* Zaterdag 26 mei 2018 – WANDELING JOSAPHATPARK TE SCHAARBEEK
Gids Georges Van Hoorickx neemt ons tussen 14.00 en 16.00 uur
mee voor een interessante uiteenzetting en aangename wandeling
in het Josaphatpark te Schaarbeek.
Inhoudelijk situeert hij het park in zijn historische context
met de urbanisatie van Schaarbeek, de opzet, het ontwerp en
de veelzijdige functies.
De sterke urbanisatie van Schaarbeek einde van de 19e eeuw
had onder andere tot gevolg dat de witloofteelt naar onze dorpen
uitbreidde.
Landschapsarchitect Edmond Galoppin (1851-1919) had samen
met gemeentelijk ingenieur Gaston Bertrand de leiding om
het Josaphatpark aan te leggen.
Carpooling of met de trein van 13.21 uur in het station van Vilvoorde.
Inschrijven bij Guy Berckmans via e-mail: guy.berckmans@skynet.be of telefoon: Tel: 02-751 91 22
Deelname € 10,00 te storten op de rekening van de Heemkring Ter Ham BE21 8845 0420 0303
* Zaterdag 23 juni 2018 - UITSTAP NAAR BRUSSEL
MET BEZOEK AAN HET COUDENBERGPALEIS EN HET BELLEVUE MUSEUM
Een ondergronds traject in het spoor van de overblijfselen
van het Paleis van Keizer Karel.
Een boeiende wandeling in de ondergrondse gewelven
van het Koningsplein waardoor u de archeologische
overblijfselen ontdekt van het Coudenbergpaleis dat een
van de hoofdresidenties van Keizer Karel was.
De precieze details volgen later.

Vergeet uw jaarlijks lidgeld niet te storten a.u.b.
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
Haachtsesteenweg 57 - 1820 Steenokkerzeel
IBAN: BE21 8845 0420 0303
BIC: HBKABE22

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.
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Damlaan 17 - 1820 Steenokkerzeel
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Redactie nieuwsbrief: Guy Berckmans
Haachtsesteenweg 57 - 1820 Steenokkerzeel
Tel 02 751 91 22
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Ook uw Heemkring moet meegaan met de tijd en kan
niet meer zonder de digitalisering van bepaalde
“papieren” zaken.
Daarom dachten we dat we dit niet enkel voor
het archief moesten voorzien, maar eveneens voor
heemkundige publicaties.
Voor de leden die liever geen papieren versie van
het ledenblad “De Veerle” ontvangen, bieden
we vanaf de volgende publicatie (Zomer 2018)
de mogelijkheid om deze digitaal te bezorgen.
Indien u hierin geinteresseerd zou zijn, verzoeken wij
u ons hiervan op de hoogte te stellen.
Stuur ons gewoon een e-mail met het verzoek u in
de toekomst een digitale versie van “De Veerle” door
te sturen.
Het jaarabonnement blijft hetzelfde:
15 euro als lid
25 euro als steunend lid
50 euro als erelid
te storten op de rekening van Heemkring Ter Ham
Haachtsesteenweg 57 - 1820 Steenokkerzeel
IBAN: BE21 8845 0420 0303
BIC: HBKABE22

Dank voor de culturele ondersteuning
GDW SECURITY nv
Haachtsesteenweg 56
1831 Diegem
+32 2 720 99 90
info@gdwsecurity.be
www.gdwsecurity.be
IMMO VERVLOET
Tervuursesteenweg 148 - 1820 Perk
Hendrik I lei 22 - 1800 Vilvoorde
+32 2 751 94 60
vilvoorde@immovervloet.be
LEO RAES bvba
Torrekensstraat 14
1820 Steenokkerzeel
+32 2 757 63 57
raes.leo@recordbank.be
BMW TANGHE nv
Haachtsesteenweg 228
1820 Melsbroek
+32 2 751 84 97
www.tanghe.bmw.be
EETCAFÉ “DE 4 VATEN”
Tervuursesteenweg 132
1820 Perk
+32 2 311 89 98
johan@vanno.be

