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Genootschap voor Heemkunde
Anderlecht
OVERZICHT ACTIVITEITE 1985-1994
1985
6 oktober 1985- Wandeling in St. Pieters Leeuw
Onder de leiding van mevrouw Lutgarde Mertens werd een zeer geslaagde wandeling
gemaakt door St. Pieters Leeuw.
20 november 1985- Art Nouveau
Op genoemde datum werd een diavoordracht gegeven onder de titel “Art Nouveau in België”
door Machteld De Schrijver.
Het publiek was enthousiast.
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1986
23 mei 1986 – “Anderlecht één gemeente - vele gezichten”
Die avond werd door Professor Van Der Haegen een diavoordracht onder de titel “Anderlecht
: één gemeente – vele gezichten !” gebracht.
Het was een reuze succes.
24 augustus 1986 – Wandeling doorheen het Pajottenland
Op die dag werd een wandeling georganiseerd onder leiding van een bestuurslid, de heer Jan
Lanckmans, met vertrek aan de kerk te Neerpede.
14 september 1986 – St. Guidokerk
Als aanzet tot een jaarlijkse activiteit op de zondag vóór de jaarmarkt, werd een geleid bezoek
gebracht aan de St. Guidokerk met commentaar door de heren Lox en Petry.
25 september 1986 - “Hoe maak ik mijn stamboom”
Er werd aan de heer Jos Laporte van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde gevraagd om
een uiteenzettting te geven met voorbeeld en modellen onder de titel “Hoe maak ik mijn
stamboom op” .
16 november 1986 – Algemene Ledenvergadering
Op deze algemene ledenvergadering werd een diareeks gebracht onder de titel “Anderlecht
1900” door bestuurslid, de heer Albert Vanderlinden.

7 december 1986 – Tentoonstelling “ De laatste school in België”
Op die dag werd een geleid bezoek gebracht aan de groots opgevatte tentoonstelling “De
laatste school in België van de Middeleeuwen tot nu” in de ASLK Galerij te Brussel.

12 december 1986 - Diavoordracht “ Hoe bouwde men een kathedraal”.
In opvolging van het geleid bezoek aan de collegiale kerk St. Guido en St. Pieter werd op die
datum een diavoordracht gegeven met als thema “ Hoe bouwde men een kathedraal “ door de
heer Jos Petry.
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1987
27 januari 1987 – Gielis Van Breederyck
Op die datum werd door gewezen deken Tuur Van Der Taelen een voordracht gegeven over
een interessante, maar in de vergetelheid geraakte, Anderlechtenaar Gielis Van Breederyck
die leefde eind 14e en begin 15e eeuw.
Zijn werk was toen aan vernieuwing toe en om dit te verwezenlijken stichtte hij de Priorij van
Zevenborren. Hij oefende een sterke invloed uit maar ging aan tegenwerking ten onder.
Het was een boeiend verhaal.
15 februari 1987- Diavoordracht “Anderlechtse Molens”
Op genoemde datum werd door bestuurslid Jan Lanckmans een diavoordracht gegeven over
de Anderlechtse Molens.
Het werd een uiteenzetting over diverse molens die in belangrijke mate hebben bijgedragen
tot de economische ontwikkeling van de gemeente Anderlecht.
De Zenne en de andere waterlopen, alsook de wind , leverden de drijfkracht voor graanmolens
schors en vollersmolens, slagmolens, slijpmolens e.a. Het is een weinig gekend aspect van
onze lokale geschiedenis.
22 maart 1987 – Zoektocht door Anderlecht
In samenwerking met de oud-leerlingenbond van St. Guido, stelde bestuurslid, Myriam Van
Varenbergh, een zoektocht op door de gemeente waar De Swaene zijn medewerking aan
verleende.
17 mei 1987 – St. Martens Bodegem
Er werd die dag een heemkundige uitstap georganiseerd naar St. Martens Bodegem onder
leiding van een gids van de plaatselijke heemkundige kring “Bodeghave”.
14 juni 1987 – Bezoek aan Strijtem en Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek
In de kerk van Strijtem met haar karakteristieke muurschilderingen werd alle gewenste en
deskundige uitleg verstrekt door een lid van De Swaene, zijnde Mevrouw Machteld De
Schrijver.
