Erfgoed Hoogstraten
GESCHIEDENIS en ERFGOED van het LAND VAN HOOGSTRATEN

NIEUWSBRIEF JUNI 2005
Beste vrienden,

Onze vereniging draait op volle toeren.

In deze nieuwsbrief leest U over de nieuwe

werkgroep die mondeling getuigenissen wil verzamelen over de Tweede Wereldoorlog.

Het

thema van Open Monumentendag 2005 is hout. Voor de geïnteresseerden heeft Dominiek
Bolckmans heeft een artikel geschreven over de constructies van de Kempische hoeve.
Verder is er een artikel over de nieuwe www.hoogstraeten.be waar nog veel meer erfgoed
online te bekijken is. Fons Sprangers schreef een artikel, dat eerder verscheen in `Kerk en
Leven`, over de gietijzeren grafkruisen van het kerkhof van Meer.
Tenslotte zou ik zeker U aandacht willen vragen voor de uits tap naar Meerle . Dit is zonder
twijfel een unieke kans om de kerk en het dakgebinte te bezoeken.
Patrick Melis, voorzitter

Uniek geleid bezoek aan de kerk van Meerle
Zondag 12 juni om 14.00 uur

Erfgoed Hoogstraten nodigt alle belangstellenden uit om op zondag 12 juni om 14.00 uur
een bezoek te brengen aan de onlangs gerestaureerde kerk van Meerle, zijn interieur en zijn
indrukwekkend dakgebinte.
Tijdens het bezoek krijgen we deskundige uitleg door de heren Bernard Delmotte en Jan
Verbeke van het bureau Support-Surface, dat van de afdeling Monumenten en
Landschappen de opdracht kreeg om een vooronderzoek uit te voeren, dat moet leiden naar
een visie op de restauratie van het interieur in het algemeen en enkele specifieke
interieurelementen in het bijzonder.
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De gotische Sint-Salvatorkerk is een driebeukig bakstenen gebouw met 13de eeuwse vroeggotische delen van de toren en een 15de eeuwse fase van de middenbeuk. Het koor dateert
uit het begin van de 16 de eeuw. De bouw werd vermoedelijk op initiatief va n de abdis van
Thorn en van graaf A. de Lalaing in 1525 aangevat.
Het laatgotische nieuwbouwconcept werd uitgevoerd tot en met de kruisbeuk, inclusief de
wenteltrap en de tresoriekamer en dan definitief stopgezet zodat in de kerk de merkwaardige
overgangen tussen laat-romaanse, vroeg- en laatgotische bouwdelen bewaard bleven.
De resultaten van het vooronderzoek en de manier waarop een grondige restauratie van het
interieur kan gebeuren vernemen we van de specialisten die het vooronderzoek ter plaatse
uitgevoerd hebben.
Afspraak op zondag 12 juni om 14.00 uur in de Sint-Salvatorkerk van Meerle. Voor de
leden van Erfgoed Hoogstraten is de rondleiding gratis. Niet leden betalen 2 EUR.

Het i nterieur van de Sint-Salvatorkerk van Meerle
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De Kempense hoeve met haar stal en schuur
Sinds 1992 werkt de Open Monumentendag met een jaarlijks wisselend thema. Zo kunnen
elk jaar nieuwe gebouwen aan bod komen, en kunnen vertrouwde gebouwen op een andere
manier belicht worden. Het thema voor 2005 is "Hout". Het is het sluitstuk van de trilogie
"Grondstof, stof tot nadenken", die in 2001 aftrapte met "Metaal" en in 2003 "Steen" als
onderwerp had.

