
1 
 

 
 
 
 

Verslag bijeenkomst van Campenholt op 14 december 2019 
 

 

 

De bijeenkomst in het Labo wordt geopend om 10u05. 
 
 
Aanwezig:  
Hugo Schoevaerts, voorzitter. 
Rosine Duhameau, Marleen Horemans, Liesbeth Merckx, Agnes Muyldermans, Ann Peeters, Jeanne 
Servranckx, Paul Behets, Camiel Croon, Erik Heymans, Pol Hessels, Jaak Janssens, Louis Leten, Gustaaf 
Salens, Marcel Simons, Stijn Simons, Wouter Van der Bist, Huub Van der Steld, Jean-Marie Verhulst, Willy 
Verschoore en Willy Schoevaerts. 
 
 
Bezoek van afgevaardigden van modelbouwvereniging “Spoor 0 Team”: 
De vereniging is in 1974 ontstaan in Muizen als modelbouwer van treinen. Zij oefende haar activiteiten uit in 
een lokaal van de Belgische Spoorwegen. Na de verkoop van het gebouw heeft de vereniging een 
onderkomen gevonden in Het Labo (Kampenhout), waar zij haar activiteiten verder ontwikkelt. De vereniging 
werkt momenteel aan een modelbouw van de woning en de werkhuizen van de oud-brouwerij Biertoren. 
 

  
 
Een nieuw project, dat de vereniging wil opstarten is de modelbouw van Kampenhout-Sas uit de periode van 
voor WO II. Zij zoekt hiervoor zoveel mogelijk informatie (plannen, foto’s) van deze wijk uit deze periode om 
de gebouwen en infrastructuur zo nauwkeurig mogelijk na te bootsen, zoals: De Gulden Karpel, café In Den 
Welkom, Bij de Sassenier, ... Alle inlichtingen, verwijzingen of anekdotes,  die de heemkring kan bezorgen zijn 
voor de vereniging welkom.  
 
 
 
1. Verslag van de vergadering van 9 november 2019. 
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Het verslag wordt goedgekeurd. De voorzitter merkt onderaan het verslag de naam van Felix Goossens werd 
vergeten als bestuurslid. Zijn naam wordt aangevuld in het verslag. 
 
2. Evaluatie van de voorstelling van het jaarboek en van de tentoonstelling ‘Vervoer’ in 
Nederokkerzeel. 
 
De voorzitter stelt dat de actie van de heemkring als positief kan worden bestempeld. De opkomst van 
bezoekers lag redelijk hoog. Er werd geen tellingen gedaan zoals in het verleden. De locatie was goed en het 
aanbod van taart met koffie en andere drank maakten dat bezoekers langer bleven. Het gaf ook de 
mogelijkheid tot uitwisseling van inlichtingen en het leggen van contacten. Foto’s van deze actie werden 
gemaakt door de leden Stijn Simons en Jean-Marie Verhulst. 
Enkele panelen van de tentoonstelling zullen ook worden getoond op de stand van de heemkring op de 
Kerstmarkt van 17 december 2019. 
 
3. Data van de bijeenkomsten van de heemkring in 2020. 
 
De voorzitter meldt de data die werden vastgelegd voor volgend jaar: 11 januari, 8 februari, 7 maart, 11 april, 9 
mei, 13 juni, 11 juli (met etentje), 8 augustus, 12 september, 10 oktober, 7 november en 12 december. 
Mocht de bijeenkomst op een van de data niet kunnen doorgaan dan wordt zij verschoven naar een week 
vroeger of later van de desbetreffende maand.  
 
4. Kerstmarkt. 
 
De Kerstmarkt gaat door op dinsdag 17 december 2019 en loopt van 14u00 tot 21u00. Zoals de vorige jaren 
zal de heemkring een boekenstand houden in de Glazen zaal. 
De heemkring zal in de zaal ook de toog verzorgen. Koffie en taart zal tegen vergoeding worden aangeboden. 
Bij deze gelegenheid zal ook Witlov 6 bier worden geschonken. Hiervoor werd het akkoord bekomen van 
brouwer Kris Smedts. 
De voorzitter vraagt wie bereid is de stand van de heemkring te bevolken. Enkele leden geven hun naam op: 
Ann Peeters (vanaf 15u), Agnes Muyldermans (vanaf 14u00), Huub Van der Steld. Marcel Andries gaf eerder 
al zijn akkoord voor de ganse duur. De voorzitter zal vanaf 18u00 aanwezig zijn. 
 
5. Facebookgroep. 
 
De voorzitter vraagt de leden hun mening over het eventuele opstarten van een nieuwe Facebook-groep van 
de heemkring. Een groep zou nuttig kunnen zijn voor de werking rond bepaalde thema’s zoals ambachten en 
vrije beroepen.  
Er was geen principieel bezwaar. 
 
