
 

 Het verslag wordt goedgekeurd.   
 
De vergadering stelt voor om in de toekomst, komende verslagen van de Algemene 
Vergadering, per email te ontvangen. De leden krijgen dan een week tijd om te 
reageren. Niet reageren wordt geïnterpreteerd als goedkeuring van het verslag.  
 

 

2) Overzicht Raad van bestuur & werkgroepen 
 

- Samenstelling Raad van Bestuur & vergaderingen 
De RVB bestaat uit zes personen. De bestuursleden zijn:  

 Voorzitter: Hugo Schoevaerts  
 Ondervoorzitter: Marcel Andries  
 Secretaris: Gerry Croon  
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 Bestuurslid: Huub Van der Steld 
 Bestuurslid: Felix Goossens 
 Bestuurslid: Wouter Vanderbist 

 
De Raad van bestuur vergaderde in 2019 vijf keer.  

 

- Het ledenaantal: lid-abonnees + consultatie registers 
eind 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
       11    31   85    81  100  138  183  217  223  224 
(2019 = leden 199 + consultatie registers 25) 

 

- Verkoop jaarboek Campenholt 
2011: 301 van de 300   (1 exemplaar terug gekregen) 
2012: 293 van de 400 
2013: 287 van de 350 
2014: 272 van de 350 
2015: 256 van de 350 
2016: 272 van de 350 
2017: 231 van de 350 
2018: 303 van de 350 
2019: 213 van de 350 

 

- Verkoop boek ‘Kampenhout in de Eerste Wereldoorlog’ 
252 van de 350 

 

- Bijdragen in Gemeenteberichten  
In 2019 vooral promo voor eigen activiteiten (Nacht van de Geschiedenis -  voorstelling 
jaarboek 2019 en bijhorende tentoonstelling) 
 

- 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 2019 zijn toegevoegd als 
bijlage.  
 

- Facebook: facebook.com/campenholt/ 
Regelmatig worden er korte berichten op facebook geplaatst. 
 

- WAM (Werkgroep Ars Moriendi) onder leiding van Paul Behets heeft een actieve rol gespeeld 
bij het proces van (her)definiëring van het funerair erfgoed van Kampenhout (werkgroep 
Funerair Erfgoed) 
 

- WO I (Werkgroep Kampenhout in WO I): Felix Goossens, Hugo Schoevaerts en Huub Van der 
Steld blijven de dossiers van het project verder opvolgen. 

 
- Kapellekens in Kampenhout: werkgroep onder leiding van Felix Goossens aangaande historiek 

van de kapellekes in Kampenhout met als een van de doelen, de restauratie van de kapel ter 
ere van de H. Barbara in de Wilderse Dreef aan het domein van de familie de Broqueville. 
 

- Werkgroep “bidprenten en doodsbrieven”.  Deze werkgroep heeft sedert het ontstaan van de 
heemkring bidprenten en doodsbrieven van meer dan 10.000 personen uit voornamelijk onze 
en soms ook omliggende gemeenten gedigitaliseerd en via een alfabetische lijst op de website 
openbaar gemaakt.  Op aanvraag worden kopieën van deze documenten beschikbaar gesteld.  
Het is een rijke bron van informatie van genealogen voor het samenstellen van een stamboom. 
 

http://www.kampenhout.be/heemkring
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- Werkgroep Archivering. Eerste vergadering 19 januari 2019. Archieven spelen een heel 
belangrijke rol bij de studie van het verleden en vormen het patrimonium en de identiteit van 
elke samenleving. Zij vormen de grondslag van de kennis van de geschiedenis en dragen bij tot 
de bewaring van het geheugen en zijn ons erfgoed en ons cultureel patrimonium, dat wij 
kunnen nalaten aan ons nageslacht. Ook buigt de groep ondertussen naar de digitale 
archivering. Want duurzaam archiveren van digitale informatie houdt ze niet alleen 
raadpleegbaar maar laat bovendien ook toe om ze snel terug te vinden, breed toegankelijk en 
vlot herbruikbaar te maken. De werkgroep is een samenwerking tussen en met Erik Heymans, 
Wouter Vanderbist, Lydia Keurvels, Stijn Simons, Hugo Schoevaerts en Felix Goossens. 

