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vzw erfgoed hoogstraten
Beste leden,
Het is me een genoegen om het voorwoord te schrijven voor dit wat aparte feestnummer van onze
nieuwsbrief. Welja, vzw Erfgoed Hoogstraten bestaat intussen 10 jaar en dat mag gevierd worden.
Een handvol initiatiefnemers van onze vereniging stuurde vanaf de lente van 2002 signalen uit naar
gelijkgestemden en in september van dat jaar was het verzamelen geblazen voor een vrij groot aantal
geïnteresseerden uit onze regio, waaronder ondergetekende. Het project werd voorgesteld, bepaalde
krachtlijnen werden besproken en vrij snel ontstonden de eerste werkgroepen (rond funerair erfgoed,
waardevolle en beeldbepalende architectuur en grootgrondbezit). In november 2002 volgde het eerste
plaatsbezoek (kasteel Maxburg te Meer). De effectieve oprichtingsvergadering van onze vzw viel op 18
december 2002 en de statuten verschenen in juni 2003 in het Belgisch Staatsblad. Dat was dus het
officiële startschot voor - intussen - een decennium erfgoedwerking met werkgroepen op heel
uiteenlopende terreinen en met nogal wat successen. Denken we maar aan de
sensibiliseringscampagne van de Erfgoedprijzen sinds 2004, de afronding van de uitgebreide
gegevensbank met de graven op de Hoogstraatse kerkhoven in 2005, de heropening van het
StipStappepad, de eervolle vermeldingen voor de Cultuurprijs in 2006 en 2009 en het massaal
bijgewoonde evenement “Vivat Hooghstraeten” in 2010…om er maar enkelen te noemen.
Tien jaar Erfgoed Hoogstraten zal overigens worden gekoppeld aan onze volgende Algemene
Vergadering, op 17 maart 2013. U leest daar verder meer over. Ik wil alvast de zeven pioniers van
weleer (José Verbreuken, Piet Van Deun, Jef Schellekens, Patrick Melis, Frans Horsten, Dries Horsten
en Tineke Aertsen) van harte danken voor hun initiatief en hun inzet voor ons aller Erfgoed.
De vzw Erfgoed Hoogstraten is op 10 jaar uitgegroeid van een klein, maar enthousiast gezelschap dat
bepaalde wantoestanden aan de kaak wilde stellen tot een factor waarmee men rekening dient te
houden bij de beleidskeuzes voor ons stadje. Nu participeren we vanuit onze vereniging in de
Cultuurraad, de Museumraad, de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening (GECORO) en de
Stedelijke Commissie Bouwkundig Erfgoed. Momenteel telt ons ledenbestand trouwens zo’n 150
aangesloten gezinnen en ook dat is niet niks.
De afgelopen 10 jaar hebben we eveneens enkele mindere momenten gekend. Het pad ging niet altijd
over rozen. Soms liepen de spanningen hoog op of werd de teleurstelling diep gevoeld. Zo was er het
controversiële arrest in de zaak van het Kasteelbeekpad, de werkgroep Archeologie die niet uit de
startblokken is geraakt en de vele fraaie panden en plekjes in het stadscentrum en de deelgemeenten
die alsnog reddeloos verloren gingen door mensen die vooral met hun eigenbelang bezig zijn. Wat die
blinde sloop- en bouwdrift betreft is er ondertussen een kentering merkbaar en dat doet deugd. We
hebben een belangrijke rol gespeeld bij de sensibilisering in deze materie en we zullen ook de
volgende jaren alert blijven.
Het zijn de uiteenlopende invalshoeken en aandachtspunten van onze werkgroepen, maar ook de
diversiteit aan medewerkers en de steun vanuit onze uitgebreide achterban die de grote troeven
vormen voor onze erfgoedwerking. Een andere positieve ontwikkeling is de groeiende samenwerking
met een aantal partners in de Noorderkempen (het Hoogstraatse en aangrenzende gemeentebesturen,
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het Agentschap voor Natuur en Bos, heemkringen als Amalia Van Solms en Marcblas, Natuurpunt
Markvallei, de Stichting Vrienden van de Timberwolves, vzw LA:CH, de Hoogstraatse Maand, …) of
onze ondersteuning van andere initiatieven, zoals de lokale Kerkwachters, de Week van de Koffiekrant,
de Erfgoeddag of de Open Monumentendag.
Een bevoorrechte samenwerking onderhouden we met het intussen bekroonde Stedelijk Museum in
Hoogstraten, waarmee van bij de aanvang vrij intensief wordt samengewerkt. Onder andere bij het
aanvullen van de Erfgoedbank, het verder ontsluiten van de collectie of bij de voorbereiding van
tentoonstellingen dragen onze leden hun steentje bij, maar we kunnen ook steeds beroep doen op hun
expertise en andere vormen van ondersteuning bij onze activiteiten. Kortom, een wisselwerking waar
heel Hoogstraten goed mee is.
Vrijwaren, onderzoeken, informeren, sensibiliseren, ontsluiten,…het zijn allemaal werkwoorden en vaak
komen we handen te kort. Daarbij mogen we eveneens niet uit het oog verliezen dat onze
medewerkers stuk voor stuk vrijwilligers zijn. Zo komen we meteen tot de kern van de zaak: de leden
van Erfgoed Hoogstraten hebben een hart voor onze doelregio, de sporen van onze rijke geschiedenis
en onze mensen. Met een gepast respect voor wat de vorige generaties aan ons hebben
overgedragen, blijft Hoogstraten een in het oog springende, bruisende en aangename plaats om te
leven. En meer moet dat eigenlijk niet zijn…
Op naar ons zilveren jubileum!
Francis Huijbrechts
Voorzitter

Betaling lidgeld 2013
Degenen die het lidgeld voor 2013 nog moeten
betalen, kunnen dat op rekeningnummer BE59 8601
1434 8026 en BIC-code SPAABE22. Het lidgeld blijft
ongewijzigd op € 10.
Wie per e-mail op de hoogte wil gehouden worden
van de activiteiten mag zijn e-mailadres doorgeven
aan
onze
secretaris
Piet
Van
Deun
(vandeunpiet@gmail.com) !

Erfgoedboek 2012-2013
Wie het erfgoedboek nog niet heeft, kan dit aankopen
in de Standaard Boekhandel, de dienst voor
Toerisme of het Stedelijk Museum Hoogstraten voor
€ 20!
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Hoe het begon…
De officiële stichting van vzw Erfgoed Hoogstraten
In het voorjaar van 2002 staken Patrick Melis, Jef Schellekens, Frans Horsten en Piet Van Deun de
koppen bij elkaar met als bedoeling de oprichting van een nieuwe erfgoedvereniging. Hoogstratens
Oudheidkundige Kring (HOK) bestond nog, maar was een slapende vereniging geworden. In de
Hoogstraatse Maand van mei 2002 werd een oproep gedaan aan alle mensen die interesse hadden in
de geschiedenis en het erfgoed van het Land van Hoogstraten. Een dertigtal mensen reageerden. Aan
hen werd een enquête gestuurd. Uit de resultaten hiervan bleek dat er zeker interesse was voor een
nieuwe erfgoedvereniging. Heel wat mensen wilden zich ook actief inzetten, sommigen verwachtten
een echt verenigingsleven met diverse activiteiten en anderen dachten vooral aan hulp bij hun eigen
projecten, onder andere op het vlak van de familiekunde.
Als naam voor de vereniging werd ‘Erfgoed Hoogstraten’ gekozen. Patrick Melis werd voorlopig als
voorzitter aangesteld. Op zaterdagvoormiddag 14 september 2002 was er in het Stedelijk Museum een
contactdag voor geïnteresseerden waar een eerste voorstelling kwam, men vragen kon stellen en ook
enkele sprekers van andere verenigingen aan het woord kwamen om hun werking toe te lichten.

Onze eerste uitstap naar het prachtige kasteel Maxburg in Meer op 24 november 2002.
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De volgende stappen werden het opstellen van de statuten, het aantrekken van extra bestuursleden,
het werven van leden en het opstarten van de werking. Al snel traden Tineke Aertsen, José Verbreuken
en Dries Horsten tot het bestuur toe, een eerste uitstap naar het kasteel Maxburg in Meer werd
geregeld, de eerste leden betaalden hun lidgeld, de eerste nieuwsbrief werd verstuurd en de werkgroep
Funerair Erfgoed werd opgericht!
De eerste statuten van onze vzw werden ondertekend door de zeven stichtende bestuursleden op 18
december 2002. Die datum kunnen we dus beschouwen als de officiële oprichtingsdatum van onze
vereniging. Artikel 3 van de statuten bepaalde de tot op heden ongewijzigde doelstelling: De vereniging
heeft tot doel de instandhouding, bescherming, ontsluiting, bestudering en valorisatie van het
cultuurhistorisch, natuurhistorisch, materieel en immaterieel erfgoed van het kanton Hoogstraten.
Patrick Melis werd de eerste voorzitter. Piet Van Deun nam de functie van secretaris op zich, Frans
Horsten werd ondervoorzitter en Jef Schellekens werd de penningmeester. De statuten verschenen op
27 juni 2003 in het Belgisch Staatsblad.

Viering 10 jaar Erfgoed Hoogstraten in Den Rooy in Meerle
Op zondag 17 maart vieren we 10 jaar Erfgoed Hoogstraten in het historisch domein Den Rooy.
Meer info op laatste pagina van deze nieuwsbrief !!!

Het prachtige domein Den Rooy in het begin van de twintigste eeuw.
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Werkgroep Funerair Erfgoed
Over zerken, graven, grafkelders, …
Deze werkgroep was bij Erfgoed Hoogstraten de eerste die een concreet, maar tevens heel omvangrijk
project aanvatte. De doelstelling was te komen tot een gegevensbank met alle nog aanwezige en
gemarkeerde graven binnen de fusiegemeente Hoogstraten. Niet alleen de vele honderden zerken op
de gemeentelijke begraafplaatsen, maar ook de minder voor de hand liggende zoals de soms
eeuwenoude grafstenen en –monumenten in een aantal kerken en de specifieke begraafplaatsen voor
onder meer de paters in Meersel-Dreef of de landlopers van Wortel-Kolonie. Het veldwerk bleef
overigens niet beperkt tot de kerkhoven zelf, ook in bepaalde archieven werd bijkomende informatie
gezocht.