Voorlopig wordt er nog even gewacht en worden de mogelijkheden om verder te werken via onze huidige 
facebookpagina onderzocht. 
  
6. Begraafplaatsen. 
 
De voorzitter vraagt aan Paul Behets of de werkgroep begraafplaatsen zou kunnen gereactiveerd worden. Het 
thema blijft actueel en sommige grafmonumenten riskeren op termijn te verdwijnen. 
Paul Behets antwoordt, dat de werkgroep momenteel stilligt, omdat sommige leden ervan door 
omstandigheden momenteel niet actief zijn. De voorzitter meent dat het nuttig zou zijn een inventaris te maken 
van de grafmonumenten, die zouden moeten bewaard blijven. Daarna kan worden nagekeken met de 
gemeente wat mogelijk is voor de instandhouding.  
Louis Leten geeft als voorbeeld Leopoldsburg waar deze gemeente een restauratie heeft laten uitvoeren. De 
kostprijs hiervan was echter aanzienlijk. 
Paul Behets meent dat een register van de concessies zou moeten worden opgesteld met foto en met de 
namen van de overledenen. Men zou moeten beginnen met de oude kern van het kerkhof van Kampenhout. 
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Het zou het probleem onder de aandacht brengen en kunnen verhinderen dat grafmonumenten met 
erfgoedwaarde worden verwijderd.  
 
7. Lezingen. 
 
- Pol Hessels meldt dat op zondag 19 januari 2020 om 11u00 uur in de bibliotheek van Kampenhout een 
lezing doorgaat met als spreker VRT-journalist Majd Khalifeh. Het is een co-organisatie van de Cultuurdienst 
met het Davidsfonds. 
- De Nacht van de Geschiedenis zal op 10 maart 2020 doorgaan. Spreker zal Kim Janssens zijn. 
- Op donderdag 7 mei 2020 om 20u00 zal pater Jan Verboogen een lezing geven over zijn ervaringen in 
Suriname. De voordracht zal plaatsgrijpen in de kerk van Nederokkerzeel of van Kampenhout. Het is een 
gezamenlijk initiatief van het Davidsfonds, de heemkring en de 4 parochies van de federatie Kampenhout. 
 
8. Cursus oud-schrift. 
 
In tegenstelling tot wat op de vergadering werd meegedeeld, zal de cursus oud-schrift toch te Kampenhout 
doorgaan. Hieronder vindt u de informatie die zal worden opgenomen in gemeenteberichten, onze website en 
Facebook: 
 

Wie zijn stamboom wenst op te maken, de geschiedenis van zijn huis wil opzoeken of een stukje 
dorpsgeschiedenis bestuderen dient eeuwenoude documenten te raadplegen. In een cursus van vijf 
lessen zal Campenholt dieper ingaan op de historische bronnen voor onze dorpen. We oefenen ook op 
het schrift waarin die teksten tot ons zijn gekomen door om de beurt enkele regels te lezen. 

 
 Les 1 (29 februari 2020): Burgerlijke Stand – bevolkingsboeken - aangiften van nalatenschap. (19e eeuw) 
 Les 2 (7 maart 2020): parochieregisters – kerkrekeningen – kadaster. (18e en 19e eeuw) 
 Les 3 (21 maart 2020): notariaat.   
 Les 4 (28 maart 2020): schepenarchief.  
 Les 5 (4 april 2020): andere bronnen. (18e eeuw) 

 
De teksten worden een week op voorhand per mail bezorgd. De transcripties en geziene theorie worden 
na de les doorgemaild. 
 
De lessen gaan door op zaterdagvoormiddag van 10 tot 12 uur in de bibliotheek van Kampenhout 
(Tritsstraat 5) vanaf 29 februari 2020. De teksten worden geprojecteerd op scherm.  

 

 
 

De inschrijving (verplicht) voor de cursus bedraagt 20 euro, over te schrijven op BE79 8601 1206 9233 
van Campenholt onder vermelding ‘Cursus oud schrift + vermelding naam’. Intekenen per les is niet 
mogelijk. 
Meer info op onze website en inschrijven: heemkring@kampenhout.be 

 
Belangstellenden in de lessenreeks zijn: Marleen Horemans, Ann Peeters, Erik Heymans, Wouter Van der 
Bist, Rosine Duhameau, Marcel Simons, Stijn Simons en Hugo Schoevaerts. 
 
9. Activiteiten voor het 10-jarig bestaan van de heemkring. 
 
Er grepen al twee vergaderingen over dit thema plaats. 
Volgende acties werden al beslist:  
- een eenmalige uitgave van de Gazet van Campenhout; 
- een lezing (thema en tijdsduur nog te beslissen); 
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- een jaarboek met foto’s van vroeger en nu; 
- een gelegenheidslogo. 
 
