
 
 

1. Hernieuwing van uw HAKVH-lidmaatschap voor 2019. 
Met het 4e nummer van ons driemaandelijks tijdschrift Het Oude Land van Aarschot dat u samen 
met dit Mededelingenblad ontvangt, loopt uw lidmaatschap 2018 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 
erop te rekenen dat u ons ook in het jaar 2019 verder zult steunen in onze acties en inspanningen 
beter te leren kennen en waarderen. 
 
Om verder het hoofd te kunnen bieden aan de stijgende kosten van druk en vooral verzending (u 
weet uiteraard uit eigen ervaring hoe sterk de prijzen bij BPost zijn gestegen de laatste jaren), zien 
wij ons genoodzaakt het bedrag voor lidmaatschap lichtjes te verhogen. Gewoon lidmaatschap 
wordt dan €30, erelid €40, steunend en beschermend lid blijft op €50 en buitenlands lid wordt €60. 
 
Als HAKVH-lid ontvangt u vier nummers per jaar van 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 2019 
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: 
• Beschermend lid of steunend lid-Handelaar: 50 euro 
• Erelid: 40 Euro 
• Gewoon lid: 30 Euro 
• Buitenlands lid: 60 Euro (alleen overschrijvingen via bank in EURO worden aanvaard; onkosten 
ten laste van de betaler.) 
 
Als beschermend of steunend lid wordt u vermeld in het mededelingenblad (zie achteraan) en op 
onze website. Indien u dit niet wenst, noteert u best “anoniem” bij de mededeling op de over-
schrijving of stuurt u ons een bericht. 
 
 

2. Gezocht: kandidaat-bestuursleden ! 
Op zaterdag 26 januari 2019 om 14u houdt de Hertogelijke Aarschotse Kring voor Heemkunde zijn 
jaarlijkse statutaire Algemene Ledenvergadering voor de werkende leden in het lokaal Elisabeth-
laan 103C, 3200 AARSCHOT. 
 
Wie als lid van het bestuur wil meewerken aan de opdracht van onze heemkundige kring om de 
geschiedenis, de volkskunde en het artistiek en cultuurhistorisch patrimonium van onze streek te 
leren kennen en bekend te maken, verzoeken we zijn/haar kandidatuur in te dienen. Dat kan 
schriftelijk naar ons adres Elisabethlaan 103c, per e-mail of persoonlijk bij één van de bestuurs-
leden. Tijdens de Algemene Ledenvergadering worden nieuwe bestuursleden verkozen ter 
invulling van de openstaande mandaten in het bestuur. 
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3. Expo ‘Begijnhoven. Eeuwenoud. Eigentijds’. 
Nog tot 30 december 2018 loopt in het Stedelijk Museum Aarschot de Expo 
‘Wederopbouw’ met als blikvanger het originele plan van aanleg van architect Arthur 
Pladet uit 1919.  
In februari 2019 strijkt de reizende expo 'Begijnhoven. Eeuwenoud. Eigentijds' neer in het Stedelijk 
Museum Aarschot. De expo is gratis te bezoeken. 

Het project ‘Begijnhoven. Eeuwenoud. Eigentijds’ 
brengt de hedendaagse cultuur rond de 
begijnhoven in woord en beeld onder de 
aandacht. Tekenaar Stefaan Kerkhof bezocht 40 
begijnhoven en maakte er tekeningen van. Zijn 
zoon Alexander trok in zijn voetspoor met camera 
in de hand en onderzocht de maatschappelijke 
tendensen op de begijnhoven. 
Het resultaat is een tentoonstelling over uniek 
erfgoed in de Lage Landen die aan actuele 
thema’s raakt. Met tekeningen, historische 
benaderingen, bijzondere verhalen, 360° 
fotomateriaal en videogetuigenissen. De 
tentoonstelling kadert in de viering van 20 jaar 
erkenning van dertien Vlaamse begijnhoven als 
UNESCO-werelderfgoed. Zij reist nog tot begin 
2020 door de Lage Landen. 
Vanuit het Stedelijk Museum werd aan deze 
reizende tentoonstelling een Aarschots luik aan 
toegevoegd ‘het Aarschots begijnhof in beeld’. 

openingstijden: de expo is open van 2 februari t.e.m. 27 februari 2019, dinsdag t.e.m. vrijdag 
van 9u tot 12u en van 13u tot 16.30u. Op zaterdag en zondag van 14u tot 18u. Gesloten op 
maandagen en op feestdagen. 
educatieve map: www.eeuwenoudeigentijds.be/educatie 
vragen, opmerkingen en aanvragen anneleen.vanlommel@erfgoednoorderkempen.be 
 
 

4. 26ste stambomendag te Begijnendijk zondag 27 januari 2019 
Naar jaarlijkse gewoonte richt het Gemeentelijk Archief- en Documentatiecentrum 
Begijnendijk een stambomendag in. 
Het is ons dan ook een genoegen om U uit te nodigen op de 26ste stambomendag welke 
zal plaatsvinden op zondag 27 januari 2019 in de Gemeentelijke Basisschool, De 
Bruynlaan 19 te Begijnendijk (van 09.00 uur tot 18.00 uur). 
Door de verschillende deelnemende verenigingen zal op hun standen een uitgebreide 
genealogische verzameling ter beschikking gesteld worden voor de geïnteresseerd 
stamboomliefhebber of familievorser. Parochieregisters, volkstellingen e.a. van de streek 
tussen Mechelen, Hever, Heist-op- den-Berg, Diest, Scherpenheuvel, Westerlo, Leuven, 
Averbode en Aarschot kunnen vrij geraadpleegd worden naast onze verzameling van 
Begijnendijk en Betekom. 

 
Contact en info: PRIJCK Paul, prijck.paul@hotmail.com ;  
 WIJNS Frans, tel.: 0478 309 485. 

 

 

‘Genealogie en Computer’   door Philippe Van den Eynde 
 Lezing 1 (van 10 tot 11 uur): Introductie Nederlandstalige Aldfaer + demo 
 Lezing 2 (van 14 tot 15 uur): Familiegeschiedenis op internet  



Voor genealogische informatie en ondersteuning in uw opzoekingen kan u steeds terecht 
bij:  VAN HERCK Roger, molenwiek@hotmail.be . 
 

Openingsuren archieflokaal GA & DC BEGIJNENDIJK:    
elke laatste en tweede zondag van de maand van 09.00 uur tot 11.30 uur; 
Nieuwe locatie vanaf 1 november 2018, in het voormalig bibliotheek gebouw 
Tijdens openingsuren tel.: (016) 25 43 84; E-mail: gadc@begijnendijk.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


