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Haaltert 2000. ..een terugblik
W e kunnen met tevredenheid terugblikken op onze activiteit.
N a jaren voorbereiding en koortsachtige toestanden de
laatste weken en dagen, mochten w i j tijdens de officiële
opening, voor een talrijk publiek, namens de HK onze
dank uitspreken voor d e financiële en materiële steun
van Gemeentebestuur en sponsors en voor de spontane
medewerking van vele Haaltenaren (schenkers van
foto's en informanten) aan dit gebeuren.
De meer dan 300 vergrote foto's o p de tentoonstelling
boeiden de vele 'kijkers' en de nostalgische commentaar bleef niet achterwege. Het mag gezegd de ontroering van sommige bezoekers bij bepaalde beelden was
niet ver weg.
Het was een drukte van iewelste in het Jeugdcentrum
voor de tentoonstelling, en het fotoboek 'Miine groeten
uit Haeltert' en de video 'Haaltert 2000' gingen als
zoete broodjes van de hand. Een sfeerbeeld van de
activiteit tonen w i i jullie graag elders in dit nummer.
Het enthousiasme van de bezoekers voor dergelijke projecten is voor ons het mooiste geschenk. W i i zullen niet
nalaten onze inspanningen verder te bundelen om jullie
nog meer van dergelijke realisaties te kunnen aanbieden. M e t jullie belangstelling, steun én sympathie willen
wii d e Heemkundige Kring in het derde decennium van
zijn bestaan verder uitbouwen.

Wij hopen o p die wijze heel veel vreugde en voldoeWebsite:

http://come.to/heemkring
Elke auteur is verantwoordeliik voor
ziin/haar teksten. Teksten mogen overgenomen worden mits bronvermelding

ning te kunnen schenken aan vorsers, familiekundigen,
studenten en leerlingen, die gebruik willen maken van
onze rijke schat aan gegevens over ons heem.
Namens de Heemkundige Kring.
Willy De Loose
Voorzitter

Enkele sfeerbeelden van Haaltert 2000

De voorzitter dc

Ruime belangstelling.
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Wie zou dat kunnen zijn8

Aandachtige bezoekers.
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Deze keer
geen verhitte discussies.
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Onder auspiciën
van het

GEMEENTEBESTUUR
en met de steun van:

Fototentoonstelling
zaterdag 25 en zondag 26 maart 2000
zaterdag 1 en zondag 2 april 2000
van 15 tot 19 uur

VIDEO
Een compilatie van een 40-tal fragmenten uit oud archiefmateriaal uit d e naoorlogse periode.
Jaarmarkt - kermis - eremissen - inhuldigingen pastoors en burgemeesters jeugdkampen - onderwijs - voetbal - kaatsen - wandelconcerten - Vlaamse kermis
in d e Warande - bolspel- gemeenteraad, enz.. .

EEN UNIEK

DO^^^^^^

50 min NOSTALGIE met de glimlach!

Voor de liefhebber-familiekundige

GEZINSRECONSTRUCTIE HAALTERT- deel 11 (1796(bewerking John Scheerlinck)
Deel 1 (1605-1800)+ deel 11: een periode van 300 jaar overbruggen
in een korte tijdspanne!

Werk je aan een familiegeschiedenis?
Wil je je stamboom samenstellen?
Maak je een eindwerk enlof spreekbeurt over je dorp?
Heb je interesse voor de heemkunde in het algemeen?
Wil je d e historiek van je vereniging laten publiceren in ons tijdschrift?
Wil je meer weten over d e werking van onze vereniging?
Breng ons een bezoek in het DOCUMENTATIECENTRUM,kelder
Warandegebouw
Elke Iste zondag v/d maand van 10 tot 12u
(2/4 gesloten wegens tentoonstelling - open 914)

Interesse in het verleden van je geboortestreek?
WORD LID VAN DE HEEMKUNDIGE KRING.
Voor slechts 300 BEF (steunend lid vanaf 500 BEF) ontvang j
tijdschrift met bijdragen over d e dorpen in ons werkgebied (H
Heldergem, Denderhoutem, Kerksken en Terjoden)

Info E-mail. heemkring@altavista net Informatie o p internet http //myplace to.be/heemkringhaaltert
Tel 053183 O8 81

