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Verslag bijeenkomst Campenholt 15 september 2018 
 
De bijeenkomst in het Labo wordt geopend om 10u 
 
Aanwezig: Hugo Schoevaerts, ondervoorzitter, 
Huub Van der Steld, Paul Behets, Mario Tanson, Felix Goossens, Marcel Simons, Rosine Duhameau, Stijn 
Simons, Jean Speltincx, Louis Leten, Erik Heymans, Willy Verbist, Jaak Janssens, Jeanne Servranckx, Anita Van 
der Hoeven en Agnes Muyldermans. 
Verontschuldigd: Marcel Andries, Eric Bonckaert, Hubert Gulinck, Greet Janssens, Geert Vanhoof, Pol Hessels 
 
1. Stand van zaken plaatsen naambordjes waterlopen 

 
Aan de provincie Vlaams-Brabant werd gevraagd of er subsidies worden gegeven voor het plaatsen van 
naambordjes aan waterlopen (analoog aan subsidies voor naambordjes van trage wegen). Er werd nog geen 
reactie ontvangen en er wordt een herinnering gestuurd. 
 
Hubert Gulinck heeft reeds een overzichtskaart gemaakt met mogelijke plaatsen om de bordjes te plaatsen. 
Ook Regionaal landschap Dijleland heeft interesse om de bordjes te plaatsen (meegedeeld door Hubert via e-
mail). 
 

2. Verzamelen gegevens zelfstandigen/ambachten/KMO’s/bedrijven/… 
 
De fiche werd aangepast (zie bijlage). Bedoeling is om ze nu te testen en eventueel verder te verfijnen. 
 
We moeten ons niet laten afschrikken door het gigantische werk: we doen wat we kunnen. 
 

3. Samenwerking met heemkring De Semse en Ter Ham. 
 
Op 10 oktober is er een bijeenkomst in de Semse om een mogelijke samenwerking te bespreken. 
 
Volgende suggesties worden gedaan: 
- gezamenlijke uitstappen 
- uitwisseling bidprentjes en doodsbrieven (dubbels) 
- gezamenlijke lezingen 
- gegevensuitwisseling in het algemeen 
 

4. Publiek geheim / Facebook 
 
Op Facebook wordt een nieuw thema gestart: publiek geheim. 
 
Aan de hand van foto’s zal info gevraagd worden over weinig gekende/bekende plaatsen. 
Een viertal dagen later zal dan de uitleg volgen. 
Eerste foto zal de totempaal aan het Steentjesbos zijn. 
 



2 
 

 
 

5. Oproep’ Gooi niets weg’ 
 
Bij overlijdens en verhuis naar een appartement/serviceflat/rusthuis, … wordt er dikwijls veel weggeworpen. 
Soms zijn hier zeer interessante zaken voor de heemkring bij (foto’s van verenigingen/klas/stoeten/… of 
verslagen van verenigingen, krantenknipsels, voorwerpen, bidprentjes, … 
 
Gevraagd wordt om tegen de volgende bijeenkomst na te denken over een goede tekst + foto om dit op te 
nemen in gemeenteberichten / facebook. Hieronder een eerste voorstel (van tekst en foto): 
 
Gooi niets weg! 
Heb je oude krantenknipsels, brochures, oude facturen, klasfoto's of foto's van verenigingen, bidprentjes, 
doodsbrieven, voorwerpen, .... gooi ze niet weg. Neem contact op met de heemkring! Wij bewaren het en 
verwerken het in onze lokale geschiedenis! 
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6. Bijeenkomsten op zaterdagvoormiddag: met of zonder spreker 
 
De maandelijkse bijeenkomsten dienen om de band met de leden te versterken en mochten we een lid 
hebben, dat een uiteenzetting wil geven over een algemeen interessant artikel, dan zouden we dat misschien 
op een grotere schaal moeten laten aankondigen. 
Resultaat van de bijeenkomst met De Semse en ter Ham wordt hier terzake afgewacht (zie agendapunt 3 
 

7. Evaluatie OMD 
 
Zeer positief, zowel voormiddag als namiddag. 
In de toekomst ook zorgen voor de betrokkenheid van kinderen. Met dank aan Marijke voor het opstellen van 
de vragen. Prima gedaan!!! 
 
In de namiddag waren alle groepen volzet en sloten enkele niet ingeschreven deelnemers aan, zonder dat het 
te veel werd. 
 

8. Wandeling solidariteitsfonds Ons tehuis Brabant: stavaza 
 
Hubert en Paul hebben een voorstel gedaan m.b.t. een heem- landschapswandeling in Kampenhout 
gebaseerd op een van de artikels van Hubert (landschapsobservatie met historische inslag). 
 
Hubert wil daar een voordracht over geven. We wachten hiervoor op de resultaten van de bijeenkomst met De 
Semse en Ter Ham (zie agendapunt 3). 
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9. Werkgroep kapelletjes 
 
Felix geeft een toelichting over het verloop van de herdenking 150 jaar Sint-Rochuskapel te Relst. Voor meer 
info, zie:  
http://www.campenholt.be/patrimonium-religie-kappellen-150jaar-sint-rochuskapel.php 
 
De restauratie van de Sint-Barbarakapel te Wilder is lopende (bestek van de werken is binnen). 
 

10. Opvolging project WO I 
 
Affiche van Jeanne (boete gemeente Kampenhout en Berg) wordt aan Felix bezorgd. 
 
Er werd door de aanwezigen in het Labo een keuze gemaakt tussen de verschillende ontwerpen van affiches. 
Hierbij ging de voorkeur uit naar die met de foto van soldaat De Coster. 
 
Is er briefwisseling tussen de gemeente en de Duitse bezetter aanwezig? Vraag voor Gerry. 
 

11. Voorstellen voor een uitstap 
 
Voorstellen kunnen steeds ingediend worden. Praktische organisatie hangt af van het resultaat van de 
bijeenkomst met De Semse en Ter Ham. 
 

12. Wegwijs website 
 
Erik wil voor een rondleiding op en over onze website zorgen. Datum op de zaterdagmorgen nog af te spreken. 

 
13. Varia 

 
Willy Verbist toont ons: 
- een collectie van oorlogskranten (14-18 en 40-45) 
- oude notariële akten 
- Huub gaat enkele oude kranten inscannen 
 
Agnes Muyldermans: 
- informeert naar de manier, waarop de gidsen op de OMD zijn aangesteld. Deze zijn via Willy Vandervelde 
verlopen 
- Agnes wil mee gidsen voor de heemkring 
- heeft veel stukken voor het archief 

 
Volgende bijeenkomt: 13 oktober om 10.00 uur in het Labo. 
 
 
Hugo Schoevaerts 
verslaggever 
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