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Nieuwsbrief april 2014

Erfgoed Hoogstraten, Leemstraat 9b, 2320 Hoogstraten

vzw erfgoed hoogstraten
Beste leden,
Onze erfgoedvereniging is sinds haar ontstaan nooit op haar lauweren gaan rusten, maar dit
voorjaar gaat het er toch opvallend hectisch aan toe. Tegen dat u dit leest zitten we immers in de
laatste rechte lijn voor wat toch een grote publieksklapper beloofd te worden voor het
herdenkingsjaar rond de Slag van Hoogstraten uit 1814. Er zijn nog wel enkele belangrijke
aandachtspunten, zoals de vereiste vergunningen en de zoektocht naar medewerkers, maar de
veiligheidsvergadering met burgemeester Tinne Rombouts, korpschef Marc Snels en
brandweercommandant Johan Lambrechts op 17 maart verliep alvast constructief. Ook de briefing
op 20 maart in het Administratief Centrum voor ruim 40 medewerkers aan het weekend met
Levende Geschiedenis ging vlot, hoewel het een hele boterham is geworden. U zal het resultaat
vanwege de Projectgroep “Hoogstraten 1814” begin mei in levende lijve kunnen meemaken.
Intussen zitten ook de andere werkgroepen in onze vereniging niet bepaald stil. Bij “Oude
Voetwegen” slaat men de vleugels uit en streeft men naar een forse uitbreiding van het werkterrein
waarbij niet enkel de erfgoedwaarde van oude voetwegen primeert, maar waar men ook andere
aspecten zoals recreatie en verkeersveiligheid nadrukkelijker wil laten doorwegen. Een hele
uitdaging, maar mogelijk ook wel een logische ontwikkeling na 10 jaar aan de weg te hebben
getimmerd voor soms eeuwenoude openbare wegen. Verder ontplooit de WG “Op het Oorlogspad”
enkele activiteiten rond de beide wereldoorlogen. We herdenken dit jaar immers niet alleen 200
jaar Slag van Hoogstraten, maar ook 100 jaar begin van de Eerste Wereldoorlog en de 70ste
verjaardag van de bevrijding in de herfst van 1944. Zo zijn we betrokken bij het project Kempense
Klaprozen, de Dodendraadroute en werden er recent voorbereidingen opgestart i.v.m.
bevrijdingsherdenkingen in de Noorderkempen. Bovendien beleefde onze regio in mei 1944 een
reeks fatale vliegtuigcrashes en ook daar zal aandacht aan worden besteed. De medewerkers van
de WG “Onroerend Erfgoed” zijn volop bezig met de Erfgoedprijs 2014. Hun invalshoek zijn deze
keer de kapellen en die blijken we in al onze deelgemeenten in alle maten en types te hebben.
Ook daar hoort u later meer over. U zal wel begrijpen dat onze eerder beperkte groep bestuurders
en actieve leden hun handen meer dan vol hebben in dit opvallend drukke voorjaar. De Algemene
Vergadering van onze vzw zal dit jaar dan ook later als gewoonlijk georganiseerd worden. We
voorzien ze nu op zaterdag 28 juni en het is de bedoeling het standaardgedeelte van deze
bijeenkomst te koppelen aan een aparte activiteit.
In de hoofding van deze nieuwsbrief ziet u overigens ook het logo dat we onlangs vanuit het
bestuur voor onze vereniging hebben aangenomen. We opteerden daarbij voor het zeer
herkenbare schildje dat van in het begin is gekoppeld aan de Erfgoedprijs, maar met een duidelijke
verwijzing naar al onze actieterreinen: onroerend, roerend en immaterieel erfgoed. Een vlag die
dus de hele lading dekt.
Francis Huijbrechts
Voorzitter
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Erfgoeddag – zondag 27 april
Grenzeloos
Op zondag 27 april is het Erfgoeddag. Zoals elk jaar is er ook in Hoogstraten een uitgebreid
programma voorzien. Er zijn drie verschillende activiteiten in Hoogstraten. Het thema dit jaar is
‘grenzeloos’ en het Hoogstraats programma speelt hier perfect op in!
Fototentoonstelling 'Over de grenzen heen'
In de Sint-Katharinakerk loopt een fototentoonstelling rond de Heilig Bloedprocessie en het
’randgebeuren‘ van deze twee processies: de processiegangers, de toeschouwers en de kermis.
Bovendien is er ook aandacht voor de relatie Boxtel-Hoogstraten tussen 1924-2014, een
grensoverschrijdende samenwerking!
Waar en wanneer? 13u -18u in de Sint-Katharinakerk, Vrijheid 153, 2320 Hoogstraten
Meer info: Heilig Bloedstichting, johan.ooms1@telenet.be
Tentoonstelling Wiebe Reijinga in het Stedelijk Museum Hoogstraten
In het Stedelijk Museum Hoogstraten loopt de tentoonstelling over de Fries Wiebe Reijinga (18601930) die eind jaren twintig in Hoogstraten verbleef. Meer informatie hierover in het aparte artikel.
Waar en wanneer? 10u -17u in het Stedelijk Museum Hoogstraten, Begijnhof 9, 2320 Hoogstraten
Meer info: Piet Van Deun, 03 340 19 80, museum@hoogstraten.be
Inhuldiging dodendraad
We zijn nog lang niet begin augustus aanbeland, maar we worden overspoeld met activiteiten in
het kader van de 100ste verjaardag van het begin van de Eerste Wereldoorlog. De media staan er
al maanden vol van, de ene publicatie na de andere rolt van de persen, men slaat ons om de oren
met TV-reeksen, theatervoorstellingen, lezingen en tentoonstellingen. Soms vraag ik me af wat ze
in de periode 2015-2018 allemaal nog gaan doen…
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Onze vrienden van heemkundekring Amalia van Solms uit Baarle hebben deze hype goed
aangevoeld en begonnen reeds vroeg met een intussen spraakmakend project rond de beruchte
Dodendraad die het bezette België vanaf het voorjaar van 1915 moest afsluiten van het neutrale
Nederland. De Duitsers wilden hiermee paal en perk stellen aan de smokkel van
oorlogsvrijwilligers, brieven, ongecensureerde kranten, spionageverslagen en dergelijke. De
enclavegemeente Baarle-Hertog/Nassau kwam in een wel erg unieke oorlogssituatie terecht en dat
wordt in het project breed toegelicht. De initiatiefnemers groepeerden zich in de stuurgroep “WO I
in onze grensregio. Vergeten? Opgehelderd!” en vooral Herman Janssen (overigens met
Hoogstraatse roots) en Frans Van Gils hebben er vele honderden uren voorbereiding in gestoken.
Ze kunnen meer dan tevreden zijn over het resultaat: een fraaie publicatie, een druk bezochte en
interessante lessenreeks, een doorgedreven educatieve werking en de speciale wandel- en
fietsroutes rondom Baarle.
Aangezien het gaat om een typisch fenomeen voor onze grensstreek en ook al om aan te tonen
dat de Groote Oorlog heus niet alleen in de Westhoek dramatische gevolgen heeft gehad, hebben
we vanuit Erfgoed Hoogstraten met veel plezier mee aan de kar getrokken in dit project. Dat is het
minste dat we kunnen doen voor het twintigtal dodelijke slachtoffers van grensincidenten voor onze
deelgemeenten. Vanuit de WG “Op het Oorlogspad” – en dan voornamelijk vanuit het jarenlange
onderzoek door Jan Huijbrechts - werd er nogal wat materiaal ter beschikking gesteld. Hij leverde
trouwens ook een bijdrage aan de bijhorende publicatie “Hoogspanning aan de BelgischNederlandse grens” en de lessenreeks in Baarle. Indien nodig gaven we de initiatiefnemers een
duwtje in de rug want het is zowel letterlijk als figuurlijk een lange tocht geworden.