Het kerkhof van Meerle met het graf van Monseigneur Antonius Eestermans

Jef Schellekens was de initiatiefnemer en coördinator van de werkgroep die tevens de volgende vaste
medewerkers telde: Gery Brosens, Paul Fockaert, Francis Huijbrechts, Frans Snijders en Dirk
Willemse.
Zij begonnen eind 2002 vol goede moed aan de inventaris en het project werd afgerond in de zomer
van 2005. Het ging daarbij niet enkel om het louter noteren van de gegevens op de kruisen of
grafstenen, maar deze informatie moest tevens op een uniforme manier worden verzameld en
bovendien overzichtelijk worden gepresenteerd. Er was niet alleen behoefte aan een
gebruiksvriendelijke, digitale gegevensbank, maar ook aan het uitwerken van duidelijke plannen om de
verschillende graven precies te lokaliseren en dat was al een uitdaging op zich.
De voorzichtige schatting bij de aanvang van het project i.v.m. het bewaard gebleven aantal graven in
de deelgemeenten van Hoogstraten, moest trouwens regelmatig naar boven worden bijgestuurd
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naargelang de gegevensbank vorderde. Uiteindelijk bleek het om meer dan 6000 graven te gaan. Het
oudst bewaarde graf in onze regio dateert overigens van 1487 en bevindt zich in de Sint-Salvatorkerk
te Meerle.
Naar aanleiding van de Erfgoeddag in april 2004 kon er een eerste stand van zaken gegeven worden
met een kleine tentoonstelling “Graven in de familie” in het Stedelijk Museum Hoogstraten. Datzelfde
jaar bleek ook dat onze inspanningen werden gewaardeerd, want we ontvingen voor de funeraire
inventaris een projectsubsidie van € 1250 vanwege VCM – Contactforum voor Erfgoedverenigingen.

Het familiegraf van de familie Vermeulen op het kerkhof in Meer

Het gegevensbestand is niet alleen voor genealogen een uitstekend werkmiddel, ook het
gemeentebestuur heeft baat gehad bij deze puike prestatie. De voor onze deelgemeenten beschikbare
inventarissen waren immers ofwel onbestaande, ofwel onvindbaar, ofwel hopeloos achterhaald.
Bovendien kon de werkgroep advies uitbrengen over graven die cultuur-historisch belangrijk zijn. Zo
kregen markante grafmonumenten, maar ook de nog bewaarde graven van oorlogsslachtoffers
ondertussen een apart statuut.
Vanaf midden 2012 wordt er door Frans Snijders en Gery Brosens gewerkt aan een actualisering van
de gegevensbank. Hierbij blijft overigens ook de informatie bewaard over graven die sinds 2002 zijn
verdwenen, zodat de inventaris thans aan ruim 7.000 records zit. U kan de gegevensbank raadplegen
op onze website www.erfgoedhoogstraten.be.
Aanvankelijk was het de bedoeling eveneens te werken rond andere aspecten van funerair erfgoed
zoals verdwenen graven, bidprentjes, rituelen, lijkredes, beeldmateriaal…maar dat is er uiteindelijk niet
van gekomen. Mogelijk ligt hier genoeg materiaal te wachten voor een tweede project van deze
werkgroep. Wie zich geroepen voelt kan steeds het bestuur contacteren.
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Werkgroep Oude Voetwegen
Het heropenen, promoten en instandhouden van onze trage wegen
Sinds de oprichting van de vzw Erfgoed Hoogstraten in 2002 werden al snel verschillende werkgroepen
opgestart rond bepaalde onderwerpen. Zo werd eind 2003 de werkgroep ‘Erfgoedprojecten’ opgericht.
De initiële bedoeling van deze laatste was eigenlijk om een volledige inventaris op te stellen, van zowel
onroerend, roerend als immaterieel erfgoed. Onder meer omdat deze taakstelling te ruim was, besloot
men in projectvorm te werken. En een eerste project zou niet meer zijn dan ‘een’ artikel over
‘kerkpaadjes’. Omdat we zeker wilden zijn van wat we schreven, zochten we één en ander op en zo
kwamen we al snel bij de Atlas der Buurtwegen (1841) uit. We gingen op plaatsbezoek in de
verschillende deelgemeenten en speurden naar bruikbare kaarten en foto’s. Daarbij ontdekten we
vrijwel meteen dat er veel meer ‘paden’ waren dan enkel deze uit de atlas. Inmiddels weten we dat het
om zogenaamde ‘feitelijke buurtwegen’ ging en dus net zo goed openbare wegen. Per deelgemeente
maakten we een kladkaart met daarop trage wegen allerhande. Daarin vermeldden we ineens ook de
status van de betreffende paden: dat ging van ‘nog intact en goed gebruikt’, over ‘verlegd’, ‘nalatig
onderhouden’ tot ‘onwettig afgesloten’. Op verschillende plaatsen bleek de toestand erbarmelijk. Een
andere spijtige vaststelling was dat, vooral in de ‘gouden’ jaren ‘60 en in de jaren ’70 – toen
verschillende ruilverkavelingen ‘oude stijl’ over het landschap trokken – vele tientallen trage wegen
verdwenen. De periode na de plaatsbezoeken gebruikten we enerzijds om onze kladinventaris op te
maken, anderzijds om onze juridische kennis bij te schaven. Wat betreft dit laatste konden we vooral
sprongen voorwaarts maken nadat we kennis mochten maken met de vzw Trage Wegen, die ons prima
op weg heeft geholpen. De Werkgroep Oude Voetwegen – als doorstart van de ‘Werkgroep
Erfgoedprojecten’ – was een feit. De leiding werd meteen in de kundige handen van Gust Lauryssen
gelegd. Dries Horsten was de ijverige secretaris van de werkgroep.
Kort na de start van de WG (begin 2004) vernamen we dat het toenmalige College van Burgemeester
en Schepenen (Hoop-KVB) de afschaffing van voetweg 11(Poelheide Weg) in Wortel op de
gemeenteraadsagenda had gezet. Wij schreven een gefundeerde brief om hen op andere gedachten te
brengen, wat ook lukte en de trend was gezet.
Rond dezelfde periode ontdekten we het Stipstappepad, een voetweg uit de atlas die nooit officieel
werd afgeschaft maar die wel al vele jaren door een aangelande was ingeploegd. In de omgeving lagen
al vier monumenten op één lijn: de Minderhoutse St.-Clemenskerk, het aloude Kapelletje O.L.V. in den
Akker, de statige norbertijnenpastorij Withof en de gerestaureerde watermolen. Een heropening van het
Stipstappepad zou hier nog een 5de monument aan toevoegen: het voormalige kasteel van de graven
en hertogen van Hoogstraten (nu een schoolgevangenis).
Toen we vernamen dat de voetweg op grond van deze schoolgevangenis lag, trokken we onze stoute
schoenen aan en maakten er een afspraak. Tot onze grote vreugde had de directie meteen oren naar
onze plannen. Zij waren bereid de grond ter beschikking te stellen, “want wat maakt nu één meter en
net naast de bomen kan je toch niet ploegen”. Korte tijd later mochten we onze plannen gaan toelichten
bij het schepencollege (Hoop-KVB). Ook het college hield woord en liet het pad door de technische
dienst heraanleggen en wel op zeer verzorgde wijze. Zij brachten ook naambordjes aan. Het pad werd
ingewandeld op Open Monumentendag, 12 september 2004, en sindsdien wordt het dagelijks door
wandelaars en fietsers gebruikt.
De herwaardering van het eerste deel van het Stipstappepad, van de Molenstraat tot de Hondsdijk
(buurtweg 13), was een feit. Maar het originele pad liep historisch nog verder langs het kasteel tot aan
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de kerk van Wortel. Vooral de verbinding tussen de Hondsdijk (verbinding Gelmelstraat tot Bosuil) en
de achterkant van het kasteel was jarenlang verwaarloosd en ingenomen door de landbouw. Trouwens
vanuit deze verwaarloosde verbinding vertrekt er ook een afsplitsing (buurtweg) naar Poeleinde, nl.
voetweg 25 of het Kasteelpad. Ook hier was deze buurtweg gedeeltelijk ingenomen bij het weiland.
Kortom een herwaardering van deze historische verbindingen zou ook toeristisch en recreatief een
extra meerwaarde betekenen. Overigens werden deze paden nooit afgeschaft, maar herhaaldelijk
omploegen zorgde wel voor een moeilijke doorgang.
In 2005 stelden we een stevig herwaarderingsdossier samen voor het college. De gemeente is immers
de officiële wegbeheerder van deze buurtwegen en dus verplicht om niet alleen te zorgen voor een
goed onderhoud maar ook dat deze buurtwegen steeds onbelemmerd toegankelijk blijven. Een
bijkomende moeilijkheid hier is het feit dat de grond nu niet van een openbare instantie was, maar wel
van twee plaatselijke landbouwers. Hoewel de herwaardering van het eerste deel van het
Stipstappepad al bij al zeer vlot verliep, was de heropening van het tweede deel eerder een lijdensweg
aan een Echternachtempo. Het heeft de werkgroep eindeloos geduld gekost maar er werd steeds
constructief overlegd met alle partijen (het college, het PSC, de betrokken landbouwers, VLM tot zelfs
de Gouverneur). Ondertussen werd in mei 2009 het gebied rond het Kasteel van Hoogstraten door de
Vlaamse Regering aangeduid als Ankerplaats (decreet bescherming Erfgoedlandschappen), o.a.
omwille van het historisch drevenpatroon. Deze beslissing gaf de werkgroep uiteraard extra munitie om
te blijven ijveren voor de belangrijke herwaardering van deze paden over hun authentieke bedding.