 
- Werkgroep “Tram Brussel-Haacht”. In 2019 is er naar aanleiding van de tentoonstelling 

“Vervoer” in Nederokkerzeel op de website een nieuw hoofdstuk gewijd aan de tram, die 
vroeger van Brussel-Schaarbeekse Poort naar Haacht-Statie en verder via Haacht-dorp tot 
Keerbergen en Mechelen reed.  Op een landkaart wordt het traject met zijn halteplaatsen 
aangeduid en het geheel wordt verlucht met oude prentkaarten.  Dit onderwerp zal in 2020 
nog verder uitgebreid worden met andere informatie, zoals Kampenhoutse werknemers van 
“den boerentram”, uurregelingen, verhalen over gebeurtenissen, enz. 

 

 

3) Overzicht activiteiten 2019 
 

 
(voor foto’s, zie website: http://www.kampenhout.be/heemkring/activiteiten.php) – Zie ook 
Jaarboek 2019. 
 
Documentatiecentrum in Villa Lucie: iedere dinsdagavond kunnen leden en bezoekers er terecht voor 
informatie en een informele babbel. 
 
Maandelijkse bijeenkomst Labo: iedere twee zaterdag is er om 10.00 een bijeenkomst voor de leden 
in het Labo. De stand van de werkgroepen wordt er besproken alsook de planning en organisatie van 
toekomstige projecten. 
 
Maandelijkse bijeenkomst in de Bib: iedere vierde zaterdag zijn we aanwezig in de Bib voor een ruim 
publiek. Bezoekers kunnen er info krijgen over de werking van de heemkring. Meegebrachte stukken 
kunnen er gescand worden.     
 
UITSTAP ABDIJ VAN AVERBODE & WERKBEZOEK OMTRENT DE PRIORIJ VAN LIST  
(16 FEBRUARI 2019) 
Het bezoek bestond uit twee delen: in de voormiddag en op initiatief van Greet Janssens een 
rondleiding in een deel van de abdij dat we uitzonderlijk konden bezoeken onder leiding van de 
archivaris van de abdij, pater Herman Janssens. Naast een aantal oude archiefstukken en kaarten 
konden we er ook het schilderij van de Priorij van List te bewonderen. 
 
Ook kwamen we meer te weten over de geschiedenis van de Sint-Michielsabdij van Antwerpen. In de 
kloostergang konden we de verschillende staatsieschilderijen van de abten bekijken. ’s Middags 
hebben we lekker gegeten in Het Moment. 
In de namiddag werd een film getoond omtrent het leven in en rond de abdij (abdijhoeve, drukkerij,…). 
De abdij was immers ook bekend als drukker en uitgever van de jeugdtijdschriften Zonneland en 
Zonnekind. Daarna was er een gegidste rondleiding op het abdijdomein en in de abdijkerk. 
 
HOLTCAMPEN VERSLAAT CAMPENHOLT QUIZ-AVOND (15 MAART 2019) 

http://www.kampenhout.be/heemkring/activiteiten.php
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Ofschoon onze grijze celletjes niet aan de haal gingen met een gewonnen verwenweekend, dat het 
geen tweede prijs werd met een bierassortiment of een derde, vierde en vijfde prijs werd met een iets 
gezondere groenten- en fruitmand, mag onze deelname met liefst twee ploegen (met name 
‘Campenholt’ en Holtcampen’) de annalen van de kring ingaan als een zeer geslaagde ontspannen 
avond waar de olympische gedachte de boventoon voerde. 
Zelfs de soms wegvallende akoestiek, met als gevolg dat we de vraag niet hadden gehoord, kon ons in 
ons enthousiasme niet verhinderen om onze antwoordbladen volledig ingevuld af te geven. Alleen de 
jeugdige beats en tv-feuilletonvragen lagen wel op het voorste van onze tong maar konden we niet 
correct op papier krijgen. Ondanks deze puntjes kunnen we toch alvast met een tevreden gevoel 
terugkijken en werd ploeg Campenholt via een fotofinish nog net voorbijgestoken door ploeg 
Holtcampen, die maar liefst 70 punten van de 90 punten die er te verdienen waren, scoorde. 
 
