
 

 
 

1. Uitnodiging voor een rondrit met een authentieke oldtimer 
lijnbus! 

Alle leden en sympathisanten van de Hertogelijke Aarschotse Kring voor Heemkunde worden 
vriendelijk uitgenodigd om op zondag 31 maart 2019 mee te rijden met een een typische 
Van Hool-Fiat bus uit 1973 die in de jaren ’70 en ‘80 vanuit de stelplaats van Aarschot werd 
ingezet. De bus zal een rondrit doen langs de Zuiderkempen en in het Hageland: via 
Langdorp, Wolfsdonk en Varenwinkel (lijn 35b), terug via Houtvenne (lijn 29a) en daarna 
richting Hageland (lijn 35b) via Rillaar naar Schoonderbuken. Vertrek en aankomst aan het 
Stedelijk Museum, waar na de rondrit, in het Bruin café, een tas koffie en een stuk taart 
wacht op de deelnemers. Gezien het beperkt aantal plaatsen is snel vooraf inschrijven 
noodzakelijk ! Inschrijven kan telefonisch bij de secretaris op nr. 0477/84.80.08. Deelname in 
de kosten: 10 € per persoon, te storten op rekening IBAN: BE21 0682 4694 9903 van de 
HAKVH. 
Vertrek: 31/03/2019 13.30u. Terug in het museum omstreeks 16.30u. 
 

2. Nieuwe openingsuren van het Documentatiecentrum van de 
HAKVH 

In het documentatiecentrum van onze kring is een schat aan informatie aanwezig, vrij 
toegankelijk voor alle leden en sympathisanten van onze vereniging. Meer dan 2500 
boekwerken en bijna 200 lopende meter tijdschriften en documentatie kunnen er 
geraadpleegd worden. Vanaf dit jaar is het documentatiecentrum niet meer alleen de 
donderdagvoormiddag van 10.00u tot 12.00u open, maar voorzien we ook de 
zaterdagvoormiddag van 10.00u tot 12.00u permanentie, zodat de informatie ook 
toegankelijk is voor wie tijdens de week moet werken. Buiten deze twee vaste openingsuren 
kan men er ook terecht na afspraak met onze secretaris-bibliothecaris Eddy Dehond op nr. 
0477/84.80.08 
 

3. Tentoonstelling “Begijnhoven. Eeuwenoud. Eigentijds”. 
Van 2 tot en met 27 februari 2019 loopt de tentoonstelling 'Begijnhoven. Eeuwenoud. 
Eigentijds' 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° foto-
materiaal 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.  
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Het Stedelijk Museum voegt een Aarschots luik toe aan de tentoonstelling. 
 

4. Verhalenfestival De Merode 

Heb je al gehoord over het verzonken kerkje van Weerde en het mysterieuze klokkengelui bij 
kerstnacht? Ken je het verhaal van de mosselboot? Weet je hoe de stad Aarschot aan haar 
naam kwam en waar de namen Bekaf, Orleanstoren en Zwanestraatje vandaan komen? En 
weet je waarom Aarschottenaren ook “Kasseistampers” worden genoemd? Ken je het verhaal 
van de Onze-Lieve-Vrouw ter Ontscheping? Waarom is Sint-Rochus de patroonheilige van 
de stad en waarom versieren Aarschottenaren op 15 augustus de stad met “lichtekes”? Ken 
je het verhaal van Lyncke Lavaerts, de loekebeer, de korenpater, de Heihussen, Achma met 
haar Witte Geit, de spookmist, de rivaliteit tussen kastelen Nieuwland en Rivieren en de 
Zeven Weeën van Aarschot? Benieuwd naar de antwoorden op deze vragen? Ga dan samen 
met de stadsgidsen op stap door Aarschot en maak kennis met spannende volksverhalen 
voor jong en oud. Nadien kan je in ’t Bruine Café genieten van een lokaal biertje of een ander 
drankje. 
Wanneer: zondag 17 februari 2019, start om 14u00, 14u30 en 15u00 (een rondleiding duurt 
2 uur) Waar: ’t Bruine Café in het Stedelijk Museum Aarschot (Elisabethlaan 103, 3200 
Aarschot)Voor: gezinnen met kinderen ‘Toegang: € 4 p.p. (inclusief hapje en drankje) 
Reserveren: museum@aarschot.be of 016/56 84 51 
 

5. Lidgeld HAKVH 
Zoals in vorig mededelingenblad vermeld, werd het bedrag voor lidmaatschap lichtjes 
verhoogd. Gewoon lidmaatschap is dan €30, erelid €40, steunend en beschermend lid 
blijft op €50 en buitenlands lid wordt €60. Indien op de papieren versie die met de post is 
toegestuurd in nevenstaand vakje geen kruis staat, hebben wij uw betaling voor 2019 
nog niet geregistreerd. Lidgeld betalen kan door te storten op rekening IBAN: BE21 0682 
4694 9903 van de HAKVH, maar kan ook steeds cash worden betaald de donderdag of 
zaterdagvoormiddag in ons documentatiecentrum tussen 10.00u en 12.00u. 

 

 