Op zondag 12 september 2004 werd het eerste deel van het Stipstappepad plechtig geopend. Op de foto kijken Maartje
Siebelink en Gust Lauryssen goedkeurend toe hoe ereburgemeester Fons Sprangers en Burgemeester Van Aperen het lintje
doorknippen.

Uiteindelijk werden dan in mei 2012, meer dan 7 jaar later, met het college (KVB-CD&V) concrete
afspraken gemaakt die door de gouverneur werden bevestigd (augustus 2012). Hiermee werd een
belangrijke historische voetwegverbinding na jaren van onbruik definitief hersteld. Deze buurtwegen
lopen hier niet alleen door een prachtig erfgoedlandschap van het Kasteel van Hoogstraten met tal van
monumenten maar verbinden de dorpen Wortel en Minderhout met elkaar en geven aansluiting naar
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Hoogstraten en Wortel Kolonie, UNESCO Werelderfgoed in spe. Een extra toeristische troef voor onze
gemeente.

Het Stipstappepad, Kasteelpad, Poelheideweg en Tikkenhaenweg zijn oude voetwegen die werden geherwaardeerd in de
omgeving van het kasteel van Hoogstraten (Erfgoedlandschap)

Uiteraard lag de focus van de werkgroep niet enkel op deze herwaardering. Men was bij de start al snel
tot het besluit gekomen dat er dringend werk diende gemaakt van een globale inventarisatie van alle
trage wegen in de fusiegemeente Hoogstraten. Deze inventaris moet als basis dienen om het trage
wegennetwerk in Hoogstraten op te waarderen. Om dit huzarenstuk tot een goed einde te brengen
begreep de WG al snel dat men eerst en vooral de juridische achtergrond (statuut van de diverse
paden) diende te doorgronden om beslagen op het terrein te komen. Niet alleen in ons overleg met de
gemeente, de wettelijke beheerder van de buurtwegen, maar ook om de inwoners te informeren en te
sensibiliseren.
Vrij snel groeide de behoefte om onze expertise met anderen te delen. In het najaar van 2005
ontvingen we een projectsubsidie van € 1.250 namens Minister van Monumentenzorg Dirk Van
Mechelen (Open VLD). Dankzij tussenkomst van de burgemeester konden we de jaarlijkse uitreiking
van deze Vlaamse subsidies naar het Hoogstraatse stadhuis halen. Met het geld organiseerden we op
29 april 2006 een landelijke studiedag rond oude voetwegen en andere trage wegen. Het
deelnemersaantal (> 200!) overtrof niet alleen onze stoutste verwachtingen, het bewees ook dat de
materie leeft onder de mensen. In de voormiddag stonden verschillende deskundige sprekers op het
programma, ’s middags was er een smakelijke erfgoedlunch en ’s namiddags hadden we een
wandeling over oude voetwegen, geanimeerd door jeugdtheater en folkmuziek. Na de ministeriële
erkenning volgde ook waardering namens de stad, in de vorm van een nominatie voor de ‘Hoogstraatse
Cultuurprijs 2006’ als ‘Evenement van het jaar’.
Mede door onze tussenkomst, bewezen expertise en ondersteuning werden we betrokken bij de
aanleg van de parking Jan Van Cuyck (2006). Door onze bemiddeling bleven zowel voetweg 24 (uit de
Atlas) als het verlengde van de Vossengang langs de parking volledig behouden en werden ze zelfs
beter aangelegd. Vorig jaar (2012) hebben we de gemeente ondersteund in een rechtszaak tegen een
aangelande die de Vossengang wil afsluiten. We konden het stadsbestuur ook bijstaan in de zaak rond
een voetweg nabij Mariaveld (2009). Een aangelande had er zonder toestemming een verbodsbord tot
doorgang geplaatst, hoewel én de stad én wijzelf ten volle overtuigd waren van het openbaar karakter
van het pad. Dankzij de informatie die wij aanleverden, kon de stad de verbodsborden laten verwijderen
en het openbaar karakter van het pad veilig stellen. Dit zijn enkele voorbeelden waarin wij en de
gemeente constructief konden samenwerken om bedreigde voetwegen te vrijwaren.
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V.l.n.r.: De Vossengang vanaf het Wandelpad richting Vrijheid (O/W), daarnaast de Vossengang vanaf het Wandelpad richting
Jan Van Cuyckstraat (rode klinkers, W/O). Dit laatste deel werd begin 2009 verhard. Met de aanleg van de ernaast gelegen
stadsparking Van Cuyck werd het hele terrein beklinkerd werd. Dit gedeelte is nu tevens (samen met het Wandelpad richting
Buizelstraat) de ontsluitingsweg van de parking voor voetgangers richting het centrum van Hoogstraten. De foto rechts toont
het Wandelpad (VW24) vanaf de Buizelstraat.

Nu, soms volstond overleg alleen ook niet. Dat bleek in 2007 voor het Kozenstraatje (2008) in Meer,
een feitelijke buurtweg die al zeker 80 jaar de Donckstraat met het dorp verbindt. Een aangelande had
het pad afgesloten. Op vraag van enkele buurtbewoners klaagde de werkgroep dit aan bij het
gemeentebestuur. Pas na verschillende mails en brieven kregen we te horen dat het College (CD&VKVB) beslist had dat de eigenaar het Kozenstraatje tijdens de daguren moest openstellen.
Onvoldoende, want een feitelijke buurtweg is een openbare weg die dag én nacht moet openblijven. En
ook incorrect, want het is nooit een college dat over het afsluiten van een buurtweg mag beslissen,
maar enkel de gemeenteraad. Eén van de buurtbewoners, mevrouw Eelen, was ‘het welles nietes’ van
dit dossier intussen meer dan beu en ze stapte op ons aanraden naar de vrederechter. Wij leverden de
nodige achtergrondinformatie en we stonden haar bij met resultaat want de vrederechter bracht de
partijen tot een verzoening waarbij het Kozenstraatje nu definitief open moet blijven.
Ondertussen werd onze kennis ook op prijs gesteld door de gemeenteraad van Hoogstraten en heeft zij
in haar zitting van oktober 2007 unaniem beslist om steeds ons advies te vragen bij aanpassingen aan
buurtwegen. Zo adviseerden we de gemeenteraad in het najaar van 2012 een oude buurtweg 22
(Kruysweg in Meerle) niet zomaar te verleggen vermits hier niet de juiste procedure werd gevolgd. Het
aanvraagdossier werd terecht verworpen.
We konden echter niet voorkomen dat het College in 2012 een eigenaar in de Meerse Bergen toch de
toelating gaf om een verbindingsweg door het bos af te sluiten. Het was niet duidelijk of het hier om een
privéweg ging of een buurtweg. Ondertussen dringen een paar jongere Dreveniers aan om de zaak
opnieuw te bekijken. Wordt vervolgd.
Ook hebben we de gemeente opnieuw gevraagd om het Kasteelbeekpad, een feitelijke buurtweg
tussen de Achtelsestraat en de Heilig Bloedstraat, naast de Kasteelbeek, pal in Hoogstraten-Centrum,
niet verloren te laten gaan. Zeker niet nu dit pad een veilige trage wegontsluiting kan zijn bij een nieuwe
IOK-verkaveling die men in de buurt plant. Een noodzaak die wij al jaren onderschrijven en zelfs bij de
vrederechter hebben bepleit. Echter zonder positief gevolg toen. Maar nu blijkt er toch schot in de zaak
te komen. Afwachten. Ook hebben we het college recent verzocht om de trage wegverbinding achter
het nieuwe zorgcentrum, de oorspronkelijke voetweg 27 (Richtweg) her aan te leggen met oog voor de
zwakke weggebruiker.
Bij nieuwe verkavelingen zien we toe dat voetwegen in de buurt niet sluiks worden ingenomen zoals de
verkaveling in de buurt van ‘het gangeske’ in Minderhout (feitelijke buurtweg die de Witherenweg met
het dorp verbindt). Onze tussenkomst werd gevraagd door de basisschool die het pad niet graag zag
verdwijnen. Of de nieuwe verkaveling in de buurt van de Biezengang (verlengde van de Postweg)
waarlangs sinds kort een mastodont van een appartementcomplex oprees. Ook dit pad werd
gerespecteerd.
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Uit voorgaande blijkt meermaals dat onze verdediging van oude bedreigde voetwegen de loutere
erfgoedwaarde overstijgt. Deze paden vervullen in onze maatschappij vandaag immers nog andere
belangrijke functies (natuurbeleving, toerisme, recreatieve wandel- en fietslussen en veilige
verbindingen o.a. voor onze schoolgaande jeugd). In 2010 zijn we dan ook met veel enthousiasme mee
op de kar gesprongen bij de aanleg van de wandelknooppunten in Wortel-Kolonie en de Kempense
Kolonies (toerisme Antwerpen). Ook hier hebben we getracht zoveel mogelijk oude voetwegen op te
laten nemen in het wandelknooppuntennetwerk, o.a. het Heimeulenpad in Meerle werd na ons
aandringen toch opgenomen. Immers, het dagelijks (her)gebruik van deze paden verzekert hun
toekomst.
De afgelopen jaren hebben we veel geïnvesteerd in de sensibilisering en het verbreden van het
draagvlak. Hiertoe werden tal van initiatieven genomen: voorstelling van de voetwegenproblematiek op
de dorpsraden (2005-2006), organisatie van wandelingen en lezingen over oude voetwegen voor de
KWB, Natuurpunt Markvallei, de Bib, de KVLV, Neos, het Davidsfonds en vele andere verenigingen.
Meermaals werd door ons hierbij een passende infobrochure opgesteld.
Wij hebben ook zeer intens samengewerkt aan een geslaagd reminiscentieproject op het rusthuis
(2006-2007). De ouderen werden hierbij aan de hand van foto’s geconfronteerd met dingen van
vroeger, dit met de bedoeling hen aan het vertellen te krijgen, hetgeen zeer therapeutisch zou zijn.
Voor ons leverden de gesprekken dan weer een schat aan getuigenissen op over het recente en
verdere verleden en het gebruik van oude voetwegen in hun dagelijks leven van vroeger (school,
processies,…).