Wat de Gazet van Campenhout betreft, moeten er nog afspraken worden gemaakt over de inhoud en lay-out 
van de krant. Ook de financiering ervan moet nog worden bekeken (via sponsoring?), de verdeling (prijs per 
exemplaar of gratis). Erik Heymans zegt dat bepaalde ondernemingen dergelijke kranten kunnen drukken. De 
kostprijs ervan zou meevallen.  
Laatstgenoemde stelt voor een bier te laten produceren door een ambachtelijke brouwer ter gelegenheid van 
het 10-jarig bestaan. Dit gebeurt de jongste tijd wel meer naar aanleiding van bijzondere acties.  
 
Wouter Van der Bist denkt aan een wandeling met behulp van een erfgoedapp (zie 

https://faro.be/erfgoedapp/voorbeelden . Deze kan geïnstalleerd worden op een smartphone en zo kan een 

wandeling worden gevolgd. Het zal evenwel geen zoektocht worden. Aan het slot van de vergadering toont 
Wouter hoe dit programma opgeroepen kan worden.  
Via onderstaande QR-code heeft u toegang tot een project van Wouter op de VUB. 

 
 
Op zaterdag 25 januari om 10.00 zal de werkgroep ad hoc opnieuw bijeenkomen in de Bib.  
 
10. Varia: er worden nog enkele punten overlopen: 
 
- Enquête over de werking van de heemkring: een 50-tal leden hebben een antwoord ingediend. De resultaten 
van de enquête vindt u als bijlage. Een verder analyse van de resultaten wordt gemaakt. 
Tijdens de boekvoorstelling werden de 5 cadeaubonnen van de Loft getrokken. De gelukkigen zijn: Stijn 
Simons, Marcel Goolaerts, Pol Hessels, Liesbeth Merckx en Marcel Cockaerts. We wensen hen alvast 
smakelijk eten! 
 
- Naambordjes beken: zaterdag 7 december jongstleden gaf Hubert Gulinck in Leuven een lezing over de 
beken. Het project van de naambordjes in Kampenhout nadert zijn eindfase. Volgend jaar zullen ze 
waarschijnlijk worden geplaatst aan de Kampenhoutse beken. 
 
- Beethovenjaar 2020. De inbreng van de heemkring zal beperkt blijven tot het reeds verschenen artikel van 
Liesbeth Merckx in het jaarboek 2019 van Campenholt. 
Pol Hessels zegt dat het Davidsfonds samen met de cultuurdienst van de gemeente nog een concert zal 
organiseren. Een concert, gegeven door orgelist Marnix De Cat, behoort tot de mogelijkheden. Feit is evenwel 
dat Beethoven geen werken voor orgel schreef. 
 
- Huub Van der Steld vraagt of er leden zijn die hun lidgeld 2020 nog niet hebben betaald. 
 
- Liesbeth Merckx vraagt hoeveel exemplaren van het nieuwe jaarboek (2019) al werden verkocht. Volgens 
een e-mail van penningmeester Marcel Andries werden al 83 jaarboeken verkocht; hebben 60 leden hun 
lidgeld betaald en traden 13 nieuwe leden toe tot de heemkring. 
Zij vraagt of het thema van de tentoonstelling vervoer ook op papier zal worden gezet. Huub Van der Steld 
zegt dat een hele reeks foto’s al op de webpagina van de heemkring werden gezet. 
   
 
 
- Wouter Van der Bist wijst erop dat enkele punten van de rubriek immaterieel erfgoed op onze webpagina 
eigenlijk niet onder deze categorie vallen waaronder de punten toponiemen en wapenschilden. Vallen onder 
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meer wel hieronder: schuttersgilden, eten, processies, volksliederen. Indien hij de tijd vindt is hij bereid zich 
met deze thema’s bezig te houden. 
 
- Paul Behets meldt, dat zijn lijst van alle testamenten, huwelijkscontracten en nalatenschappen uit de periode 
1800-1920 van mensen uit Kampenhout, Buken, Berg en Nederokkerzeel bijna afgerond is. Het betreft de 
stukken opgemaakt door de notarissen, die bevoegd waren voor de genoemde gemeenten en waarvan de 
originele documenten kunnen geraadpleegd worden in het Rijksarchief in Leuven. De lijst is opgesteld in een 
Excel-bestand. Hij moet nog bekijken of hij zijn werk tot een boekje zal omvormen. 
 
De voorzitter wijst op het nut van dergelijke werken en verwijst tegelijkertijd naar de boeken van Jeanne 
Servranckx, erelid van onze heemkring, over de gezinsconstructies van de gemeenten. Hij zal op onze 
webpagina het bestaan ervan nog eens in herinnering brengen.  
  
 
11. Volgende bijeenkomst: zaterdag 11 januari 2020 te 10u00: in Het Labo, Brouwerijstraat.  
 
 

 Willy Schoevaerts                                                                Hugo Schoevaerts 

 Verslaggever                                                                         Voorzitter 
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