Verslag bijeenkomst van Campenholt op 11 juni 2022
Aanwezig: Hugo Schoevaerts, voorzitter
Ann Peeters, Ann Van Remoortel, Denise Croon, Erik Heymans, Hubert Gulinck, Huub Van der Steld,
Jan Van Hoof, Karine Empereur, Louis Leten, Marcel Andries, Stijn Simons, Marcel Simons, André
Empereur.
Verontschuldigd: Agnes Peremans, Erik Bonckaert, Willy Christiaens, Willy Schoevaerts, Willy
Sevenants, Paul Behets

Verslag bijeenkomst 14 mei 2022
Door een samenloop van omstandigheden werd het verslag van deze bijeenkomst nog niet verspreid.
Het wordt samen met dit verslag verstuurd. Mijn excuses hiervoor.

Agenda
1. Bezoek Dakota museum te Melsbroek.
Dit zal plaatsvinden op maandag 11 juli 2022 in de namiddag om 14 u.
Hugo bezorgt nog de regels, die er moeten gevolgd worden omwille van de veiligheid en de
inschrijving.

2. Etentje labo op zaterdag 9 juli 2022.
Hugo gaat informeren bij Chris of we nog dezelfde formule mogen aanhouden als verleden jaar.
Er zal een bijdrage gevraagd worden van 25 euro voor diegenen, die wensen deel te nemen.

3. Oude films digitaliseren
Er is al één film gedigitaliseerd op basis van een smalfilm en krijgen daar een voorsmaakje van nl.
“Van Horenbeeck 50 jaar jongman”.
Er zijn nog twee films, die men graag zou digitaliseren plus de originele versie van ‘Van Horenbeeck’
en de kostprijs daarvan bedraagt 750 euro. Dit is een tamelijke grote uitgave, misschien kunnen we
wel ergens steun krijgen.

4. Pinksterprocessie.
Bruno De krem van de kerkfabriek zou graag een opwaardering krijgen van de processie en hij vraagt
aan de heemkring of we daaraan kunnen meewerken? Het gaat dan bijvoorbeeld.over zandtapijt,

klederdracht, enz…In juni of juli zou er een vergadering belegd worden om te zien, welke
mogelijkheden er zijn.

5. Cinema Campenholt - voorstellen :
Er is door Hugo contact op genomen met Universal Studio’s, maar hij heeft geen reactie gekregen.
Voorstellen van onze leden voor films zijn: Tantes van Cyril Buysse, De witte, Johan en de Alverman,
…

6. Parkparade 19 juni 2022.
De rondleiding wordt verzorgd door Paul Behets
Omdat de eerste voorziene dag 5 juni door storm uitgevallen is, wordt er door Paul een extra
rondleiding gegeven. Het geheel wordt gecoördineerd door Marijke van de Dienst Toerisme.
Dinsdagavond 14 juni 2022 wordt er een promotie filmpje gemaakt door Ring TV. Wie eens op
televisie wil verschijnen, mag als figurant naar Ter Loonst komen.

7. Lezing pater Jan.
De totale opbrengst van meer dan 500 euro gaat naar Broederlijk Delen en pater Jan was er heel
dankbaar voor.
Volgend jaar in het voorjaar zouden we een uitstap maken naar Hamont-Achel in samenspraak met
pater Jan.

8. Tentoonstelling 30 jaar Molenstee.
Er zullen panelen worden opgehangen met informatie, die we al gebruikten voor onze vorige
tentoonstelling. Olivier van Molenstee zorgt nog voor foto’s van bewoners en personeelsleden. Er is
een diavoorstelling van de nieuwbouw van 1992 en er worden oude voorwerpen en kostuums van het
personeel tentoongesteld.

9. Jaarboek 2022
Vriendelijk verzoek om de artikelen zo vlug mogelijk door te sturen naar Gerry Croon, zodat men ze
kan nalezen en eventueel verbeteren en aanvullen.

10. Tentoonstelling Kampenhout-sas.
De werkgroep onder leiding van Erik Heymans komt woensdag 15 juni 2022 samen in De Krop om
14u30, dit voor een tweede vergadering.

11. Restauratie Barbara kapel en historische graven te Kampenhout.
Meer informatie volgt als Felix aanwezig is.
We zullen samenwerken met Monumentenwacht voor het behoud van belangrijke graven op het
kerkhof.

12. Lezingen najaar.
Ketterijen in onze contreien, Bruno De Wever,: in afwachting van een reactie.
Voor de Nacht van de geschiedenis is het voorstel om Hubert Boone te vragen. Het onderwerp voor
dit werkjaar is “Trots van Vlaanderen”.

13. Varia.
Hoe kan men een deel van het archief van Lauwers naar Campenholt halen?
Wat met de foto’s over wipschutters, die Huub had gescand, gezien er niets bruikbaars voor de
heemkring bij is?
De stamboom van de familie Croon (deel 1), opgemaakt door Louis Leten, wordt op onze website
geplaatst (zie https://www.campenholt.be/genealogie-stambomen.php#gsc.tab=0).
Er zal ook melding van gemaakt worden op onze facebookpagina
Volgende bijeenkomst: zaterdag 9 juli 2022 te 10uur in De Krop, Dorpsstraat 9b.
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