Heropening Tikkenhaenweg met de Tikkenhaan op kop.

Bij de vernieuwing van hun wandelfolder, was de plaatselijke VVV bereid enkele oude voetwegen op te
nemen en één wandeling werd zelfs volledig aan het StipStappepad gewijd. Verschillende keren
verscheen er een bijdrage over onze werking in het Vlaamse E-zine Trage Wegen. Tot slot hebben ook
de mensen van De Hoogstraatse Maand al meer dan eens aandacht besteed aan onze werking.
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De berichtgeving in de plaatselijke pers zorgde er voor dat onze activiteiten beter bekend werden bij het
Hoogstraatse publiek. Ook daardoor breidde ons draagvlak bijna dagelijks uit.
Een tweetal jaren geleden beslisten we om ons elk jaar op de ‘Dag van de Trage Weg’, een landelijke
organisatie van de vzw Trage Wegen, te focussen op een bedreigde buurtweg in Hoogstraten en
hierrond actie te voeren waarbij we samenwerken met andere plaatselijke verenigingen. Zo werd in
2011 de aloude Tikkenhaenweg (tussen Wortel en Castelré) heraangelegd. Samen met Natuurpunt
Markvallei en de heemkring Amalia van Solms (Baarle Hertog/Nassau) zorgden we voor een geslaagde
heropening met meer dan 400 wandelaars.

Het geploegde Pyperpad. Weldra terug voetweg.

En vorig jaar boden we samen met de dorpsraad van Meer, vzw Klooster Meer en de lokale Chiro een
verkennende wandeling aan over oude voetwegen in Meer. Hier stond het bedreigde Pyperpad
(voetweg 42) in de focus. Helaas verzaakte het College om dit pad te verbeteren ondanks dat drie van
de vier eigenaars al hun goedkeuring gaven. Ondertussen heeft de gouverneur het stadsbestuur
aangemaand hier werk van te maken. We zullen bij het hernieuwde college aandringen op een spoedig
herstel tegen het voorjaar 2013.
Wij kunnen terugblikken op een geslaagde werking waarbij we een boeiende inventaris hebben
samengesteld van quasi alle trage wegen in de fusie Hoogstraten met hun specifieke statuut. Verder
hebben we door onze permanente focus de achteruitgang en verwaarlozing van buurtwegen kunnen
stoppen en zelfs enkele weer op de kaart gezet. Sommigen zijn helaas definitief verdwenen. Toch
blijven er een paar die meer dan de moeite waard zijn om te herwaarderen. Deze willen we in de
toekomst nog vrijwaren zodat we uiteindelijk een 40-tal oude voetwegen (ouder dan 100 jaar) definitief
kunnen beschermen en vooral blijvend gebruiken.
Werkgroep Oude Voetwegen - 2013
Stan Geysen, Jef Michielsen, Maartje Siebelink en Piet Van Deun
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Werkgroep Culinair erfgoed
Van februari 2006 tot mei 2008
Vanaf 1 januari 2013 is er per provincie een stad of gemeente die twee jaar lang de titel “Ambassadeur
Vlaanderen Lekker Land” mag dragen. Voor de provincie Antwerpen werd Hoogstraten geselecteerd
voor Antwerpen, Mol, Lier en Mechelen. Het is een hele eer waarin - laat dat duidelijk zijn - Erfgoed
Hoogstraten niet de minste verdienste heeft. Het stadsbestuur stelde zich kandidaat met een dossier
waarvan Gust Lauryssen, Paul Snoeys en Ed Van den Ouweland de auteurs waren. Zij zullen ook de
sterkhouders zijn van een aantal evenementen die Hoogstraten de volgende twee jaar nog meer op de
culinaire kaart moeten zetten.
Maar, als we het verhaal van tien jaar Erfgoed Hoogstraten schrijven, mogen of moeten we vermelden
dat het “Lokaal Comité van de Smaak” gegroeid is uit de “Werkgroep Culinair erfgoed”, die binnen onze
vereniging voor het eerst vergaderde in februari 2006.

De culinaire avond “Vergeten groenten” – 24 november 2007

Initiatiefnemers en sterkhouders waren coördinator Gust Lauryssen en secretaris Dries Horsten. Zij
organiseerden enkele jaren na elkaar een fel gesmaakt ‘Erfgoedbanket’, telkens in samenwerking met
– hoe kan het ook anders – de Hotelschool en met medewerking van de Veiling Hoogstraten en de
VVV. Elk jaar schreven een honderdtal deelnemers in voor deze smakelijke activiteit, waarbij de nadruk
lag op streekgerechten, vergeten groenten en minder voor de hand liggende vis- of vleessoorten. Al
dat lekkers werd klaargemaakt in de keuken van de Hotelschool onder kundige leiding van Guy
Sannen.
Maar daar bleef het niet bij. De Werkgroep ging in op de vraag om lezingen te geven, zoals
bijvoorbeeld tijdens de “Nacht van de Geschiedenis” van het Davidsfonds in 2007, om er maar een te
noemen. De Werkgroep sloeg zijn vleugels uit en zocht daarvoor eerst samenwerking met Horeca
Hoogstraten en het IKO voor het project “Aan tafel in Hoogstraten”, later ook met de Strategische
Projectenorganisatie Kempen (SPK), met de Academie voor streekgebonden gastronomie (ASG) en de
Toeristische Federatie van de provincie Antwerpen (TFA). Wat in 2006 begon als een werkgroep met
maar enkele leden, groeide in 2008 uit tot een samenwerkingsverband van zeer diverse partners. De
Werkgroep ontgroeide de koepel van Erfgoed Hoogstraten, al was het maar omdat het nodig was te
werken met eigen budgetten en beroep te kunnen doen op eigen subsidiekanalen. Maar ook dat op
zich is goed nieuws. Erfgoed Hoogstraten als juridische koepel voor verenigingen die later op eigen
benen “erfgoed” werk verrichten.
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Werkgroep Bouwkundig erfgoed
In de bres voor onze monumenten!
Je kan de vzw Erfgoed Hoogstraten bezwaarlijk vergelijken met een “normale” heemkring, waar de
nadruk vooral of vaak uitsluitend ligt op streekgeschiedenis of historisch onderzoek in het algemeen.
Erfgoed Hoogstaten daarentegen maakt reeds in haar statuten duidelijk waarvoor de vereniging staat,
namelijk “de instandhouding, bescherming, ontsluiting, bestudering en valorisatie van het
cultuurhistorisch, natuurhistorisch, materieel en immaterieel erfgoed van het kanton Hoogstraten”. De
Werkgroep Bouwkundig Erfgoed maakt deze doelstelling vanaf het eerste uur van het bestaan van de
vereniging waar.
De Erfgoedprijzen
Het bestaan van de Werkgroep Bouwkundig Erfgoed wordt
het meest zichtbaar door de uitreiking sinds 2004 van de
jaarlijkse Erfgoedprijzen. U hebt ze beslist al gezien, de
rood/witte schildjes die aangebracht werden tegen de gevel
van een groot aantal gebouwen in Hoogstraten en zijn
deeldorpen.
Met de uitreiking van de Erfgoedprijs wil Erfgoed
Hoogstraten aandacht vragen voor het groot aantal niet als
monument beschermde, maar zeer waardevolle en
beeldbepalende gebouwen in Hoogstraten. In vergelijking
met vergelijkbare steden en gemeenten telt Hoogstraten niet
alleen opvallend veel beschermde monumenten, maar ook
heel veel woningen die door de overheid opgenomen zijn op
de lijst van ons “historisch waardevol bouwkundig erfgoed”.
Het zijn die gebouwen die samen het verhaal van de stad
vertellen en Hoogstraten maken tot wat Hoogstraten is: een
stadje waar het aangenaam is om er te wonen, te werken, te
winkelen en om er, in een van de vele horecazaken, van het
leven te genieten. In die zin is het rijk historisch patrimonium
van de stad ook economisch van groot belang.

Grote diversiteit
Aanvankelijk koos de werkgroep ervoor om de prijs toe te kennen aan de eigenaars van waardevolle
gebouwen die op een respectvolle manier gerestaureerd of gerenoveerd werden. Na enkele jaren en
een evaluatie beslisten de leden van de werkgroep om van die werkwijze af te stappen. Men wou ook
aandacht vragen voor intrinsiek waardevolle gebouwen die, om welke reden dan ook, in minder goede
staat waren.
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De artdeco woning Vrijheid 142 en de langgevelhoeve Venneweg 14 in Meer zijn twee van de 104 gebouwen die het
rood/witte schildje van dorpsmonument dragen.

