Werkgroep "10 jaar Campenholt"
Verslag van de vergadering van 25 januari 2020 in de bibliotheek
Aanwezig
Karine Empereur, Huub van der Steld, Eric Heymans, Ann Peeters, Hugo Schoevaerts
(voorzitter), Felix Goossens, Hubert Gulinck (verslag), Stijn Simons, Marcel Simons.
1. Het verslag van de vergadering 23/11/19 wordt als leidraad gebruikt
2. Het logo is afgewerkt. Er wordt voorgesteld dit logo te gebruiken vanaf de voorstelling van
het jaarboek 2020.
3. Na een vraag over het ontstaan van de heemkring wordt voorgesteld er een artikel over te
schrijven voor het jaarboek, daarbij zouden we personen als Jean Meeus, Gerry Croon en
Sonia Vandendries kunnen bevragen, zij staan mee aan de oorsprong en kennen de
voorgeschiedenis.
In Nederokkerzeel was er reeds in de jaren '40 een heemkring, personen als Luc Mathijs en
Herman Aelvoet worden daarbij vermeld. Eric merkt op dat de website van het Hof van
Ruisbeek een aanzet is geweest tot de ontwikkeling van de gemeentelijke website. Verder
dienen ook vermeld diverse personen als wijlen Rob Schrevens (villa Lucie), Jos Lauwers, en
nog andere die zich eerder inzetten voor de geschiedenis van de gemeente.
4. Bij de discussie over de publicatie van een fotoboekje (Kampenhout vroeger en nu) toont
Huub reeds bestaande fotoboekjes over Kampenhout, ondermeer ook een fotoboekje
gemaakt door Erik Bonckaert. Het nieuwe fotoboekje (of meerdere) kunnen ingezet worden
als relatiegeschenk voor de gemeente. De gemeente moet hierover gepolst worden. Het
idee van een aparte kalender wordt verlaten.
We zouden beginnen met een fotoboekje over de dorpskernen. Daarna kunnen nog uitgaven
volgen met aandacht voor andere thema's, zoals kerken, kapelletjes, cafés, boerderijen,
kastelen,..
Het (eerste) boekje moet klaar zijn eind 2021.
5. De discussie over een wedstrijd.
In tegenstelling tot het vorige verslag wordt beslist om geen gemeentelijke rondvraag te
doen naar A‐foto's. Wel zouden we via Facebook, affiches enz. zelf een selectie van A‐foto's
uit de dorpskernen bekendmaken, foto's die we zelf niet of moeilijk kunnen situeren, en een
wedstrijd koppelen aan het herkennen van de plekken en het bezorgen van
overeenkomstige B‐foto's. Nog een suggestie (Huub): "Wie heeft de oudste foto van
Kampenhout"?
6. De heemkundige wandeling ter gelegenheid van het jubileum van Campenholt. Er wordt
gezocht naar een goed titel. Enkele goede ideeën: "Het heden is het verleden", "Geen heden
zonder het verleden".
7. Een goede tijdlijn voor de verdere planning. Zie hierbij vorig verslag met 'mijlpalen'. Karine
demonstreert een Excel‐model hiervoor en zal dit toepassen op onze planning

8. Tijdens de volgende vergadering op 22 februari zullen we foto's uit ondermeer de
verzamelingen van Jean‐Marie en Huub uitspreiden en een selectie maken. Dan zien we wel
hoe onze visie en planning zich verder concretiseren.
9. Wat betreft het symposium in maart 2021. Eventueel nodigen we twee sprekers uit. Eén
historisch deskundige die kan vertellen over oude dorpsstructuren en ‐leefgemeenschappen,
een tweede die een toekomstvisie kan schetsen over historische dorpen. Felix zoekt een
historicus/‐a op, Hubert een visionaire stedenbouwkundige. Deze dag zou als volgt ingedeeld
worden: lezingen tijdens de voormiddag, zo mogelijk in de nieuwe aula in het
gerestaureerde hoeve van het oude rusthuis; 's middags maaltijd in de Glazen Zaal &
(foto)tentoonstelling; in de namiddag uitstappen in Kampenhout, afsluitend met koffie of
borrel. Rekening houdend met de capaciteiten van de keuken van het OCMW, de aula, de
Glazen Zaal en de bussen: maximaal 100 deelnemers.
Dit initiatief kan ook gezien worden als (onderdeel van) een 'Provinciale dag'. Er wordt
contact gezocht met Paul Degraeve.
Voorstel van titel van het symposium : "Historisch visionair".
10. Jubileum van Jeugdhuis Tonzent.
Er is al een gesprek geweest met Helena Molineaux. Op 21 februari vergadert een delegatie
van Campenholt met de kerngroep van Tonzent.
Uiteraard wordt een artikel voor het jaarboek voorzien. Felix verzamelt informatie over het
gebouw.
11. Beethovenjaar. De heemkring beperkt zich tot de bijdrage van Liesbeth Merckx in het
Jaarboek 2019.
12. Gazet van Campenhout
Zoals eerder afgesproken: voor eind 2020. In de "Gazet" komt ons jubileumprogramma. Een
aparte kalender (zoals ook eerder voorgesteld) is niet nodig. Willy Schoevaerts wordt voor
dit thema uitgenodigd op een volgende dinsdagavond‐bijeenkomst.