De dodendraad. De soldaat staat achter de kapel van Minderhout en de nieuwe boerderij van Maarten Vermeiren (Withof
1). We zien op de achtergrond een laagte (de Mark) en wat verder (op Nederlands grondgebied) de oude Schranshoeve
en de bomen langs de Hoogstratensebaan. Ook deze foto dateert van de winter van 1917-1918. Het slachtoffer dat bij
het rode kruisje zou horen, is niet achterhaald. De foto is een schenking van dhr. en mevr. Van Der Pas aan het Stedelijk
Museum.
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De fietsroute vormt in ons grensgebied een 38 kilometer lange lus met vijftien thematische
informatieborden. Op elf ervan kan men met een smartphone een beklijvend verhaal beluisteren.
Tevens zijn er langs de route vier reconstructies opgetrokken: twee schildwachthuisjes en twee
delen van de dodendraad, waarvan één met een compleet ingericht schakelhuis. Drie van de
infoborden van de fietsroute staan op Hoogstraats grondgebied en ze werden tijdens de
wintermaanden geplaatst. De jonge timmermannen van ons eigen VITO werden reeds eerder
ingeschakeld bij de reconstructies en ook het Hoogstraatse Stadsbestuur, de Dienst voor Toerisme
en het Stedelijk Museum droegen hun steentje bij.
Het is nu zover en op de Erfgoeddag 2014 wordt de Dodendraadroute officieel ingefietst. Leden
van Erfgoed Hoogstraten die graag willen meerijden verzamelen om 10u aan de watermolen in de
Molenstraat. We worden op deze fietstocht begeleid door een gids vanwege de organisatie en zij
hanteren daarbij het volgende tijdschema.
10.00u: Vertrek bij de Laermolen aan infobord 9.
10.00-11.45u: Fietstocht van 12,5 km langs de borden 9 t/m 13.
11.45-12.30u: Picknick in de zaal achter café Schuttershof in Zondereigen (en toiletbezoek).
12.30-13.45u: Fietstocht van 10,5 km langs de borden 14 t/m 2.
13.45-14.30u: Drankje nabij de kerk in Baarle-Hertog (en toiletbezoek)
14.30-16.15u: Fietstocht van 15 km langs de borden 3 t/m 8.
De deelname is gratis maar we vragen wel om in te schrijven bij Jose Verbreuken
(josee.verbreuken@telenet.be) of op 0494 48 69 50! Het belooft alvast een gezellige en
goedgevulde uitstap te worden!

