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Verslag bijeenkomst van Campenholt op 14 augustus 2021 
 
Aanwezig: Hugo Schoevaerts, voorzitter.  
Felix Goossens, Gerry Croon, Huub Van der Steld, Wouter Vanderbist, Louis Leten, Louis Van Der 
Straeten, Liesbeth Merckx, Kris Smedts, Mieke Nijs, Paul Behets, Ann Peeters, Willy Christiaens, Agnes 
Peremans, Staf Salens, Erik Heymans, Marthe Vereertbrugghen, Stijn Simons, Emile Debacker, Kamiel 
en Octavie Croon, Jaak Janssens, Robert Elias, Pol Hessels, Lydia Keurvels en Ann Van Remoortel 
 
Verontschuldigd: Marcel Andries, Hubert Gulinck, Greet Janssens, Steven Vermeylen, Marcel Simons, 
Rosine Duhameau, Willy Schoevaerts, Eric Bonckaert en Denise Croon 
 

Verwelkoming door de voorzitter 
 

Na een lange afwezigheid is er eindelijk terug een bijeenkomst. Alleszins tevreden over het groot aantal 
aanwezigen bij deze (her-)start: de interesse en enthousiasme zijn er nog! Hopelijk is de moeilijke 
corona-tijd nu achter de rug waardoor ons verenigingsleven terug zijn normale gang kan gaan. 
 

Rondleiding in het cultuur- en belevingscentrum De Krop 
 
Gerry Croon geeft een rondleiding in het nieuwe Cultuur-en beleefcentrum “De Krop”. 
Het nieuwe centrum geeft onderdak aan: het witloofmuseum, het Brabants Centrum voor Muziektradities 
(BCM) en de theaterzaal. Daarnaast is er ook een vergaderzaal/leeszaal. De officiële opening volgt in 
oktober. 
 

Agenda/stand van zaken 
 
Wijziging Raad van Bestuur: Marcel Andries heeft in het voorjaar zijn ontslag ingediend als 
penningmeester en wordt vervangen door Steven Vermeylen. In een overgangsfase helpt Marcel Steven 
nog. Marcel blijft lid van de Raad van Bestuur en is verantwoordelijk voor de ledenadministratie en het 
versturen van berichten en info.  
 
Heropstart maandelijkse bijeenkomsten: deze zullen blijvend doorgaan op de 2de zaterdag van de 
maand, voortaan in de vergaderzaal van De Krop in plaats van het Labo. Ook de aanvang blijft 10.00 uur. 
Noteer alvast volgende bijeenkomsten in je agenda: 11 september, 9 oktober, 13 november en 11 
december. 
 
Heropstart van de wekelijkse bijeenkomsten in Villa Lucie: wordt besproken op de bijeenkomst van 
11 september. 
 
Bijeenkomst met de naburige heemkringen: op 5 augustus 2021 was er in De Krop een bijeenkomst 
met de besturen van heemkring Ter Ham, De Semse en Campenholt. De bedoeling is om elkaar beter te 
leren, agenda’s af te stemmen, en over sommige onderwerpen afspraken te maken, zoals: 
gegevensuitwisseling, lopende projecten, afspraken met gemeentebestuur (funerair erfgoed, 
monumenten en sloop oude gebouwen, opkuis gebouwen, …) maar ook gezamenlijke projecten, bv 
lezingen, de weerstand tijdens WO II, … Het beheer van het archief was in alle heemkringen een 
aandachtspunt. 
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Jaarboek 2021: Volgende projecten zitten in de pipeline: 
- Vervolg pastoors van Berg (Paul) 
- Boogschutters van Berg (Paul) 
- Deel twee crash vliegtuig in Berg (Kevin) 
- Will Tura en Kampenhout (Gerry) 
- Vervolgverhaal van de drie gezusters (Felix) 
- Dagboek WO II van Peremans (Huub) 
- Stenen of de geschiedenis van de bossen (Hubert) 
- Crash vliegtuig Fauna Flora (Hugo) 
- Baken Weisetter (Hugo + Huub) 
- Schriftjes houtbewerking (Roger + Hubert + …) 
- Expo 1910 
- Op bezoek bij gareelmaker Gustaaf Servranckx te Kampenhout … of het verhaal van een 

essentieel beroep in een landelijke gemeenschap (Henri Vannoppen) 
 
Tentoonstelling: Bij de voorstelling van het jaarboek wordt ook een tentoonstelling geopend rond Will 
Tura in De Krop. Deze tentoonstelling zal zich hoofdzakelijk toespitsen op Will Tura en Kampenhout. 
Voor deze tentoonstelling wordt een werkgroep opgericht. 
 
10- jaar heemkring stand van zaken: 
 
Foto-album Kampenhout vroeger en nu is stopgezet (toelichting door Paul Behets). Wordt opgenomen in 
het nieuwe boek over Kampenhout waaraan de heemkring werkt in opdracht van het gemeentebestuur. 
Bedoeling is om een prettig fotoboek te maken met korte teksten en voor een ruim publiek. Paul Behets 
heeft reeds enkele onderwerpen behandeld in een album en laat dit als voorbeeld rondgaan. 
 
Erfgoedapp (toelichting door Wouter Vanderbist): er wordt gewerkt aan een wandeling per deelgemeente 
 
Lezing Bruno De Wever (toelichting door Felix Goossens): deze was oorspronkelijk voorzien op 7 oktober 
maar past niet in de agenda van Bruno. Een nieuw datum wordt afgesproken tussen Bruno, Felix en 
Gerry (reservatie theaterzaal).   
 
