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1. De triomfantelijke terugkeer van Koning Albert aan het
hoofd van zijn troepen, te Brussel op 22 november 1918
Alle leden en sympathisanten van de Hertogelijke Aarschotse Kring voor Heemkunde worden
vriendelijk uitgenodigd om op zaterdag 9 november 2019 van 14u00 tot 16u30 deel te nemen
aan de lezing met nabespreking: De triomfantelijke terugkeer van Koning Albert aan het hoofd van
zijn troepen, te Brussel op 22 november 1918.
Nadat koning Albert I in Marche-les-Dames verongelukte, besliste de Senaat een wandtapijt te
bestellen om de overleden vorst te eren. Het verbeeldt Koning Albert I te paard, die zijn troepen
schouwt voor het Paleis der Natie op die 22e november 1918. Hij wordt omringd door zijn familie
en militaire bevelhebbers. Het volk juicht hem toe. Vanop de balkons van het Paleis der Natie
kijken de parlementsleden en andere beleidsmakers toe. Een jaar geleden, op 22 november, herdacht
de senaat deze gebeurtenis met een tentoonstelling onder de naam: De kleuren van de bevrijding
en stelden ze een webtoepassing ter beschikking om het wandtapijt virtueel te exploreren. Onze
secretaris Eddy Dehond zal zijn eigen exploratie toelichten en dieper ingaan op de betekenis en
omstandigheden van de taferelen die in het wandtapijt worden voorgesteld.
De studienamiddag gaat door in het Documentatiecentrum van de HAKVH, Elisabethlaan 103c,
te Aarschot. Deelname is gratis.

2. Tentoonstelling “50 jaar Rotary Club Aarschot“
In 2019 bestaat Rotary Club Aarschot 50 jaar. Voor de club is dit de ideale gelegenheid om je een
unieke kijk achter de schermen te geven. Je ontdekt wat Rotary Club Aarschot in de voorbije 50 jaar
gerealiseerd heeft en wat de toekomstplannen zijn. Breng een bezoek aan de tentoonstelling van 21
september tot 29 december 2019 in het Stedelijk Museum van Aarschot.
Vandaag telt Rotary Club Aarschot 20 actieve leden, tussen 33 tot 89 jaar oud. Stuk voor stuk
gepassioneerde mensen met verschillende perspectieven die
elke week samenkomen. Om ideeën uit te wisselen, levenslange
vriendschappen te smeden en vooral om actie te ondernemen
om de wereld beter leefbaar te maken. Al 50 jaar zetten de
leden van Rotary Club Aarschot zich met al hun passie,
energie en intelligentie in voor duurzame regionale, Belgische
én internationale projecten. Zo stond Rotary Club Aarschot
aan de wieg van Apojo (vroeger Huize Eigen Haard). De club
steunde de bouw van de huidige scout-lokalen.Op 4 juli 2004 schonk de rotary Club een beiaard
aan de stad Aarschot, die prijkt op de Sint-Rochustoren . Daarnaast financierde ze de opleiding
van blindengeleide honden voor enkele Aarschottenaren en de bouw van drinkwaterinstallaties in
Afrika. Jaarlijks worden verschillende evenementen en acties georganiseerd om voor een humanitair,
maatschappelijk of cultureel initiatief geld in te zamelen. Rotary Aarschot werkt altijd aan een
betere wereld en blijft zich inzetten.

3. 15de Merodehappening in Aarschot op 15 september
Vzw de Merode organiseert jaarlijks samen met de gemeentes van het Merodegebied een grote familiedag in één van de
partnergemeentes. Voor de 15de editie is Aarschot aan de beurt. Dit openluchtfeest vindt plaats op zondag 15 september
van 13 tot 18 uur in Meetshovenbos.

Voor jong en oud

Op de Merodehappening kunnen volwassenen en kinderen zich uitleven met tal van gratis activiteiten. Verschillende
streekproducenten verkopen er hun producten en je kan er genieten van hartige en zoete proevertjes. Ook enkele Aarschotse
verenigingen stellen hun werking voor. Zo organiseert ATB De Natuurvrienden Aarschot een leuk oriëntatiespel en kan
je deelnemen aan de workshop ‘insectenhotels bouwen’ van Natuurpunt Aarschot. De HAKVH zal samen met WAGDI
aanwezig zijn met een boekenstand.
De Voermannen Van Nu zullen aanwezig zijn met hun Belgische trekpaarden. Zij zorgen voor gratis rondritjes met hun
huifkar en Mechelse kar. Verder organiseren ze nog enkele kinderactiviteiten: een vliegend tapijt, een slee, touwtrekken tegen
paarden en een demonstratie boomslepen.
De jonge garde zal ongetwijfeld aan zijn trekken komen. Avontuurlijk Natuurlijk verzorgt enkele workshops kampen
bouwen en leert kinderen lekkere hapjes bereiden op een echt houtvuur. De durvers zullen met de hulp van enkele ervaren
boomverzorgers in boomtoppen kunnen klauteren. De kinderen die het liever rustig aan doen, kunnen genieten van een
muzikale figurentheatervoorstelling.

Film in het Bos

De avond voor de Merodehappening kan het feest alvast beginnen met Film in het Bos. Deze gratis filmvertoning vindt plaats
op zaterdag 14 september aan de Bivakzone in Meetshovenbos (toegang via de Kleine Mechelsebaan 60). Wil je ook genieten
van de film Captain Fantastic? Reserveer dan snel je plaatsje via www.bosplus.be en vergeet je eigen dekentje of zitmeubel
niet mee te nemen!

Fietsers worden beloond

Voor beide activiteiten roepen we op om zoveel mogelijk met de fiets te komen. Op zondag 15 september krijgen bezoekers
die met de fiets komen een bonnetje ter waarde van 2 euro, dat ze kunnen gebruiken op het marktje. De fietsenstalling wordt
voorzien ter hoogte van de hondenlosloopweide in de Ter Heidelaan. Plan je fietstocht via de fietsknooppunten op www.
fietsnet.be. De weg naar de fietsenstalling staat daar aangeduid tussen knooppunt 50 en 51.
Kom je toch met de wagen? De parking van restaurant ’t Wit Toreke is enkel toegankelijk voor klanten van het restaurant.
Wel kan je je auto gratis kwijt op de NMBS-parking, waar je de gratis pendelbus kan nemen tot aan het evenement. De
wachttijd bedraagt maximaal 10 minuten.