Duitse militairen aan de dodendraad: (l) achter de kapel van Minderhout, het Withof en de watermolen. Links op de foto
liggen de Schransbeemden (Castelré,NL), rechts de Lange Beemd (Wortel). De brug is mogelijk door de Duitsers zélf
aangelegd. En (r) op dezelfde plaats maar 100 meter dichter bij de kapel van Minderhout. De foto’s zijn een schenking
van dhr. en mevr. Van Der Pas aan het Stedelijk Museum.
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Wiebe Reijinga (1860-1930)
Tentoonstelling in het Stedelijk Museum van 30/3/2014 t.e.m. 22/6/2014
Van 30 maart tot 22 juni 2014 loopt in het Stedelijk Museum Hoogstraten een tentoonstelling over
Wiebe Reijinga. Er zullen een dertigtal werken te zien zijn waarvan de helft geschonken is aan het
museum. De overige werken zijn bruiklenen. Het zijn eenvoudige schilderijen met Hoogstraatse
onderwerpen, een beetje impressionistisch van stijl in sobere kleuren. Toch geven ze een mooi
beeld van Hoogstraten in de jaren '20 van de vorige eeuw gezien door de ogen van een vagebond.
De watermolen, de kerk, een hoeve, een landweg en de heide werden zijn geliefkoosde
onderwerpen. Dikwijls schilderde hij en "plein air" zoals het sinds de impressionisten in de mode
was, maar ook een postkaart diende weleens als voorbeeld.
Op de tentoonstelling hangen ook postkaarten van de Laermolen en van de Sint-Katharinakerk,
zichten die Wiebe écht letterlijk nageschilderd heeft. We weten dit heel zeker omdat hij de dubbele
watermolen schilderde op een moment dat de ene zijde al lang afgebroken was. Volgens de
overlevering maakte hij kunstwerkjes op bestelling en moest de opdrachtgever zorgen voor het
linnen doek en de lijst. Verf kon de arme Wiebe nog net betalen. De drank was echter nooit ver
weg. In de Hoogstraatse cafés was hij een bekende stamgast.

