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1. Werkgroep genealogie.

Naar aanleiding van het stopzetten van de activiteiten van de voormalige VVF-afdeling Aarschot, 
heeft het bestuur van de HAKVH besloten om de Hagelandse stamboomzoeker niet in de kou 
te laten staan en heeft binnen haar structuur een Werkgroep Genealogie opgericht. De Werkgroep 
Genealogie heeft tot doel de stamboomonderzoeker bij te staan en in de mate van het mogelijke 
bronnenmateriaal te verzamelen en ter beschikking te stellen van de geïnteresseerden. Daartoe 
worden bijeenkomsten georganiseerd elke 2de maandag van de maand van 20.00 tot 22.00u, in 
de lokalen van de HAKVH, Elisabethlaan 103c, Aarschot. Indien de 2de maandag een feestdag is, 
wordt de bijeenkomst een week uitgesteld. De data voor de bijeenkomsten in 2020 zijn: maandag 
10 februari, 9 maart, 20 april, 11 mei, 8 juni, 13 juli, 10 augustus, 14 september, 12 oktober, 9 
november, 14 december.
Het documentatiecentrum van de HAKVH is ook toegankelijk op donderdag- en zaterdagvoormiddag 
van 10 tot 12 of na afspraak met de secretaris (zie website http://www.heemkundeaarschot.be). 
Tijdens die openingsmomenten is hulp en ondersteuning bij genealogisch onderzoek evenwel 
beperkt. 
Deelname aan de bijeenkomsten of bezoek aan het documentatiecentrum is gratis.

2. Kroniek van Ourodenberg. Nieuw boek van Wagdi in 
voorbereiding.

Wagdi, de Werkgroep Aarschotse Geschiedenis, Documentatie en Informatie, zal, in navolging van de 
serie ‘Kroniek van Aarschot’ (vijf boeken) een zesde deel uitgeven ‘Kroniek van Ourodenberg’ en 
verzoekt om uw medewerking.
Naast een brede research die al maanden bezig is (eigen teksten, onderzoek in het rijksarchief e.a., 
nazicht van alle tijdschriften/kranten die in onze stad/regio zijn verschenen, interviews enzomeer), 
zien wij ook uit naar uw ondersteuning. Dat kan  met een tekst over uw vereniging indien er een 
link is met Ourodenberg, uw groep er activiteiten organiseerde… en dit liefst met foto’s (wie staat er 
op, waar en wanneer is de foto genomen), maar u kan evengoed helpen met bijdragen over andere 
zaken die deel uitmaken van de wijk, de parochie, de buurt, de straat… 
Dat kan gaan van een straatfeest tot een herdenking in het parochiaal centrum, een doop, speciale 
uitvaart en/of huwelijk, een belangrijk bouwwerk, foto’s van het autokerkhof of de aanleg van een 
straat, een wandeling in Meetshoven, een mosselfestijn ten voordele van uw vereniging, een leuk 
schoolfeest, een bal in de Witte Molen…
Alle foto’s of andere interessante documenten kan u inleveren bij Wagdi-bestuurslid Dominik Van-
lommel, Roodhuisstraat 42, afgeven aan de balie van het Stedelijk Museum, Elisabethlaan 103 
(met uw naam en adres) of toesturen naar info@wagdi.be. Uiteraard ontvangt u alles ongeschonden 
terug.



3. Uw HAKVH-lidmaatschap voor 2020!

Beste HAKVH-lid en sympathisant, wij danken u hartelijk voor de interesse in onze heemkundige 
kring. Indien u het lidgeld voor het huidige werkjaar nog niet hebt betaald, verzoeken we u niet 
langer te wachten met het storten van uw lidgeld, zodat u het eerste nummer van 2020 van ons 
tijdschrift Het Oude Land van Aarschot, met de eerste zending kan ontvangen. U kan dit 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.

4. Nieuwe uitgave over Betekom van Pieter Ceulemans: 
“Openbare werken en nutsvoorzieningen in Betekom”.

Het Gemeentelijk Archief- en Documentatiecentrum van 
Begijnendijk (GA&DC) heeft net voor de kerstvakantie 
het boek ‘Openbare werken en nutsvoorzieningen in Be-
tekom’ voorgesteld.
De voorbije twee jaren verdiepte Pieter Ceulemans van 
het GA&DC zich in een berg archiefmateriaal die de ba-
sis vormde voor een alternatieve dorpsgeschiedenis over 
Betekom. 
De voornaamste thema’s die in het boek aan bod komen 
zijn water, bruggen, wegen, openbare verlichting, elektri-
citeit en openbaar vervoer. Verder wordt er stil gestaan bij 
de bouw van een aantal belangrijke openbare gebouwen.
inlichtingen: gadc@begijnendijk.be

5. Erfgoeddag 2020: zaterdag 25 april 19-22u

Aarschot in licht en donker
Tijdens de efgoeddag kan u terecht in het Documentatiecentrum 
van de Hertogelijke Aarschotse Kring voor Heemkunde, voor 
een slideshow met foto’s van vroeger en nu, in licht en donker. 
De deuren van het documentatiecentrum staan wijd open voor 
publiek, om te genieten van beelden van Aarschot, lang vergeten, 
maar misschien toch nog herkenbaar ?