De uitreiking van de eerste erfgoedprijs in 2004

Door de Erfgoedprijs zouden de eigenaars bewust worden van de historische of architecturale waarde
van hun woning en wellicht aangemoedigd worden om er behoedzaam mee om te gaan.
Sinds 2007 maakt Erfgoed Hoogstraten elk jaar een selectie van een bepaald type gebouwen of van
woningen in een welbepaalde straat of regio. Zo kwamen de voorbije jaren reeds arbeiderswoningen,
burgerwoningen, architectuur uit het interbellum, langgevelhoeves en schuren aan bod, maar ook
huizen in de Lodewijk De Konincklaan in Hoogstraten en in de Kerkstraat in Meerle.
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Zo bracht Erfgoed Hoogstraten op 10 jaar tijd 104 rood/witte schildjes in het straatbeeld van
Hoogstraten en zijn deeldorpen: 43 in Hoogstraten zelf, 30 in Meer, 17 in Meerle, 9 in Minderhout en 5
in Wortel. En, al hebben die rood/witte bordjes geen juridische gevolgen, de eigenaars zijn vaak fier op
de erkenning en de inwoners van Hoogstraten zien de gebouwen waartegen ze zijn aangebracht
steeds meer als “dorpsmonument”.
In overleg als het kan, in beroep als het moet
Maar de werkgroep is ook achter de schermen zeer actief. Voor alle bouwaanvragen die betrekking
hebben op gebouwen ingeschreven op de lijst van het “historisch waardevol bouwkundig erfgoed” (en
die gepubliceerd werden in het boek “Bouwen door de eeuwen heen, kanton Hoogstraten”) én voor
gebouwen die palen aan een als monument beschermd gebouw, moet een openbaar onderzoek
ingesteld worden.
De werkgroep volgt al die bouwaanvragen op en beslist in groep of men al dan niet een bezwaar zal
indienen bij het college van burgemeester en schepenen. Gelukkig zijn de geesten hier, door
voortdurend overleg, in goede zin geëvolueerd, waardoor we steeds minder bezwaarschriften moeten
indienen of in beroep gaan bij de bestendige deputatie van de provincie Antwerpen. De oprichting van
de “Stedelijke werkgroep bouwkundig erfgoed”, waarover verder meer, heeft daar zeker mee te maken.
Enkele leden van onze werkgroep zijn niet alleen lid van die “Stedelijke werkgroep”, maar zijn ook actief
betrokken bij de herbestemming van de kloostersite in Meer, de vzw Kempens Landschap, de
werkgroep “Bezoekerscentrum Wortel en Merksplas-kolonie” en maken deel uit van het redactieteam
van het dossier dat de Belgische en Nederlandse kolonies het statuut van Werelderfgoed moeten
geven.
De Stedelijke werkgroep bouwkundig erfgoed
“Als het lang druppelt op een steen, gaat het water er doorheen”. Dit spreekwoord is van toepassing op
het traject dat we met veel geduld en heel veel argumenten met het stadsbestuur doormaken wat ons
bouwkundig erfgoed betreft. Het is een proces dat nog lang niet afgerond is, maar waarin we - stap
voor stap – al een relatief lange weg hebben afgelegd.
We maken ons sterk dat men voor een gebouw als, bijvoorbeeld, bakkerij Faes langs de Vrijheid in
Hoogstraten op dit moment geen sloopvergunning meer zou afleveren. Bijna zeven jaar geleden, toen
men de toelating tot slopen gaf, was er van de “Stedelijke werkgroep bouwkundig erfgoed”, van overleg
met het college, de eigenaars en de architecten van beeldbepalende woningen nog lang geen sprake.
Nu is dat gelukkig anders en kunnen we veel onverantwoorde verbouwingen of het slopen van
waardevolle panden voorkomen. Maar, nogmaals, het was en is een lange en moeilijke weg, die nog
lang niet afgerond is.
Van bouwkundig erfgoed en ruimtelijke ordening
Vanaf het eerste uur na de oprichting van Erfgoed Hoogstaten heeft de Werkgroep bouwkundig erfgoed
er bij het stadsbestuur op aangedrongen om een echt stedelijk monumentenbeleid uit te schrijven. Eind
2008 was het dan, na veel overleg, eindelijk zo ver. Het schepencollege ging akkoord met de oprichting
van een “Stedelijke werkgroep bouwkundig erfgoed”.
Naast de schepenen van Ruimtelijke ordening en Openbare werken, maken volgende personen deel uit
van de werkgroep: de voorzitter van de Gecoro, een gemeenteraadslid afgevaardigde van de Stedelijke
commissie ruimtelijke ordening, twee ambtenaren van de dienst Ruimtelijke ordening, twee
afgevaardigden van de Cultuurraad en twee afgevaardigden van Erfgoed Hoogstraten.
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Annie’s Boetiek in de Heilig Bloedlaan en de godshuizen in de Gelmelstraat zijn slechts twee voorbeelden van de vele
bouwaanvragen die de “adviesgroep bouwkundig erfgoed” door overleg met de architecten en eigenaars in goede banen kon
leiden en/of van de sloop kon redden.

Aanvankelijk mocht er alleen gesproken worden over hoe men moest of zou omgaan met de gebouwen
opgenomen in de “lijst van waardevol bouwkundig erfgoed” en het boek “Bouwen door de eeuwen
heen”. Woorden als “ruimtelijke ordening”, “Bijzonder plan van aanleg” (BPA) en dergelijke stonden
aanvankelijk niet in het woordenboek van de werkgroep. Het ging over bouwkundig erfgoed en alleen
daarover.
Veerle Beernaert, Bene Dewaele en Frans Horsten, die samen met planologe Ann Embrechts, de
vergadering moesten voorbereiden, gaven een overzicht van het erfgoedbeleid in andere steden en
gemeenten en stelden het bouwkundig erfgoed voor in perspectief van de graven en hertogen van
Hoogstraten, van het grootgrondbezit, kortom van het verhaal van Hoogstraten en de regio.
Langzaamaan zagen de leden van de werkgroep in dat men ons architecturaal patrimonium niet mag
zien als geïsoleerde relicten, maar rekening moest houden met de omgeving en het grote verhaal, de
biografie van de stad. Uiteindelijk zag men in dat men bouwkundig erfgoed niet los kan zien van
ruimtelijke ordening in het algemeen.
Op advies van de Stedelijke werkgroep gaf het stadsbestuur het Studiebureau Stramien de opdracht
om voorstellen te formuleren waardoor de noodzakelijke ontwikkeling van Hoogstraten kansen krijgt
met respect voor het bouwkundig erfgoed.
Omdat zo’n studie tijd vraagt, nam het schepencollege een aantal maatregelen die er o.a. voor moeten
zorgen dat de vergunningen die het college geeft, in de periode voor het einde van de studie van
Stramien, gebaseerd zijn op goed onderbouwde adviezen.
Voor de woningen opgenomen op de lijst van het waardevol bouwkundig erfgoed zal men
volgende procedure volgen:
- er worden geen sloopvergunningen meer afgeleverd zonder een bijhorende bouwaanvraag en een
zicht op de voortgang van een eventuele nieuwbouw.
- er wordt een adviesgroep bouwkundig erfgoed opgericht die het college een uitgebreid advies moet
geven, gebaseerd op een “afwegingskader”, waarin men rekening houdt met ‘de gebruikswaarde
van de eigendom’, ‘de culturele waarde van het gebouw’ en ‘het gebouw in zijn omgeving’, zoals
hieronder schematisch aangegeven.
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De werkgroep bestaat uit Piet Van Deun en Veerle Beernaert van het Stedelijk Museum en Bene
Dewaele en Frans Horsten van Erfgoed Hoogstraten.
- Eigenaars en hun architect en eventuele kandidaat-kopers van een woning opgenomen op de lijst
bouwkundig erfgoed, worden door de stedelijke administratie ruimtelijke ordening doorverwezen
naar de werkgroep.
Het zou ons te ver leiden om de woningen op te lijsten waarvan de werkgroep, door overleg met
eigenaars en architecten, woningen van de sloop of van onverantwoorde verbouwingen kon
behoeden. Het gaat van een boerderij op de Langenberg in Wortel, het vredegerecht in de
Lindendreef, verschillende woningen of horecazaken langs de Vrijheid tot de molenaarswoning in
Meersel-Dreef om er maar enkelen te noemen. In al die gevallen kwam men door overleg tot voor
alle partijen aanvaardbare oplossingen zonder dat men bezwaarschriften moest indienen of bij
hogere instanties in beroep moest gaan. In al die gevallen was er ook telkens overleg met het
Agentschap Onroerend Erfgoed (M&L) om met deze dienst tot een eensluidend advies te komen.
- Bij de beoordeling van de bouwaanvraag of de aanvraag tot slopen van een waardevolle woning zal
de adviesgroep rekening houden met volgend afwegingskader:
AFWEGINGSKADER

GEBRUIKSWAARDE

CULTURELE WAARDE

HET GEBOUW IN ZIJN OMGEVING

De GEBRUIKSWAARDE vertrekt van de bestaande toestand en de wensen van de eigenaar. Hier
stelt men zich de vraag in hoeverre het gebouw in zijn bestaande toestand kan beantwoorden aan
de actuele gebruiksvragen. De gebruikswaarde zal voor een zelfde gebouw verschillen van
gebruiker tot gebruiker. Hier zullen ook economische aspecten aan bod komen. Bij de afweging
wordt ook rekening gehouden met de bouwfysische toestand van het gebouw en de functionele
draagkracht ervan.
De CULTURELE WAARDE heeft te maken met de strikte kunsthistorische of monumentenwaarde.
De culturele waarde wordt ook zichtbaar als we vaststellen dat het gebouw een getuige is van het
verhaal of de identiteit van de stad.
Het GEBOUW IN ZIJN OMGEVING heeft te maken met de mate waarin een gebouw de structuur
van de stad of het dorp ondersteunt of een bepalend deel is van een groter kwalitatief geheel.
Al het bovenstaande toont aan dat Erfgoed Hoogstraten op tien jaar tijd met veel overleg wezenlijke
stappen in de goede richting heeft kunnen zetten. Het is onze taak om nu met de nieuwe bestuursploeg
het bovenstaande af te ronden en nog verdere stappen te zetten. Want, we zijn nog lang niet waar we
moeten zijn.
De werkgroep bestaat uit Bene Dewaele, Frans Horsten, José Verbreuken en Geert Schelkens.