NACHT VAN DE GESCHIEDENIS (19 MAART 2019) 
De ‘Nacht van de Geschiedenis’ is een jaarlijks weerkerend evenement dat ingericht wordt door het 
Davidsfonds. Maar sinds enkele jaren wordt ‘De Nacht’ in Kampenhout mede ondersteund door de 
Heemkring Campenholt. Dit jaar stond dit evenement in het teken van ‘Meesterschap/vakmanschap. 
Op dinsdag 19 maart 2019 werd Obrecht De Boer in Kampenhout uitgenodigd om zijn verhaal te doen 
als meester-restaurateur van de volledige restauratie in navolging van de conservatiebehandeling 
2016, van het schilderij ‘De Rust op de tocht naar Egypte’. Een 18de eeuw schilderij, olie op doek dat te 
bewonderen is in de Onze Lieve Vrouwkerk van Kampenhout.  Obrechts De Boer maakt deel uit van 
een team van gekwalificeerde restauratoren van de cvba Iparc (Het International Platform for Art 
Research and Conservation, dat tevens ook gevestigd is in Kampenhout. 
Aan de hand van een powerpoint presentatie werden de aanwezigen ingewijd in de geheimen van een 
meester-restaurateur en kregen we de basisbegrippen mee van de producten waarmee gewerkt wordt 
als ook de technieken en behandelingsmethodes. Ook werd ook ingezoemd op de evolutie van 
waterige reinigingsmethodes in plaats van de toxische solventen. 
 
ERFGOEDWANDELING: "WEGEN, BEKEN EN STENEN" (16 MAART 2019) 
Onder leiding van Hubert Gulinck en over een afstand van ongeveer zes kilometer verkenden we 
markante plekken en objecten omheen en in Kampenhout-dorp. Het ging vooral over het wegennet en 
over beken in hun landschappelijk en historisch kader, en we eindigden in het dorp met een detailblik 
op de natuurstenen van historische gebouwen. Een tiental leden van de heemkring namen deel en 
achteraf werd gepleit voor nog meer zo'n wandelingen. 
 
TENTOONSTELLING: 110 JAAR SINT-JOZEFKERK RELST EN HAAR BEDIENAARS (5-6 MEI 2019) 
BEKEKEN DOOR DE OGEN VAN ZUSTER MAGDALENA 
110 jaar (1909-2019) Sint-Jozefkerk in Relst-Kampenhout vond de Heemkring Campenholt een ideale 
gelegenheid om in het kader van deze 110-jarige, niet alleen de opbouw van het gebouw voor te 
stellen maar ook om zijn bedienaars in de verf te zetten.  
Zuster Magdalena, liet ons, via haar prachtige notities, een schat van de Relstse parochiegeschiedenis 
na. Zij is onze gids. Aan de hand van een dertigtal panelen en heel wat kerkattributen uit de 
verzameling van de Kerkfabriek Sint-Jozef kon de bezoeker zich een beeld voor de geest brengen van 
de op- en uitbouw van de Sint-Jozefkerk. Ook de CV's van de bedienaars van de kerk en de priesters 
die afkomstig waren uit Relst werden door de aanwezige bezoekers gesmaakt. In primeur werd tevens 
ook het notitieboek tentoongesteld van zuster Magdalena, één van de meest memorabele zusters die 
in Relst woonde. 
Op 1 oktober 1913 kwam zij naar Relst waar zij, na een korte onderbreking, zou verblijven tot aan haar 
dood in 1960. Generaties meisjes herinneren zich zuster Magdalena als een kordate leerkracht, klein 
van gestalte en muzikaal begaafd (zij was de halfzuster van Flor Peeters, organist van de Sint-
Romboutskathedraal in Mechelen). Zij schreef zorgvuldig in een aantal boeken, zowat 40 jaar 
parochiegeschiedenis van de parochie Sint-Jozef neer. Aan de hand van deze notities met door haar 
gegeven op- en aanmerkingen werd de tentoonstelling opgebouwd.  
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Naast fraaie fragmenten die betrekking hadden zowel op de bouw van de kerk, de aanstelling van de 
pastoors en feestelijke inhalingen van de nieuwe priesters, werd voor het eerst ook een 'ciborie' uit de 
schatkamer van de Sint-Jozefkerk van Relst aan de bezoeker getoond. De ciborie (een versierde houder 
waarin de gewijde hosties worden bewaard) was een geschenk van mevrouw De Bruyn-Dauw, 
bewoonster van kasteel Ten Opstal en één van de weldoeners van Relst, aan de eerste pastoor van de 
in 1898 opgerichte nieuwe parochie, Joannes Vermylen. De ciborie is een creatie van de Antwerpse 
edelsmid Jos Junes, die heel actief was einde 19de eeuw en eerste kwart 20ste eeuw en heel wat 
naambekendheid verworven heeft in gans Vlaanderen en daarbuiten. 
 