Daarna werd er wat gewandeld door Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek onder leiding van een
plaatselijke gids en in de kerk met haar rijke meubilering en haar beroemde retabel werd er
opnieuw geluisterd naar de commentaren van Machteld De Schrijver.
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30 augustus 1987 – Wandeling Groot-Bijgaarden
Op genoemde datum werd onder leiding van ondervoorzitter Myriam Van Varenbergh een
wandeling gebracht langs de verschillende kapellekens waardoor de tocht vol afwisseling liep
van de St. Egidiuskerk, het St. Wivinaklooster, de Wivinakapel en het kasteel van GrootBijgaarden om zo terug te komen op het dorpsplein van Groot-Bijgaarden.

13 september 1987 – St. Guidokerk
Die dag werd er een tweede rondleiding in de St. Guido kerk georganiseerd met uitvoerige
uitleg door een lid van De Swaene, de heer Jozef Lox.
4 oktober 1987 – Algemene vergadering
Die dag werd een algemene ledenvergadering gehouden met op het programma een
heemkundige wandeling naar Scheut gevolgd door koffiemaaltijd en gezellig samenzijn.
27 november 1987 - Europalia
Er werd die dag , onder leiding van Machteld De Schrijver, in samenwerking met het
Davidsfond Anderlecht Centrum, een geleid bezoek gebracht aan Europalia , meer bepaald
aan het Paleis van Karel Van Lotharingen in Brussel.
6 december 1987 – Diareeks “Oostenrijk in vier seizoenen”
Die namiddag werd in het Trefcentrum te Anderlecht een diareeks gegeven door de heer
Albert Vanderlinden in het kader van Europalia Oostenrijk onder de titel “Oostenrijk in vier
seizoenen”.
1987 – herdruk – “Anderlecht door de eeuwen heen”
Onder druk van De Swaene besliste de toenmalige Schepen van Cultuur , de heer Rufin Grijp,
over te gaan tot de herdruk van het quasi onvindbare werk “Anderlecht door de tijden heen”
van de hand van G. Vandenberghe.
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1988
17 januari 1988 – Oud Begijnhof
Er werd een bezoek gebracht, onder leiding van Jan Lanckmans , aan het Begijnhof van
Anderlecht.

14 februari 1988 – Diareeks “Anderlecht vroeger en nu”
Die namiddag werd in het Trefcentrum Anderlecht door bestuurslid, de heer Albert
Vanderlinden, een diareeks gebracht onder de titel “Anderlecht vroeger en nu”.
4 maart 1988 – “Waarheen met de Vlaamse aanwezigheid in Brussel”
Op die avond werd in het Trefcentrum Anderlecht een voordracht gehouden door Professor
Van Der Haegen , geboren en getogen Anderlechtenaar, met als thema “Waarheen met de
Vlaamse aanwezigheid in Brussel”.
12 maart 1988- Tentoonstelling “School open in oorlogstijd”
Op die datum werd een gegidst bezoek gebracht aan de tentoonstelling “School open in
oorlogstijd “ in UFSAL Koekelberg.
In een klaslokaal werd het verloop van een schooldag in het lager en middelbaar onderwijs
weergegeven.
Aan de hand van schoolboeken, kranten , foto’s en een videomontage werd de sfeer
opgeroepen van een tijd waarin het voor de jongeren even belangrijk, zoniet belangrijker, was
te overleven dan te studeren.
27 maart 1988 – Tentoonstelling “verliefd, verloofd, getrouwd”
Op die dag werd een geleid bezoek gebracht aan de tentoonstelling “verliefd, verloofd,
getrouwd” in de ASLK Galerij te Brussel.
Het ging om een overzicht van 500 jaar gewoonten en geplogenheden op het gebied van
verloving en huwelijk.
17 april 1988 – Wandeling Hallerbos
Die zondag werd een lentewandeling georganiseerd in het Hallerbos met als gids bestuurslid
de heer Jozef Lox.
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29 mei 1988 – Diareeks over de Westhoek
Die zondagnamiddag werd een fijne diavoorstelling gegeven over de Westhoek en de
Hoppestoet te Poperinge door bestuurslid, de heer Jozef Lox.
Er werden twee uur prachtige zichten gegeven van een minder bekende uithoek van het land
met de kleurrijke folkloristische hoppestoet in de stad die daaraan haar bekendheid dankt.