Viering 10 jaar Erfgoed Hoogstraten
Wees erbij op zondag 17 maart in Den Rooy in Meerle !
Meer informatie op de laatste pagina van deze nieuwsbrief. Inschrijven bij Piet Van Deun op
vandeunpiet@gmail.com of 0474 52 17 48.
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Werkgroep Op het Oorlogspad
Krijgsgeschiedenis in de Kempen
Deze werkgroep is opgestart in mei 2005, niet toevallig een periode waarin er door de media veel
aandacht werd besteed aan de 60ste verjaardag van het einde van de Tweede Wereldoorlog in
Europa. Het was immers een van de laatste keren dat er massaal veteranen en andere overlevenden
aan konden deelnemen.
De uitgebreide militaire geschiedenis van de Kempen en de impact ervan op de bewoners vormen ons
werkterrein. We beperken ons met deze werkgroep dus niet strikt tot de deelgemeenten van
Hoogstraten.
Het digitaal vastleggen van getuigenissen van de snel verdwijnende generatie die nog oorlog heeft
gekend, is eigenlijk van bij het begin een topprioriteit. Een jonge twintiger in 1944 zit nu al een eind in
de 90. Het is dus de hoogste tijd om deze laatste getuigen hun verhaal te laten doen. We zijn met de
digitale interviews gestart in september 2005. Eind 2012 stond de teller op 70 digitale interviews met in
totaal 84 respondenten en er komen er geregeld bij. Het gaat tot dusver om 40 vrouwen en 44 mannen.
Deze zijn afkomstig uit 11 verschillende gemeenten in de Kempen, met uitzondering van de Duitse en
de 8 geallieerde veteranen die we eveneens hebben geïnterviewd. De oudste respondent werd
geboren in 1916, de jongste in 1937. Dit project rond mondelinge geschiedenis loopt in samenwerking
met het Stedelijk Museum en u kan in de Erfgoedbank Hoogstraten fragmenten van een aantal
interviews beluisteren. We zijn uiteraard eveneens op zoek naar brieven, dagboeken, foto's of andere
documenten en relicten uit beide wereldoorlogen.

Een van de geïnterviewden in 2009 was de toen 91-jarige Karel Adriaensen uit Meerle. Deze Belgische oud-strijder kwam
ongedeerd door de 18-daagse veldtocht in mei 1940 en kroop door het oog van de naald bij de bevrijdingsgevechten in
oktober 1944. Karel overleed in 2011.
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De reeks interviews en andere onderzoeken hebben intussen geleid of bijgedragen tot enkele
publicaties, onder andere twee artikels voor onze jaarboeken en een reeks in de nieuwsbrief, maar het
leverde ook stof voor artikels buiten onze eigen vzw (o.a. voor Taxandria, De Hoogstraatse Maand, de
Nieuwe Spetser,…).
De meest recente publicatie werd op vraag van het stadsbestuur uitgewerkt. Het gaat om een
herdenkingsboek i.v.m. de slachtoffers van WO II voor Hoogstraten en haar deelgemeenten. Het boek
"Uit het leven gerukt" werd voorgesteld naar aanleiding van de Erfgoeddag 2012, met als
thema "Helden". De lokale slachtoffers – bijna 200 doden en gewonden - zijn mogelijk niet allemaal
helden in de strikte zin van het woord, maar wel allen gedenkwaardige inwoners. Het boek omvat 176
pagina's en meer dan 100 illustraties waarvan een aantal nooit eerder werd gepubliceerd. Bij het
uitschrijven werd er geput uit uniek archiefmateriaal en meer dan 50 getuigenissen van slachtoffers of
uit hun familie- en vriendenkring. Dit is toch wel het meest intensieve en langdurige project tot nu toe
voor de medewerkers van onze werkgroep.

Een goedgevulde Sint-Catharinakerk voor de herdenking en de academische zitting i.v.m. “Uit het leven gerukt” in april 2012.
In samenwerking met het Stedelijk Museum, het Stadsarchief, de kerkwachters en de kerkfabriek liep er gelijktijdig een
tentoonstelling over de lokale oorlogslachtoffers.

“Op het Oorlogspad” leverde tevens een aantal gesmaakte sprekers. In 2007 trok Alex Vanneste een
volle zaal voor een boeiende uiteenzetting rond de beruchte Dodendraad (1915-1918). Ook heikele
thema’s gaan we niet uit de weg, zoals met de dubbele lezing van Nico Wouters en Ingrid de Leus in
2009 over de bestuurlijke collaboratie tijdens de Tweede Wereldoorlog en een case study rond de
toestand in Hoogstraten-centrum. Ook buitenshuis mochten we op nogal wat belangstelling rekenen.
Zo waren er in 2012 de druk bijgewoonde lezing van “Op het Oorlogspad” te Wernhout en ook een wat
afgeslankte versie voor een grensoverschrijdende vereniging in Hoogstraten rond de moeizame
bevrijding van ons grensgebied in de herfst van 1944.
Andere publiekstrekkers van formaat waren de 195ste verjaardag van de Slag bij Hoogstraten in 2009
(zie ook WG Levende Geschiedenis) en de fotowandeling “Sporen van Geweld” die liep in 2007 en
waarbij honderden geïnteresseerden werden geleid langs met beeldmateriaal, verhalen en relicten uit
de Tweede Wereldoorlog in Hoogstraten-centrum.
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Ingrid de Leus en Nico Wouters tijdens de vragenronde na hun lezing over een nog steeds gevoelig thema uit onze recente
geschiedenis.

“Sporen van Geweld” kon op heel wat media-aandacht rekenen. Zo kregen we zelfs RTV voor een reportage tot in ons stadje.

Verder zijn we actief betrokken bij onderzoek en herdenkingen in onze ruime regio. Voorbeelden
hiervan zijn de vieringen van de bevrijding rond de monumenten te Merksplas-Kolonie, Turnhout
en Sint-Jozef (Rijkevorsel) sinds september 2004, de dodenhulde in de Sint-Catharinakerk te
Hoogstraten in mei 2009, de onthulling van het monument voor een geallieerde vliegtuigbemanning te
Bolk (Rijkevorsel) in oktober 2010 en het uitspitten van het hoe en waarom van de ontginningen in
oorlogstijd door de Liebig Company rond Meer. Tevens zijn er de vele tientallen en soms vrij
verrassende vragen die we kregen vanwege studenten, vorsers, genealogen of nabestaanden.
Een ander aspect van onze werking zijn de zogenaamde Battle Field Tours met individuele veteranen
en/of hun familieleden of in groepsverband, o.a. met de Britse Polar Bears Association en de
Amerikaanse National Timberwolves Association.
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Luc Cox van onze werkgroep, Cyriel Verbist (heemkring Rijkevorsel) en de Brit David Beck zijn in 2011 in Merksplas-Kolonie
op zoek naar de plaats waar de vader van de laatstgenoemde sneuvelde op 29 september 1944.

De voormalige Staff Sergeant Bob Huber tijdens de officiële ontvangst van een delegatie van de NTA in 2008. Bob beleefde in
oktober 1944 zijn vuurdoop bij de bevrijding van onze regio met de 104 US Infantry Division en kwam als een van de enigen in
zijn compagnie zonder kleerscheuren door de oorlog. Erfgoed Hoogstraten was medeorganisator van de Battle Field Tour,
met ondermeer een bezoek aan de Maxburg en we maakten tevens van de gelegenheid gebruik om Bob te interviewen.

Verder staan er af en toe bezoeken aan slagvelden van weleer buiten onze regio op het programma.
Zo vertrok een kleine delegatie in augustus 2012 naar de herdenking van de desastreuze landing te
Dieppe (Normandië) in 1942. Voor 2013 staat ondermeer een uitstap op stapel naar Breda. De
nabijheid van deze aloude vestingstad met een bewogen geschiedenis bracht regelmatig het nodige
krijgsvolk naar onze gemeenten, met alle gevolgen van dien. Zoals we reeds aangaven, wordt de
thematiek niet beperkt tot de Tweede Wereldoorlog. Zo is de werkgroep ook de initiatiefnemer voor de
herdenking van de 200ste verjaardag van de Slag bij Hoogstraten in 2014. We zitten volop in de
voorbereidende fase voor een heus herdenkingsjaar en u zal er zeker in de loop van dit jaar meer over
vernemen.
De coördinator van de werkgroep “Op het Oorlogspad” is Francis Huijbrechts
(francis.huijbrechts@pandora.be of 03/2955905). De overige medewerkers zijn Ivo Bovend'aerde, Luc
Cox, Paul Fockaert, Stan Geysen, Wally Schoofs, Jan van der Beek, Piet Van Deun en Dirk Willemse.
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Werkgroep Levende Geschiedenis
De geschiedenis herbeleefd

Deze werkgroep is in feite het gevolg van de voorbereidingen voor het feestjaar i.v.m. 800 Jaar
Hoogstraten in 2010. Naargelang er steeds meer werd gepraat over wat er dan allemaal zou kunnen
gebeuren, stelden een aantal bestuurders van onze vereniging dat we als erfgoedvereniging niet aan
de kant mochten blijven staan. Sonia Dierickx en/of Francis Huijbrechts namen vanaf juni 2008 deel
aan de besprekingen met het stadsbestuur en de -diensten in de speciaal opgerichte stuurgroep. Om
allerlei redenen raakte men daar vrij moeilijk op dreef, maar langzaam maar zeker begon er zich een
programma af te tekenen. Intussen konden we onze eigen inbreng in grote lijnen op papier zetten en
voorleggen aan het bestuur van onze vzw. Na goedkeuring stapten we met dit voorstel naar de
stuurgroep.

Vivat Hooghstraeten, het spectaculaire openingsweekend voor 800 Jaar Hoogstraten, met o.a. een heus riddertornooi en zeer
veel toeschouwers.

Onze vereniging ging in het feestjaar 2010 met het jaarboek maar ook tijdens de najaarslezing en de
uitstap naar Leuven uiteraard aandacht besteden aan de geschiedenis van ons stadje. Als
hoofdactiviteit wilde Erfgoed Hoogstraten tevens een historische evocatie opzetten tijdens het
openingsweekend (24-25 april 2010) waarbij een aantal tijdvakken uit het rijke verleden van onze regio
opnieuw tot leven konden komen. Het bleek een goed idee te zijn om "in levende lijve" het reilen en
zeilen van onze voorouders te kunnen aanschouwen.
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Achter de coulissen: medewerkers van de WG Levende Geschiedenis tijdens één van de voorbereidende vergaderingen.