UITSTAP VOORMALIGE LANDLOPERSKOLONIE EN GEVANGENISMUSEUM MERKSPLAS  
(1 JUNI 2019) 
Zaterdag, 1 juni 2019 bezochten 19 leden van de heemkring Campenholt de voormalige 
landloperskolonie te Merksplas, op initiatief van Marcel Simons en Emiel Debacker. De weergoden 
waren ons goed gezind. 
Ter plaatse werden we hartelijk ontvangen op het prachtige domein en werd ons een 
"klosjaarskramiekse" aangeboden (bruin kramiekbrood met marsepein), heerlijk. Ondertussen kregen 
we een waterval aan anekdotes en getuigenissen van een ex-cipier van de gevangenis Merksplas te 
horen,... met het nodige entertainmentgehalte. 
Later in de ochtend stond een gegidst bezoek aan het gevangenismuseum op de agenda (ter info: het 
museum bevindt zich in de kelders van de kapel van de kolonie). In het gevangenismuseum leerden we 
het cultuurhistorisch verhaal van de vagebonden in de landloperskolonies van Merksplas en Wortel, 
dat onlosmakelijk is verbonden met de context van de armoede en justitie. De gids vertelde de 
geschiedenis van 'Straffen door de eeuwen heen' van het Belgisch gevangeniswezen, en van 'Het leven 
zoals het was' van de landlopers, die werden opgesloten toen armoede nog een misdrijf was. 
Na het middagmaal was er een gegidste cultuurhistorische wandeling langs het "vagebondspad", door 
de gerestaureerde en nog te restaureren gedeeltes van de landloperskolonie. De cipiers kregen 
vroeger op het domein een eigen huis en konden beschikken over een eigen school, hospitaal, 
zwembad,... Er was zelfs een eigen steenbakkerij. De restauratie van de gebouwen is zeer geslaagd en 
men denkt zelfs om een nominatie voor de erkenning op de lijst van Unesco Werelderfgoed in de 
wacht te slepen.  
Na een laatste drankje in het bezoekerscentrum van het domein keerden we na een voldane dag terug 
huiswaarts. Met dank aan de gelegenheidschauffeurs en organisatoren. 
 
OPEN MONUMENTENDAG (8 SEPTEMBER 2019) 
Het open stellen van het kasteel Van Bellinghen door Goedele en Geert kon rekenen op een ruime 
publieke belangstelling met ongeveer 1.500 bezoekers. Een echt succes! Ondanks de slechte 
weersvoorspelling waren de weergoden ons goed gezind en zorgden voor een aangename zonnige 
dag. Samen met alle randactiviteiten (o.a. De Plukheide, schilderijen, beeldhouwwerken, bloemen, 
lokaal bier, oldtimers,...) heeft ook de heemkring een bijdrage geleverd. De collectie prentkaarten in 
de Koeistraat kon ook rekenen op speurende blikken en gaf aanleiding tot aanvullende uitleg 
zoals: 'dat heb ik daar nog weten staan!!!' tot: 'waar was dat dan juist???'. We hebben ook meerdere 
lovende reacties ontvangen. 
In de pers vernamen we dat de gemeenteraad van Kampenhout op 21 oktober 2019 besliste om dit 
pand aan te kopen en om te vormen tot gemeentehuis. Dat belooft weer een nieuw hoofdstuk aan dit 
gebouw …  
 