28 augustus 1988 – Wandeling Neerpede
Het werkjaar werd afgesloten met een wandeling in het landelijke Neerpede met als gids
bestuurslid, de heer Albert Vanderlinden.
11 september 1988 – Rondleiding St. Guidokerk
Die zondag, net vóór de jaarmarkt, werd om 15 uur opnieuw een gegidste rondleiding
gebracht in de kerk door bestuurslid Jozef Lox.
30 oktober 1988 : algemene ledenvergadering.
Op die dag werd in het Trefcentrum van Anderlecht de algemene ledenvergadering gehouden
voorafgegaan door een diareeks over de wandeling in Neerpede, door bestuurslid, de heer
Albert Vanderlinden.
20 november 1988 : tentoonstelling “The Fifties in België”.
Op genoemde datum werd een geleid bezoek gebracht aan de tentoonstelling “The Fifties in
België” in de ASLK-galerij te Brussel.
27 november 1988 : rondleiding in de Sint-Michiels kathedraal.
Er werd een rondleiding gedaan met technische uitleg door de ingenieur van Openbare
Werken. Interessant waren vooral de opgravingen en de steenhouwers.
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1989

22 februari 1989 : diavoordracht Kuregem.
Op genoemde datum werd door de Anderlechtse opbouwwerker, Mark Dubois, een
diavoordracht gegeven over Kuregem. Aan de hand van de dia’s werden de bestanddelen van
deze oude, dichtbevolkte en multiculturele wijk aangetoond : zowel de Gouden Driehoek, de
Fiennestraat – Brogniezstraat, kleine ring, met de oude herenhuizen van twee of drie
verdiepingen, als de verkrotte buurten van de Dauwwijk (tussen de Bergensesteenweg, het
kanaal, de Liverpoolstraat en de Poincarélaan) waar amper één op vijf huizen beschikt over
stromend water, WC en badkamer kwamen aan bod.
12 maart 1989 : wandeling Anderlecht.
Die namiddag werd een heemkundige wandeling georganiseerd door een bestuurslid, de heer
Albert Vanderlinden, over het stukje Anderlecht, gaande van de Sint-Guidostraat, het
hospitaal, de watertoren van het hospitaal, het Astridpark en de Veeweydestraat.
9 april 1989 : Gemeentehuis Anderlecht.
Op die zondagnamiddag werd een geleid bezoek gebracht aan het gemeentehuis van
Anderlecht. De heer Stiénon verzorgde de rondleiding en verstrekte alle mogelijke uitleg over
dit bouwkundig meesterwerk uit 1879 opgetrokken in Renaissance stijl naar de plannen van
architect Van Ysendijck, die ook de torenspits van de Sint-Guido kerk ontwierp.
9 april 1989 : nationaal museum van het verzet.
Diezelfde datum werd een tweede activiteit georganiseerd, nl. een geleid bezoek aan het
Nationaal Museum van het Verzet. Conservator Jean Brack trok de aandacht op het
uitgebreide en veelzijdige documentatiemateriaal over de weerstand tijdens de tweede
wereldoorlog.
21 mei 1989 : tuinbouwschool.
Op die zondagnamiddag werd een geleid bezoek gebracht aan de Anderlechtse
tuinbouwschool (deze is op dit ogenblik overgebracht naar een andere gemeente).
28 mei 1989 : wandeling Kuregem.
In opvolging van de eerdere diareeks werd een heemkundige wandeling door de wijk
Kuregem georganiseerd met als gids, opbouwwerker Mark Dubois.
4 juni 1989 : tentoonstellingen “De erfenis van de Franse revolutie” en “Het gewest Brussel”.
Op die dag werd een bezoek gebracht aan de tentoonstellingen “De erfenis van de Franse
revolutie” en “Het gewest Brussel”. De eerste ging door in de ASLK galerij en de gids was
niet zo bijster, doch de tweede tentoonstelling werd becommentarieerd door Machteld De
Schrijver, waardoor het geheel zeer goed werd.
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10 september 1989 : rondleiding in de Sint-Guido kerk.
Net als anders werd vóór de Jaarmarkt een rondleiding verzorgd in de Sint-Guido kerk door
de heer Jozef Lox. Diezelfde dag werd door bestuursleden, in het kader van de Open
Monumentendag, ook uitleg gegeven in het Erasmushuis, het oud Begijnhof en het
Vandenpeerenboomhuis.
