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Nieuwsbrief 28    mei -juni 2019 
 

 

Open deur in het depot op het doksaal  

Maquette Basiliek en Antependium    

   

          Geschied - en Heemkundige Kring Kortenbos         
  

                       E - Mail:  ghk.kortenbos@gmail.com 
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Beste erfgoedvriend(innen), 

Wij kunnen met een goed gevoel terugdenken aan een geslaagde erfgoed dag 

op zondag 28 april 2019 met als thema “Hoe maakt je het”. Onze opdracht 

”een depot inrichten is niet voor dummies” Er was ruime belangstelling voor de 

o.a. de mooie maquettes van de zes kapellen (allemaal aan Onze Lieve-Vrouw 

gewijd), deze werden gemaakt door mevrouw Lamens Hasseltsesteenweg 

Kortenbos tussen 1980 en 1986, de mooie edellieden kostuums waar de kraag 

werd versierd met Brugse kant, het antependium(19de eeuw): dit is de 

bekleding aan de voorkant van een altaar of een kansel in de vorm van stof, 

hout of edelmetaal. Als een stoffen antependium wordt gebruikt, dan wordt 

dit voorzien van de van toepassing zijnde liturgische kleuren. De kazuifel en 

stola van de priester is dan in dezelfde kleur. De kazuifelkast waarin de oude en 

waardevolle liturgische textiele worden liggend bewaard in schuiven, in de 

paramenten-kasten in de torenkamer worden de zware koorkappen met op de 

achterzijde het koorkapschild opgehangen op verstevigde kapstokken die wij 

bekleed hebben met isolatiebuis en op de koorkappen komen kappen die de 

schouders bekleden. Ook de wit-rode en wit-zwarte misdienaars en lectoren 

kleden worden er bewaard.  

 Alle processie klederen en allerlei stukken zoals draagborden, wimpels enz. 

werden gesorteerd en bewaard in kartonnen dozen deze werden voorzien van 

etiketten met de inhoud erop.  

Wij mochten op veel bezoek rekenen. De bezoekers waren verwonderd dat de 

parochie Kortenbos zo een rijke verzameling heeft van liturgische textiele en 

dat deze met de nodige eerbied worden bewaard! 

Wij danken de kerkraad omdat de Geschied- en Heemkundige Kring Kortenbos 

deze opdracht “Inrichten van depot “heeft goedgekeurd. Mede dankzij de 

financiële steun van de provincie Limburg en van Erfgoed Haspengouw konden 

wij dit project tot een goed einde brengen. De mensen van Erfgoed 

Haspengouw bedanken wij voor de vele uren waarin alle objecten werden 

gemeten, gefotografeerd en opgeslagen in de databank van erfgoed plus. 

Wij zijn in 2013 begonnen met de inventaris, van de koperen en zilveren 

objecten zoals de kelken met pateen, cibories, monstransen enz. Daarna was 

het de beurt aan het liturgische gewaden. Wij mogen tevreden zijn dat wij dit 

immense werk kunnen verder geven aan de komende generaties. Zodat zij 

kunnen kennismaken met het rijke verleden van het bedevaartsoord 
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Kortenbos. Vele van de erfstukken zijn schenkingen van edellieden maar ook 

van gewone mensen, niet alleen uit dank voor genezingen maar ook voor de 

geestelijke steun die zij mochten ontvangen. Dit erfgoed moet gekoesterd 

worden! 

 Een speciaal dankwoord voor Ivo de koster die steeds bereid was om te helpen 

en tenslotte mogen wij de bestuursleden van de Geschied- en Heemkundige 

Kring Kortenbos niet vergeten die dit alles hebben mogelijk gemaakt. 

Meimaand is Mariamaand en zeker te Kortenbos is men dit niet vergeten. 

Naast de bedevaarten van de omliggende parochies, zijn er de bedevaarders 

die even een bezoekje brengen en een kaars branden. 

Tradities zoals de Opening van de meimaand met de vespers door de paters 

Norbertijnen, daarna volgen de auto- en fietszegening, klein-dieren en 

Paardenzegening en de Mariaprocessie met het miraculeuze Mariabeeldje, 

bedevaart van de federatie Samana   Sint-Truiden en als afsluiter de bedevaart 

van de fruittelers en landbouwers.   
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Programma  

Mei 

Dinsdag 14 mei 2019 – 19.30 

Lezing ingericht door Heemkunde Brustem 

Exclusieve kaart van plaatsen in het dorp waar de Duitse installatie zich 

bevonden tijdens WO II; 

Inkwartiering bij burgers van Duitse en Amerikaanse militairen; 

Bespreking werking genootschap ’de oude vrijheid” – evaluatie tentoonstelling, 

zomerwandelingen en toelichting van de op stapel staande evenementen. 

Waar: raadszaal oud gemeentehuis Brustem Singelplein Brustem – 19.30 

 

 

Woensdag 15 mei 2019 - 20.00 

Lezing ingericht door de Geschied- en Oudheidkundige kring Sint-

Truiden 

‘Water als bron van leven in het Sint-Truidens verleden” 

Lezing door Mevrouw Puck Claes.  

Water heeft altijd een grote rol gespeeld om te leven en te werken. 