UITSTAP MUSEUM BELGISCH-FRANS VERZET & GASTHUISSITE AARSCHOT (22 SEPTEMBER 2019) 
Op 22 september 2019 trok een 25-koppige delegatie van onze heemkring naar Tielt-Winge om een 
bezoekje te brengen aan het Hagelands Huis van het Belgisch-Frans Verzet. Een zeer enthousiaste 
museumeigenaar gaf ons een unieke kijk op het verzetsleven in West-Europa tijdens de Tweede 
Wereldoorlog en meer bepaald in België en Noord-Frankrijk. De ongelijke strijd van de gewone burger 
via sabotage, vervalsingen en aanslagen tegen de Duitse bezetter en de horror van het nazisme, 
verdienen nog steeds de volle aandacht van de aankomende generaties. Het zwaartepunt van de 
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collectie en onderzoek ligt bij de weerstand van het eerste uur, letterlijk vlak na de capitulatie in 1940. 
Daarnaast wordt ook het soms diverse spectrum van de bevrijdings-weerstand aangekaart, in al zijn 
facetten. De vroegoorlogse collectie behoort tot de meest unieke van West-Europa en bestaat enkel 
uit gedetailleerde items, documenten, foto’s en voertuigen, die de ziel van hun eigenaars en hun 
verdoken acties en leven onder de Duitse bezetter weer tot leven brengen. 
 
Na de lunch in ‘Het Dorpsgenot’ in Rillaar werden we opgewacht door stadsgids Marcel in het Stedelijk 
Museum van Aarschot om ons het reilen en zeilen van de Gasthuissite uit de doeken te doen. 
Op het einde van de 20ste eeuw was de kapel door verwaarlozing in slechte toestand. Het regende 
binnen, de bepleistering viel van muren en gewelven en de verwarming liet te wensen over. Na 
overleg beslisten het OCMW-bestuur en de geestelijkheid de laatste misviering te houden op 4 
november 1990. Na de sluiting van de kapel organiseerden de leerlingen Beeldende Kunsten van het 
Sint-Jozefscollege er in mei 1991 hun tentoonstelling onder de titel Grauwvuur.  
 
Met hun beelden en installaties en in hun brochure klaagden zij scherp de verwaarlozing door de 
stedelijke overheid aan. De stad Aarschot besliste in 1994 om de vrijgekomen gasthuissite met de 
zeven huizen in de Gasthuisstraat te verwerven. Het stadsbestuur had grootse plannen met het 
domein. De klooster- en ziekenhuisgebouwen zouden het historische kader vormen waarbinnen o.a. 
het Cultureel Centrum Het Gasthuis gestalte zou krijgen. Ook werden een aantal interieurs en 
meubilair beschermd zoals de kloostergang met de 17de eeuwse glasramen en de apotheek met 
inboedel. De renovatie en herbestemming van de gebouwen werd in diverse fasen aangepakt. Het 
verbouwingsdossier werd op 29 juni 1995 toevertrouwd aan de Aarschotse architect Peter Van den 
Broeck. Hij zou later ook de dossiers van de andere gebouwen op de site behandelen. 
 
