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Erfgoed Hoogstraten vzw, Leemstraat 9b, 2320 Hoogstraten

Beste leden,

Algemene Vergadering

We nodigen jullie van harte uit op de
van Erfgoed
Hoogstraten vzw. Het bleek deze keer vrij moeilijk te zijn om een geschikte plaats, datum en
uur te vinden en het is uiteindelijk zaterdag 30 mei 2015 geworden in het Stedelijk Museum
(Begijnhof 9). We starten om 11u en de volgende punten staan op de agenda:
1. Inleiding - jaarverslag 2014
2. Goedkeuring verslag AV van 28 juni 2014
3. Financieel verslag 2014
4. Begroting 2015
5. Vanuit het bestuur
6. Vanuit de werkgroepen
7. Werkingsjaar 2015
We zitten dan waarschijnlijk rond de middag dus voorzien we broodjes en een drankje.

Na afloop zal Veerle Beernaert een woordje uitleg geven over de tentoonstelling "De Heilig
Bloedprocessie - getekend Alfred Ost" die momenteel in het Stedelijk Museum loopt.

Met vriendelijke groeten,

Namens het bestuur van Erfgoed Hoogstraten vzw

Francis Huijbrechts

Bene Dewaele

Voorzitter

Penningmeester
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Herdenkingen 75 jaar Duitse inval
Maandag 11 en zaterdag 23 mei 2015
Erfgoed Hoogstraten wil de 75ste "verjaardag" van de brutale Duitse invasie in mei 1940 niet
zomaar voorbij laten gaan, maar door omstandigheden blijven de activiteiten eerder beperkt.
We hielden alvast een kleinschalige bloemenhulde bij het monument voor de oorlogsslachtoffers
te Minderhout en wel op 11 mei. Dat was driekwart eeuw geleden immers de bloedigste dag uit
de Tweede Wereldoorlog voor de inwoners van onze deelgemeenten. Er vielen bij een Duitse
luchtaanval 9 burgerdoden en minstens 6 gewonden te Minderhout. Bovendien werden daar 1
Belgische militair gedood en 1 gewond. Tevens betreurde men 3 gedode en 2 gewonde
inwoners in Hoogstraten-centrum. Die ochtend was ook de eerste gemobiliseerde inwoner,
Adriaan Braspenning uit Wortel, gedood bij een bombardement te Tienen. ‘s Avonds stortte een
Franse jachtvlieger, Fernand Louis Lacroix, na een luchtgevecht te pletter in Maxburg bij Meer. In
totaal 15 doden en minstens 9 gewonden op de tweede oorlogsdag voor ons stadje. Er zouden
tot eind 1945 nog vele tragedies volgen.
Tevens leverden we vanuit “Op het Oorlogspad” informatie over de twee gesneuvelden uit onze
stad (Albert Rutten en Karel Donckers) die op 21 mei 1940 omkwamen bij de gevechten rond
Kwatrecht en Gijzenzele. Dat was één van de weinige dagen tijdens de dramatische 18-daagse
veldtocht dat het Duitse leger een stevige opdoffer kreeg. Op zaterdag 23 mei 2015 organiseert
de gemeente Wetteren een herdenking (met bloemenhulde, opening tentoonstelling en lezing).
Een initiatief dat we met plezier ondersteunen. Zie ook www.bunkergordel.be
Francis Huijbrechts
Coördinator WG "Op het Oorlogspad"

Lezing “De Raad van Beroerte”
Zaterdag 20 juni 2015
Nog even herinneren aan onze Midzomernachtlezing op 20 juni 2015. Historicus Sander
Wassing zal de schijnwerpers zetten op de beruchte Raad Van Beroerten die de Lage Landen in
de periode 1567-1572 stevig in de greep hield. Tijdens deze boeiende lezing geeft hij eerst een
schets van de Nederlanden gedurende de eerste helft van de zestiende eeuw tot het uitbreken
van de Beeldenstorm. Bovendien zullen de rol van de graaf van Hoogstraten en de incidenten in
onze eigen regio worden toegelicht. Vervolgens wordt er uitgeweid over de hertog van Alva en
de Raad van Beroerten als uitzonderingsrechtbank in woelige tijden en de onderzoeken en
gevolgen in Hoogstraten. Het is een unieke kans om een berucht en tot de verbeelding sprekend
stuk van onze geschiedenis op ons eigen stadje toegespitst te zien.
Wij verwachten jullie graag op 20 juni 2015 om 20u in het IKO Auditorium (Buizelstraat 11).
Leden betalen € 3, niet-leden € 5.
Noor Van Coillie
Secretaris
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