TWEEMAANDELIJKS MEDEDELINGENBLAD VAN DE
HERTOGELIJKE AARSCHOTSE KRING VOOR HEEMKUNDE
v.z.w.
1. DE HERNIEUWING VAN UW HAKVH-LIDMAATSCHAP VOOR
HET JAAR 2018!
Met het 4de nummer van ons driemaandelijks tijdschrift Het Oude Land van Aarschot – dat u
samen met dit Mededelingenblad ontvangt – loopt uw lidmaatschap 2017 van de Hertogelijke
Aarschotse Kring voor Heemkunde ten einde.
Wij danken u voor de belangstelling die u tot op heden betuigde voor onze werking en wij
durven er op te rekenen dat u ons ook in het jaar 2018 verder zult steunen in onze acties en
inspanningen om de geschiedenis, de volkskunde en het artistiek en cultuurhistorisch patrimonium
van onze streek beter te leren kennen en waarderen.
Als HAKVH-lid ontvangt u vier maal per jaar ons mooi verzorgde tijdschrift Het Oude Land van
Aarschot met in totaal 240 bladzijden zeer interessante bijdragen – geïllustreerd met tal van
foto’s, waarvan de meeste in kleur – over de rijke geschiedenis en heemkunde van ons
werkgebied. Tevens wordt u via ons Tweemaandelijks Mededelingenblad op de hoogte
gebracht van alle HAKVH-initiatieven en uitgenodigd voor onze activiteiten.
Met het bijgevoegd overschrijvingsformulier kan u uw HAKVH-lidmaatschap voor het jaar 2018
hernieuwen. Dit kan u door storting van het vereiste bedrag op rekening IBAN: BE21 0682
4694 9903, BIC: GKCCBEBB van de Hertogelijke Aarschotse Kring voor Heemkunde,
Elisabethlaan 103C, 3200 AARSCHOT, hetzij als:
• Steunend lid-Handelaar (vermeld in alle Mededelingenbladen en op onze website) en
Beschermend lid: 50 euro
• Erelid: 35 Euro
• Gewoon lid: 25 Euro
• Buitenlands lid: 50 Euro (alleen overschrijvingen via bank in EURO worden aanvaard; onkosten
ten laste van de betaler; Betaling op IBAN: BE21 0682 4694 9903, BIC: GKCCBEBB).
Gelieve bij de storting, benevens uw naam, ook voornaam en volledig en duidelijk adres te willen
vermelden. Wij durven bovendien een oproep te doen tot allen die het geldelijk aankunnen
om een beschermend of erelidmaatschap te betalen om ons op die manier moreel en financieel
te steunen. Zij wezen hierbij bij voorbaat bedankt voor hun zeer gewaardeerde steun.

2. OPROEP TOT NIEUWE KANDIDAAT-BESTUURSLEDEN.
Op zaterdag 17 februari 2018 om 14u houdt de Hertogelijke Aarschotse Kring voor Heemkunde
zijn jaarlijkse statutaire Algemene Ledenvergadering voor de werkende leden in het lokaal
Elisabethlaan 103C, 3200 AARSCHOT.
Eén van de agendapunten op deze vergadering is de verkiezing van nieuwe bestuursleden ter
invulling van drie openstaande mandaten in het bestuur.
Personen die zich kandidaat willen stellen voor één van deze mandaten dienen hun kandidatuur
uiterlijk op 10 februari 2018 schriftelijk of via e-mail (secretariaat@heemkundeaarschot.be) in te
dienen bij voorzitter Johan Breugelmans, Grauwe Steenberg 48, 3060 Bertem.

3. TENTOONSTELLING ‘HARRY HEYLEN’ IN HET STEDELIJK
MUSEUM AARSCHOT VAN 10 FEBRUARI TOT 15 APRIL 2018.
Wie heeft er niet ooit voor de etalage van Harry Couture gestaan, maar slechts enkelingen hadden
toegang tot wie hij echt was, als fenomeen en als mens.

Deze expo toont de grandeur en het verval van een Imperium, de grootste kledingzaak die
Aarschot ooit heeft gehad. Foto’s uit het persoonlijk archief, voorwerpen, getuigenissen en
anekdotes zullen Harry’s universum weer tot leven brengen en de mens achter de façade van
Harry een gezicht geven.
De tentoonstelling wordt geopend op vrijdag 9 februari 2018 om 20u.
Meer info?:
Stedelijk Museum Aarschot, Elisabethlaan 103 - 3200 Aarschot
Tel: 016/56 84 51 - E-mail: museum@aarschot.be
Website: https://www.hetgasthuis.be/voorstelling/1072/harry-heylen

4. VRAAG I.V.M. HENDRIK JANNES, BURGEMEESTER VAN
AARSCHOT VAN 1882-1884.
Vanwege de heer Guido Jannes, die momenteel werkt aan een familiegeschiedenis en o.a.
opzoekingen verricht i.v.m. zijn familielid Hendrik Jannes, burgemeester van Aarschot tussen 1882
en 1884, kregen wij volgende vraag:
Zijn er leden of sympathisanten van de Hertogelijke Aarschotse Kring voor Heemkunde die foto’s
bezitten van Hendrik Jannes of van het voorouderlijk huis “Het Lindeke” in Ourodenberg?
Personen die de heer Jannes kunnen verder helpen mogen reageren naar
secretariaat@heemkundeaarschot.be