Wiebe Reijinga werd geboren in Groningen op 9 oktober 1860. Volgens de overlevering zou hij
professor zijn geweest aan de academie te Amsterdam of aan de universiteit te Utrecht. Hij was
getrouwd met Jacoba van Velsen en had hij drie kinderen. Toen hij naar Antwerpen trok, leefde hij
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al gescheiden van zijn vrouw. Door de drank en vele schulden raakte hij daar aan lager wal. Wiebe
werd opgepakt en zat van begin 1926 tot mei 1927 in de gevangenis in Hoogstraten. Na zijn
vrijlating verbleef hij in de Lindendreef, waar hij in een houten hutje overnachtte. Overdag zwierf hij
rond in Hoogstraten en in ruil voor een kom soep of een bord pap maakte hij schilderijtjes.

Voor de tentoonstelling is ook een educatief luik gemaakt. Kinderen uit de lagere school kunnen
met hun klas de tentoonstelling bezoeken en deelnemen aan een workshop. De tekeningen die ze
daar maken, worden aan de tentoonstelling toegevoegd en zijn voor de bezoekers te bekijken.

Wiebe Reijinga (1860-1930) van 30 maart tot 22 juni 2014
Stedelijk Museum Hoogstraten, Begijnhof 9, Hoogstraten
Open van woensdag tot zondag, van 14.00 tot 17.00 uur
Tel: 03 340 19 80 web: http://museum.hoogstraten.be mail: museum@hoogstraten.be
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Op het Oorlogspad
Herdenking vliegtuigcrash Wortel 1944-2014
Tijdens de nacht van 27 op 28 mei 1944 werd een geallieerde bommenwerper boven ons
grensgebied neergehaald door een Duitse nachtjager. De Handley Page Halifax Mark III met
serienummer LK865, van No. 640 Squadron van de Britse Royal Air Force, was opgestegen op de
basis Leconfield in Yorkshire. Het doelwit was het militaire kamp in Leopoldsburg, dat kort na twee
uur werd gebombardeerd door meer dan 300 bommenwerpers. Op de terugweg werd hun toestel
evenwel onderschept door een Messerschmitt Bf 110 van de IV.Gruppe van nachtjagdgeschwader
1 met aan boord Oberleutnant Hermann Greiner en Feldwebel Rolf Kissing, een ervaren en
succesvolle bemanning. De Halifax werd in brand geschoten en stortte neer bij het Brandven in
Wortel-Kolonie. Drie van de zeven bemanningsleden kwamen om het leven. De vier overlevenden,
een Canadees, een Australiër en twee Britten, probeerden met de hulp van de plaatselijke
bevolking uit Duitse handen te blijven, maar werden uiteindelijk allen opgepakt. Zij overleefden als
krijgsgevangenen de oorlog. De bemanning van Halifax LK865 bestond uit:
-Flying Officer Frank WILLIAMS DFM (UK), piloot, gesneuveld
-Flying Officer Kenneth James LAMBERT DFC (UK), boordwerktuigkundige, gesneuveld
-Sergeant Hubert Alexander MESSENGER (UK), boordschutter, gesneuveld
-Sergeant Ian CRAWFORD (UK), radio-operator, krijgsgevangen
-Flight Sergeant Roy OLSEN (AUS), navigator, krijgsgevangen
-Sergeant Thomas RILEY (UK), bommenrichter, krijgsgevangen
-Sergeant Stewart WHITE (CAN), boordschutter, krijgsgevangen

F/O Kenneth Lambert DFC stond volgens Stewart White op het punt uit de brandende bommenwerper te springen toen
hij plots omkeerde, waarschijnlijk om piloot Frank Williams of boordschutter bij te staan. Alle drie kwamen om het leven
(collectie David Pyper, via Bill Norman).
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Voor de meeste bemanningsleden was de aanval op Leopoldsburg hun vijfde operationele missie.
Piloot Frank Williams en boordwerktuigkundige Ken Lambert waren evenwel zeer ervaren
vliegeniers met tientallen gevaarlijke bombardementsvluchten op hun naam. Boven ons
grensgebied sloeg het noodlot evenwel toe. De drie gesneuvelde bemanningsleden werden
aanvankelijk begraven in Fort III bij Borsbeek, maar rusten nu op de begraafplaats Schoonselhof in
Antwerpen.

