
 
 

1. OPENING VAN HET VERNIEUWDE STADHUIS VAN 
AARSCHOT MET VOORSTELLING VAN DE NIEUWE HAKVH-
UITGAVE ‘TEN STADHUIZE’ EN OPENING VAN DE GELIJK-
NAMIGE TENTOONSTELLING OP ZATERDAG 19 MEI 2018. 

 
Op zaterdag 19 mei 2018 nodigt de stad Aarschot u allen uit op de feestelijke 
opening van het vernieuwde stadhuis van Aarschot. Die dag wordt op het 
gelijkvloers van het gebouw Ten Drossaerde de nieuwe lokkettenzaal, een 
volwaardig, klantgericht dienstencentrum voor alle inwoners van Aarschot, 
plechtig in gebruik genomen. Van 11 tot 13 uur wordt u er verwelkomd met een 
hapje en een tapje en muzikale omlijsting door het Jos Moons jazzcombo. 
 
Naar aanleiding van deze verbouwing vroeg het College van Burgemeester en 
Schepenen vorig jaar aan de Hertogelijke Aarschotse Kring voor Heemkunde de 
geschiedenis te schrijven van de Aarschotse stadhuizen en van de 
gemeentehuizen van de deelgemeenten Gelrode, Langdorp en Rillaar. Ja, het 
staat er wel degelijk in het meervoud: Aarschotse stadhuizen. Op nauwelijks een 
eeuw tijd hebben immers niet minder dan zes verschillende gebouwen deze functie 
vervuld. Die bewogen geschiedenis heeft natuurlijk alles te maken met het grote 
menselijke leed en de diepe sporen van materiële verwoesting die de beide 
wereldoorlogen in Aarschot hebben nagelaten. Dankzij het doorgedreven 
opzoekingswerk van onze HAKVH-bestuursploeg, versterkt met enkele van onze 
actiefste leden, in tal van archieven werd een schat aan nieuwe bronnen en 
beeldmateriaal gevonden over de geschiedenis van deze gebouwen. Dit alles werd 
uiteindelijk verwerkt tot een lijvig en rijk geïllustreerd boek van niet minder dan 192 
bladzijden met als titel: TEN STADHUIZE. De stadhuizen van Aarschot en de 
gemeentehuizen van Gelrode, Langdorp en Rillaar. 

 
Achtereenvolgens komen in 9 hoofdstukken aan bod: 

 Het stadhuis op de Grote Markt 
 Stadhuis in de Th. De Beckerstraat 
 Stadhuis in het kapucijnenklooster 
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AANDACHT! 
De leden van de Hertogelijke Aarschotse Kring voor Heemkunde krijgen 

deze mooie uitgave volledig gratis en kunnen deze op 19 mei in het stadhuis 
komen afhalen ! 

 
Deze publicatie, die dus in totaal 192 blz. telt, zal verschijnen in de vorm van een 
driedubbel nummer van ons driemaandelijks tijdschrift ‘Het Oude Land van 
Aarschot’. Wie dus voor 2018 zijn HAKVH-lidmaatschap betaalde, krijgt ‘TEN 
STADHUIZE’ gratis als het maart-juni-september-nummer van de lopende 
jaargang 2018 van het OLVA en kan zijn exemplaar op 19 mei komen afhalen bij 
onze medewerkers aan de HAKVH-stand op het gelijkvloers in het vernieuwde 
stadhuis. 
Kan u jammer genoeg op 19 mei tussen 11 en 13 uur niet aanwezig zijn op de 
voorstelling van het boek? Geen nood, de leden die hun boek die dag niet konden 
komen afhalen zullen het nadien zo spoedig mogelijk thuis bezorgd krijgen. 



 Het Drossaerde 
 Het stadhuis in de Bank Nagels in de Bogaardenstraat 
 Een nieuw stadhuis op de plaats van het aloude Drossaerde 
 De gemeentehuizen van Gelrode 
 Het gemeentehuis van Langdorp 
 Gemeentehuis Rillaar – Pastorie Sint-Niklaasparochie. 

 
Bent u (nog) geen HAKVH-lid of wenst u als lid deze uitgave aan iemand anders ten 
geschenke te geven? Uiteraard kan dat ook: het boek zal vanaf 19 mei ook te koop 
zijn aan de zeer voordeling prijs van 15 euro (excl. verzendingskosten). U kan het 
aanschaffen aan onze HAKVH-stand in het stadhuis of nadien natuurlijk ook in ons 
Documentatiecentrum, Elisabethlaan 103C, 3200 AARSCHOT. 
 
Tegelijkertijd met de voorstelling van het boek TEN STADHUIZE. De stadhuizen 
van Aarschot en de gemeentehuizen van Gelrode, Langdorp en Rillaar opent in 
het aanpalende stadspark de gelijknamige pancartetentoonstelling waarvoor 
dezelfde equipe die het boek samenstelde, ook de teksten en het beeldmateriaal 
leverde. Deze tentoonstelling loopt van 19 mei tot 17 juni 2018 en kunnen wij u 
eveneens warm aanbevelen. 
 

2. DE TENTOONSTELLING ‘GELRODE, HET OUDSTE 
GEHUCHT VAN AARSCHOT’ NOG TOT 3 JUNI 2018 IN HET 
STEDELIJK MUSEUM AARSCHOT. 

 
Op 27 april opende de expo ‘Gelrode, het oudste gehucht van Aarschot’ in het 
Stedelijk Museum Aarschot. Na Ourodenberg, Rillaar en ‘de Grecht’, wordt deze 
keer de deelgemeente Gelrode uitvoerig belicht in een tentoonstelling. Deze expo’s, 
die telkens tot stand kwamen in nauwe samenwerking met (ex-)inwoners en de 
lokale verenigingen, worden gesmaakt door medewerkers én bezoekers. Ze tonen 
de uniciteit van een specifiek deel van de stad met zijn geschiedenis, verenigingen, 
scholen, kunstenaars en nog zoveel meer. En dat roept nostalgische herinneringen 
op. 
 
Informatie van Gelrodenaren 
Niet alleen de geschiedenis van Gelrode wordt getoond. De expo gaat ook dieper in 
op de scholen, het dorp met zijn wijken en dorpsfiguren en de parochie Sint-
Cornelius. Daarnaast komt de landbouw en fruitteelt uitvoerig aan bod in het 
onderdeel ‘Gelrode perzikendorp’. De tentoonstelling toont de bekende figuren uit 
het dorp net als het rijke verenigingsleven. Alle informatie werd bovendien 
aangeboden door de Gelrodenaren zelf, verenigd in een dynamische werkgroep. De 
expo bevat unieke informatie en uitzonderlijk beeldmateriaal. De Gelroodse sfeer 
wordt opgeroepen aan de hand van een decor met typische voorwerpen en 
filmmateriaal speciaal samengesteld voor deze expo. Hierin worden anekdotes en 
erfgoed bewaard voor de toekomstige generaties.  
 
Meer info? 
Expo ‘Gelrode, het oudste gehucht van Aarschot’: van 28 april tot en met 3 juni 2018 
(gratis toegang): 
o Dinsdag tot vrijdag van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16.30 uur. 
o Zaterdag en zondag van 14 tot 18 uur. 
o Gesloten op maandagen en feestdagen. 
 
Stedelijk Museum Aarschot, Elisabethlaan 103 - 3200 Aarschot 
Tel: 016/56 84 51 - E-mail: museum@aarschot.be 
Website: www.hetgasthuis.be/museum 
 

 