24 september 1989 : wandeling Peterbos en Moortebeek.
Op die dag werd een heemkundige wandeling georganiseerd in genoemde wijken onder
leiding van opbouwwerker Mark Dubois. De tuinwijk Moortebeek dateert van 1932. Ze werd
gebouwd door de coöperatie van arbeiders die een goedkope woning wensten te betrekken.
De buildings van Peterbos zijn vanaf 1960 gebouwd, gedeeltelijk door de Anderlechtse
Haard, gedeeltelijk door de maatschappij Assam. Dit was een zeer leerrijke wandeling.
30 oktober 1989 : diavoordracht Japan.
Op genoemde datum werd door Machteld De Schrijver een boeiende diavoordracht gebracht
over Japan. Onze aandacht werd gevestigd op de Japanse toren te Laken, een binnenin
uitbundig versierd gebouw dat in 1905 door toedoen van Koning Leopold II werd voltooid.
5 november 1989 : bezoek aan de Japanse toren.
In opvolging van de diavoordracht werd een geleid bezoek gebracht aan de Japanse toren met
uitleg door Machteld De Schrijver. Deze toren was niet meer toegankelijk sedert 1947 en was
uitzonderlijk in 1989 even open voor een kleine tentoonstelling vooraleer de restauratie zou
beëindigd worden.
12 november 1989 : wandeling Het Rad.
Op die datum werd een heemkundige wandeling georganiseerd door opbouwwerker Mark
Dubois door de Anderlechtse wijk Het Rad. Het is een tuinwijk waarbij bijzondere aandacht
gevestigd werd op de gedeeltelijk uitgevoerde renovatie van de wijk en waarbij ook aandacht
besteed werd aan de metrowerken en de rol van het kanaal.
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1990
14 januari 1990 : algemene ledenvergadering.
Deze vergadering ging zoals gebruikelijk door in het Trefcentrum. Ze werd opgeluisterd door
een diavoordracht over “Het kind in de kunst” door Machteld De Schrijver. Op een boeiende
en eerder ludieke manier werd getoond hoe het kind eeuwenlang beschouwd en behandeld
werd als een kleine volwassene en hoe pas rond 1800 het accent steeds meer komt te liggen
op de eigen leef- en denkwereld van het kind.
26 april 1990 : onze familienaam.
In samenwerking met het Davidsfonds Anderlecht Centrum werd een voordracht gehouden
met als thema “Onze familienaam : oorsprong, ontwikkeling en betekenis” door de heer Jos
Laureys.
27 mei 1990 : tentoonstelling “Van rank tot drank”.
Onder leiding van Machteld De Schrijver werd een bezoek gebracht aan de tentoonstelling
“Van rank tot drank” die een overzicht gaf van 2000 jaar invoer en verbruik van wijn in onze
gewesten. Het geheel ging door in de tentoonstellingsruimte van de ASLK te Brussel.
30 september 1990 : Trammuseum Schepdaal.
Er werd op die dag een bezoek gebracht aan het trammuseum te Schepdaal. Het was zeker de
moeite waard gezien het museum dreigde te verdwijnen.
9 december 1990 : tentoonstelling “Dynastie en cultuur”.
Er werd een gegidst bezoek gebracht aan de tentoonstelling “Dynastie en cultuur” in de
ASLK te Brussel. Er was een enorme opkomst.
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1991
12 maart 1991 : diamontage “Brussel door de eeuwen heen”.
De heer Jan De Koster bracht een boeiende diareeks met als thema “Brussel door de eeuwen
heen”. De diareeks nam ons mee op ontdekkingstocht door Brussel, waarbij de start gegeven
wordt meer dan duizend jaar geleden.
1 mei 1991 : natuurwandeling.
Onder leiding van mevrouw Margriet De Ridder werd een mooie natuurwandeling
georganiseerd langs rustieke wegeltjes te Dilbeek.
8 mei 1991 : Diavoordracht : kunststijlen.
Die avond werd een diavoordracht gegeven door mevrouw Machteld De Schrijver met als
thema “kunststijlen”. Er werden voorbeelden getoond vanaf de periode van de vroege
middeleeuwen tot de tijd van de dolle jaren en de periode van 1950, met aandacht voor
architectuur, schilder- en beeldhouwkunst.