Profieltekening van Halifax LK865 van No. 640 Squadron (ontwerp Tim Wilmsen)

Het zou meteen de laatste grote vliegtuigcrash zijn in de regio Hoogstraten tijdens de Tweede
Wereldoorlog. Voor zover momenteel bekend zijn er tussen mei 1940 en mei 1944 minstens zes
militaire toestellen neergestort in deelgemeenten van onze stad: één Frans en één Duits
jachtvliegtuig in Meer en minstens vier geallieerde bommenwerpers, waarvan respectievelijk twee
in Hoogstraten, een in Meer en een in Wortel.
Op 28 mei 2014 – precies de 70ste verjaardag van de crash in Wortel-Kolonie - zal er een
herdenkingspaneel onthuld worden aan het Brandven in aanwezigheid van familieleden van de
bemanning. Dit is een mooi initiatief van het Agentschap voor Natuur en Bos die dit deel van
Wortel-Kolonie beheren en die ook een wandelroute zullen open stellen langs de crashplaats.
Toen boswachter Bart Hoeymans onze werkgroep “Op het Oorlogspad” contacteerde, waren we
meteen bereid om mee te werken. We leverden de historische achtergrond, probeerden
familieleden op te sporen en waren betrokken bij het ontwerpen van het paneel en de
voorbereiding van de herdenking. We wilden er ook een educatief luik aan koppelen en daarom zal
het vierde leerjaar van de lokale basisschool “De Wijsneus” het peterschap van het monument op
zich nemen en er aandacht aan besteden tijdens de les. Dat is een formule die reeds met succes
werd toegepast bij gelijkaardige projecten in Merksplas en Rijkevorsel.
Iedereen is van harte welkom op woensdag 28 mei 2014. We verzamelen om 10.30u aan de
Klapekster (Natuurpunt Markvallei) in Wortel-Kolonie.