"Hout" is een erg breed thema. Het is in de eerste plaats een constructiemateriaal dat door
de eeuwen heen zijn degelijkheid bewees en dat nog steeds doet. Vakwerk, dakgebintes,
parketvloeren... houten bouwelementen zijn overal te vinden. Daarnaast is het een materiaal
dat dikwijls puur ter versiering werd gebruikt. Lambriseringen, houtsnijwerk, polychromie, hout
als middel om andere materialen te verbergen... De keuze voor hout als materiaal is altijd een
afweging van de functionaliteit tegenover de esthetiek. Tenslotte is hout ook een natuurlijk
materiaal, dat altijd zeer sterk het Vlaamse landschap getekend heeft. Bomen, bossen,
hagen, lanen, dreven, paden... ze hebben elk een eigen verhaal te vertellen, om nog niet te
spreken van alles wat er met hout kan gebeuren: rotten, verbranden, beschimmelen, beestjes
die er in gaan leven... .
Anno 2005 is er veel gebeurd met de Kempense boeren en hun bouwsels. Hoewel vrijwel
iedereen in zijn stamboom slechts enkele generaties terug hoeft te grijpen om bij zijn
voorvaders een landbouwer aan te treffen, is er nu nog slechts een handvol mensen
werkzaam in de agrarische sector. Oude, vaak schilderachtige boerderijen vormen de meest
zichtbare getuigen van ons landbouw verleden. Tijden veranderen, heel vaak zijn de hoeven
en schuren afgebroken of kregen zij, gelukkig, een nieuwe bestemming en werden bewaard.
Maar nu eerst iets over het landschap van onze Kempen. Wat zo voornaam is geweest bij het
bouwen van deze hoeven. Het materiaal dat de natuur bood, diende immers voor het
optrekken van het onderkomen voor mens en dier.
Het landschap van de Kempen
Tot ver in de middeleeuwen bleven de woeste gronden in de Kempen dicht bebost. Pas na
circa 1100 wijzigt het landschapsbeeld. Vanaf deze tijd is er op de Kempense zandgronden
sprake van een sterke bevolkingsgroei die een toenemende druk op de landbouw
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veroorzaakte. Deze moest voorzien in de voeding van een veel grotere bevolking dan
voorheen. Het veroorzaakte een ware ontginningsgolf. Het oorspronkelijke loofwoud werd
gekapt voor aanleg van nieuwe akkers en voor de toenemende behoefte aan timmer- en
brandhout. Hierdoor ontstonden uitgesterkte heidevelden. Tot ver in de negentiende eeuw
stond de Kempen dan ook bekend als een typische heidestreek.

Minderhout, Schoorstraat - De hoeve “’t Halschoor”. Toestand van voor de restauratie.
Heiden en broeken
De Kempische zandgronden bestonden uit twee soorten woeste grond: de heide en de
broekgronden. De heidevelden liggen veelal op vrij hoge gronden. De broekgronden liggen
laag, meestal bij een rivier of beek. Ze staan in de winter en bij veel regelval ook ‘s-zomers,
goeddeels onder water. Ze zijn vaak niet meer dan wildernissen, begroeid met grassen,
biezen, bunt, riet, gagel en dergelijke.
Het is dit natuumateriaal dat men gebruikte voor de gebouwen. Zo verzamelde men op de hei
bijvoorbeeld leem, bunt, biezen en riet voor het bouwen. Ook houtwallen en heggen waren
vindplaatsen van bouwmateriaal. Zij verschaften de takken en twijgen voor het vlechtwerk. En
de bomen die nodig waren voor het zovoorname gebinte van het gebouw.
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De langgevelboerderij is een type dat voorkomt in de Kempen, woonruimten en stallen
staan hier dwars op de langsrichting van het gebouw.
Heggen en wallen
De heggen en wallen zijn ook een karakteristiek onderdeel van het Kempische landschap,
zeker in de negentiende-eeuws. In tegenstelling tot het open heidelandschap was het
vanouds verplicht om akkers te omheinen met houtwallen. Op een goed ontwikkelde houtwal
groeiden allerlei soorten bomen, struiken en kruiden. Op deze wallen liet men slechts enkele
grote bomen staan, meestal eiken, die slechts werden gekapt als er grote balken nodig
waren. Het overige hout werd regelmatig gekapt. Het kleinste hout deed vooral dienst als
brand- en geriefhout. De losse takken werden samengebonden tot mutsaarden (‘musterd’)
om ovens te stoken en de grotere stokken werden gebruikt voor stelen, bonenstaken en als
het nodig was gebruikte men takken en twijgen ook voor het vlechten van wanden. Het
materiaal dat de natuur bood, diende voor het optrekken van het onderkomen voor mens en
dier.
Akkers en driesen
Dit bepaalde eerder de ligging en de spreiding van de boerderijen. Als eilandjes temidden van
de woeste gronden vinden we de akkers en driesen. De akkers of bouwlanden liggen meestal
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niet ver van de Mark, de beek of een stroompje, maar wel zodanig dat ze onder normale
omstandigheden niet overstromen. Zo was dit het geval met “’t Halschoor”, de Laarhoeve en
de Laarmolen te Hoogstraten en op het “groeske” in Castel.
De boerderijen staan nagenoeg altijd dichtbij of tussen de akkers. Op de akkers moet immers
op veel dagen van het jaar gewerkt worden. Veelal liggen de boerderijen in grotere of kleinere
groepjes bij elkaar: de gehuchten, Hal, Heerle, Castel, Kaerschot, Bolk, Achtel, enz.

