WERKGROEP "10 JAAR CAMPENHOLT"
2de vergadering za 23 november 2019 10u30 in de vergaderzaal van de bibliotheek
Aanwezig: Felix Goossens, Hugo Schoevaerts, Marcel Simons, Stijn Simons, Karine Empereur,
Greet Janssens, Hubert Gulinck (verslag), Huub van der Steld, Eric Heymans.
1. Felix leidt de vergadering tot aankomst van Hugo.
2. Verslag van 26 oktober: geen opmerkingen.
3. Het kernidee van de viering blijft een actie "Kampenhout vroeger en nu" (werktitel).
4. Logo: Eric bezorgde aan de werkgroep enkele ontwerpen waar er voorlopig één van werd
geselecteerd na e‐mail bevraging. Er worden nog wat suggesties gegeven voor afwerking, zo
zal de vermelding "sinds 2010" geschrapt worden. Eric finalseert het ontwerp.
5. Diverse aandachtspunten betreffende de actie
‐ Er wordt verwezen naar een presentatie gemaakt door Erik Bonckaert
‐ De website van Campenholt bevat enkele dorpsgezichten vroeger en nu
‐ Jean‐Marie Verhulst en Huub hebben een zeer grote verzameling oude postkaarten en
foto's
‐ "Vroeger" kan nog heel recent zijn: zo wordt verwezen naar het oude koetshuis van het
domein Schoonhoven aan de Mechelsesteenweg: zopas afgebroken!
‐ Er wordt voorgesteld enkele foto's te selecteren als model om daarmee zowel de leden van
Campenholt als het Kampenhoutse publiek te vragen naar oude foto's
‐ Van het idee "vroeger en nu" kan ook een wedstrijd gelanceerd worden: "wie herkent de
plek op deze oude foto en maakt een foto van de huidige toestand? "
‐ Historische foto's worden gemakshalve "A‐foto's" genoemd, actuele foto's zijn "B‐foto's"
6. Mijlpalen
‐ Januari 2020: vergadering van de werkgroep om model‐A‐foto's te selecteren
‐ Maart 2020: lanceren van de publiekscampagne, oproep naar interessante A‐foto's
‐ Juni 2020: termijn voor de aanlevering van A‐foto's
‐ December 2020: lancering van een fotowedstrijd: uitdaging is de passende B‐foto's maken
bij de A‐foto's, ter gelegenheid van de jaarboekvoorstelling
‐ Augustus 2021: einddatum van de wedstijd
‐ December 2022: vernissage ter gelegenheid van de jaarboekvoorstelling en eventueel ook
extra foto‐album.
7. Gazet van Campenhout
950€ voor 750 exemplaren
Inhoud: eventueel bijdragen van verenigingen met hun agenda, geschiedenis...
Willy Schoevaerts moet hierover verder gecontacteerd worden.
kan iemand dit aanvullen?

8. Een evenement voor de leden in het lustrumjaar

Er wordt gedacht aan iets als een breugelfeest, BBQ of tuinfeest in de zomer 2021. Er moet
verder verkend worden waar dat mogelijk is. Eventueel het Park van Relst, of het Labo.
9. Symposium in maart 2021 waarbij de heemkringen van de omringende verenigingen
worden uitgenodigd. Eveneens een of andere interessante spreker (bijv. een historicus als
Bruno De Wever of Marc Reynebeau).
10. Varia / pro memorie
‐ De jeugdclub Tonzent betrekken in het lustrumjaar
‐ Organiseren van een heemkundige wandeling aansluitend bij het thema Kampenhout
vroeger en nu
‐ Een betere titel zoeken voor "Kampenhout vroeger en nu", bijvoorbeeld "Ooit geweest".
‐ De Beethovenherdenking.

