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Back2Front
In het teken van de bevrijding van Aarschot (5 september 1944) vindt tijdens het 2de weekend
van september de 2de editie van het Back2Front plaats. Een heel weekend lang wordt de Tweede
Wereldoorlog herdacht.
Op zaterdag 10 september gaan we van start met een defilé doorheen de straten van Aarschot. Een
karavaan van voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog rijdt van de Grote Markt naar de culturele
site. Daar worden de voertuigen het hele weekend opgesteld, zodat u ze dan rustig van dichterbij
kan bekijken.
In de kloostergangen van het Gasthuis loopt gelijktijdig een belevings-expo met o.a. een reconstructie
van een geallieerd militair kamp uit de Tweede Wereldoorlog. Ook de oorlogsjaren en de bevrijding
van Aarschot worden in beeld gebracht. Op zondag houdt Christophe Busch, voormalig directeur
van de Kazerne Dossin, om 11 u in de theaterzaal een lezing over Auschwitz. C. Busch verliet eind
2019 de Kazerne Dossin en werd directeur van het Hannah Arendt Instituut waar hij ijvert voor
diversiteit, stedelijkheid en burgerschap. (info: website Aarschot)

Oud schrift
In het najaar starten er enkele cursussen oud schrift.
In Leuven is er een cursus voor gevorderden, mensen die reeds ‘vertrouwd zijn met 18de eeuw
schrift en die niet hulpeloos zijn bij het zien van een tekst uit de 17de of 16de eeuw’, aldus het
bericht dat we kregen! Het thema van de lessenreeks: Vonnisboeken van de Raad van Brabant uit de
16de en 17de eeuw. De lessen starten op woensdag 19 oktober en gaan door in CC Romaanse Poort
in de Brusselsestraat 63 te Leuven. Inschrijven kan via familiekundeleuven@gmail.com.
In Kampenhout start een cursus voor beginnelingen op donderdag 6 oktober. Hier worden
documenten uit de burgerlijke stand, bevolkingsboeken, parochieregisters en dergelijke bekeken.
Ook de Poppkaarten, teksten uit notariaat en schepenregisters komen aan bod. Deze cursus gaat
door in De Cultuurberg, Bergstraat 15 te Berg. Inschrijven kan via info@campenholt.be
Leden van Familiekunde Vlaanderen of van heemkring Campenholt betalen 20 € voor een cursus,
niet leden 30 €.

28ste Stambomendag in Begijnendijk
De 28ste Stambomendag van het Gemeentelijk Archief- en Documentatiecentrum van Begijnendijk
die niet kon doorgaan op zondag 23 januari, zal doorgaan op zondag 18 september in de
Gemeentelijke Basisschool, De Bruynlaan 19 in Begijnendijk. Van 9 tot 18 u kan u er heel wat
genealogische informatie vinden en/of aankopen. Zo is er een uniek aanbod aan originele Poppplannen en -leggers van de provincies Brabant en Antwerpen. In de loop van de dag zijn er ook twee
lezingen voorzien:
• Tweemaal zeven geslachten. Van sprookje tot realiteit. Clanstructuren in Leuven en Brussel door J.
Caluwaerts, FamilyResaerch België (11-12 u)
• Het Rijksarchief bekeken door een digitale bril. Kennismaking met het Rijksarchief, de
digitaliseringsprojecten en de zoekrobot door A. Coenen, archivaris bij de dienst ‘Digitalisering en
Valorisering’ van het Algemeen Rijksarchief (14-16 u)

Kant
In het Damiaaninstituut kan u op zaterdag 10 september gratis naar een tentoonstelling van klosen naaldkant, gemaakt door leden van kantclub De Vlasblomme. Deze tentoonstelling is ook
rolstoeltoegankelijk. (info: website Aarschot)

Levend erfgoed
Ter gelegenheid van de afwerking van de buitenrestauratie van de Sint-Antonius Abtkerk en van 170
jaar parochie Wolfsdonk, werd in 2012 een groot dorpsfeest opgezet. Dit feest werd de aanleiding
voor de jaarlijkse Wolfsfeesten. Deze feesten vieren dus dit jaar hun 10-jarig bestaan.
In 2017 werd de 175ste verjaardag van kerk en parochie Sint-Antonius Abt plechtig en vreugdevol
gevierd. De feestelijkheden werden ingezet met een grote processie. Het was een ingetogen maar
toch feestelijke religieuze optocht, waarin meer dan 250 mensen, jong en oud, mee stapten. Een heel
aantal groepen beeldden de geschiedenis van Wolfsdonk uit: duivenmelkers, boeren en boerinnen,
jagers, mijnwerkers, paters en zusters, pastoors en meiden, ze waren er allemaal bij.
In een tweede deel kwam het kerkelijk jaar aan bod van de advent tot Allerheiligen. Jozef, Maria
en engeltjes verwezen naar Kerstmis, (de vlag van) Ons-Lief-Vrouwke van de Donk verwees naar
15 augustus. Onze-Lieve-Vrouw van Fatima, Sint-Rochus, Sint-Antonius en vele anderen waren
eveneens van de partij. Het Heilig Sacrament werd voorafgegaan door vele vaandels en gevolgd
door de drie zangkoren. KLJ Wolfsdonk vertelde het levensverhaal van de patroon van de parochie
aan de twee kapellen in de Veerlestraat. Er werden onderweg mooie Marialiedjes en een nieuw lied
over Sint-Antonius gezongen; de drumband zorgde voor plechtig tromgeroffel. Na de zegen aan de
kapel aan de Dopkesboom ging het richting kerk waar Twirling Wolfsdonk een erehaag vormde en
de Duivenbond van weleer haar duiven loste.
Processie
Op zondag 11 september gaat in Wolfsdonk voor de 2de maal deze processie uit. Men hoopt op
een talrijk publiek, maar men is ook nog op zoek naar extra figuranten om mee op te stappen in de
optocht. Wie zich hiertoe geroepen voelt en actief een steentje wil bijdragen aan deze processie, kan
voor meer informatie contact opnemen met Erna Van Helmont op het nummer 0477 46 46 85.

Wij danken de volgende steunende handelaars
en beschermende leden:






































Aarschotse Gidsenbond p/a Sint-Jobsweg 21, 3221 Nieuwrode
Altex Interieurs, G. Vandenheuvelstraat 157 – 2230 Ramsel
Dhr. Benny Bergen
Apotheek Luc Bollen, Bogaardenlaan 3 – 3200 Aarschot
Dhr. Jos Bruyninckx
Dhr. Francis Camerlinckx
Mevr. An Coeck
Dhr. Isidoor Corbeels
Dhr. Frans De Cremer
Dhr. Tony Fraussen
Geassocieerde notarissen Geerinckx & Callewaert, T. De Beckerstraat 42 –
3200 Aarschot
E.H. Huub Gerits
Dhr. Johan Goolis – Aarschot Weleer
Grauwzusters Franciscanessen Rillaar
Dhr. Ivo Hermans - De Koerier van Navarra
Dhr. Frans Heylen
Dhr. Roger Janssens
Mevr. Sylvia Janssens
Kerkfabriek HH. Maria Pieter Antonius Langdorp
Dr. Jan Laenens, Veerlestraat 1 – 3201 Langdorp
Dhr. Urbain Lavigne-Vermandel
Dhr. Dirk Luyten
Geassocieerde notarissen Michiels, Stroeykens & Pelgrims,
Boudewijnlaan 19 – 3200 Aarschot
Dhr. Everard Nys
Dhr. Jef Saenen - Verzekeringen Hendrickx
Dhr. Ludo Schellens
Dhr. Willy Schroeven (†)
Mevr. Lieve Serneels
Dhr. Kris Smets
Apotheek Jacqueline Smeys, Langdorpsesteenweg 185 – 3201 Langdorp
Dhr. Steven Tuerlinckx (†)
Dhr. Vic Valgaeren
Dhr. Johan Van Rensbergen
Mevr. Christel Verlinden
Dhr. Valère Vissenaeken
Dhr. Jozef Vlummens
Dr. Paul Willems, Oude Mechelsebaan 272 – 3201 Langdorp