Tekening van een brabantse schuur door Joshua Grave van 1681
Het boerenhuis
De meeste boerderijen behoorden tot het langgeveltype, waarbij de woon- en bedrijfsruimten
achter elkaar onder een dak gegroepeerd waren. Bij deze boerderijen lagen doorgaans nog
een of meerdere afzondelijke bouwsels zoals het bakhuis en de schuur voor de
landbouwwerktuigen, het ‘karkot’. De grotere boerderijen beschikten soms nog over een
afzonderlijke oogstschuur, waarin de winterdag ook gedorst kon worden.
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De samenstelling van het ankerbalkgebint, een veel voorkomende gebintconstructie.
Uit: G. Berends, Historische houtconstructies in Nederland (Arnhem 1996).
Iets over het bouwmateriaal
Het traditionele boerenhuis was echter geconstrueerd in skeletbouw. Het dak werd niet
gedragen door muren maar door een houten geraamte of skelet. Het dragende binnenwerk
bestond uit houtbouw met onderdelen als gebinten, korbelen, moederbalken, kinderbalken,
schoren en hanebalken.
Het gebinten
Deze zware houtconstructie droeg het dak en verdeelde het gebouw in zogenaamde
‘gebinten’. Het eerste gebint stond altijd in het woongedeelte. Zo’n constructie werd dus
samengesteld uit achter elkaar geplaatste gebinten die door middel van horizontale
gebintplaten met elkaar verbonden werden. Elk gebint werd opgebouwd uit twee verticale
stijlen of posten en een horizontale gebintbalk. De hoeken werden verstevigd met schoren. In
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principe bestonden er verschillende manieren om de gebinten aan elkaar te voegen. Het
ankerbalkgebint is een veel voorkomende variant. In stallen van oude boerderijen kan men
deze gebinten vaak goed zien.

”De pastoriehoeve” of “Withofhoeve”, het gebinten van de langsschuur

De wanden en het dak
De wanden van het oude boerenhuis hadden dus geen dragende maar louter een
afdichtende functie. Hiervoor kon men veel lichter en minder duurzame materialen gebruiken.
Een zeer oude en beproefde methode bestond uit het afdichten van gevels met vlechtwerk
van twijgen. Dit vlechtwerk werd wind - en waterdicht gemaakt door het te bestrijken met een
mengesel van leem, stro, kaf en koemest. Het dak bestond uit stro of riet. Stro was op ieder
boerenbedrijf ruim beschikbaar en dus – afgezien van het onderhoud – een goedkope
dakbedekking. Veel duurzamer, maar ook kostbaarder was een rieten dakbedekking. Beide
materialen waren hier van naturen in grote mate aanwezig. Het was echter ook bijzonder
brandbaar. Later werden dan ook vaak pannen gelegd. Als het budget dit toeliet.
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Een wand van een lange schuur in het typische kempense vakwerk.
‘Den herd’
In de traditionele Kempische boerderij viel men letterlijk ‘met de deur in huis’. Door de deur in
de lange gevel betrad men ‘den herd’. Dit was de grote centrale ruimte die het best te
karakteriseren is als een woonkeuken.

‘Den herd’ was een rechthoekige ruimte met als belangrijkste element de schouw met het
open haardvuur. Er werd gestookt op een vuurijzer dat op een lemen vloer onder het
rookkanaal was geplaatst. Het vuur diende ter verwarming van het huis en ter bereiding van
het voedsel voor mens en dier. De haard met de schouw was ook het eerste deel van het
huis wat men in steen ging bouwen, evenals de kelder en de voetmuren van de bouwsels.
Uit praktische overwegingen
De geschiedenis van het bouwen van boerderijen is erg onderhevig aan allerlei
maatschappelijke veranderingen. Van groot belang voor de vorm van boerderijen is de aard
van de agrarische bedrijvigheid en de evolutie daarvan.
Zo bleek de Kempense langgevelboerderij geen oude Frankische uitvinding te zijn, maar een
vrij recente boerderijvorm uit de achttiende eeuw die voortvloeide uit agrarische
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moderniseringen. Uiteraard spelen streekgebonden aspecten in bouwtradities een grote rol,
maar ze gaan lang niet altijd tot het verre verleden terug.

