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1. De hernieuwing van uw HAKVH-lidmaatschap voor het
jaar 2020!
Met het 4de nummer van ons driemaandelijks tijdschrift Het Oude Land van Aarschot dat u samen
met dit mededelingenblad ontvangt, loopt uw lidmaatschap 2019 van de Hertogelijke Aarschotse
Kring voor Heemkunde ten einde.
Dankzij uw steun kunnen we projecten realiseren die de geschiedenis, de volkskunde en het artistiek
en cultuurhistorisch patrimonium van onze streek bekendmaken en bewaren voor toekomstige
generaties.
Als HAKVH-lid ontvangt u vier nummers per jaar van ons tijdschrift Het Oude Land van Aarschot,
samen meer dan 250 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 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 2020
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 de 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 overschrijving of stuurt
u ons een bericht.

2. De HAKVH zoekt werkende leden en bestuursleden.
Op zaterdag 25 januari 2020 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
de openstaande mandaten in het bestuur.
Werkend lid van de HAKVH ben je als je bijgedragen hebt tot de werking van onze vereniging, of plannen hiertoe hebt. Wij zoeken leden die een bijdrage willen leveren in ons tijdschrift, willen meewerken
aan de ontsluiting van genealogische data en historische documentatie. Eigen voorstellen zijn ook steeds
welkom.
Personen die zich kandidaat willen stellen als werkend lid of een bestuursmandaat willen opnemen, dienen
hun kandidatuur uiterlijk op 7 januari 2020 kenbaar te maken bij een bestuurslid of via e-mail (secretariaat@heemkundeaarschot.be).

3. Ca. 4000 bladzijden uit het archief van de Collegiale O.L.-Vrouwekerk nu online raadpleegbaar.
Het archief van de Collegiale O.-L.-Vrouwekerk Aarschot brengt de leden van de HAKVH en alle
geïnteresseerden op de hoogte dat haar volledige collectie 18de-19de eeuwse parochieregisters en de bewaarde
fragmenten van 16de-17de eeuwse registers nu online te raadplegen zijn. Sedert oktober 2019 zijn deze
op de hervormde website van het Algemeen Rijksarchief samen met parochieregisters van het hele land
vrijgegeven, makkelijk vindbaar en overzichtelijk per provincie gerangschikt. Voor de digitalisering hebben
het rijksarchief, de bisdommen en de betrokken kerkarchieven, waaronder het archief van de collegiale
O.-L.-Vrouwekerk, de handen in elkaar geslagen. De ingescande beelden zijn nieuw aangemaakt, perfect
van kwaliteit en laten toe om naar wens in te zoomen, contrast aan te passen, enz. De in de doopregisters
aanwezige alfabetische klappers werden mee gedigitaliseerd. Met een eenvoudige muisklik kan je hier ook
registers uit de omliggende parochies van Betekom, Gelrode, Langdorp, Nieuwrode, Rillaar, Begijnendijk,
en ontelbare andere, inkijken. Kortom voor ieder genealoog een erg handige toegang tot de geschiedenis. De
link naar deze digitale parochieregisters kan je hier vinden: https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/
zoekresultaat/ead/index/eadid/BE-A0518_110429_109175_DUT
Wie de originele archiefstukken
wil raadplegen, blijft natuurlijk welkom op de vertrouwde plek in het archief van de Aarschotse O.-L.Vrouwekerk. Alle info: www.akaarchief.wixsite.com/collegiale

4. Expo: Arescot, van pleisterplaats langs de Demer tot
parel van het Hageland! Archeologische opgraving
Martelarenstraat.
Naar aanleiding van het nieuwbouwproject langs de Martelarenstraat door bouwbedrijf Kolmont, werd er
een archeologisch onderzoek uitgevoerd door de archeologen van ABO nv. De resultaten van het archeologisch onderzoek zullen worden tentoongesteld in het Stedelijk Museum van Aarschot van za 11 januari
tot zo 23 februari 2020.
De archeologen troffen op de locatie van het voormalige “Haute Couture Harry’s”, daar waar de middeleeuwse stad langs de Demer ontstaan is, onder andere de resten aan van een 13de eeuws erf. Op het erf
bevonden zich verschillende waterputten en afvalkuilen met leerbewerkingsafval. Het betrof voornamelijk
resten van schoenen.
De tentoonstelling behandelt tevens de bouwhistorische geschiedenis van deze locatie, waar in de 19de
eeuw bierbrouwerij J. Borrens gevestigd was. De bierbrouwers hebben in het verleden immers net als de
middeleeuwse schoenlappers gebruik kunnen maken van het schoon water uit de Demer.

5. 27ste stambomendag te Begijnendijk zondag 26 januari
2020.
Naar jaarlijkse gewoonte richt het Gemeentelijk Archief- en Documentatiecentrum Begijnendijk een
stambomendag in .
Het is het GA&DC dan ook een genoegen om u uit te nodigen op hun 27ste stambomendag welke zal
plaatsvinden op zondag 26 januari 2020 in de Gemeentelijke Basisschool, De Bruynlaan 19 te Begijnendijk
(van 09.00 uur tot 18.00 uur )

‘ demogen en notarius ’

Lezing: Over Citizen Science , genealogie, vrijwilligerswerking , foutbeheersing bij gegevensverwerking
. Van 10.00 t.e.m. 12.00 uur door Patrick Trio, coördinator Demogen en Notarius , lid van FV-Leuven

‘ Uyt den Broode , 1581 - 1615 ’

Lezing over een nieuw genealogisch naslagwerk met overzicht van meer dan 4000 gezinsstructuren die
de brug slaan tussen parochieregisters en oudere archiefbronnen . Van 14.30 t.e.m. 15.00 uur door Jan
Caluwaerts, FamilyResearch Belgium

Contact + info: Prijck Paul, prijck.paul@hotmail.com - Wijns Frans, tel. 0478 309 485.
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 ; Tijdens openingsuren tel.: (016) 25 43 84; E-mail: gadc@begijnendijk.be