Gazet van Campenhout: Willy Schoevaerts heeft reeds een aantal onderwerpen klaar. Nieuwe artikelen 
zijn welkom en er wordt uitgekeken naar een geschikt ogenblijk voor de uitgave. Willy geeft als voorbeeld 
van lay-out de hoofding van ‘De Nieuwpoortsche Standaard” (zie bijlage). 
 
Bekenproject: 
Met als titel ‘Wegen ontmoeten Beken’ volgt op de ‘Dag van de Trage Weg’ zondag 17 oktober 2021 om 
10u00 het sluitstuk van het project in het cultuur- en beleefcentrum De Krop. 
Zo zullen er in de voormiddag volgende activiteiten plaats vinden: 
1. officiële opening,   
2. twee voordrachten over de Kampenhoutse beken (door Oscar Dekeyser en Hubert Gulinck), 
3. gevolgd door een receptie. 
Aansluitend is er ook de opening van de bijbehorende tentoonstelling in het witloofmuseum, die zal lopen 
tot 7 november 2021. 
 
Polo’s met logo van de heemkring. Voor de herkenning van onze leden willen wij polo’s aankopen. 
Heeft er iemand suggesties of ervaring hiermee? 
 
Werkgroep uitstappen: 
Volgende bezoeken worden voorgesteld: 
- De Semse in Zemst: tentoonstelling vernieuwd 
- De Botermolen te Keerbergen 
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- Koninklijke Bibliotheek in Brussel (manuscripten) 
- KIK (restauratie van schilderijen en kunstvoorwerpen) 
- Bezoek aan Boom (oude steenbakkerij) en de replica van de Belgica, het schip van Adrien de 
Gerlache waarmee hij de Antarctische expeditie heeft gedaan, blijven voorlopig in de koelkast 
- Bezoek aan het spoorwegmuseum te Schaarbeek blijft ook een mogelijkheid. De tentoonstelling 
rond Paul Delvaux is nu wel gedaan.  
 
Nacht van de Geschiedenis: op dinsdag 9 november 2021 om 20.00u in de theaterzaal van “De Krop”. 
Thema is “Sterren in de zorg”, schepen van Welzijn Greet Willems spreekt over de lokale zorgverlening 
en de strijd tegen het coronavirus. De nacht van de geschiedenis is een organisatie van Campenholt en 
Davidsfonds Kampenhout. 
 
Expo 1910: het fotoalbum ‘Kampenhout vroeger en nu’ mag dan wel weggevallen zijn als onderwerp 
voor de viering 10-jaar heemkring, de oude foto’s van Kampenhout zijn een belangrijk element in onze 
lokale geschiedenis. Daarom zullen enkele foto’s (vroeger/nu) met een korte toelichting opgenomen 
worden in ons jaarboek. Vermits het jaarboek 2021 in kleur zal zijn, zal het contrast mooi zijn. Ann Van 
Remoortel, Stijn Simons en Wouter Vanderbist zijn er alvast aan begonnen. 
 
Oproep tot medewerking: 
- Verkenning van de wandelpaden: er werd een kaart en beschrijving van 4 wandelingen 
opgemaakt. De bedoeling is om deze wandelingen eens uit te proberen. Geef maar een seintje en je 
krijgt alle info.  
- Notariële akte: de heemkring heeft een notariële akte uit 1931 ontvangen van de verkoop van 
een woning op de hoek van de Stationsstraat en de Voortstraat. Deze akte bevat een reeks voorwaarden 
waarbij de verkoper toch in de woning mag blijven wonen.  Dit zou een interessant onderwerp zijn voor 
een artikel in ons jaarboek (er is een akkoord met de familie). Indien je interesse zou hebben om dat uit te 
werken, geef je maar een seintje. 
- Schrijnwerker De Broeck: ons lid, Roger Imbrechts, heeft een oud schriftje van zijn schoonvader, 
een schrijnwerker, met allerlei notities. Momenteel wordt er gewerkt aan een artikel voor het jaarverslag. 
Hiervoor had Roger graag hulp ingeroepen. Indien je hieraan wil meewerken, geef je maar een seintje.   
- Oprichting werkgroep logistieke ondersteuning: wie wil er deel uitmaken van deze werkgroep? 
Voor alle praktische zaken (op- en afbouw tentoonstellingen, activiteiten in De Krop, opening 
vaarseizoen, …) worden vrijwilligers gevraagd. 
 

Etentje Labo 
 
Na de bijeenkomst in de Krop werden we om 12u15 verwacht in het Labo. De weergoden waren ons 
gunstig gezind zodat we met 27 leden op het terras konden eten. Het was een gezellig en gesmaakt 
etentje, waarvoor dank aan Kris en zijn team. Een beetje terug naar ‘het normale leven’. 
 
Volgende bijeenkomst: zaterdag 11 september 2021 te 10u00: in De Krop, Dorpsstraat 9b.  
 

Ann Peeters en Jaak Janssens                                                                                        Hugo Schoevaerts 

Verslaggevers                                                                                                                    Voorzitter 
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Bijeenkomst van Campenholt op 14 augustus 2021 in foto’s 
 

 
Bijeenkomst in de theaterzaal De Krop 
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Etentje in het Labo 
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Toemaatje 

 
Tijdens de bijeenkomst maakte Kamiel Croon melding van de inhuldiging van het gildenschilderij in de 
OLV-Kerk van Kampenhout en de viering van gildenkoppels om hun jarenlange lidmaatschap op 15 
augustus. Zo ontvingen Octavie en Kamiel er de gouden papegaai (50 jaar lidmaatschap). Proficiat! 
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