Detail van een Vlaamse schuur. Hier zijn de panelen tussen de spijlen in hun geheel
gevlochten en vervolgens werden deze zogenaamde wigten vastgespijkerd op
de horizontale, verzonken regels.
Uit: J.J. Voskuil, Van vlechtwerk tot baksteen, 1979.

De muren
Tussen de stijlen van de constructie werden horizontale regels en verticale latten
aangebracht. De latten dienden als de schering voor het vlechtwerk van twijgen en tenen
waarmee de wanden werden opgevuld.

Vooral wilgen- en berkentenen werden hiervoor gebruikt. Vervolgens werd het vlechtwerk aan
beide zijden diverse keren besmeerd met een mengsel van leem, water, koemest, stro, kaf,
hooi en koehaar. De vaste bestanddelen verleenden aan het leem een goede structuur. De
exacte samenstelling van het mengsel kon variëren en was afhankelijk van ervaringskennis.
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Hoogstraten, Moerstraat nr. 64. Langsschuur van de “Sinte Katelijne hoeve”.
We zien nog het hout van het voormalige vlechtwerk.
Bij de restauratie van de Laarmolen was deze verstening ook duidelijk zichtbaar.

Verdrongen door baksteen
Omdat de Kempen nauwelijks natuursteen kende en baksteen in de regel te kostbaar was
voor boerderijen, was hout tot ver na de zestiende eeuw het belangrijkste bouwmateriaal. Het
gebruik van de relatief dure baksteen was doorgaans slechts aan de meer welgestelde
boeren voorbehouden en zelfs zij gebruikte het dan nog vaak alleen voor het woongedeelte,
of gedeelten ervan. Het vlechtwerk in de gevels werd in toenemende mate verdrongen door
baksteen. De productie van de kempische rode baksteen in, o.a. Hoogstraten, begon te
groeien. Vooral in de achttiende eeuw ‘versteenden’ de boerderijen steeds meer. Ondanks
het oprukken van baksteenwanden hebben oude boerderijen soms tot op de dag van
vandaag stukjes en hoekjes die uit vlechtwerk bestaan. Vaak werd namelijk niet de hele
boerderij ineens van stenen wanden voorzien. Men begon doorgaans met het voorhuis; het
bedrijfsgedeelte kon dan nog geruime tijd zijn houten en gevlochten wanden behouden. De
schuur kwam het laatste aanbod. In latere tijden ziet men dat dit vlechtwerk vaak ook werd
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vervangen door betonplaten (type schrans) of door een timmerwerkje van houtenplanken,
golfplaten of eterniet.

Vele oude schuren zijn er niet meer. We mogen er niet al te kwistig mee omspringen.
Overigens wordt het vakwerk met leem terug toegepast in huizen, op een eigentijdse manier.
Bronnen:
•

Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen, kanton Hoogstraten, 2002.

•

Schellekens Jozef e.a., Bouwkundig erfgoed in het Kempens Landschap, 1995.

•

van de Weijer Renate, Bewonen, veranderen, herinneren en bewaren. Over de
omgang met Brabantse boerderijen ,XXI (2003) Tilburg, tijdschrift voor geschiedenis,
monumenten en cultuur, nr. 2, pag. 62-71.

Op het gehucht Castel is een van de laatste schuren die met leem gebouwd werden.
Het vakwerk is reeds door hout vervangen. Op het groeske kom je nog een aantal
oude schuren tegen.
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Monumentenleed
De afgelopen maanden verdwenen opnieuw enkele beeldbepalende gebouwen uit ons
midden.
Aan de Lodewijk de Konincklaan werd een mooie burgerwoning uit de jaren ’30 afgebroken,
ondanks negatief advies van Erfgoed Hoogstraten én van het schepencollege.
In de Gelmelstraat moest de oude post uit 1888 er aan geloven. Nochtans had Erfgoed
Hoogstraten op de waarde van het gebouw gewezen. Zelfs Monumenten en Landschappen
had bezwaar ingetekend. Door omstandigheden hadden zij dit echter laattijdig ingediend. Het
schepencollege hield geen rekening meer met dit schrijven en leverde de sloopvergunning af.
Op allebei de plaatsen komen appartementen in de plaats !
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Op het oorlogspad
"De Duitsers kwamen volgens mij uit de richting van de Moerstraat en Minderhout. Een beetje
verspreid ... dwars door de velden. Het koren stond al uitzonderlijk hoog door het prachtige
weer. Ik heb ze pas in de Vrijheid zelf gezien. Slechts een man of vijf, met fietsen. Vooraan op
de fiets was er een nauwkeurige kaart aangebracht. Ze lieten hun fietsen staan ter hoogte van
het Begijnhof. Sprongsgewijs naderden ze van boom tot boom...met het geweer in de aanslag.
Je zag dat het mannen waren die al in de strijd waren geweest; ruige, bruinverbrande gezichten
en in hun laarzen staken steelhandgranaten. Ze hadden duidelijk al meer meegemaakt."
(Louis Van Hoeck, geboren in 1913 - geïnterviewd in 1991 - overleden in 2004)