Ook Sint-Truiden kon maar ontstaan en groeien als er water in de omgeving 

was. Kom luisteren naar deze boeiende voordracht die met dit thema opnieuw 

actueel is.   

Waar: benedenzaal van museum De Mindere -20.00 
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Woensdag 22 mei 2019 Nocturne 20.00’ met gids. 

  Dubbeltentoonstelling Kunst aan de boorden van de Herk  

 

 

De Herk is een riviertje in Limburgs Haspengouw. De waterloop 
ontspringt in Rukkelingen-Loon nabij de provinciegrens Limburg 
- Luik. Extra gevoed wordt ze ter hoogte van Sint-Lambrechts-
Herk door de instromende Mombeek.  

De Commissie voor Beeldende Kunsten werkte voor dit unieke 

project samen met andere gemeenten langs de Herk en ging 

uitleenovereenkomsten aan met maar liefst zeventien 

kerkfabrieken. In de prachtige neogotische kapel van de zusters 

Ursulinen is er een tentoonstelling met religieuze beelden 

tapijten en reliekhouders uit kerken aan de boorden van de 

Herk. Daarna bezoeken we in De Markthallen de werken van 

hedendaagse kunstenaars die werkten of nog werken, leefden 

of nog leven aan de boorden van de Herk. 

22 kunstenaars leveren dertig beelden voor de expo in De 
Markthallen. Het gaat om Anne Bonné, Raoul Chanet, Raf 
Cleeremans, Marc Cox, Walter Daems, Jos Damien, Jos Knaepen, 
Hans Laagland, Ludo Laagland, Urbain Mulkers, Leon Pringels, 
Gert Robijns, André Smeets, Gerda Steegmans, Emiel Strauven, 

 



 

6 
 

 

Louis Strauven, Lode Taeymans, Toon Thijs, Ludo Thys, Tony Van 
Os, Armand Van Rompaey en Gaston Wuestenbergs.   

 
Wij vertrekken om 19h00 parking het “Norbertusheem”.  

Voor personen die zelf naar Herk-de-Stad rijden, wij komen samen aan de 

ingang van de kapel van de Ursulinen deze is gelegen tegenover de ingang van 

het revalidatiecentrum Dietseteenweg 3. 

Parking voor de kapel en ook aan het politiegebouw. 

De inkom is gratis en achteraf wordt er een drankje aangeboden. 

 

In de maand mei en de eerste zondag van juni zal de beiaard weer over 

Kortenbos te horen zijn van 14.00 tot 15.00. De beiaardiers Noel Reynders en 

Frederick Cipriani zullen de mooiste Maria composities spelen.  

Geniet van de mooie klanken. 

 Juni 

Het eerste weekend van juni is het Open Kerkendagen Vlaanderen 

Dinsdag 11 juni 2019 – 19.30 

Lezing ingericht door Heemkunde Brustem 

De geschiedenis van Brustem 

 Waar: raadszaal oud gemeentehuis Brustem Singelplein Brustem – 19.30 

Dinsdag 25 juni 2019 - 13.30 

Met een begijntje op stap 

Wij bezoeken het begijnhof en het begijnhofmuseum “Beghina”  te Tongeren. 

Laat je door een écht begijntje mee op sleeptouw nemen door het begijnhof 

en het begijnhofmuseum. Met boeiende feiten en sappige anekdotes 

dompelt ze je onder in een lang vervlogen begijnhofwereld. In de 

middeleeuwse kelder geniet je van een kopje koffie of thee met een stukje 

‘begijnentaart met vruchten uit den boomgaard’. Sluit je bezoek af met een 
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biologisch kruidenbiertje ‘Het Dagelyckx Bier’ (8°) of een 

vlierbloesemlimonade. 

Wij vertrekken parking Norbertusheem om 12.30 

De gids verwacht ons om 13.30 aan het begijnhofmuseum –  

Onder de Linde 12  

Inkom 12 euro per persoon en taart koffie/thee en 

kruidenbiertje/vlierbloesemlimonade 

Wie mee wil op de uitstappen gelieve een bestuurslid te verwittigen. 

We carpoolen 

     

 

 

 

Wij ontvingen van Jos Valley een tekst over stro, stro daar zit veel 

volkswijsheid in. 

Veel leesgenot.  
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                       Strobewerkingstoestel 

En zo zit het voorjaar erop en gaan we de zomer begroeten. 

Wij wensen iedereen twee fijne warme en zonnige maanden toe. 

 
 
 De volgende nieuwsbrief verschijnt in september 2019  
Je kan ook inschrijven per email ghk.kortenbos@gmail.com  
Bezoek ook onze website waar wij het nieuws en foto’s van het programma 
van de Kring laten zien.  
Website https://ghk-kortenbos.jimdo.com  
 
 

Hier vindt u de namen van de bestuursleden en hun telefoonnummer.  
Vanelderen Monique Voorzitster 0474/77.76.04  
Wintmolders Fernand Penningmeester 0478/73.27.63  
Vanstraelen Agnes Secretaris 0475/31.04.49  
Christiaens Jacqueline Bestuurslid 011/31.46.58  
Smets Ria Bestuurslid 011/31.50.34  
Achten Ghislain Bestuurslid 011/31.60.06 
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