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Bijzondere algemene vergadering.
Op 23 oktober ging er een bijzondere algemene vergadering door van de heemkundige kring. 
We keurden onze vernieuwde statuten goed, zodat we in orde blijven met alle wettelijke 
regelingen hieromtrent. Deze vernieuwde statuten zullen gepubliceerd worden in het Staatsblad. 
Begin volgend jaar houden we onze jaarvergadering. Mensen die zich kandidaat willen stellen om 
toe te treden tot het bestuur van de kring, dienen tijdig hun naam door te geven.

Documentatiecentrum en werkgroep Genealogie.
Wegens het opnieuw toenemen van het aantal covid-19-besmettingen, moet de verhoopte 
heropstart van de werkgroep genealogie uitgesteld worden. Het documentatiecentrum blijft 
dus enkel toegankelijk op afspraak. Die kan gemaakt worden door een mail aan  secretariaat@
heemkundeaarschot.be (bij voorkeur), maar eventueel ook via de telefoon op 0477 84 80 08 (E. 
Dehond).

Restauratie gasthuisapotheek.
Het Sint-Elisabethgasthuis is sinds 7 juni 1994 geklasseerd als beschermd monument, sinds 
14 september 2009 is het ook aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed. De plannen 
voor restauratie van de gasthuisapotheek bestonden al geruime tijd, maar vorige maand is men 
daadwerkelijk begonnen met de restauratie van de 18de-eeuwse apotheek. De Vlaamse overheid 
maakte hiervoor middelen vrij. Het is de bedoeling de apotheek, met een roccoco-binneninrichting 
van 1767, in haar oude glorie te herstellen. In het voorjaar van 2022 zal de ruimte in gebruik 
genomen worden als extra ticketbalie van het cultuurcentrum. (Nieuwsbrief Het Gasthuis).

Lezing MamaMito-project.
De voorbije twee jaar liep het burgerwetenschappelijk project MamaMito, waarmee men op 
zoek ging naar gemeenschappelijke voormoeders. Maar liefst 7800 Vlamingen schreven zich in 
om actief hun moederlijke stamlijn op te zoeken, in plaats van de - meer klassieke - vaderlijke 
stamboom. Het project MamaMito werd mogelijk gemaakt dankzij de steun van EWI-Vlaanderen 
en is een organisatie van KU Leuven en Histories vzw, in samenwerking met de VUB, Meemoo en 
Familiekunde Vlaanderen. 
Op basis van de verzamelde genealogische gegevens werden onder alle deelnemers koppels met een 
gemeenschappelijke voormoeder getraceerd. Van deze maternale verwanten werd vervolgens het 
mitochondriale DNA geanalyseerd, een stukje erfelijk materiaal dat enkel via de moeder en dus in 
moederlijke lijn wordt overgeërfd.



Tijdens de Dag van de Wetenschap worden de resultaten van dit MamaMito project voorgesteld. 
Prof. dr. Larmuseau zal u meenemen in familiegeschiedenis en genetica. Het project MamaMito 
leverde immers nieuwe inzichten en inspiratie op voor zowel genealogen als genetici. De lezing gaat 
door te Leuven in Gasthuisberg op zondag 28 november van 15 tot 16.30 u. De toegang is gratis, 
maar vooraf inschrijven is verplicht. (https://www.dagvandewetenschap.be/activiteiten/ku-leuven-
lezing-door-prof-dr-maarten-larmuseau-voormoeders-moederlijnen-en-mitochondriaal-dna-resultaten-
van-het-citizen-science-project-mamamito-op-locatie)

Terweduweprijs voor Mark Dillen.
Deze prijs, genoemd naar Jozef Terweduwe, de stichter van het museum, kan toegekend worden 
aan mensen of verenigingen die zich verdienstelijk gemaakt hebben op het vlak van de lokale 
heemkundige kennis, van het culturele erfgoed of van het sociaal-cultureel gebeuren in Aarschot. 
Vorig jaar werd de prijs toegekend aan Mark Dillen, stichter van de Aarschotse Gidsenbond, en nog 
steeds actief als gids.
Omwille van de covid-19-pandemie werd de prijs via een streaming op de facebookpagina van 
Aarschot ‘uitgereikt’. Op vrijdag 15 oktober werd de prijs nu écht uitgereikt in het Capucienenklooster. 
Wij wensen langs deze weg Mark Dillen nogmaals van harte te feliciteren.