Na heel wat discussies werd de meest haalbare optie vanuit onze vereniging het uitwerken van enkele
kampementen per gekozen tijdvak op verschillende locaties in Hoogstraten-centrum, van de prehistorie
tot de Tweede Wereldoorlog. We onderhielden daarbij ondermeer de contacten met de groepen die
"levende geschiedenis" brachten, we zorgden voor de inplanting en het beheer van het budget, we
gaven informatie op lokaal geschiedkundig vlak – met o.a. een educatief bezoek aan een aantal
scholen - en we begeleidden de deelnemers en de bezoekers tijdens het weekend zelf. Het
stadsbestuur van Hoogstraten en het provinciebestuur van Antwerpen zorgden voor de onontbeerlijke
financiële en logistieke ondersteuning.

Sfeerbeeld van Staatse piekeniers tijdens Vivat Hooghstraeten
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Tijdens de evocatie “Vivat Hooghstraeten” was er voor elk wat wils. Naast het onvermijdelijke
wapengekletter uit de afgelopen acht eeuwen ging er ruim aandacht naar al dan niet verdwenen
ambachten en allerlei aspecten van het dagelijks leven in lang vervlogen tijden.
Het openingsweekend voor "800 Jaar Hoogstraten" viel overigens samen met de Erfgoeddag. Deze
had als jaarthema "Fake" (nep) en dat gegeven paste wonderwel in ons concept. De groepen die onze
voorlopers uitbeelden zijn immers geen woeste Noormannen of plunderende Staatse troepen uit de 80jarige Oorlog, het gaat om mensen zoals u en ik, uit de welvarende 21ste eeuw. De intensiteit en de zin
voor echtheid waarmee ze "hun" geliefde periode aanschouwelijk maken komt echter wel dicht in de
buurt van het origineel.

Poseren met de hoofdman van de Vikingen in hoogsteigen persoon

“Vivat Hooghstraeten” werd uiteindelijk een echte voltreffer. In combinatie met het schitterende weer
en "Tafelen in volle Vrijheid" werden er dat hectische weekend naar schatting 20.000 bezoekers
geteld.
Terwijl we volop aan ons concept voor 800 Jaar Hoogstraten sleutelden kwam er overigens een tweede
evenement aanzetten, dat dan ook nog korter bij lag. We kregen immers het aanbod van Mallifique vzw
om naar aanleiding van hun voorstellingen en het bivak rond de zogenaamde Slag bij Hoogstraten (11
januari 1814) in Malle ook in ons stadje zelf iets te doen.
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Het initiatief van Ron Van Dyck en zijn team om een optocht en herdenking in de Vrijheid op te zetten
op zaterdag 5 september 2009 ondersteunden we graag en we beschouwen dit als een geslaagde
generale repetitie voor de 200ste verjaardag van dit vergeten, maar toch belangrijke treffen in onze
regio in 2014.
Vanaf 10.30u trok een colonne van meer dan 200 infanteristen, cavaleristen en artilleristen in
historische uniformen door de Vrijheid. Aansluitend volgde een herdenkingsplechtigheid voor het
stadhuis in aanwezigheid van een groot aantal binnen- en buitenlandse gasten.

Het werd in 2009 een kleurrijk en uniek spektakel in de Vrijheid en ondanks het wisselvallige weer kwamen er meer dan 1.000
toeschouwers opdagen.

Omdat er in beide gevallen re-enactors in Hoogstraten zouden neerstrijken, besloten we al gauw een
nieuwe werkgroep in het leven te roepen ter voorbereiding van de beide manifestaties. Sonia en
Francis werden vervoegd door Bene Dewaele, Piet Van Deun, Paul Fockaert, Luc Cox, Josée
Verbreuken en Stan Geysen en de WG Levende Geschiedenis kreeg stilaan vorm.
Er kwam uiteraard nogal wat kijken bij een dergelijke organisatie. Het heeft ons heel wat kopbrekers
bezorgd en uurtjes gekost, maar het talrijk opgekomen publiek en de lovende reacties maakten het
meer dan de moeite waard.
Bij de uitreiking van de Cultuurprijs 2009 werden we de laureaat voor het evenement van het jaar met
de herdenking van de slag bij Hoogstraten. Met “Vivat Hooghstraeten” waren we in 2010 eveneens bij
de genomineerden, maar zoals verwacht en zeker ook verdiend kreeg de prachtige musical “Gelmel”
uiteindelijk de Cultuurprijs.
Levende Geschiedenis zal overigens weer worden opgestart als onderdeel van de projectgroep
“Hoogstraten 1814” met het oog op de herdenking in 2014. Wie zich geroepen voelt om ons een handje
toe te steken kan steeds contact opnemen met de coördinator op francis.huijbrechts@pandora.be of
03/2955905.
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De uitstappen
Van Maxburg tot Lier
Vanaf de oprichting vindt Erfgoed Hoogstraten het zeer belangrijk de monumenten in de eigen
omgeving te verkennen en door een bezoek de historische betekenis ervan op te sporen. Elk jaar
proberen we zo minstens één historisch gebouw te doorgronden. Onze jaarlijkse busuitstap in de herfst
heeft steeds te maken met Hoogstraatse raakpunten. Dat maakt deze bezoeken bijzonder interessant
en geliefd.
Waar we reeds te gast waren :
2002

Zondag 24 november

Het domein van Maxburg te Meer.

2003

Zondag 6 april

De kerk en het klooster van de Kapucijnen te Meersel-Dreef o.l.v.
pater Luk
De kerk te Loenhout tijdens de restauratiewerken o.l.v. Frans
Aertsen
Het Withof en de kapel O.-L.-V. van den Akker te Minderhout
Met huifkarren door het ontginningsproject van Eduard
Jacquemijns te Meerle o.l.v. Stijn Cools

Zondag 11 mei
Zondag 1 juni
Zondag 5 oktober

Bezoek aan het klooster van de Kapucijnen te Meersel-Dreef o.l.v. pater Luk in april 2003
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2004

Woensdag 2 februari
Zaterdag 13 maart
Zondag 16 mei
September
Zaterdag 23 oktober

Bezoek aan de Penitentiaire Inrichting “De Koepel” te Breda
Het Kasteel De Renesse te Malle o.l.v. Edith Vermeiren
Fietstocht langs genomineerde gebouwen van de erfgoedprijs in
onze gemeente
De stad Tongeren met tentoonstelling van de Neanderthalers in
Europa
Bezoek aan de waterburcht Moylandt en het kasteel Anholt in
Duitsland.

2005

Zondag 12 juni
Zondag 16 oktober

De gerestaureerde St.-Salvatorkerk te Meerle
Te gast in Culemborg.

2006

Zondag 28 mei
Zondag 22 oktober

Bezoek aan het Klein Seminarie o.l.v. Guido Landuyt.
De Kolonies Frederiksoord en Veenhuizen in Drenthe (Nederland).

Bezoek aan de kapel van het Klein Seminarie o.l.v. Guido Landuyt op 28 mei 2006

2007

Zondag 25 maart
Zondag 9 september
Zondag 7 oktober

2008
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Zondag 13 april
Zondag 1 juni
Zondag 14 september

Historische wandeling in Brecht met o.a. bezoek aan de St.
Michielskerk en het Kempisch Museum o.l.v. Paul Driesen.
Historische wandeling in Achtel Rijkevorsel.
De archeologische site “de Meirberg”.
Naar het Westhoekstadje Veurne en de abdij Ten Duinen.
Erfgoeddag. Centrumwandeling naar zaal Cecilia in Hoogstraten
Bezoek aan het kasteel van Loenhout o.l.v. Frans Aertsen.
Begeleide wandeling “Sporen van Geweld” in het centrum van
Hoogstraten o.l.v. Francis Huijbrechts
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Zondag 19 oktober

2009

Zaterdag 7 februari
Zondag 17 mei
Zondag 11 oktober

Het klooster van Meer.
Jaaruitstap naar Mechelen, bezoek aan resten van het Hof van
Hoogstraten, het Hof van Savoye, Museum Schepenhuis, Het
Anker, de St.-Janskerk, museum “het zotte kunstkabinet”.
Bezoek aan de Salm-Salmmolen o.l.v. Harry Van der Pas.
Bezoek aan de typisch Kempense ’s Gravenhoeve in Merksplas
o.l.v. Jacques Boone
Bezoek aan de Coudenberg te Brussel met het Hof van
Hoogstraten, nadien bezoek aan de H. Hartbasiliek van
Koekelberg met o.a. glasramen van Jan Huet.

Bezoek aan de ’s Gravenhoeve in Merksplas op 17 mei 2009

2010

Zaterdag 6 februari
Zondag 21 maart
Zondag 17 oktober

2011 Zaterdag 5 februari

Maandag 2 mei en 6 juni
Zondag 16 oktober
2012

Zaterdag 25 februari
Zondag 19 augustus
Zondag 7 oktober

Bezoek aan de watermolen te Meersel-Dreef o.l.v. Hans Snel.
Bezoek aan de kloostersite in Meer.
Bezoek aan Leuven met stadswandeling, St.-Pieterskerk, Groot
Begijnhof, Stadhuis, de Oude Markt.
Rondleiding in Wortel-Kolonie door Bart Hoeymans, boswachter en
Francis Huijbrechts.
Te gast in de Klapekster.
Op pad met onze werkgroep Trage Wegen langs het
Stipstappepad en het Kasteelvoetpad.
Jaaruitstap naar de cultuurhistorische stad ’s Hertogenbosch.
Bezoek aan Het Proefcentrum te Meerle o.l.v. Ward Baets.
Historische wandeling in Meersel-Dreef o.l.v. Guy Muësen.
Bezoek aan Lier met zijn St.-Gummaruskerk, het stadhuis, het
Begijnhof
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Bezoek aan Leuven in 2010: het begijnhof

Aan tafel in ’s Hertogenbosch op 16 oktober 2011
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Www.erfgoedhoogstraten.be
De erfgoedvereniging op het internet
U kan alle nieuws van de erfgoedvereniging volgen op onze website: www.erfgoedhoogstraten.be. De
eerste versie ging in 2003 online, de huidige versie in 2011. U vindt op de website allerlei informatie
over de werkgroepen, aankondigingen, fotoverslagen, nieuwsbrieven, enz.

