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Verslag bijeenkomst Campenholt 30 januari 2016. 

 
 
De bijeenkomst wordt geopend om 10.00 uur 
 
Aanwezig: Marcel Andries, voorzitter, 
Huub Van der Steld, Hugo Schoevaerts, Agnes Muyldermans, Anita Van der Hoeven, Ann Peeters, Ellen Ogez, 
Jeanne Servranckx, Lydia Keurvels, Marleen Van de Wiele, Emile Debacker, Eric Bonckaert, Erik Heymans, 
Hubert Gulinck, Jan Speltincx, Jean-Pierre Magdaleens, Mario Tanson, Paul Behets, Willy Verbist. 
 
Verontschuldigd: Anne Van Hout, Greet Janssens, Frans Marchand, Gerry Croon, Pol Hessels, 
Walter Ottevaere.  
 

 

1. Goedkeuring verslag bijeenkomst van 21 november 2015 
Geen opmerkingen, verslag wordt goedgekeurd. 
 
 

2. Overzicht van de planning in eerste halfjaar 2016 
 

2.1  Nacht van de Geschiedenis op 22/3/16. Een organisatie van het Davidsfonds in samenwerking met de 
Cultuurdienst en Campenholt. Het thema is ‘Smaak’. Het Hof van Volmersele (Kaapwijn Import De Leeuw) 
werkt mee met een wijnproeverij. Het aantal aanwezigen is maximum 100, inschrijven verplicht, € 5. 
Campenholt helpt mee om zaal in orde te brengen en als 'schenker'. Affiche in bijlage. 
 
2.2  KVLV vraagt aan Campenholt om op maandag 4/4/16 in de benedenzaal Pax oude foto’s, prentkaarten van 
Kampenhout te tonen zoals tijdens de kerstmarkt.  
Huub en Marcel zullen daar Campenholt vertegenwoordigen. 
 
2.3  Fietstocht op 17/4/16 onder leiding van Greet, een 20-tal km via oorlogsgerelateerde plekken van 
Kampenhout via Wilder en Buken tot Schiplaken. Onderweg staan gidsen klaar voor uitleg. Na rondvraag naar 
deelnemers in deze vergadering meldden zich Ann, Eric, Erik, Ellen, Marcel. Uitnodiging volgt. 
 
2.4  Jaarmarkt 21-22/ 5/16. De tentoonstelling van Campenholt rond het thema 'vervoer' wordt naar later 
uitgesteld, omdat met de Sint-Sebastiaansgilde reeds eerder een tentoonstelling was voorzien.  
Campenholt biedt enige hulp aan. 
 
2.5  KVLV organiseert op 28/5/16 vanaf 13u een excursie naar Ieper en Poperinge. Er is een vraag naar extra 
deelnemers van Campenholt, zodat met een gevulde bus kan gereisd worden. 
Verdere inlichtingen: inschrijving, prijs, e.a. volgen nog.  
 
2.6  Van Pasar is er een vraag tot deelname aan de Brouwersroute op 29/5/16, een fietstocht van 51km. 
Campenholt zal dan zeker een informatiestand organiseren. 
 



2 
 

 
 
 
 
 
 

3. Ideeën voor het tweede halfjaar 2016 
 
3.1  Eventueel kan iets georganiseerd worden i.v.m. de te verwachten nieuwe boeken van Ellen. 
 
3.2  Naar aanleiding van de herdenking van de mijnramp in Marcinelle, 08 augustus 1956, 60 jaar geleden, 
zouden de twee slachtoffers uit Kampenhout extra aandacht kunnen krijgen. Tijdens de 2de jaarkermis kan 
een kleine tentoonstelling georganiseerd worden over Marcinelle in de oudste pastorij van Kampenhout. 
Tegelijk kan dan uitleg gegeven worden over de daar aanwezige stenen wapenschilden. 
 
 
 

4. Diverse mededelingen van de voorzitter 
 
4.1  Jaarboek. Er zijn momenteel 195 jaarboeken 2015 verkocht. 
 
4.2  De voorzitter vermeldt het idee van Hubert om een rubriek te beginnen over markante personen uit 
Kampenhout.  
 
4.3  Geboorteregisters op de website. Jeanne krijgt applaus voor het vele werk hierachter. 
 
4.4  Het aantal ingeschreven leden van Campenholt bedraagt momenteel 168, enkelen moeten echter nog hun 
lidmaatschap vernieuwen. 
 
