Verslag van de werkgroep "10 jaar Campenholt", zaterdag 26 oktober 10u in de
vergaderzaal van de bibliotheek
Aanwezig: Hugo Schoevaerts (voorzitter), Huub van der Steld, Willy Schoevaerts, Marcel
Simons, Stijn Simons, Denise Croon, Karine Empereur, Felix Goossens, Greet Janssens,
Hubert Gulinck (verslaggever)
Verontschuldigd: Ann Peeters, Lydia Keurvels, Paul Behets
1. Er worden diverse losse argumenten voorgesteld:
‐ het ontwerpen van een jubileumlogo
‐ het kiezen van een thema
‐ het organiseren van excursies of wandelingen
‐ de hele bevolking van Kampenhout proberen te betrekken
Bij dit laatste punt merkt Karine op dat de heemkring leeftijdgebonden (kijk naar de
gemiddelde leeftijd van de actieve leden). Op welke manier betrekken we jongeren?
2. Deze aftastende discussie belandt bij een voorstel van Karine om een tentoonstelling te
organiseren met foto's "vroeger en nu", naar het voorbeeld van Herent. Dit blijkt bij de
aanwezigen in goede aarde te vallen. Dat "vroeger" kunnen we ruim bekijken, niet alleen
een relatief ver verleden maar bijv. ook de vroege jaren 2000. Willy S. meldt dat J‐M
Verhulst foto's heeft van afgebroken gebouwen naar aanleiding van de 1ste verbreding van
de Haachtsesteenweg.
3. Opstellen van een agenda. Er wordt gediscussieerd over het "wanneer" van de
jubileumevenementen. De statuten van Campenholt zijn ondertekend op 14 december
2010. Het weekend van 11‐12‐13 december 2020 wordt dus een belangrijk moment. Dan
nog blijft de vraag: doen we ons werk voor het jubileumjaar in 2020 of in 2021? De discussie
hierover leidt tot het besluit dat we in december 2020 klaar zijn met het programma voor
het jubileumjaar dat overwegend in 2021 valt. Een fotoboek "vroeger en nu" verschijnt dus
pas in 2021.
4. Het jubileumprogramma kan thematisch gemengd zijn. Naast "Kampenhout vroeger en
nu" kan er ook gedacht worden aan een retrospectieve van Campenholt, met illustratie van
de belangrijkste verwezenlijkingen en ontdekkingen gedurende 10 jaar. Ondertussen gaat de
gewone werking door, ttz de activiteiten van lopende werkgroepen enz. zoals een actie naar
aanleiding van het Beethovenjaar, en na 110 jaar kerk Relst ook een voorstelling van de
geschiedenis van de kerk van Berg (Felix).
5. Het idee van een heruitgave van "De Gazet van Campenhout" (Willy S.) wordt opnieuw ter
sprake gebracht. De jubileumviering zou daar een goede aanleiding voor kunnen zijn. Er
wordt gedacht aan een (of meerdere) uitgave(n) waarvoor ideeën zoals: de geschiedenis van
de verenigingen; uit artikels van vroeger. De financiering hiervan zou via sponsering
verlopen. Er wordt ook gedacht aan een kalender waar de agenda van het jubileumjaar kan
in verwerkt worden. Indien de uitgave van "De Gazet" er komt is een aparte kalender niet
meer nodig.

6. Wat het jubileumlogo betreft: organiseren we een wedstrijd? Er wordt besloten om Eric
Heymans te contacteren om een eerste voorstel van logo te ontwerpen, dat kan gebaseerd
worden op het huidige logo van Campenholt (zoals op de banier). Hugo neemt contact met
Eric.
7. Diverse punten. Hugo stelt voor bij gelegenheid van het jubileum een spreker uit te
nodigen. Eventueel iemand uit eigen kring? Er wordt nog even melding gemaakt van de
zitdagen op het Stamboomweekend in Hever, hiervoor zijn de nodige afspraken gemaakt.
Greet meldt dat Rob Schrevens ooit postkaarten van Kampenhout heeft laten maken. Deze
zijn nog altijd voorradig ter uitdeling aan geïnteresseerden. Marcel S. herinnert aan het feit
dat er een boekje met info over de verenigingen bestond. Wat met sponsoring? Karine
herinnert zich cadeaubons van De Loft. Hugo stelt een BBQ/feestviering voor, voor de actief
betrokken leden (Labo?).
8. De volgende bijeenkomst van de werkgroep is 23 november e.k. Tegen die datum zouden
voldoende ideeën moeten gerijpt zijn om een concreet jubileumplan op te stellen.

