10 jaar heemkring: vergadering 1 oktober: verslag
1° Lezing Bruno De Wever:




Er wordt voorgesteld om de lezing te laten doorgaan op een vrijdag, eind september 2021.
Moet uiteraard passen in de agenda van Bruno.
Locatie: een kerk of de nieuwe aula van de boerderij van het OCMW.
Felix volgt dit verder op

2° Erfgoedapp




We kregen een positieve reactie van UGent (zie bijlage), de studenten moeten ons wel nog
selecteren. Eind oktober weten we meer.
Wouter heeft reeds verschillende ideeën die best verder besproken worden met de
studenten.
De technische aspecten worden best opgevolgd door Wouter en Erik, inhoudelijk zullen de
taken verder verdeeld worden.

3° Gazet van Campenhout






Zie als bijlage de editie van 5 oktober 1913 (voorblad)
Wordt uitgewerkt in de stijl van toen
Verspreiding: digitaal en op aanvraag op papier + winkels, toeristische dienst.
Actueel nieuws + nieuws van vroeger + advertenties van toen (openbare verkoop,
schaarhout,…)
Hugo neemt met Willy contact op om zijn visie beter te kennen

4° Fotoalbum







Erik gaat de foto’s van de huidige toestand maken, Jean‐Marie levert de oude foto’s aan.
Het formaat zal hetzelfde zijn als van het jaarboek, in kleur en +/‐ 120 bladzijden
Aan de RvB wordt de vraag gesteld of er in 2021 een jaarboek en het fotoalbum zal
uitgegeven worden
Inhoudelijk zal het niet alleen om gebouwen gaan, ook klasfoto’s, landbouw (paard –
tractor), straatzichten, begrafenis, markante Kampenhoutse koppen,… Het is vooral de
bedoeling om het contrast tussen vroeger en nu in de verf te zetten.
Er kan ook per thema gewerkt worden, bijvoorbeeld kapelletjes: we zouden een verdwenen
kapel, een recente kapel en een oude gerestaureerde kapel samen kunnen behandelen.
Alle deelgemeenten moeten aan bod komen

Verdere afspraken:




Inventarisatie notarisakten: er wordt verder gepeild naar interesse van leden om de
gegevens van fotokopieën over te schrijven in een Word bestand. Paul stuurt een e‐mail
zodat duidelijker wordt wat er juist verwacht wordt.
Lessen oud‐schrift. Zullen hernomen worden in 2 groepen van 10 personen. Hugo informeert
bij Gerry om te zien welke zaal op welke tijdstippen beschikbaar zijn. Afhankelijk van zijn
antwoord zal Paul een e‐mail sturen naar de cursisten.

Volgende vergadering van de werkgroep: 15 oktober om 19u00 in zaal Bach van de Kunstberg.
Hugo Schoevaerts

Bijlage:

