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H

onderd jaar Wapenstilstand 1914-1918

Geachte leden,
In ons vorige nummer hebben we al aangegeven dat Erfgoed Hoogstraten de honderdste
verjaardag van de wapenstilstand in 1918 niet onopgemerkt wil laten voorbijgaan. We doen dit
met een collectiedag en onze najaarslezing die aantoont dat de liefde zelfs overeind kan blijven
midden in de waanzin van een wereldoorlog.
Op vrijdag 19 oktober 2018 pakt men in 30 Kempense gemeenten tijdens de Nacht van het
Kempens Erfgoed uit met sporen van ons rijke regionale verleden. Zo kun je deelnemen aan
verhalenwandelingen, muziekvoorstellingen op bijzondere plaatsen, openingsavonden van
expo's, retrofilmavonden,…
In ons stadje neemt Erfgoed Hoogstraten in
samenwerking met het Stedelijk Museum
het militaire erfgoed uit onze streek onder de
loep. Staat er op zolder nog een oude doos
van je (over)grootvader die in de tranchees
heeft gevochten? Heeft u nog een oude
medaille waarvan u eigenlijk niet weet wat
ze betekent? En wat met de vergeelde foto’s
van stoer uitgedoste militairen of lokale
oorlogstaferelen? Als u met dit erfgoed naar
de collectiedag komt op vrijdag 19 oktober
tussen 19u en 23u in het Stedelijk Museum
(Begijnhof 9, 2320 Hoogstraten) zullen we
uw familiestukken waarschijnlijk in een meer
concrete
context
kunnen
plaatsen.
Bovendien kan u ineens de tentoonstelling “Herr Bürgermeister” bezoeken over Meerle tijdens de
Eerste Wereldoorlog, gevangen tussen landsgrens en Dodendraad.
Op zaterdag 3 november 2018 organiseren we dan de lezing ”Grote liefdes in de Grote Oorlog”
door journaliste Frieda Joris, waarin zij waargebeurde liefdesverhalen reconstrueert, die zich
afspeelden aan het front tijdens WO I. Dit gegeven kwam al aan bod in de vorige nieuwsbrief,
dus beperken we ons hier tot de praktische informatie. De lezing wordt gehouden in het
auditorium van IKO (Buizelstraat 11, 2320 Hoogstraten) en gaat van start om 20u. Leden
betalen € 3 en niet-leden € 5.
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