OPKUIS GRAFMONUMENTEN BEGRAAFPLAATS KAMPENHOUT (05 & 12 OKTOBER 2019) 
Begraafplaatsen hebben een waardevolle betekenis in het behoud van ons historisch erfgoed. Zij zijn 
een plek om de doden te begraven, met graftekens die de herinnering levendig houden. Veelal vormen 
ze ook een groene oase en een rustplaats. Hun karakter wordt bepaald door fauna en flora, 
beeldhouwkunst, landschapsarchitectuur, dichtkunst en een geschiedenis die vaak teruggaat tot de 
18de en 19de eeuw. 
Met deze zorg om behoud, namen enkele leden van Heemkring Campenholt de riek, heggenschaar en 
snoeitang in de hand en kregen enkele historische grafzerken op het gemeentelijk kerkhof van 
Kampenhout een eerste onderhoud en poetsbeurt.  
 
ERFGOEDWANDELING LELLE EN HELLEBOS (6 OKTOBER 2019)  
Dit was een initiatief van Natuurpunt Kampenhout in samenwerking met de heemkring. Ondanks de 
gietende regen namen een 50-tal personen deel, daarbij een goede vertegenwoordiging van 
Campenholt. Beginnend aan de watermolenstraat wandelden we in een grote lus langsheen de 
Molenbeek, bezochten we markante samenvloeiingspunten van beken tussen de domeinen van Perk 
en Lelle, met uitleg door Hubert Gulinck, om daarna doorheen het Hellebos te trekken met uitleg over 
de natuur door Tine Bergmans. We kregen een archeologische uitleg van Walter Sevenants in het open 
bekerveld om dan langsheen de slipschool te wandelen en terug te keren naar Lelle, waar we nog 
interessante informatie kregen over de historische gebouwen. 

 
 

4) (Toekomstige) activiteiten 2020 
 
Werkgroep WO II: individuele fiches werden opgemaakt van de Kampenhoutse soldaten en burgers 
die overleden zijn omwille van WO II (Felix Goossens, bijgestaan door Hugo Schoevaerts) 
 
Werkgroep Beken: finaliseren van het project waarbij bordjes met de naam van de waterloop op 
relevante plaatsen worden geplaats (in samenwerking met het gemeentebestuur). Het schepencollege 



7/8 

 

 

staat positief tegen dit project. Subsidiedossier werd ingediend voor het gemeentebestuur door RLD 
(Wim Aertsen) (juli 2020). . Eind augustus is er vergadering rond Dag van Trage Wegen. Mogelijks gaan 
we bekenproject koppelen aan deze Dag van Trage Wegen 
 
Documentatiecentrum in Villa Lucie: iedere dinsdagavond kunnen leden en bezoekers er terecht voor 
informatie en een informele babbel. Omwille van de corona-maatregelen geschorst vanaf 17 maart. 
 
Maandelijkse bijeenkomst Labo: iedere twee zaterdag is er om 10.00 een bijeenkomst voor de leden 
in het Labo. De stand van de werkgroepen wordt er besproken alsook de planning en organisatie van 
toekomstige projecten. Omwille van de corona-maatregelen geschorst vanaf maart. 
 
Maandelijkse bijeenkomst in de Bib: iedere vierde zaterdag zijn we aanwezig in de Bib voor een ruim 
publiek. Bezoekers kunnen er info krijgen over de werking van de heemkring. Meegebrachte stukken  n 
kunnen er gescand worden.  Omwille van de corona-maatregelen geschorst vanaf maart.  
 
Voorbereiding boek van Kampenhout: verschillende mensen hebben artikels/passage aangeleverd. 
Gerry verzamelt en plakt alle artikels in geheel. Als alles verzameld is, zullen de teksten gecopywright 
worden door externe. Druk en layout gebeurd door Print en Zo.  
 