4.5  Een volgende tentoonstelling: Relst is aan beurt (2017 ?) 
 
4.6  Tildonk participeert aan een project ComingWorldRememberMe op 20-28 februari, met een workshop om 
beeldjes te maken voor Ieper. In totaal worden 600.000 beeldjes gemaakt, zoveel als gevallen slachtoffers in 
de Westhoek. 
 
4.7  In GC De Corren te Steenokkerzeel wordt op 26 februari om 19.30 uur een voordracht ‘De Cleyne 
Schoolen’ gehouden over de ontwikkeling van het lager onderwijs in het Hertogdom Brabant in de 17e en de 
18e eeuw door Prof. Dr. Eddy Put, georganiseerd door Heemkring Ter Ham. 
 

Marcel stelt voor wanneer iemand geïnteresseerd zou zijn in bepaalde evenementen dit aan hem te melden 
om, indien mogelijk, er samen naartoe te gaan. 
 
 
 
5. Werkgroep over begrafenisrituelen 
 
Paul lanceert een idee om te werken over 'overgangsriten' tijdens het leven, en stelt voor te starten met 
begrafenisrituelen. Volgens hem is er kans voor een waardevolle heemkundige inbreng. Dit kan zeker leiden 
tot een artikel voor het jaarboek. Ann, Anita, Lydia, Huub en Jean-Pierre zijn geïnteresseerd om deel te nemen. 
Hugo stelt naar aanleiding van dit initiatief de vraag hoe men de historische graven van onze kerkhoven kan 
onderhouden. 
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6. Rondvraag 
 
6.1  Hubert meldt dat het zeer de moeite loont om het Stadsarchief van Leuven te bezoeken. Dit is een zeer 
gaaf archief met documenten vanaf de 12de eeuw 
 
6.2  Jean zoekt naar een tot nu toe onvindbare groepsfoto van de Plechtige Communie 1987 Nederokkerzeel. 
Marleen stelt dat het perfect mogelijk is een zoekertjesrubriek te laten zetten in de Gemeenteberichten. 
Marleen neemt hiervoor contact met Sophie Nolens. 
 
6.3  Kampenhout Memories 
Een succes op Facebook, ongeveer 900 leden, reeds massa’s foto’s en teksten ingezonden. 
Ellen laat ons echter de bezorgdheid kennen van enkele leden van de Memories-groep i.v.m. de bewaring van 
de documenten mocht de site crashen of mochten de groepen afgeschaft worden. ’t Zou jammer zijn mocht 
door één of andere ingreep van Facebook alles verloren gaan. 
Ellen ziet dit probleem niet alleen voor Kampenhout Memories maar ook voor Facebook Campenholt waar 
eveneens de behoefte zal bestaan voor bewaring van foto's en informatieve reacties. Iemand zal zich daarom, 
uit voorzorg, moeten kunnen bezig houden met het opslaan van gegevens op een snelle, eenvoudige manier. 
Erik gaat onderzoeken welke mogelijkheden er zijn. 
 
6.4  Marcel: Willy Verbist verzamelt oude bankbriefjes van België van voor 1960. 
 
6.5  Oproep naar documentatie en getuigen voor werkgroep 'Marcinelle-Kampenhout', en kandidaten voor 
een nieuwe werkgroep: 'Restauratie oude graven'. 
Hugo herhaalt hierbij de zoektocht naar een nieuwe locatie voor werkgroepbijeenkomsten, wegens de 
beperking van het huidige heemlokaal qua plaats en tijd.  
 
 
De vergadering wordt afgerond tegen 12.00 uur. 
 
 
 Volgende bijeenkomst: zaterdag 05 maart 2016 om 10.00 uur in het Labo. 
 
 
 
 
Verslaggever:         Voorzitter: 
Hubert Gulinck        Marcel Andries 
01/02/2016        03/02/2016 
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