Beste kringleden,
Tijdens de Kerst- en Nieuwjaarsperiode wensen vele mensen elkaar een goede gezondheid en nog vele jaren toe. Soms spontaan, soms op routine, maar dikwijls ook
gemeend. We maken ons soms druk in onbelangrijke zaken, terwijl een goede gezondheid toch van wezenlijk belang is. Willen we allemaal geen 100 jaren oud worden ?
Nu, onze Kring wensen wij zeker en vast een goede gezondheid toe. En nog vele jaren, zeg ik er graag bij. Blijkbaar hebben de vele voorzitters voor mij dit ook gedaan,
en waren dat steeds opnieuw wijze woorden. Immers, de Koninklijke Oudheidkundige
Kring van het Land van Waas zal dit jaar zijn 150ste verjaardag vieren. En wat nog
meer is, in goede gezondheid.
Deze nieuwsbrief is bedoeld als opwarmer, als geheugensteuntje. We willen en hopen
op een ruime opkomst op de vele activiteiten die we dit jaar plannen. Neem zo snel
mogelijk uw agenda, en noteer de vele data met een rode balpen op de juiste pagina. (Sommigen onder ons zullen dat intikken op hun zakjapanner). Iedere activiteit
is meer dan de moeite waard. Denk ook aan de uitgave van enkele etsen. Een uniek
herinnering van onze werking, en het museum van de stad.
Tot binnenkort !
Chris de Beer,
voorzitter

Overzicht
Januari 2011
Zaterdag 29: algemene vergadering v/d koepel van oudheidkundige kringen.
Uitreiking De Potter-Broeckaertprijs.

Februari 2011
Zondag 20: opendeurdag, waarbij de etsen van het Huis Janssens worden voorgesteld. Onthulling gedenkplaat 150 jaar KOKW en planten van lindeboom.
Dinsdag 22: eerste Mercatorlezing: "Genade Genade" door Gert Gielis, over de
inquisitie in onze streken in de 16e eeuw.

Maart 2011
Donderdag 17: voorstelling buitengewone uitgave over Prosper Thuysbaert te
Lokeren.
Zondag 27: Algemene vergadering K.O.K.W.

April 2011
Dinsdag 26: Steden in kaart: Mercatorlezing door Peter Van Der Krogt over de
Europese steden in de Braun & Hogenberg's stedenatlas, 1572-1617. Organisatie van
het SteM.
Zaterdag 30: Onthulling gedenkplaat 150 jaar KOKW en planten van lindeboom te
Lokeren.

Mei 2011
Zondag 1: erfgoeddag, onthulling platen in Sint-Niklase wijken.
Zondag 22: Academische zitting op het stadhuis van Sint-Niklaas en minitentoonstelling in de hal van het stadhuis. Feestmaal.
Mini-tentoonstelling 150 jaar KOKW van 22 mei tot 11 juli 2011

September 2011
Donderdag 1: Opening tentoonstelling Wase cartografie in het SteM. Voorstelling bijzondere uitgaven.
Tentoonstelling Wase cartografie van 1 september tot en met 6 november 2011.
Dubbel tentoonstelling over cartografie: Het Land van Waas in oude kaarten en
België in kaart: de evolutie van het landschap in drie eeuwen cartografie.
Zondag 11: Open monumentendag
Zondag 18: Rondleiding door Alfred Van Der Gucht in de lopende tentoonstelling,
KOKW in samenwerking met het SteM
Dinsdag 27: Het Land van Waas in oude kaarten, lezing over de Wase cartografie
door Eddy Maes, KOKW in samenwerking met het SteM

Oktober 2011
Zondag 23: kerkhofwandeling met hulde aan dokter Jan van Raemdonck en andere notabelen uit de lokale geschiedenis
Mercatorlezingen door Prof. Thoen.

November 2011
Zaterdag 19: Symposium Wase identiteit & voorstelling Annalen 2011
Mercatorlezingen door Prof. Thoen.
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