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‘Dagelijks leven en smokkel’
tentoonstelling Wereldoorlog I Achelse Kluis
Ze hebben het weer fantastisch voor elkaar, onze
medewerkers van werkgroep Wereldoorlog I.
Op de Achelse kluis is de vierde tentoonstelling
over WOI te bewonderen.
Het leven van alledag van honderd jaar geleden
wordt gepresenteerd. Daarnaast is er veel aandacht voor het onderwerp ‘smokkel’.
Wat komt aan bod:
het huisgezin,
de rol van de kerk, kloosters en
verenigingen,
tewerkstelling,
smokkelen,
onderwijs,
voedselbevoorrading,
de Spaanse griep,
de nieuwe Achelse Kluis en vluchtelingen.
Op de eerste dag van juli is deze expositie
geopend. Themaleider Geert Stevens en algemeen
organisatie-voorzitter Magda Theuwis lichtten het
onderwerp nader toe.
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Om extra andacht te vestigen op dit grote project
wordt op 9 en 10 september een re-enactment
gehouden nabij de entree van de abdij.
Informatie staat in de vorige Weerderheem.
Heemreis

Vertrek Valkenswaard
Aankomst Margarethaplein Leuven
koffie/thee + gebak
Wandeling ‘Ontdek Leuven’ met
Christine de Mulder+Mia van Nerum
Lunchtijd (met nog wat vrije tijd)
Stadhuisbezoek met
Filip Jacobs en Yvette Piccart
Vrije tijd
Verzamelen Margarethaplein
Vertrek Leuven
Aankomst Valkenswaard

08.30
10.00
10.15
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17.20
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19.00

Bovenstaande gaat over zaterdag 23 september.
Men kan nog tot 1 september inschrijven voor de
jaarlijkse heemreis. Allà, voortmaken . . .
€ 35.00 per persoon! (leden en gezinsleden)
(introducees betalen veertig euro)
Meld je middels de betaling van € 35.00 op
NL82RABO0108210324 t.n.v. pennm. HKK.
Zet erbij: heemreis en je naam, en als je voor
meerdere mensen betaalt ook hun namen.

*Fonske
Het bekendste en meest typerende standbeeld
van Leuven is Fons Sapientiae.
In de volksmond
heet hij 'Fonske'.
Het bestempelt
Leuven niet alleen
als een wijze
universiteitsstad,
maar ook als een
aangename
studentenstad.
Fonske is te
beschouwen als het
hooggeleerde
neefje van
Manneken Pis.
Het beeld, van de
hand van Jef Claerhout, werd in 1975
geschonken als
dank van de
universiteit aan de
stad. De KU Leuven bestond toen 550 jaar.
Fons Sapientiae betekent letterlijk 'bron der
wijsheid'. Daarvan getuigt niet alleen het boek in
de ene hand, maar ook de kennis die het ventje
voortdurend in zijn hoofd giet met de andere
hand.
(Al wordt dat gieten ook wel eens anders geïnterpreteerd: het zou gaan om een glas Stella dat het
studentenleven aangenaam maakt.
Daarover hebben we het hier niet.)
Het staat voor brasserie Brouwershuis aan het
Rector Pieter De Somerplein nabij de Grote
Markt.
'Fonske', stilaan hét symbool van Leuven, wordt
tegenwoordig zelfs in pralinevorm verkocht.
*Hier hebben we het niet over . . .
Bier is al eeuwen van groot belang voor de stad
Leuven. Rond de 15e eeuw was het zelfs verstandiger om gebrouwen bier te drinken, dan van het
vervuilde water wat er in Leuven te vinden was.
Dankzij de toen al geheven accijnzen op het
goedje heeft de stad enorm kunnen floreren.
In het jaar 1717 werd de bierbrouwerij van Leuven
overgenomen door Sébastian Artois en zo ontstond de pils Stella Artois. Sinds 1988 is de
brouwerij Artois gefuseerd met Piedbœuf en
Interbrew, maar nog altijd prijkt het logo Stella
Artois op de gevel. Wie kennis wil nemen van deze
kant van Leuven zal dat in de ‘vrije tijd’ van de
reisdag moeten doen.

‘Valkenswaard, verhalend in beeld’
vóórinschrijven tot 1 oktober
65 Jaar bestaat hkk Weerderheem. Dat vieren we
op dinsdag 17 oktober: zorg dat je erbij bent!
Elk lustrum viert de vereniging met ‘iets speciaals’,
vaak een boekuitave. Zo ook in 2017.
Bij de viering van het jubileum zal
‘Valkenswaard, verhalend in beeld’
gepresenteerd worden.
Joop van Appeldorn en Etienne Wetzer hebben er
een interessante en prachtige uitgave van
gemaakt.
Dertien verhalen over Valkenswaardse thema’s.
Passend in de filosofie van Weerderheem; we
kijken om ons heen in het HEDEN, Van de mooie
dingen leggen we de geschiedenis vast door te
KIJKEN NAAR HET VERLEDEN. Dat doen we met
het oog op de TOEKOMST.
Men kan vóórinschrijven op het boek. De periode
daarvoor is verlengd tot 1 oktober.
Dus:
Het jubileumboek kost € 24.95.
Diegenen die vóórinschrijven zijn
goedkoper uit.
Dan wordt het € 20.95.
De vóórinschrijving staat open tot 1 oktober.
Wat moet je dan ook alweer doen?
het bedrag € 20.95 overmaken
op rekening NL82RABO0108210324 t.n.v.
pennm. HKK.
erbij vermelden: jubileumboek + naam + adres.
Agenda bijwerken
*3-4 augustus Brabantse Heemdagen, Cranendonck
*9 en 10 september re-enactment WOI aan de
Achelse Kluis. 10 september: rondleidingen Kluis!
*10 september Monumentendag
*10 september Bloemencorso
*19 september Gerard Geboers:
Onderduikerskamp.
Zij woonde één jaar in een bos.
*23 september niet te missen heemreis.
*17 oktober Jubileumdag van Weerderheem.
Presentatie jubileumboek.
Lezing: Mevr. C. van Gerwen
*28 oktober Dag van de Brabantse Volkscultuur.
Programma bekend: volgende Heeminfo.

