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Heemkring Campenholt stelt vijfde
jaarboek voor
Gisteren om 12:00 door vvd

Foto: Veerle Van Dessel

KAMPENHOUT  De Kampenhoutse heemkring Campenholt heeft met trots haar vijfde

jaarboek voorgesteld in brasserie Het Labo. Het lijvige boek is goed voor bijna
tweehonderd pagina's leesvoer.
Heemkring Campenholt bracht van bij haar oprichting in 2011 al meteen een rijk gevuld jaarboek uit. Het
boek bevat telkens artikels van verschillende auteurs, voornamelijk leden van Campenholt. Ondanks de
verschillende achtergronden van de auteurs, wil de heemkring zo wetenschappelijk mogelijk correcte
artikels aanbieden. De onderwerpen van de artikels zijn onder andere: heksen in Kampenhout, ereburger
Hubert Boone, de scouts van Kampenhout en het leven en werk van de abstracte Belgische
kunstenaar Victor Servranckx.
Plaatsgebrek
De leden van heemkring Campenholt vergaderen elke week in Villa Lucie aan het Gemeenteplein in
Kampenhoutcentrum. Voorzitter Marcel Andries: "Een mooie locatie, maar de ruimte die we daar van de
gemeente ter beschikking krijgen is toch wat krap aan het worden. Er zijn nog andere gebouwen in
Kampenhout waar we mogelijk zouden kunnen vergaderen. We hopen dan ook dat het gemeentebestuur
ons een snelle oplossing biedt waarbij we over een grotere ruimte kunnen beschikken."

Het jaarboek van heemkring Campenholt kost vijftien euro. De verkooppunten en een overzicht van alle
artikels in het boek zijn te vinden op http://www.kampenhout.be/heemkring/publicatiesjaarboek2015.php
(http://www.kampenhout.be/heemkring/publicatiesjaarboek2015.php)
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