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vzw erfgoed hoogstraten
Beste leden,
Terwijl het knallende vuurwerk en de Kerstliedjes nog nazinderen in onze oren, bereidden
wij ons voor op wat een goedgevuld nieuw werkingsjaar beloofd te worden.
We kunnen alvast terugblikken op een heel geslaagd startschot voor het project
"Hoogstraten 1814". Er werden op 14 december tijdens het persmoment en de
boekvoorstelling in de Kapittelzaal een 70-tal aanwezigen geteld. Hierbij ondermeer de
correspondenten van de regionaal meest gelezen kranten en tijdschriften en een
filmploeg, met een vrij uitvoerige reportage op RTV als gevolg. Alle beetjes helpen om ons
fraaie stadje - en “Hoogstraten 1814” - weer iets meer op de kaart te zetten.
Zoals u weet staat deze winter de 200ste verjaardag van de Slag bij Hoogstraten op het
programma, met verschillende vormen van herdenken: een ceremonie, een lezing en
enkele slagveldwandelingen.
Voor zaterdag 11 januari 2014 voorziet de projectgroep samen met het stadsbestuur om
20u een herdenkingsceremonie in - of bij - de Sint-Clemenskerk te Minderhout, rond
20.30u gevolgd door een lezing over de ruime context van het bloedige treffen in onze
regio. De spreker van dienst is Jan Huijbrechts die met ons Jaarboek 2014-15 net een
punt heeft gezet achter een jarenlang onderzoek naar de Slag bij Hoogstraten. Hij is dus
beter dan wie ook geplaatst om deze dramatische periode aan te snijden. Iedereen is van
harte welkom en de activiteit wordt gratis aangeboden door Erfgoed Hoogstraten. De
locatie is ook niet toevallig gekozen omdat onze deelgemeente Minderhout en zeker de
omgeving van de kerk midden in het strijdgewoel lag op die dramatische dag 200 jaar
geleden en er zwaar onder te lijden had. Het is vanzelfsprekend dat we even kunnen
stilstaan bij de vele slachtoffers die vielen en het menselijke leed dat met het conflict
gepaard ging.
Tevens plant Erfgoed Hoogstraten enkele gegidste wandelingen over delen van het
slagveld tussen Meer en Minderhout. Hoewel onze gemeenten heel wat zijn uitgedeind
sinds het begin van de 19de eeuw, zal het ongetwijfeld een boeiende ervaring worden om
– samen met Jan Huijbrechts - in de voetsporen te treden van de Pruisische bevrijders of
de Franse bezetters van weleer. De primeur op zondag 2 februari 2014 is exclusief voor
leden van Erfgoed Hoogstraten. We verzamelen om 13.30u op de parking van de WEB
Kringloopwinkel (Meerseweg 135) en het gaat om een wandeling van een 2,5 uur. De
wandelingen op zondag 2 maart en zondag 6 april zijn voor iedereen toegankelijk.
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Een ander belangrijke publieksmoment zal het weekend met Levende Geschiedenis zijn van begin mei 2014. Met een
750 re-enactors uit heel Europa, een 15-tal kanonnen en 40 paarden zullen we o.a. zorgen voor een educatief bivak en
de grootste reconstructie van een Napoleontische veldslag ooit in Vlaanderen. U hoort er binnenkort meer over.

Jaarprogramma 2014
Hoewel er dit jaar logischerwijze veel aandacht zal gaan naar “Hoogstraten 1814” blijven
ook onze ander werkgroepen volop draaien en wordt er gewerkt aan andere activiteiten. U
hoort er via dit kanaal of andere media zo snel mogelijk meer over. We zetten alvast
enkele data uit het jaarprogramma op een rijtje:
- 11 januari (20u): herdenking en lezing “Hoogstraten 1814” Sint-Clemenskerk Minderhout
- 2 februari (EH), 2 maart en 6 april: Slagveldwandelingen “Hoogstraten 1814”
- Maart: algemene vergadering
- 27 april: Erfgoeddag, met inhuldiging Dodendraadroute
- 2, 3 en 4 mei: weekend Levende Geschiedenis “Hoogstraten 1814”
- 14 september: Open Monumentendag + Erfgoedprijs
- Oktober: herfstuitstap
Tot ziens!
Francis Huijbrechts, voorzitter Erfgoed Hoogstraten vzw
Betaling lidgeld 2014
Bijgevoegd vindt u het overschrijvingsformulier voor het lidgeld van 2014. Het lidgeld blijft
net als de vorige jaren op € 10. Alle betalingen moeten gebeuren via rekeningnummer
BE59 8601 1434 8026 en BIC-code SPAABE22.
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