Midden mei 2005 is het precies 65 jaar geleden dat de eerste Duitse troepen in het
Hoogstraatse binnentrokken. Hierdoor werd meteen een van de donkerste periodes uit onze
lokale geschiedenis ingezet. Het is de dan ook de hoogste tijd om bepaalde zaken rond de
zeer ingrijpende oorlogsjaren voor het nageslacht te bewaren. Wie gaat er mee "op
oorlogspad " om het wedervaren van de laatste getuigen vast te leggen ? Een jonge twintiger
van toen zit nu een eind in de 80. Werk aan de winkel ... voor het te laat is ! Laat iets weten
als u er bij wil zijn.
Francis Huijbrechts – francis.huijbrechts@pandora.be

Gietijzeren Grafkruisen op het kerkhof in Meer
Sommige inwoners zullen zich wel eens afgevraagd hebben waarom in de omgeving van het
oorlogsmonument meerdere gietijzeren kruisen we rden geplaatst en wat de betekenis en de
bedoeling daarvan zou kunnen zijn. In deze korte bijdrage zullen we trachten daarop een
bondig antwoord te geven.
Rond het midden van de 20ste eeuw verschijnen op de kerkhoven de 1ste gietijzeren
grafkruisen, vooral dan in Wallonië. Geleidelijk aan versp
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reiden deze graftekens zich over gans Vlaanderen, vooral op de landelijke kerkhoven; zo ook
bij ons op het oude kerkhof van Meer. De periodes tijdens dewelke deze kruisen bij ons
werden geplaatst is niet met zekerheid te omschrijven. Wel kwamen ze op het Meerse
kerkhof tamelijk talrijk voor. De oudste aanduiding die wij gevonden hebben vermeldt de
datum november 1918;

als jongste datum noteerden we op een kruis het jaar 1959. Hier is

echter voorzichtigheid geboden want het is mogelijk dat de kruisen door de familie werden
herbruikt.

De smederij Van Aperen in het dorp te Meer was de belangrijkste leverancier van deze
kruisen die gefabriceerd werden door “Les Fonderies de Tirlemont” te Tienen.
Wanneer er geen rechtstreekse familieleden zijn, dan is het logisch dat sommige graven
worden verlaten en verder verkommeren. Ook inzake het uitzicht van graftekens is er de
jongste decennia zeer veel veranderd. Dit alles heeft met zich gebracht dat de eenvoudige
houten kruisen die typisch waren voor het kerkhof van Meer omzeggens allen verdwenen zijn.
Eenzelfde gevaar dreigde ook voor onze gietijzeren kruisen. Omdat deze kruisen onze
interesse wegdroegen, hebben we destijds aan onze grafmaker, wijlen Jan Mertens gevraagd
deze kruisen te recupereren en op te bergen. Jan heeft zich getrouw van zijn taak gekweten
en op die manier bijgedragen tot het bewaren van een stukje Meers funerair erfgoed.

Het volstaat echter niet deze mooie kruisen ergens op te bergen. Wil men ze echt voor de
toekomst bewaren dan is het nodig er een definitieve bestemming aan te geven. We hebben
er altijd aan gedacht deze graftekens te gebruiken om onze oorlogsslachtoffers te eren. De
inplanting in de omgeving van het oorlogsmonument krijgt daardoor een zinvolle betekenis en
benadrukt nog meer de sfeer en sereniteit rond Allerheiligen, Allerzielen en 11 november …
Toch is het werk niet helemaal voltooid. Om dit verder te bespreken zullen we contact
opnemen met de burgemeester en het schepencollege. Het moet trouwens gezegd dat we
voor dit initiatief steeds op het stadsbestuur konden rekenen, waarvoor dank.
Door deze grafkruisen te bewaren dragen we bij tot het vormen van een stukje industriële
geschiedenis. Het kerkhof van Meer zal een van de weinige zijn, waar dergelijke kruisen zo
talrijk aanwezig zijn. (Een artikel van Fons Sprangers, eerder verschenen in Kerk en Leven)
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Erfgoeddag 2005

De winnaars van de Erfgoedprijs 2005

Lidgelden 2005
Wie zijn lidgeld nog niet betaald heeft, gelieve dit zo snel mogelijk te doen. Indien U niet weet
of U al betaald heeft, neem dan contact op met Jef Schellekens, onze penningmeester, tel.
03 314 55 04 of e-mail jozef.schellekens@skynet.be.