Lidgeld 2014
Wie zijn lidgeld voor 2014 nog niet betaald heeft, kan dit door overschrijving van € 10 op
rekeningnummer BE59 8601 1434 8026, BIC-code SPAABE22 en op naam van vzw Erfgoed
Hoogstraten.
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Oude Voetwegen
Verbreding naar Trage Wegen met een nieuwe vereniging
Binnen onze werkgroep ‘Oude Voetwegen’ zitten we al langer dan vandaag verveeld met een vlag
die al lang de lading niet meer dekt. Op de Algemene Vergadering van vorig jaar hebben we
uiteengezet dat ‘oude voetwegen’ wel degelijk trage wegen zijn maar dat ‘Trage Wegen’ niet enkel
en alleen ‘oude voetwegen’ omvat.
Van zodra we het begrip ‘trage wegen’ omsloten, begaven we ons buiten het zuivere
Erfgoedterrein. En werden raakvlakken zoals mobiliteit, recreatie en natuurbeleving ook
gemeengoed binnen onze werkgroep en uiteraard ook in onze communicatie.
Stilaan groeide onze werkgroep uit tot een volwaardige middenveldorganisatie met gelijkgestemde
partners waarbij erfgoed slechts één van de vele onderdelen uitmaakt. Meer en meer werden wij
vanuit onze eigen dynamiek maar ook door samenwerkingsverbanden gestuurd om onze stempel
te drukken op het trage wegenbeleid binnen ons democratisch bestel in een ruimer perspectief dan
louter de cultuurhistorische erfgoedwaarden.
Zeker in onze huidige open communicatie- en participatiedemocratie heeft een maatschappelijke
organisatie zoals onze werkgroep met haar brede expertise meer dan ooit de plicht om zelf aan
politiek te doen door in het publiek debat een kritische stem te laten horen, door maatschappelijke
problemen op de politieke agenda te plaatsen en door gelijkgezinden te mobiliseren. Kortom het
middenveld is politiek, of zal niet zijn.
Deze kritische en participerende houding is moeilijk te verzoenen met de projectmatige aanpak
van een werkgroep binnen de structuur van Erfgoed Hoogstraten. Onze werkgroep heeft dan ook
beslist om vanaf heden onze doelen op te splitsen in enerzijds de bestaande ‘Werkgroep Oude
Voetwegen’ die opereert binnen de structuur van vzw Erfgoed Hoogstraten. Hier verandert er dus
niets. En anderzijds een onafhankelijke organisatie ‘Trage Wegen Hoogstraten’ die vooral actief
zal deelnemen aan het politiek debat en waarbij ook niet-erfgoedleden deel van uitmaken.
Hierdoor vermijden we niet alleen mogelijke bevoegdheidsconflicten met Erfgoed Hoogstraten
maar zijn we ook in de mogelijkheid om samenwerkingsverbanden te smeden met andere
middenveldorganisaties met als doel het bredere belang van trage wegen te promoten en te
ondersteunen.
Onze werkgroep ‘Oude Voetwegen’ zal zich zoals vroeger toespitsen op de cultuurhistorische
waarden van de oude voetwegen in onze regio en de oude gebruiken. Denk bv. aan de
reglementering die Jasper Van Culemborg, Heer van Hoogstraten, in 1487 uitvaardigde in verband
met de breedte van voet-, kerk- en molenaarswegen en die werd gehanteerd door de toenmalige
plaatselijke rechtbank (vierschaar). Of de begrippen ‘panieren’ en ‘aplaneren’ waarbij lokale
inwoners werden opgevorderd om het onderhoud aan deze wegels uit te voeren. Een gebruik dat
hier in onze regio nog werd toegepast tot begin vorige eeuw. Allemaal heel boeiend om uit te
zoeken. Maar uiteraard zal onze werkgroep in de toekomst ook nauw samenwerken met de
nieuwe vereniging Trage Wegen Hoogstraten en hen op gebied van erfgoedwaarden
ondersteunen. Indien nodig zullen wij, zoals in het verleden, mee op de kar springen om een halt
toe te roepen aan de onwettig afgesloten of bedreigde oude voetwegen. Dit is evident.
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Hoe de nieuwe vereniging zal evolueren is nog niet helemaal duidelijk. Veel zal afhangen van de
wil en de politieke moed en inzicht van onze beleidsmakers om deze trage wegen de aandacht te
geven die ze verdienen. In ieder geval start Trage Wegen Hoogstraten vandaag vanuit de
bestaande werkgroep maar in de toekomst zal deze beweging uitgroeien naar een meer
onafhankelijke maatschappelijke organisatie waarin ook niet-erfgoedleden en organisaties zullen
participeren.
Wij denken dat deze opsplitsing zal bijdragen tot een betere gestructureerde interne en externe
samenwerking. En vooral zullen onze ‘oude voetwegen’ hier wel bij varen. Zij krijgen immers vanaf
nu twee ‘engelbewaarders’.

In memoriam Ivo Bovend’aerde
We vernamen het overlijden van Ivo Bovend’aerde, een van de effectieve leden van onze vzw. Ivo
was afkomstig uit Maasmechelen en hij hoefde zijn Limburgse afkomst ook niet onder stoelen en
banken te steken. Hij was sinds begin 2006 actief in de werkgroep “Op het Oorlogspad” en hielp
onder andere bij specifieke onderzoeken en het contacteren van mogelijke getuigen. Op zijn
initiatief werd tevens de grafzerk hersteld van de Hoogstraatse sergeant Albert Rutten, gesneuveld
in mei 1940. Daarnaast konden we vanuit Erfgoed Hoogstraten regelmatig op Ivo terugvallen bij de
voorbereiding van artikels en jaarboeken en voor vertalingen of het ontcijferen van lastige
handschriften. In het voorjaar van 2013 werd Ivo echter getroffen door een zware hersenbloeding
waarbij de vooruitzichten niet goed waren. Een lange revalidatie kondigde zich aan. Ivo
Bovend’aerde overleed evenwel op 17 maart 2014 op 76-jarige leeftijd. We zullen hem missen en
we bieden de familie onze innige deelneming aan in deze moeilijke tijden.

Ivo Bovend’aerde in 2008 tijdens de oorlogsgetuigenissen in het kader van de Week van de Koffiekrant,
met aan zijn zijde Maria Rosiers die door “Op het Oorlogspad” werd geïnterviewd.
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Projectgroep “Hoogstraten 1814”
Ervaar onze geschiedenis in levende lijve!

Zoals u intussen waarschijnlijk al weet wordt
Hoogstraten tussen 2 en 4 mei 2014 weer even
het strijdtoneel van Europa. Honderden
internationale reenactors komen in ons stadje
samen voor de 200ste verjaardag van de Slag
bij Hoogstraten.
Het zal er hopelijk heel wat vreedzamer aan toe gaan dan in 1814, maar vergis u niet. Dit wordt de
grootste evocatie van een Napoleontische veldslag ooit in Vlaanderen. Met liefst 800 reenactors,
40 paarden en 16 kanonnen, met een fakkelparade op vrijdagavond en een herdenking, een
educatief tentenkamp en twee heuse “veldslagen” tijdens het weekend zal er weer heel wat te zien
en te beleven zijn in ons stadje.

En avant…

Vrijdag 2 mei: vanaf 20.30u fakkelparade met honderden fraai uitgedoste reenactors en muzikale
begeleiding over de Vrijheid en verwelkoming van onze internationale gasten voor het stadhuis.
Zaterdag 3 mei:
-10.30u officiële herdenking aan de Sint-Clemenskerk te Minderhout
-11u-19u historisch bivak en markt geopend voor het publiek op het terrein aan de ‘s Boschstraat
-15.30u evocatie veldslag
Zondag 4 mei:
-10u-16u historisch bivak en markt geopend voor het publiek
-13.30u evocatie veldslag
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Feuer frei!

Een organisatie van deze omvang vraagt uiteraard een zeer aanzienlijke investering. Er werden
subsidies aangevraagd en verleend vanuit het stads- en provinciebestuur en de Erfgoedcel
Noorderkempen. De gemeente Hoogstraten geeft ook heel wat ondersteuning op o.a. logistiek en
promotioneel vlak, maar dit alles is niet voldoende om de kosten te dragen. Er zal dus voor het
bezoek aan het bivak en het slagveld op zaterdag en zondag een inkomprijs gevraagd worden van
5 euro per persoon. Kinderen jonger dan 12 mogen evenwel gratis binnen. De fakkelparade en de
ceremonie zijn vrij te bezoeken.
Het ligt in de lijn van verwachtingen dat we bij dit unieke evenement – zeker bij mooi weer - over
de koppen zullen kunnen lopen. Omdat het bivak- en gevechtsterrein tussen Gelmelslot en ’s
Boschstraat de nodige beperkingen heeft raden we iedereen uit de buurt (Hoogstraten-centrum,
Minderhout, Wortel,…) aan om zoveel mogelijk te voet of met de fiets te komen. Het terrein ligt
immers maar op een boogscheut van het stadscentrum en er zijn drie fietsenstallingen voorzien
langs de belangrijkste invalswegen.
Meer info: www.slagvanhoogstraten.be en www.facebook.com/hoogstraten1814
Hulp gevraagd
Om af te ronden willen we nog een dringende oproep doen naar onze leden. Terwijl Ron Van Dyck
en zijn ervaren team instaan voor de goede gang van zaken op het bivak- en gevechtsterrein zorgt
Erfgoed Hoogstraten zelf voor de periferie. Niet onbelangrijk want dat omvat de drie inkompunten,
de drie fietsenstallingen en de parkeerterreinen ter hoogte van het Gelmelslot. Een en ander moet
ordelijk kunnen verlopen en daarom zoeken we nog enkele mensen extra om een oogje in het zeil
te houden. We hanteren een ploegensysteem per dag zodat u heus niet heel het weekend paraat
hoeft te zijn. Iedereen die zich op 3 of 4 mei een drietal uren kan/wil vrijmaken of iedereen die op 2
mei en 5 mei een handje wil helpen, respectievelijk bij de opbouw en het opruimen, kan de
coördinator contacteren op francis.huijbrechts@pandora.be.
Op 27 april met Erfgoeddag zal er trouwens ook een standje aan het stadhuis staan met alle
informatie over Hoogstraten 1814. Ook het boek over de Slag van Hoogstraten zul je er kunnen
aankopen!
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