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1. Vergeven, ja. Vergeten, nooit.
Ontdek de monumenten en merkwaardige plaatsen uit het oorlogsverleden van Groot-Aarschot,
al wandelend of met de fiets. De volledige wandeling van ruim 6 kilometer doet nagenoeg alle
herinneringsmonumenten aan binnen de stadsperiferie, een ingekorte versie van ongeveer 3
kilometer is ook mogelijk.
Voor de fietsers is er een noordelijke en zuidelijke lus
van elk ongeveer 20 kilometer, die ook als volledige
lus kunnen gedaan worden. Informatie over de routes
is te vinden op de website van routeyou, weblinks
op Toerisme Aarschot: https://www.hetgasthuis.be/
toerisme/doen.
Bij de fietsroute en de wandeling hoort een handige
plooikaart met de verschillende routes en een brochure
van 100 blz. met boeiende informatie en sprekende
foto’s in een prachtige opmaak. Deze brochure en
bijhorende kaart zijn gratis af te halen in het Stedelijk
Museum.
De titel van het project en de nieuwe brochure is de
bekende uitspraak van priester Jozef Devroey, zoon van
een burgerslachtoffer van Wereldoorlog I in Aarschot.
Het is mede door zijn inzet dat het oorlogsverleden niet
vergeten werd. Het project Vergeven ja. Vergeten, nooit
is tot stand gekomen met de steun van De Merode.

2.
Familiekunde richt zich vaak op de geschiedenis van de familienaam, maar er valt veel meer te
ontdekken. Daarom zet het #citizenscience project MamaMito de schijnwerper op onze voormoeders.
Met MamaMito duik je je familiegeschiedenis in en ontdek je wie je voormoeders waren. In al
deze voormoederlijnen gaat MamaMito dan op zoek naar gemeenschappelijke voormoeders
van ‘maternale koppels’. Deze verre verwanten hebben immers hetzelfde mitochondriale DNA,

dat uitsluitend door moeders wordt
doorgegeven. Dit stukje DNA biedt
nieuwe inzichten voor de genetica en
de geneeskunde. Zin om een handje
toe te steken én je familiegeschiedenis
beter te leren kennen? Registreer je via
https://mamamito.be.
MamaMito is een initiatief van @
KU_Leuven en @HISTORIESvzw, in
samenwerking met @familiekunde, @
VUBrussel en @Meemoo_be, en met de
steun van @Departement_EWI.

3. Boekenmarkt
Net zoals zovele andere activiteiten van culturele, sportieve of familiale aard zijn, ten gevolge
van de covid-19-pandemie, de maandelijkse boekenmarkten niet meer doorgegaan. Indien
de veiligheidsregels niet wijzigen, zal er op 12 juli voor het eerst sinds de corona-uitbraak een
boekenmarkt doorgaan, met inachtneming van de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen.
Zoals vroeger medegedeeld gaat de boekenmarkt niet langer door aan de Raskin-kade, maar is ze
verhuisd naar het Atheneum Kamsa in de Schoolstraat. Omwille van de coronamaatregelen zal
de boekenmarkt bij goed weer op de speelplaats, dus buiten, doorgaan. De verschillende standen
zullen op de juiste afstand van elkaar staan, er is een aparte ingang en uitgang voorzien en het
gebruik van handgel is nodig bij het betreden van de speelplaats. Of bij slecht weer de boekenmarkt
binnen kan doorgaan, is momenteel nog in beraad. Zoals voorheen is het steeds mogelijk uitgaven
te bestellen en na afspraak af te halen in ons documentatiecentrum of via de post te bekomen.

4. KETS BOEM BATS: 17 tot 25 oktober 2020.
KETS BOEM BATS is een tentoonstelling in de grote zaal Limburg van de abdij Averbode over
jagers, stropers, boswachters en boswerkers in het Merodegebied (Laakdal Westerlo Herselt Tessenderlo
Scherpenheuvel-Zichem Aarschot Diest). Ook ijzerzandsteen, schelmen, leurders, schandpalen, galgen
en zoveel meer komt aan bod.
In onze streek bleef een opvallend grote ‘groene long’ bewaard als vroeger bezit van abdijen en
kastelen in de streek. De bossen en dreven bij het kasteel van Westerlo, domein Hertberg, Averbode
Bos en Heide, Gerhagen, Demerbroeken, Laakbeemden… Stilte, rust en ruimte in overvloed!
Dit gebied is geërfd uit armoede. Buiten de stenen muren van prestigieuze gebouwen leefde de
kleine man tussen lemen wanden onder strodaken, zwoegend op de hongergrens. Hij viste en

stroopte waar het niet mocht en werd er zwaar voor bestraft. Armoede betekende ook bedelen of
stelen. Talloze schandpalen en galgen waren getuige van de bestraffing. Armoede betekende heil
zoeken bij chirurgijns en kwakzalvers of kruidenheksen die soms vervolgd werden...
Er waren al jagers-verzamelaars in de prehistorie, maar de eerste nederzettingen kwamen er
pas omstreeks 800 in domeinen, waar lijfeigenschap, een vorm van slavernij, heerste. De mens
veranderde het landschap, vormde steden en dorpen met huizen, straten, schansen, molens,…
Aan de hand van 32 onderwerpen wordt het dagelijks leven van weleer in dit veranderende landschap
weergegeven in zaal Limburg op Tessenderlo’s grondgebied binnen de Brabantse abdij Averbode.
Organisatie: VVV-Tessenderlo, Vrienden van Bergom m.m.v. WBE’s en heemkundige verenigingen
van Aarschot, Averbode, Herselt, Laakdal, Tessenderlo en Westerlo. Meer info: 013 35 33 31.

Wij danken de volgende steunende
handelaars en beschermende leden:




































Aarschotse Gidsenbond
Apotheek Luc Bollen, Bogaardenlaan 3 – 3200 Aarschot
Dhr. Jos Bruyninckx
Dhr. Francis Camerlinckx
Mevr. An Coeck
Dhr. Isidoor Corbeels
Dhr. Frans De Cremer
E.H. Paul Eerlings
Geassocieerde notarissen Geerinckx, Grauls & Callewaert, T. de Beckerstraat 42 – 3200 Aarschot
E.H. Huub Gerits
Dhr. Johan Goolis – Aarschot Weleer
Grauwzusters Franciscanessen Rillaar
Dhr. Guido Jannes, Gemeenteplein 16 bus 3, 1853 Grimbergen
Dhr. Roger Janssens
Dhr. Rudy Janssens
Kerkfabriek St-Antonius, Wolfsdonk
Dr. Jan Laenens, Veerlestraat 1 – 3201 Langdorp
Dhr. Urbain Lavigne-Vermandel
Dhr. Dirk Luyten
Geassocieerde notarissen Michiels, Stroeykens & Pelgrims, Boudewijnlaan 19 – 3200 Aarschot
Dhr. Everard Nys
Dhr. Jos Pelgrims
Mevr. Nele Pelgrims
Dhr. Jef Saenen - Verzekeringen Hendrickx
Dhr. Willy Schroeven (†)
Dhr. Kris Smets
Apotheek Jacqueline Smeys, Langdorpsesteenweg 185 – 3201 Langdorp
Dhr. Vic Valgaeren
Dhr. Johan Van Rensbergen
Mevr. Gaby Verlinden
Mevr. Christel Verlinden
Dhr. Valère Vissenaeken
Dhr. Jozef Vlummens
Dr. Paul Willems Oude Mechelsebaan 272 – 3201 Langdorp
Dhr. Erwin Willemyns