Het lidgeld bedraagt 10 € (individueel lidmaatschap) of 15 € (gezinslidmaatschap). U kan dit
overschrijven op 646-2206140-83 van vzw Erfgoed Hoogstraten.
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Een nieuwe www.hoogstraeten.be !
Vanaf 1 juni staat de nieuwe www.hoogstraeten.be online. Hij is enorm verbeterd ten opzichte van de
oude website. Zo staan er nu meer dan 10.000 foto`s en postkaarten van Hoogstraten op. Nieuw is de
verhalenbank, het forum, de rubriek archeologie, en er is ook een educatief programma ontwikkeld voor
de scholen.
De rubriek genealogie is verbeterd met nu honderden doodsprentjes van Hoogstraten.

Elke zes

maanden worden er bovendien nog 500 bijgezet. Onder deze rubriek staan de ingescande registers
van de Burgerlijke Stand van de Franse Tijd en natuurlijk een link naar de inventaris van de werkgroep
Funerair Erfgoed van onze vereniging.
In de filmbank kun je nu ook het tweede en derde deel van het Kempisch congres bekijken. Bij de
rubriek stadsarchief zijn de inventarissen van de kerkarchieven online raadpleegbaar. Interessant is ook
dat de volledige bibliotheek van het stedelijk museum te raadplegen is, waaronder een volledige index
op alle artikels van de Hoogstraatse maand en de Gelmelwacht !

De nieuwe www.hoogstraeten.be – vanaf 1 juni

De Beeldbank
Zeer uitgebreid is de beeldbank met meer dan 10.000 afbeeldingen. Je kan er op trefwoord zoeken of
onze speciale thema`s bekijken. Zo is er een thema rond de oudste foto`s van Hoogstraten. De oudste
foto van het museum dateert al van voor 1867 ! Verder is er een rubriek rond de fotograaf Arthur De
Clerck die in het begin van de twintigste eeuw vooral in Hoogstraten en Meerle vele foto`s heeft
getrokken. Andere thema`s zijn de collectie Voortman, Begijntjes-laat-besluit, het wielrennen in de jaren
`50 en `60, een reeks portretfoto`s van de begijnen, een reeks foto`s van Hoogstraten van het begin van
de twintigste eeuw, een reeks over de Donckstraat in Meer, enzovoort. Aan het inscannen van de foto`s
heeft het museum enorm veel hulp gekregen van Frank Pauwels, lid van Erfgoed Hoogstraten en al vier
jaar vrijwilliger in het museum.

De nieuwe www.hoogstraeten.be – vanaf 1 juni

Het forum
Het forum biedt de mogelijkheid aan de bezoekers om vragen te stellen, maar ook om vragen van
andere bezoekers te beantwoorden. Je kan er meedoen aan enquêtes, opmerkingen geven over de
website en over tentoonstellingen in het stedelijk museum, enzovoort. Ook voor de genealogen is er
een aparte rubriek gemaakt.
Je kan jezelf registreren zodat andere mensen jouw profiel kunnen zien of je persoonlijk kunnen
contacteren. Via een registratie blijf je ook steeds op de hoogte van de laatste veranderingen op de
website en heb je de mogelijkheid om deel te nemen aan de enquêtes.

De nieuwe www.hoogstraeten.be – vanaf 1 juni

De Verhalenbank
In de verhalenbank komt het project mondelinge geschiedenis van het museum - `t Is te zeggen – aan
bod. Je kan er verhalen over het leven van de laatste begijnen beluisteren en op termijn ook over de
vroegere landloperskolonie in Wortel en de Tweede Wereldoorlog. Aan het project nemen twee leden
van Erfgoed Hoogstraten deel, namelijk José Verbreuken en Luce Van Nueten.

De nieuwe www.hoogstraeten.be – vanaf 1 juni

