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 De hernieuwing van uw HAKVH-lidmaatschap
Nu het jaar ten einde loopt moeten we weer bij u aankloppen met de vraag uw lidmaatschap te 
hernieuwen. Dat is misschien minder prettig nieuws. Het goede nieuws is dat, ondanks de hoge 
energieprijzen en een inflatie van meer dan 10 %, onze prijzen ongewijzigd blijven:

• gewoon lid: 30 €
• erelid: 40 €
• beschermend lid of steunend lid-handelaar: 50 €
• buitenlands lid: 60 € (alleen overschrijvingen via de bank in euro worden aanvaard, onkosten 

ten laste van de betaler)
Ons rekeningnummer: BE 21 0682 4694 9903. Als beschermend of steunend lid wordt u vermeld 
in het Mededelingenblad. Indien u  dit niet wenst, gelieve dan ‘anoniem’ te vermelden op uw 
overschrijving. U kan ons hierover ook een bericht sturen.
Als HAKVH-lid ontvangt u vier maal per jaar ons tijdschrift, toch altijd goed voor meer dan 250 
bladzijden informatie. Via ons Mededelingenblad dat zes maal per jaar verschijnt, proberen we wat 
korter op de bal te spelen met aankondigingen en allerhande nuttige informatie

Tentoonstelling Vanden Panhuysen
De HAKVH is tientallen jaren geleden in het bezit gekomen van een groot aantal werken van 
schilder Ernest Vanden Panhuysen. Hoe en waarom dit gebeurde, kan u nalezen in Retrospectieve 
Ernest Vanden Panhuysen, een werk uit 1974, maar nog steeds te koop (3,5 €). Ernest Vanden 
Panhuysen, geboren in 1874 in Brussel, kwam als klein kind terecht in het gezin van zijn tante, 
Rozeke Vanden Panhuysen, die getrouwd was met Joannes Baptista Noppen. Ernest groeide op in 
Aarschot, maar week later uit naar Brussel. Ondanks zijn vrij korte carrière (hij overleed in 1929 ten 
gevolge van een ongeval) verzamelde hij heel wat naam en faam, vooral als portret- en dierenschilder. 
Enkele maanden geleden schonk de heemkundige kring al vijf werken aan het museum. Deze 
werken hadden betrekking op de Eerste Wereldoorlog. Op 13 januari zullen de overige werken aan 

De HAKVH zoekt nieuwe bestuursleden
Traditiegetrouw doen we op het einde van het jaar ook een oproep naar kandidaat-bestuursleden. 
Wie zich kandidaat wil stellen, dient zijn/haar kandidatuur ten laatste op 31 januari 2023 aan ons 
kenbaar te maken via brief of mail (secretariaat@heemkundeaarschot.be). De voorwaarden om 
bestuurslid te worden zijn:
• lid zijn door het jaarlijks lidgeld te betalen;
• zich engageren om actief mee te werken bij de organisaties/activiteiten/projecten van de VZW.



Tentoonstelling neerhofdieren
De VZW Hagelands Neerhof heeft onder meer als doel het aanmoedigen van het fokken van 
kleinvee, het streven naar de instandhouding en de veredeling van de vele rassen en het bewaren en 
aanwakkeren van de belangstelling voor alle kleinvee bij het brede publiek. De organisatie houdt 
haar jaarlijkse tentoonstelling op 28 en 29 januari 2023 in de hallen van Oh Green, Diestsesteenweg 
80 in Aarschot. Er wordt een knuffelhoek en animatie voorzien, kinderen tot 12 jaar mogen gratis 
binnen, anderen betalen 3 €.

het museum geschonken worden, waardoor het merendeel van de schilderijen die zich in Aarschot 
bevinden, terug samenkomt (er hangen ook nog werken in gebouwen van de stad). Vele van de 
overgedragen werken zullen tentoongesteld worden.

Stambomendag Begijnendijk
De jaarlijkse Stambomendag van het Gemeentelijk Archief- en Documentatiecentrum van 
Begijnendijk gaat door op zondag 29 januari in de Gemeentelijke Basisschool, De Bruynlaan 19 
in Begijnendijk van 9 tot 18 u.
Er kan heel wat genealogisch (maar ook heemkundig) materiaal uit de ruime omgeving ingekeken 
en/of aangekocht worden. Tussen 11 en 12 u is er een lezing (gratis!) door Frank Seberechts, 
projectmedewerker Tweede Wereldoorlog bij het Stadsarchief Antwerpen/Felixarchief.

Volkstellingen van 1755 uit oostelijk Vlaams-Brabant
De volkstelling van 1755 voor oostelijk Vlaams-Brabant 
vervolledigt de reeks van eerder uitgegeven volkstellingen 
van 1702, 1709 en 1747. Hierdoor wordt het terugvinden 
van verhuisde of ingeweken bewoners van een gemeente 
in deze regio vergemakkelijkt.
De telling van 1755 wordt algemeen als de eerste 
volwaardige bevolkingstelling aanzien. De bedoeling 
ervan was een beter inzicht te krijgen van de bevolking. 
In het plakkaat van Maria Theresia van 27 december 
1754 wordt dan ook duidelijk gemaakt dat niemand kan 
weigeren om in de volkstelling opgenomen te worden. 
Niettegenstaande het beperktere bronnenmateriaal beslaat 
dit werk toch nog 811 pagina’s aan gegevens uit de 
verschillende tellingen van 122 gemeenten en bevat de 
index ca 7900 familienamen.
In voorverkoop - tot 15 februari 2022 - kost dit werk 
€58, daarna €67. Bestellen kan door storting van €58 op 
rekening BE 63001055525708, op naam van Daniel Schepens, met vermelding “1755”.  Graag een 
kleine bevestiging van uw bestelling op onderstaand mail adres. Het boek kan opgehaald worden op 
dinsdag 7 maart van 14.00 u tot 18.30 u in het SADA (Stedelijk Archief en Documentatiecentrum 
Aarschot) op de tweede verdieping van de Openbare Bibliotheek Aarschot, Elisabethlaan 103A, 
3200 Aarschot.  Voor verzending (in België) wordt €12,5 aangerekend.  Gelieve het verzendadres 
door te geven op d.schepens@skynet.be. 



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
 Dhr. Benny Bergen
 Apotheek Luc Bollen, Bogaardenlaan 3 – 3200 Aarschot
 Dhr. Jos Bruyninckx
 Dhr. Francis Camerlinckx
 Mevr. An Coeck
 Dhr. Isidoor Corbeels
 Dhr. Frans De Cremer
 Dhr. Tony Fraussen
 Geassocieerde notarissen Geerinckx & Callewaert, T. De Beckerstraat 42 – 

3200 Aarschot
 E.H. Huub Gerits
 Dhr. Johan Goolis – Aarschot Weleer
 Grauwzusters Franciscanessen Rillaar
 Dhr. Ivo Hermans - De Koerier van Navarra
 Dhr. Frans Heylen
 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. Ludo Schellens
 Dhr. Willy Schroeven (†)
 Mevr. Lieve Serneels
 Dhr. Kris Smets
 Apotheek Jacqueline Smeys, Langdorpsesteenweg 185 – 3201 Langdorp
 Dhr. Steven Tuerlinckx (†)
 Dhr. Vic Valgaeren
 Dhr. Johan Van Rensbergen
 Mevr. Christel Verlinden
 Dhr. Valère Vissenaeken
 Dhr. Jozef Vlummens
 Dr. Paul Willems, Oude Mechelsebaan 272 – 3201 Langdorp


