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Het eerste jaarboek van Campenholt verscheen deze maand en is verkfijgbaar in de lokale handel.

KAMPENHOUT - Begin dit
jaar ontstond in de gemeente
Kampenhout de lokale heemkring Campenholt. Die naam
verwijst naar de oudste teruggevonden schrijfwijze van de
gemeentenaam. Al snel groeide de wens om een eigen
jaarboek in het leven te roepen. Het eerste jaarboek van
Campenholt verscheen deze
maand.
Heemkring Campenholt heeft
als doel het uitdragen van geschiedenis, heemkunde en erfgoed van Kampenhout naar
een ruim publiek. "Het is dan
ook in dit kader dat de publicatie van het eerste jaarboek
van de heemkring past", vertelt
secretaris Gerry Croon. "Het telt
100 pagina's en is gestoffeerd
met foto's en documenten,
verdeeld over dertien artikels.
Verschillende auteurs kozen een

onderwerp, diepten dit uit en
maakten vervolgens een interessante neerslag hiervan." Onder meer 'sport in Kampenhout
doorheen de jaren', 'Helden
van Kampenhout en de gruwel
van een oorlog', de geschiedenis van 'Ter Bronnen', De hoeve
van Volmersele in Berg en 'de
geheimen van het Santvliet'
komen aan bod. "Het idee is
om jaarlijks een bundeling van
de beste artikels uit te brengen
in een mooi kwalitatief boek."
Burgemeester Jean Meeus, een
van de stichtende leden, hoopt
de interesse in lokale geschiedenis aan te wakkeren. "En we
hopen lezers enkele aangename
uren en mogelijk ook nostalgie
naar vervlogen tijden te bezorgen", zegt Meeus. "Dit eerste
jaarboek kan ook de heemkring
bekendmaken, zodat inwoners
documenten,
krantenknipsel,

foto's, bidprentjes, doodsbrieven, voorwerpen aanbrengen
opdat deze niet zouden verloren
gaan. Ondanks het werk van
auteurs uit het verleden, zijn er
immers nog veel onderwerpen
die nog niet - of onvoldoende
- werden belicht, archieven die
nog moeten uitgeplozen worden, oude teksten die moeten
getranscribeerd of vertaald worden, kaarten die moeten bestudeerd worden, ... Bovendien
komt er iedere dag een dag
geschiedenis bij. Waarschijnlijk
kijken de jongeren van over 30
jaar ook met veel verwondering
naar datgene wat er vandaag
allemaal gebeurde. Het huidige
jaarboek bewijst dan ook dat
de lokale geschiedschrijving
'nieuwe' onderwerpen kan aansnijden en bijna onuitputtelijk
is." Het jaarboek is in de lokale
winkels verkrijgbaar.
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