29 augustus 1991 : wandeling Centrum Anderlecht.
Onder de kundige leiding van medebestuurslid, de heer Jan Lanckmans, werd er gewandeld
vanuit het centrum van Anderlecht, over de Marchandstraat, het Klein Eiland, de wijk rond de
oude wolfabrieken D’Aoust, en het Rad om dan over de Marius Renardlaan terug te komen
naar het centrum.
13 oktober 1991 : Kruidenwandeling door Dilbeek.
Er werd een wandeling door Dilbeek georganiseerd door mevrouw Margriet De Ridder. Zij
gaf uitleg vanuit een meer geologisch oogpunt.
27 november 1991 : diavoordracht “Waar het begon – Turkije : op de brug tussen Oost en
West”.
Op genoemde avond werd in het Trefcentrum een diavoordracht gegeven door de gekende
voordrachtgever Michel Annys over Turkije, een fascinerend land, dat een bruggehoofd is
tussen twee continenten.
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1992
26 januari 1992 : algemene ledenvergadering.
Dit was een belangrijke ledenvergadering gezien het ging om het vieren van het vijftienjarig
bestaan van De Swaene en het doorgeven van de Voorzittershamer door Jan De Keersmaecker
aan Myriam Van Varenbergh. Met een diareeks door de heer Albert Vanderlinden over de
vijftienjarige activiteiten van De Swaene werd het geheel een echte bijblijver.
29 februari 1992 : Gueuze brouwerij.
Onder leiding van ons nieuw lid, Paul Van Beeck, werd een bezoek gebracht aan de Gueuze
brouwerij Cantillon in de Gheudestraat te Anderlecht.
10 mei 1992 : Joods gedenkteken.
Op die dag werd een geleid bezoek gebracht aan het nationaal gedenkteken der Joodse
martelaren van België (Joodse Martelarensquare) en aan de Joodse synagoge (Kliniekstraat)
op het grondgebied Anderlecht. Beide plaatsten zijn normaal niet voor het grote publiek
toegankelijk doch uitzonderlijk werden ze opengesteld voor onze leden.
24 mei 1992 : tentoonstelling “Muziek in stripverhalen”.
Er werd die dag een bezoek gebracht aan het Stripmuseum en meer in het bijzonder aan de
tentoonstelling “Muziek in stripverhalen”. Er werd goede uitleg gegeven, ook over het Art
Nouveau gebouw waarin het museum gevestigd is en over de striptekeningen.
13 juni 1992 : het Breughelhuis.
Voorafgaandelijk werd in het Museum voor Oude Kunst door de heer Jef De Keyzer uitleg
gegeven over Breughel als schilder. Daarop volgde een wandeling door de Hoogstraat en
werd een bezoek gebracht aan het Breughelhuis dat in handen is van de familie Heulens. Deze
hebben als echtpaar van 1943 tot 1964 gewoond in de Aumalestraat 5 te Anderlecht.
30 augustus 1992 : wandeling in Neerpede.
Er werd die dag een heemkundige wandeling georganiseerd door Neerpede onder de kundige
leiding van de heer Jan Lanckmans. Onder weg vergaste hij op vertellingen, anekdotes,
geschiedkundige uitleg en informatie over fauna en flora van het gehucht Neerpede.
12 september 1992 : tentoonstelling “Voetbal en Anderlecht”.
Op die dag werd een bezoek gebracht aan de tentoonstelling georganiseerd door het
gemeenschapcentrum De Rinck onder het thema “R.S.C.A. sedert 1908”. Het ging om een
unieke overzichtstentoonstelling over meer dan 80 jaar topvoetbal in het Anderlechtse
Astridpark.
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13 september 1992 : Vandepeerenboomhuis.
Naar aanleiding van de Open Monumentendag werd door de Voorzitter van De Swaene,
Myriam Van Varenbergh, een historische uitleg gegeven over het Vandepeerenboomhuis.
27 september 1992 : Kanaaltocht.
Die dag werd in de namiddag een gegidste kanaaltocht georganiseerd onder het thema
“Brussel : een kanaal, fabrieken en mensen”. Het vertrek gebeurde aan de Sainctelettebrug te
Brussel maar verliep voor het grootste deel over het grondgebied Anderlecht.