Grauwzusters.
Op 16 september ging er in CC Het Gasthuis een info-avond door over een nieuw project rond de 
grauwzusters. Vorig jaar verzorgde Tal en Thee de productie Zus+ers, waarmee de grauwzusters, de 
voormalige bewoners van het gasthuiscomplex, weer tot leven gewekt werden. 
Tijdens een indrukwekkend parcours van licht, geluid en projectie liet de 
productie je kennis maken met het rijke verleden van de kloosterruimtes. Dit 
jaar komt er van 26 tot en met 30 december een meer uitgebreide versie van 
dit evenement. Het Grauwzusterpad wordt een interactieve beleving door alle 
gangen van het Gasthuis, waarin alle theatrale elementen samenkomen. Een 
groep ‘gidsen en begeleiders’ zal dat Grauwzusterpad bevolken en bezielen.

Christusbeeld is terug.
Het houten beeld Christus aan de geselpaal stond ooit in de Begijnhofkerk van 
Aarschot. Toen de kerk bij de heraanleg van het station en de Stationsstraat 
afgebroken werd, kwam het in het Stedelijk Museum terecht. Daar werd het 
levensgrote beeld in 2000 gestolen. Twee jaar geleden is het opgedoken op een 
website, waar je religieuze kunst kan kopen. De speurders van de bijzondere cel 
Kunstroven van de federale politie hebben het beeld op de site opgemerkt en 
zijn op zoek gegaan. Ze hebben het Christusbeeld uiteindelijk teruggevonden 
in München, Duitsland. Intussen is het beeld terug in Aarschot. Op 30 
oktober werd het beeld onthuld in de vernieuwde schatkamer van de Onze-
Lieve-Vrouwekerk, waar het voortaan permanent zal bewaard worden. 
(https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/06/29/gestolen-christusbeeld-na-twintig-jaar-
terug-in-aarschot/)



Wij danken de volgende steunende 
handelaars en beschermende leden:

 Aarschotse Gidsenbond p/a Sint-Jobsweg 21, 3221 Nieuwrode
 Altex Interieurs, G. Vandenheuvelstraat 157 – 2230 Ramsel
 Apotheek Luc Bollen, Bogaardenlaan 3 – 3200 Aarschot
 Dhr. Francis Camerlinckx
 Mevr. An Coeck
 Dhr. Isidoor Corbeels
 Dhr. Frans De Cremer
 E.H. Paul Eerlings (†)
 Geassocieerde notarissen Geerinckx & Callewaert, T. De Beckerstraat 42 – 

3200 Aarschot
 E.H. Huub Gerits
 Dhr. Johan Goolis – Aarschot Weleer
 Grauwzusters Franciscanessen Rillaar
 Dhr. Alexis Iliaens
 Dhr. Roger Janssens
 Mevr. Sylvia Janssens
 Kerkfabriek HH. Maria Pieter Antonius Langdorp
 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. Jef Saenen - Verzekeringen Hendrickx
 Dhr. Willy Schroeven (†)
 Dhr. Kris Smets
 Apotheek Jacqueline Smeys, Langdorpsesteenweg 185 – 3201 Langdorp
 Dhr. Steven Tuerlinckx
 Dhr. Vic Valgaeren
 Dhr. René Van De Weyer
 Dhr. Johan Van Rensbergen
 Mevr. Christel Verlinden
 Dhr. Valère Vissenaeken
 Dhr. Jozef Vlummens
 Dr. Paul Willems, Oude Mechelsebaan 272 – 3201 Langdorp