Zondag 29 maart: bezoek Train World en Expo Paul Delvaux: de man die van treinen hield. Afgelast 
omwille van de corona-maatregelen. Mogelijks volgt er toch een bezoek in het najaar (tentoonstelling 
loopt tot 11 oktober).  
Geannuleerd omwille van Coronabeperkingen 
 
Zondag 17 mei: daguitstap Boom: gegidst bezoek aan ’t Geleeg in de voormiddag en in de namiddag 
New Belgica. Afgelast omwille van de corona-maatregelen en wordt hernomen in 2021.  
Geannuleerd omwille van Coronabeperkingen 
 
 
Zondag 13 september 2020: Open Monumentendag 
Gegidste rondleiding volgens het Witloofwandelpad, dat in 2020 net 20 jaar bestaat. Hiervoor zou 
beroep gedaan worden op vrijwilligers van heemkring om duiding te geven bij specifieke plaatsen, 
gebeurtenissen.  
Geannuleerd omwille van Coronabeperkingen 
 
 
Vrijdag 4 tot en met zondag 6 december 2020: Jaarboek en tentoonstelling 
Vrijdag 4 december 2020 wordt het 10de jaarboek van Campenholt voorgesteld en de tentoonstelling 
geopend. Deze tentoonstelling heeft als thema Will Tura, ereburger van Kampenhout die in augustus 
2020 80 jaar is geworden.   
 
Voorbereiding 10-jarig bestaan van de heemkring: aantal zaken gepland. Idee van ganse 
dagprogramma (symposium), zal misschien niet veel volk kunnen trekken.  

- Voorstel is om BRUNO DE WEVER als spreker aan te stellen.  
- Boek ‘Kampenhout vroeger en nu’.  
- App – rondleiding door Kampenhout (Wouter) 
- Eenmalige uitgave van een ‘Gazet van Campenhout’ 

 
Er wordt een nieuwe datum voorgesteld door Hugo om hierover te vergaderen begin september.  
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5) Financieel overzicht werkjaar 2019 
 

 
Saldo 01/01/2019 om 00u00:    + 1894,15 euro 
 
Inkomsten 
 
Toelage: Gemeente                         1250,00 
Verkoop jaarboek 2011:                     15,00 
Verkoop jaarboek 2012:                     20,00 
Verkoop jaarboek 2013:                     30,00 
Verkoop jaarboek 2014:                     60,00 
Verkoop jaarboek 2015:                     40,00 
Verkoop jaarboek 2016:                     60,00 
Verkoop jaarboek 2017:                     75,00 
Verkoop jaarboek 2018:                   960,00 
Verkoop jaarboek 2019:                 1915,00 
Verkoop WO I:                                   155,00 
Lidgeld 2019:                                     320,00 
Lidgeld 2020:                                     610,00 
Consultatie registers:                       120,00 
Overschot uitstap, etentje, …:        232,67 
 
 
Totaal inkomsten 2019:            + 5862,67 
 
Saldo + inkomsten 2019:          + 7756,82 
 
 

 
 
 
Uitgaven 
 
Aankoop materiaal, boeken, e.a.:     47,52 
Verzekeringen:                                   388,77 
Verzendingskosten:                           252,67  
Versnaperingen, e.a. - bijdrage:      355,72                    
Lidmaatschap + abonnement:         126,00 
Drukwerk Jaarboek 2019:             3405,26 
Website + registers:                          117,04 
Kantoorbenodigdheden:                    72,44 
Tentoonstellingen:                            549,43 
Geschenken:                                         87,00 
Quiz:                                                       65,00 
Cursus oud schrift:                               80,00 
 
 
 
 
 
 
 
Totaal uitgaven 2019:                 - 5546,85 

 
               Saldo 01/01/2020 om 00u00:                                                                                    + 2209,97 euro 
 

 
 

6) bijlagen 
 
Statistieken bezoekersaantallen website Campenholt 
 
Statistieken bezoekersaantallen Facebookpagina  Campenholt 
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Facebook statistieken  Heemkring Campenholt.  

 
periode 01/08/2019 – 08/08/2020 

 

01/08/2019 : 312 

08/08/2020 : 394 

 

01/08/2019 : 287 

08/08/2020 : 376 



Welke periodes zijn het populairste voor de bezoeken ? 

 

Zie bijlage voor bereik, betrokkenheid, reacties op gepubliceerde berichten (08/2019 tot 08/2020). 



Welke categorie personen bezoeken onze Facebookpagina ? 

Fans: 

 



Volgers: 

 



Bereikte personen: 

 



Betrokken personen: 
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