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Beste wensen !

Ook al is het nieuwe jaar al enkele weken oud, toch willen we graag nog aan iedereen onze beste 
wensen aanbieden. Hoeft het nog gezegd dat ook wij hopen op een jaar met minder covid en minder 
beperkende maatregelen, zodat ons leven opnieuw een beetje meer normaal kan worden? Hopelijk 
zijn er dit jaar dus wat meer activiteiten mogelijk dan de voorbije jaren en kan bijvoorbeeld de 
werkgroep rond genealogie opnieuw samenkomen.

De moedereed
Omdat er niet zo dikwijls een boek verschijnt dat over Aarschot gaat of waarin onze streek aan bod 
komt, melden we u graag het verschijnen van De moedereed, het nieuwe boek van Ivo Hermans. De 
auteur volgde de opleidingen tolk en archeologie, maar zijn grote passie is Spanje. Hij is met dit 
boek niet aan zijn proefstuk toe, in enkele 
vroegere werken verwoordde hij al zijn 
liefde voor en zijn kennis over Spanje en de 
Spaanse cultuur.
Over De moedereed lezen we op de achterkant 
van het boek: Rond 1600 zwierven huurlingen 
van de Spaanse tercios door het Brabantse 
Hageland. Tijdens een muiterij ontmoet een 
jonge officier een meisje uit de streek. Ondanks 
de oorlog worden ze verbonden. Echte 
feiten op echte plaatsen brengen verrassende 
onthullingen, in de woelige eeuw van een 
rebellenstrijd tegen het radicale bestuur, tijdens 
de vervolging van ‘heksen’ die trouw bleven aan 
een ouder geloof.

In het boek worden feiten en fictie ver-
mengd en overgoten met een saus van magie 
en mystiek. Om te weten wat de moedereed 
concreet inhoudt, dient u het boek zelf te le-
zen. In Aarschot is dat te koop bij boekhan-
del Meulenbergs. Meer informatie over boek 
en auteur is te vinden op www.kovana.com



Lidgelden

Misschien er ook even aan herinneren dat nog niet iedereen het lidgeld voor het lopende jaar 
betaald heeft. Tijdig betalen van het lidgeld bespaart ons extra administratief werk! Alvast bedankt.

Familiekunde Vlaanderen

Afdeling Leuven laat ons weten volgende activiteiten te plannen:
– op dinsdag 22 februari: een lezing door Paul Goossens rond het thema ‘Was opa een nazi?’
– op zaterdag 26 februari een nieuwjaarsreceptie en een genealogische quiz in het Geertruihof
– op dinsdag 22 maart: een lezing over ‘Onze munten en rekenmunten in de Bourgondische en 

Spaanse perioden’ door Hugo Vanhoudt en Willy Geet 
De lezingen gaan door in het Cultuurcentrum (30CC) in de Romaanse Poort, Brusselsestraat 63, 
3000 Leuven.
Op 19 maart plant Familiekunde Vlaanderen haar 55ste nationaal congres in Lier. Rond het thema ‘De 
Groten van Lier’ worden een aantal interessante voordrachten voorzien. Op standen van deelnemende 
genealogische en heemkundige verenigingen, van deelnemende erfgoedorganisaties, boekhandels 
en antiquariaten is heel wat nuttige informatie te vinden. De dag wordt afgesloten met een banket.  
Deelnemen kan volgens verschillende formules, deelname aan het congres alleen (voordrachten 
zonder broodjeslunch en banket) kost 10 €. Inschrijven kan tot 28 februari, maar omdat het aantal 
plaatsen voor de voordrachten beperkt is, wacht u best niet te lang.
Omwille van de covidpandemie is het aangewezen even na te kijken of de activiteiten al dan niet 
doorgaan en onder welke modaliteiten. Dit kan via de websites https://www.familiekundevlaanderen-
leuven.be/ en https://familiekunde-vlaanderen.be/Congres_2022_Lier

of via Familiekunde Vlaanderen regio Leuven, Vaartstraat 22/4, 3000 Leuven en Familiekunde 
Vlaanderen Van Heybeeckstraat 3, 2170 Merksem.

28ste Stambomendag in Begijnendijk
Het Gemeentelijk Archief- en Documentatiecentrum van Begijnendijk laat weten dat de 28ste 
Stambomendag op zondag 23 januari NIET doorgaat omwille van de huidige pandemie. Er wordt 
nog bekeken of de Stambomendag eventueel naar een latere datum kan verschoven worden. We 
houden u op de hoogte.

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