11 oktober 1992 : verbroedering Kortenberg
Wij nodigden de leden van de Kortenbergse heemkring uit. Zij kregen geleide rondleidingen
in het Erasmushuis, het Oud Begijnhof, de Sint-Guido kerk en een wandeling door het
centrum van Anderlecht.
7 november 1992 : Gueuzemuseum.
Op die dag werd een geleid bezoek gebracht aan het Gueuzemuseum van Anderlecht, gezien
er die dag ook een open brouwdag was. Het geuzemuseum is gevestigd in de Brouwerij
Cantillon.
15 november 1992 : Begijnhofwijk.
De heer Roggeman en Mevrouw Ruysen hebben een boeiende wandeling georganiseerd door
de Brusselse Begijnhofwijk. In de Begijnhofkerk, die uitzonderlijk open was, werd door een
kunsthistorica, mevrouw Ruysen, degelijke uitleg gegeven over de kunststijlen.
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1993

17 januari 1993 – Algemene Ledenvergadering
Er werd die dag een algemene ledenvergadering georganiseerd in het Trefcentrum te
Anderlecht .

31 januari 1993 : tentoonstelling “Sirenen en meerminnen”.
Op die zondagnamiddag werd een geleid bezoek gebracht aan de tentoonstelling “Sirenen en
meerminnen” in de ASLK-Galerij te Brussel .
13 februari 1993 : Kunstwerken in de metro.
In samenwerking met het Davindsfonds Anderlecht Centrum werd onder leiding van Leo
Camerlynck, verbonden aan de MIVB, een bezoek gebracht aan een aantal kunstwerken in de
Brusselse metro. De aanwezigen waren laaiend enthousiast.
11 maart 1993 : diavoordracht “Molenkunde en molens”.
De Anderlechtenaar Jan Delcour, zelf in zijn vrije tijd molenaar, bracht een zeer boeiende
diavoordracht over molenkunde en molens in Anderlecht. Hij liet zich voor een deel bijstaan
door de heer Jan Lanckmans. Het was een overdonderend succes.
17 april 1993 : R.S.C.A.
Er werd een geleid bezoek gebracht achter de schermen van de Anderlechtse voetbalclub. De
opkomst was meer dan overweldigend.
25 april 1993 : de Semse.
Wij nodigden de leden van het genootschap voor heemkunde “de Semse” uit Zemst uit en
zorgden voor een boeiende rondleiding door onze eigen gemeente.
20 juni 1993 : Kortenberg.
Die zondagnamiddag werd een verzusteringsnamiddag georganiseerd met de heemkundige
kring Kortenberg in dezelfde gemeente. Er werd een geleid bezoek gebracht aan de abdij van
Kortenberg, de Ijskelder van Everberg, het kasteel van Mérode, de kerk van Everberg en de
grafmonumenten van de familie de Mérode en van de prinsen van Monaco alsook een geleid
bezoek aan het dorpscentrum met 30 gerestaureerde huizen en de merkwaardige kerk van
Erps-Kwerps.
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2 oktober 1993 – Tentoonstelling “Molen van Woluwe”
Die zaterdagnamiddag werd een geleid bezoek gebracht aan de tentoonstelling over de
geschiedenis van de molens te Sint-Lambrechts-Woluwe en in de omgeving van Brussel
gevolgd door een exclusief bezoek aan de molen van Woluwe zelf onder leiding van de heer
Jan Delcour.

21 november 1993 – “Brussel Hoofdstad ook woonstad”
Deze tentoonstelling, die doorging in het Arsenaal, een prachtig gerenoveerde Brusselse
kazerne gelegen op de L. Schmidtlaan te 1040 Brussel, toonde een overzicht van huidige en
nieuwe plannen voor Brussel
12 december 1993 – Museum Bruxella 1238
Die zondagvoormiddag werd een geleid bezoek gebracht aan dit ondergrondse museum dat
normaliter, op dat ogenblik, niet voor particulieren toegankelijk was.
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1994
16 januari 1994 – Algemene Vergadering
Op de algemene ledenvergadering werd een diareeks verzorgd door de heer Albert
Vanderlinden rond het thema “De Meir”, een Anderlechts rondpunt gelegen in de wijk “Het
Centrum” van Anderlecht op de grens met de wijk Veeweyde en ter hoogte van het
Astridpark.