Onze eerste website in 2003

Onze huidige website
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Educatie
Ontsluiting van ons erfgoed naar de jeugd
In een scholencentrum als Hoogstraten mag een werking naar schoolgaande jeugd niet ontbreken. We
hebben dan ook verschillende activiteiten en educatieve pakketten georganiseerd.
Educatief project voor de scholen
In 2003 werd het “Uitpluishuis” geleend bij Erfgoed Vlaanderen met de bedoeling ermee aan de slag te
gaan met klassen van de omliggende scholen. De leerlingen maken op die manier kennis met
architectuur in het algemeen en met monumentenzorg in het bijzonder. Meer dan vijfhonderd
leerlingen bereikten we. We besloten om zelf een “Monumentenkoffer ” te ontwerpen en uit te werken,
zeer speciaal gericht op Hoogstraten en omgeving. Dit werd een jaarlijks terugkerend groot succes dat
door de leerkrachten van het 5de en 6de leerjaar van de omgeving zeer erg gewaardeerd werd.
Met behulp van o.a. foto’s, verschillende soorten stenen en allerlei opdrachten proberen we de
leerlingen meer bewust te maken van de historische en esthetische waarde van ons eigen
patrimonium. Sinds enkele jaren heeft het Stedelijk Museum dit project overgenomen, het wordt nog
steeds door scholen aangevraagd.
Vivat Hooghstraeten in 2010, ook voor de Hoogstraatse kinderen!
Alle Hoogstraatse scholen werden bezocht door enkele erfgoedmensen die naar de 5de en de 6de
leerjaren trokken om m.b.v. didactisch materiaal de geschiedenis van Hoogstraten zo concreet mogelijk
voor te stellen. Alle belangrijke periodes vanaf de prehistorie werden doorgelicht, de kinderen waren
meer dan enthousiast en de leerkrachten genoten mee. Een succes!

José Verbreuken gidst het educatief pakket ‘het Uitpluishuis’ op 10 oktober 2003.
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Erfgoedboeken
1180 pagina’s geschiedschrijving!
Bij de oprichting van de vereniging werd al snel besloten om terug aan te knopen bij de goede
gewoonte van HOK (Hoogstratens Oudheidkundige Kring) om jaarboeken te publiceren. Er werd wel
voor gekozen om tweejaarlijks een publicatie uit te geven en niet jaarlijks. Tot dusver werden er vijf
jaarboeken uitgegeven wat neerkomt op ongeveer 1180 pagina’s lokale geschiedschrijving! Ons
volgend jaarboek verschijnt eind dit jaar en wordt volledig geschreven door Jan Huijbrechts. Hij heeft
zich de afgelopen jaren intensief toegelegd op de studie van de vergeten ‘Slag van Hoogstraten’ in
1814. Zonder twijfel wordt dit een boeiend stukje krijgsgeschiedenis!
Hieronder het overzicht van de jaarboeken:











GUNST-JONKERS, A., Hoogstraten tussen vrede en oorlog - het
dagelijkse bestaan 1648-1748
VAN DEUN, P. en BOVEND`AERDE, I., "Het hertogdom van
Hoogstraten ofte Historiesche verzamelingen over `t land, stad,
en vrijheid Hoogstraten in twee deelen bevattende het
roemweerdigste voorgevallen in burgerlijk zooals in geestelijke
zaken" - J.C. Lievens (1803-1865)
BOLCKMANS, D., De parochiegrens tussen Hoogstraten en
Minderhout

MERTENS, L., Het Gelmelslot te Hoogstraten ten tijde van
Antonis de Lalaing: een bouwkundige reconstructie van het vroeg
zestiende eeuws kasteel
LANDUYT, G., Een schenking aan het begijnhof van Hoogstraten
VRIELINCK, S., Uit het geheugen - Cornelia Vervoort (18611949) - Meid van De Kluis voor het leven
VAN DEUN, P., Het leven van de laatste begijnen van
Hoogstraten
COOLS, S., Onrecht en opstand - Een verhaal van Hoogstraatse
landarbeiders in de 19de eeuw
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HUIJBRECHTS, C., Wolven in het grensgebied. De Amerikanen
bevrijden Meer
VAN DEUN, P., Het ontstaan van Hoogstraten: vier theorieën
onderzocht
ROMBAUTS, W., Ambten en bestuursorganisatie in de vrijheid
Hoogstraten en in het graafschap en het hertogdom op het einde
van de 17de en in de 18de eeuw, vergeleken met de vrijheid
Turnhout en het dorp Lille
TIRI, W., Het leven na de begijnen: een kijk in de 19de eeuwse
leefwereld

DE LEUSE, I., Bestuurlijke collaboratie en radicale confrontatie
met de lokale gemeenschap in Hoogstraten (1940-1944)
ROMBAUTS, W., Van transit tot periferie? Hoogstraten, 1550 –
1885
BROSENS, L., Johannes Petrus Eeltiens (1791-1860) en zijn
dagboeken (1817-1845) - Een aanzet tot een familiegeschiedenis
in het grensgebied
VAN DEUN, P., Het poorterschap in de Vrijheid Hoogstraten van
de late middeleeuwen tot het einde van de 18de eeuw

GUNST-JONKERS, A., Textielbedrijvigheid in Hoogstraten - Van
mensen en materialen 1608-1755
VAN DEUN, P., Van elitair genootschap tot kerkkoor: de confrerie
van Sint-Cecilia (1665-1954)
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Lezingen
Over kolonisten, collaborateurs, dienstmeiden, kapucijnen en vele anderen
Doorheen de jaren heeft Erfgoed Hoogstraten u reeds een aantal interessante onderwerpen
aangereikt. Deze onderwerpen hadden steeds een link met Hoogstraten. In het begin ging het om een
zeldzame lezing, maar na enkele grote successen werden de lezingen tweemaal jaarlijks
georganiseerd. In juni een ‘midzomerlezing’ met aansluitend een drankje en in december een
winterlezing. Hieronder volgt een overzicht:
 11 maart 2003: Pater Luc (Frans Wouters) - Kapucijnen in Meersel-Dreef
 15 juni 2007: Diane De Keyzer – Madame est servie
 16 februari 2008: Alex Vanneste – De dodendraad
 14 juni 2008: Stefaan Top - Sagen en volksverhalen
 11 maart 2009: Prof. Van der Stock - Rogier Van der Weyden
 13 juni 2009: Yvonne Bleyerveld - Pas op voor vrouwen
 24 oktober 2009: Nico Wouters en Ingrid De Leuse - Problematiek van gemeentebesturen tijdens
deTweede Wereldoorlog
 26 juni 2010: Yvonne Bleyerveld – Symboliek in schilderijen
 18 juni 2011: Gert Gielis - Antoon I de Lalaing en de ketterijbestrijding in de Nederlanden
 16 december 2011: Leen Huet - Nicolaas Rockox (1560-1640), de burgemeester van Antwerpen
 15 juni 2012 : Wil Schackmann - De Proefkolonie
Ook in de toekomst hopen we u nog interessante lezingen aan te bieden. Suggesties zijn altijd welkom!

De druk bijgewoonde lezing van prof. Alex Vanneste over de Dodendraad op 16 februari 2008
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Erfgoed Hoogstraten – Nieuwsbrief maart 2013

Viering 10 jaar Erfgoed Hoogstraten
Algemene Ledenvergadering & bezoek aan domein Den Rooy
Zoals elk jaar combineren we de algemene vergadering met een bezoek aan een interessante site. Dit
jaar doen we het uitgebreider naar aanleiding van 10 jaar Erfgoed Hoogstraten! We verzamelen op
zondag 17 maart in Den Rooy in Meerle (Ulicotenseweg, 54 - 56). Het programma in de namiddag ziet
er als volgt uit:
14.00u: ontvangst met een drankje
14.30u: algemene ledenvergadering
1. Inleiding
2. Goedkeuring verslag AV van 25 februari 2012.
3. Financieel verslag 2012
4. Begroting 2013
5. Kandidaat-bestuurder Stan Geysen
6. Vanuit de werkgroepen (Oude Voetwegen, Bouwkundig Erfgoed, Op het Oorlogspad,
Hoogstraten 1814)
7. Werkingsjaar 2013
15.30u: Rondleiding op het domein Den Rooy en historische schets van de families Jacquemyns en
Voortman

16.30u: Culinair erfgoed met een echte Kempense koffietafel!











Warme beenham met honing mostaard saus
Witte & rode beuling met verse appelmoes
Stoverij van rund en frietjes
Gehaktballen met krieken
Hoofdvlees, rauwe ham, gebraad
Jonge & oude kaas
Verschillende groentesalades & koude aardappelsalade
Diverse soorten brood en broodjes met kempische goede boter
Rijstpap, chocolade pudding, fruit vlaaien
Koffie & thee, water

Omwille van de praktische organisatie vragen we trouwens iedereen om voor 10 maart een
seintje te geven aan de secretaris als u van plan bent om deel te nemen:
vandeunpiet@gmail.com of 0474 52 17 48. De ledenvergadering is natuurlijk gratis. Door een
bijdrage vanuit de verenigingskas kunnen we de rondleiding en maaltijd aanbieden voor € 15
per persoon! U kan dit overschrijven op ons rekeningnummer BE59 8601 1434 8026.
Tot dan
Francis Huijbrechts
Voorzitter
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