
Door de Werkgroep Hertogdom Brabant is het initiatief genomen om in aanslui-
ting op het boek ‘Met ons gaat alles goed, De Groote Oorlog in het klein’  drie studie-
dagen te organiseren over de Eerste Wereldoorlog in de eigen omgeving in elk van
de drie provincies. Vlaams-Brabant bijt de spits af.
Heemkunde Vlaams-Brabant en de Haachtse Geschied- en Oudheidkundige Kring
(Hagok) met medewerking van de gemeente Haacht organiseren een studiedag op
zondag 26 oktober 2014 waarvoor heemkundigen en andere belangstellenden uit
de drie provincies van harte zijn uitgenodigd.
Vanwege de afstand naar deze locatie kunt u gebruik maken van de mogelijkheid
om met de bus naar Haacht te gaan. Deze bus wordt ook gebruikt voor de bezoe-
ken aan Tildonk en Brussel.
-8u00: vertrek bus Tilburg vanaf Station Tilburg Universiteit (voldoende gratis par-
keerterrein)
-8u20: Baarle-Nassau/Hertog
-8u45: Turnhout  of Mol (afhankelijk van vraag)
-9u30: koffie in Den Breughel (gemeentehuis Haacht), Wespelaarsesteenweg, 85,
3150 Haacht
-10u: welkom door Dr. Bart Minnen, voorzitter van de gastkring Hagok
-woordje van burgemeester Edmond Fillet
-voorstelling dagprogramma door Ir. Rudy Janssens, voorzitter van Heemkunde
Vlaams-Brabant
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Voordrachten:
10u20 Dr. Luc Vandeweyer ’ Het leven in W.O.I in de stad’
10u50 Dr. Henri Vannoppen ’Het leven in W.O.I op het platteland’
11u20: overhandiging van De Prijs voor Heemkunde  2014 aan de Koninklijke
Heemkundige Kring De Botermolen van Keerbergen. Laudatio door Dr. Henri
Vannoppen
11u30: receptie aangeboden door de gemeente Haacht
12-14u: diner in de Zaal Familia te Tildonk. Het diner omvat
-vidé
-varkensgebraad met vleesjus, erwten en wortelen , kroketjes
-gebak en koffie
‘s Namiddags:
-14u30- 16u30: bezoek aan de prestigieuze expo ‘14-18, dit is onze geschiedenis’ in het
Legermuseum te Brussel
-16u45: bezoek aan het Belevingscentrum van W.O.I  in het Ursulinenklooster van
Tildonk en afsluiting met een korte receptie ter plaatse. Voor de busreizigers zijn er
broodjes.
Terugreis per bus:
18u00: vertrek Tildonk
18u45: Turnhout of Mol (afhankelijk van vraag)
19:00: Baarle Nassau/Hertog
19u30: Tilburg Universiteit
De verschillende mogelijkheden voor de prijs:
In de prijs zijn niet inbegrepen de dranken ’s middags.
€ 44 voor diner, bezoeken en eindreceptie zonder busvervoer. U dient ook zelf te zor-
gen voor vervoer naar Brussel en Tildonk
€ 60 voor diner, bezoeken en eindreceptie met busvervoer vanaf Tilburg, Baarle of
Turnhout.
Voor vragen kunt u contact opnemen met theocuijpers@brabantsheem.nl
U kunt deelnemen door het overmaken van € 44 pf € 60 per persoon op rekeningnum-
mer NL69 INGB 0001 0666 51 van Brabants Heem onder vermelding van Werkgroep
Hertogdom Brabant en uw naam en adres.
 Inschrijving moet geschieden voor 1 oktober 2014.  U ontvangt een bevestiging.
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