13 februari 1994 - Vredegerecht
Er werd een uitzonderlijk bezoek gebracht aan het Anderlechtse Vredegerecht met een
uiteenzetting door de hoofdgriffier, de heer Van Dijck.
5 maart 1994 – Tentoonstelling “Hooglied”
Deze tentoonstelling in het Paleis voor Schone Kunsten te Brussel werd bezocht onder de
kundige leiding van Machteld De Schrijver.
De tentoonstelling stond in het brandpunt van de actualiteit omdat overal ter wereld er
tentoonstellingen van vrouwelijke kunstenaars georganiseerd worden maar nergens werd zo
ver in de tijd en in het onderwerp teruggegaan als hier.
De rondleiding was zeer goed en de gids was bovendien zeer boeiend waardoor alle
aanwezigen uiterst tevreden waren.
10 april 1994 – Joodse kunstschatten
Omwille van het Joodse Paasfeest werd het bezoek aan de tentoonstelling “Joodse
kunstschatten” uitgesteld tot genoemde datum.
Uiteindelijk heeft de Voorzitter, Myriam Van Varenbergh , zelf de rondleiding moeten
verzorgen op basis van teksten die ze had opgezocht.
Deze tentoonstelling toonde een uitzonderlijke collectie voorwerpen en prenten die verband
houden met de Joodse cultus en traditie. Het oudste voorwerp van de collectie dateerde van
het laatste kwartaal van de 16e eeuw.
Er werd op deze expositie, voor de eerste keer, een 30 tal voorwerpen getoond, onder meer
zilverwerk en textiel tussen 1810 en heden die in België werden vervaardigd.
24 april 1994 : wandelzoektocht.
Myriam Van Varenbergh organiseerde, in samenwerking met gemeenschapscentrum De
Rinck, een wandelzoektocht door de gemeente. Het was opnieuw een enorm succes.
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29 mei 1994 : Verbroedering “De Semse”.
Die dag gingen wij op verbroedering naar Zemst. Wij werden onthaald in de Schranshoeve te
Eppegem en kregen daarna een rondrit onder de kundige leiding van een plaatselijke gids
door de vijf deelgemeenten van Zemst, te weten Zemst, Weerde, Elewijt, Eppegem en
Hofstade.

12 juni 1994 : Watermolen van Pede.
De watermolen van Pede heeft sinds de maand mei 1994 het voorwerp uitgemaakt van
restauratiewerken. Het leek dan ook het gepaste moment om, onder leiding van de heer Jan
Delcour, een bezoek te brengen aan één en ander. Daarna maakten wij een kleine wandeling
in de streek die bekend is, o.a. door de schilderijen van Pieter Breughel. De leiding van de
wandeling werd ter harte genomen door Myriam Van Varenbergh.
28 augustus 1994 : museum voor het stedelijk vervoer.
Om het werkjaar af te sluiten, werd een geleid bezoek gebracht aan het museum voor stedelijk
vervoer te Brussel en werd met een historische tram de lijn Woluwe-Tervuren gereden.
2 oktober 1994 – Papiermolen Alsemberg
Die namiddag werd een bezoek gebracht aan het pas dat jaar nieuw geopende museum
Herisem te Alsemberg.
Het gaat hem om een papiermolen dat als eco-museum voor papier , karton en
aandrijftechnieken zijn deuren geopend had.
16 oktober 994 – Vrijheidswijk
Die namiddag werden we op rondleiding genomen door de Brusselse Vrijheidswijk.
Er werd een bezoek gebracht aan het neoklassieke Barricadenplein, het Vrijheidsplein, de
Congreskolom, het Rijksadministratief Centrum en de Onze-Lieve-Vrouw ter Sneeuwwijk.
Het geheel ging door onder leiding van Machteld De Schrijver.
27 november 1994 - Veeartsenijschool
Gezien de Veeartsenijschool dreigde te verdwijnen, leek het moment aangebroken om
onmiddellijk een geleid bezoek aan deze school te brengen die gevestigd was in de
Veeartsenijstraat te Anderlecht.
Mevrouw Annemarie Swaelens heeft een boeiende uitleg gegeven over de gebouwen en de
historiek.

