Binnenkort verschijnt een nieuw boek over ons dorp:
“OM HEN NOOIT TE VERGETEN”
Gesneuvelden, soldaten, burgerlijke slachtoffers en weggevoerden uit Melsbroek, Perk en
Steenokkerzeel tijdens Wereldoorlog I”.
Het is een lijvig werk van ongeveer 600 bladzijden, deels in kleur, met harde kaft en veel
onuitgegeven foto’s die ons door de families van de betrokkenen ter beschikking werden gesteld.
Het boek geeft antwoord op volgende vragen:
- Wie zijn de personen wiens namen op onze monumenten staan?
- Wie vertrok als soldaat uit ons dorp naar de oorlog en kwam levend terug?
- Wat waren de omstandigheden van het overlijden van meerdere burgers?
- Wie werd verplicht door de Duitsers om zware arbeid te gaan doen in Duitsland of Frankrijk?
Het boek is het resultaat van vijf jaar opzoekingswerk door de vijfkoppige “Werkgroep WO I”
van de Heemkring Ter Ham. Meerdere dorpsgenoten hielpen bij het nalezen van de teksten en
het maken of bewerken van foto’s.
Om het boek te bestellen kan u van 1 juli 2018 tot 15 september 2018
- voorintekenen met onderstaand strookje
- of via een mail naar guy.berckmans@skynet.be .
De strookjes kan u inleveren:
Aan de balie van het gemeentehuis - Orchideeënlaan 17 - 1820 Steenokkerzeel
De prijs bedraagt 45,00 euro tot 15 september 2018, te storten op het rekeningnummer van de
Heemkring Ter Ham - Tervuursesteenweg 772 (bus 1.01) - 1982 Elewijt
IBAN: BE21 8845 0420 0303 - BIC: BBRUBEBB met vermelding: “Boek Wereldoorlog I”.
Nadien zal het boek 55,00 euro kosten.
De bestelling van het boek is pas geldig na ontvangst van het gestorte bedrag!
De voorstelling van het boek vindt plaats op zaterdag 10 november 2018 tussen 13u en 17 u
in de Camme - Tervuursesteenweg 173 te Perk.
Bij deze gelegenheid kan het boek afgehaald worden en wordt u ook een drankje aangeboden
door de Heemkring Ter Ham.
Inschrijving boek “OM HEN NOOIT TE VERGETEN”
Voornaam en naam: …………………………………………………………………..
Adres: …………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….……..….
Tel: ……………………………………….…..
e-mail: ………………………………………..

De bestelling van het boek is pas geldig na ontvangst van het gestorte bedrag!

Kom onze unieke beiaard bewonderen tijdens Open Monumentendag!
Ja hoor, je leest het goed, onze inwoners krijgen op
zondag 9 september 2018 de kans om de beklimming
naar de hoogste kamer van de St.Rumolduskerk te
maken om onze unieke beiaard te aanschouwen.
En het woord ‘uniek’ is vast en zeker op zijn plaats
als je weet dat deze beiaard in 2014 door Unesco als
immaterieel cultuur werelderfgoed werd erkend.
Onze beiaard staat in de top 10 van de oudste beiaarden
in Vlaanderen en telt maar liefst 49 klokken.
Als je weet dat dit evenveel is als bij de Brusselse en de Antwerpse kathedraal, en het Brugse
Belfort er zelfs 2 klokken minder telt, is onze klokkentoren zeker een bezoekje waard.
In 2016 werd hij zelfs gemoderniseerd en kunnen de klokken van op afstand bediend worden.
Die dag is er een divers aanbod:
1. Rondleiding in de Sint-Rumolduskerk en de Sint-Bernarduskapel
Gidsen van Heemkring Ter Ham leiden je rond in de kerk, laten waardevolle kerkschatten zien
en vertellen bijzondere historische weetjes. Deze rondleiding duurt ongeveer 40 minuten en is
vrij toegankelijk (reserveren is niet nodig).
2. Tentoonstelling en presentatie
Beneden in het voorportaal van de kerk kan je een live-weergave van de beiaardbespelingen op
een tv-scherm volgen. Er is eveneens een tentoonstelling met relicten van de oude beiaard en een
multimedia presentatie die ons een beeld schetst van de beiaard, toren, kerk en haar omgeving.
3. De klim naar de beiaard
Het bezoek aan de beiaard boven in de toren is zeer bijzonder. De ‘klim’ via een 115-tal steile treden is
echter vrij zwaar (maak dus vooraf goed de afweging of je die tocht aankan). Boven in de toren kan je
een blik werpen op de prachtige klokken en kan je de beiaardier zelf aan het werk zien. Die dag hebben
we 2 bekende beiaardiers kunnen strikken, namelijk Arend van der Toorn en Nikita Gratchev. Zij zijn
oud-leerlingen van de wereldwijd gekende Koninklijke Beiaardschool Jef Denyn in Mechelen.
Het aantal deelnemers per bezoek is wegens de toegankelijkheid en veiligheid strikt beperkt.
Om alles in goede banen te leiden is voorinschrijving absoluut noodzakelijk!
Er zijn 12 vertrektijden voorzien: 10u, 10u40, 11u20, 12u00, 12u40, 13u20, 14u00, 14u40,
15u20, 16u, 16u40 en 17u20.
Gelieve je met onderstaand inschrijvingsformulier aan te melden aan de balie van de dienst
Vrije Tijd tijdens de openingsuren van het gemeentehuis. Je krijgt dan een toegangsbewijs met
een persoonlijke code en het vertrekuur.

INSCHRIJVINGSFORMULIER ‘KLIM NAAR DE BEIAARD’ - Open Monumentendag
Zondag 9 september 2018
Omcirkel het gewenste vertrekuur. Gelieve tijdig aanwezig te zijn en het beginuur te respecteren!
Vertrekplaats: Inkomhal St.Rumolduskerk (Fuérisonplaats, Steenokkerzeel)
10u – 10u40 – 11u20 – 12u – 12u40 – 13u20 – 14u – 14u40 – 15u20 – 16u – 16u40 – 17u20
Naam:

Volgnummer:

Alle bezoekers krijgen op het einde van het bezoek een kleine herinnering. Buiten kan je op enkele
luisterplaatsen het beiaardspel ervaren.
De Open Monumentendag is een samenwerking tussen de gemeente Steenokkerzeel, de
cultuurraad, Kerkfabriek Sint-Rumoldus, Heemkring Ter Ham en de beiaardiers.

OPGELET De volgende lezing vindt plaats op een donderdag i.p.v. vrijdag!
Bedevaartvaantjes”
Hans Geybels is een Vlaams theoloog.
Hij studeerde moderne geschiedenis en godgeleerdheid aan de Katholieke
Universiteit Leuven en de universiteit van Oxford.
Hij promoveerde met een dissertatie over de geschiedenis van de religieuze
ervaring (2004).
Vervolgens werd hij woordvoerder van kardinaal Godfried Danneels.
Zijn academische interesses zijn de relaties tussen de kerk en de media,
religieuze kunst en religieuze volkscultuur.
Hij is eveneens deeltijds docent aan de faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven.
* Vrijdag 26 oktober 2018 door Erwin Horckmans
De herfst en wintermaanden komen er weer aan. Tijd om eens stil te staan
bij enkele typische winterheiligen uit onze streken en hun heidense
oorsprong. Op de feestdagen ter ere van de drie in de titel vernoemde
heiligen, vonden en vinden nogal wat volksgebruiken plaats die duidelijk
een voorchristelijke oorsprong hebben. En die bovendien onderling sterke
gelijkenissen vertonen, zoals het uitdelen van geschenken, het branden van
vuren en gemaskerde bedelommegangen.

Nog geen lid van onze heemkring? Snel uw overschrijving regelen.
Jaarabonnement:

15 euro als lid
25 euro als steunend lid
50 euro als erelid

te storten op het rekeningnummer van de Heemkring Ter Ham
Tervuursesteenweg 772 (bus 1.01) - 1982 Elewijt
IBAN: BE21 8845 0420 0303 - BIC: BBRUBEBB

Bent u uw stamboom aan het opstellen en had u graag
iets opgezocht over uw voorouders?
Voor afspraken contact opnemen met Pieter Peeters
e-mail: pieterpeeters.peeters@gmail.com
Tel: 0495 21 93 00
U bent van harte welkom in ons lokaal De Camme
Tervuursesteenweg 173 1820 Perk
waar ons archief te uwer beschikking staat.

Secretariaat: Bavo Van Olmen
Damlaan 17 - 1820 Steenokkerzeel
Tel 02 751 71 41
Redactie nieuwsbrief: Guy Berckmans
Tervuursesteenweg 772 (bus 1.01) - 1982 Elewijt
Tel: 0479-35 09 49
Mail: terham@heemkringsteenokkerzeel.be
Website: www.heemkringsteenokkerzeel.be

Dank voor de culturele ondersteuning
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