
Sinds de aanstelling van het nieuwe bestuur (mei 2013) werd er druk gesleuteld aan 
de interne organisatie van de K.G.O.K.H. met het oog op een efficiëntere werking, 
een verhoogde inzet en een grotere dynamiek. Omdat slagkrachtig vergaderen, 
beslissen en uitvoeren met zestien bestuursleden geen evidentie is, werden de 
algemene bestuursvergaderingen teruggebracht tot vier en werden er tien kleinere 
werkgroepen opgestart, die op tal van terreinen (administratie, publicaties, digitale 
media, heemschut, publieksactiviteiten…) aan de slag zijn gegaan. Zij hebben een 
grote mate van vrijheid gekregen om op hun werkterrein initiatieven te ontplooien. Op
die manier zal de Kring, nog meer dan voorheen, gebruik kunnen maken van de 
kennis en expertise die bij de leden van het bestuur en van het adviescomité 
aanwezig zijn.

Er zijn werkgroepen die zich continu met één domein van bestuurlijke taken 
bezighouden, andere die aan bepaalde (permanente of tijdelijke) projecten werken. 
De functie van elke werkgroep blijkt uit zijn benaming. De werkgroepen die geregeld 
vergaderen hebben een voorzitter/secretaris. De overige zijn eerder informeel en 
bestaan uit bestuursleden die vooral op individueel initiatief de belangen van de 
Kring behartigen of zijn doelstellingen nastreven.

Hieronder vindt u een overzicht (momentopname) van de verschillende werkgroepen 
en hun (losvaste) leden (in willekeurige volgorde):

1) Digitalisering

Deze werkgroep ontfermt zich over de digitale communicatie naar leden en 
geïnteresseerden toe (website, Facebook, (H)AL(L)Ert (de e-nieuwsbrief) …) en 
streeft ernaar op termijn Web 2.0-toepassingen voor een ruim doelpubliek te 
realiseren, zoals een Tiki-Toki (interactieve tijdlijn met afbeeldingen en korte teksten) 
van de Halse geschiedenis of e-boeken met oudere jaargangen van Hallensia en 
Verhandelingen (en mogelijk ook van vooroorlogse uitgaven als Hallensia Oude 
Reeks (van M.-J. Van Den Weghe) en Gedenkschriften). Zelfs de ontwikkeling van 
apps voor tablets en smartphones behoort (op termijn) tot onze ambities. E-mail: 
digitalisering@hallensia.be.

Samenstelling:

- Hans Lories (voorzitter, ondersteuning qua hard- en software)

- Christian Lerinckx (Facebook, opmaak (H)AL(L)Ert, UiTinVlaanderen-databank…)

- Jurgen Vandebotermet (website inhoudelijk en technisch, blogberichten, 
inhoudelijke samenstelling (H)AL(L)Ert, Tiki-Toki technisch…)

- Dirk Vandenplas (scannen, blogberichten…)

- Marcel Franssens (scannen, voorzitter digitaliseringsproject Brouwerij-eindwerken)

mailto:digitalisering@hallensia.be


- Guy Lernout (Tiki-Toki inhoudelijk)

- Christa Petit (Facebook)

2) Activiteiten

De Kring organiseert elk jaar een aantal gegidste wandelingen en lezingen en om de 
paar jaar een tentoonstelling. De volgende leden zijn op dit terrein actief:

- Rudolf Verleyen (wandelingen en tentoonstellingen Buizingen)

- Guy Lernout (wandelingen Buizingen, lezingen)

- Dirk Vandenplas (wandelingen, lezingen en tentoonstellingen Lembeek)

- Christa Petit (wandelingen, lezingen en tentoonstellingen Lembeek)

- Marcel Franssens (wandelingen Essenbeek, lezingen)

- Christian Reumont (tentoonstellingen)

- Jurgen Vandebotermet (lezingen)

3) Wereldoorlog I

Een spin-off van de werkgroep Activiteiten is de werkgroep Wereldoorlog I. Die zette 
een tentoonstelling op over Halle (en zijn huidige deelgemeenten) tijdens de Eerste 
Wereldoorlog. Deze expositie, die gedurende februari 2016 in de Oude Post te zien 
was onder de naam “Les Allemagnes sont là !”, trok meer dan 1.500 bezoekers ! Aan
dit project werkten, naast bestuursleden van de Kring, ook externe vrijwilligers en 
medewerkers van de dienst META (Den AST) en van de Erfgoedcel Pajottenland & 
Zennevallei mee. E-mail: W.O.I.@hallensia.be 

Samenstelling:

- André Vancutsem (voorzitter en secretaris)

- Dirk Vandenplas

- Guy Lernout

- Vic Lories

- Rudolf Verleyen

- Annelies De Laender

- Evelien d’Haese (Erfgoedcel P&Z)
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- Peter François (META)

- Joël Ocula (extern)

4) Financiën en ledenadministratie

Een vereniging kan niet functioneren als zijn boekhouding en ledenadministratie niet 
op orde zijn. De volgende bestuursleden zorgen daar continu voor:

- Jean-Claude Vanderpoorten (financiën en boekhouding)

- Christian Reumont (financieel commissaris en ledenadministratie)

- Christian Lerinckx (ledenadminstratie, statistieken en grafieken, verzending)

- Dirk Vandenplas (juridisch advies)

5) Promotie

Deze werkgroep heeft tot doel de vereniging te promoten bij leden en niet-leden. Hij 
richt zich vooral op ledenwerving en marketing en werkt nauw samen (in 
kruisbestuiving) met werkgroepen 1) en 4).  E-mail: promotie@hallensia.be 

Samenstelling:

- Christian Reumont (voorzitter)

- André Vancutsem

- Christian Lerinckx

- Jurgen Vandebotermet

- Dirk Vandenplas

6) Publicaties

Een continu werk is de publicatie van onze tijdschriften Hallensia, Hallensia Plus en 
Verhandelingen. De volgende leden van het bestuur en het adviescomité vormen de 
redactieraad, die zich met hart en ziel inzet:

- Raymond Clement (hoofdredacteur Hallensia)

- John Gheysels (lay-out Hallensia, Hallensia Plus, Verhandelingen)
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- Jurgen Vandebotermet (redactielid Hallensia, hoofdredacteur Verhandelingen en 
Hallensia Plus)

- Guy Lernout (redactielid Hallensia)

- Dirk Vandenplas (redactielid Hallensia)

- Herman Vandormael (corrector Hallensia)

- Willy Everaert (huisfotograaf Hallensia)

- Marcel Franssens (redactielid Hallensia Plus)

E-mail: redactie@hallensia.be 

7) Heemschut/Erfgoedwacht

Deze werkgroep bekommert zich om bedreigde of verwaarloosde gebouwen (zoals 
de villa Servais), monumenten (bv. de grafkapel van de familie Claes te Lembeek), 
artefacten (bv. de Romeinse tumuli in Buizingen en de prehistorische grafheuvels in 
het Hallerbos) en documentaire collecties, en is tevens het team dat acties 
onderneemt om het verleden in het Halse straatbeeld maximaal zichtbaar te houden 
(door bv. gepaste straatnamen voor te stellen of mementoborden aan te brengen).

Samenstelling:

- Jurgen Vandebotermet (voorzitter)

- Vic Lories (Essenbeek)

- Rudolf Verleyen (Buizingen)

- Dirk Vandenplas (Lembeek)

8) Kasteeltoren Buizingen

De kasteeltoren van Buizingen, oorspronkelijk een onvervalste donjon uit de volle 
middeleeuwen, is vrijwel zeker het oudste bouwkundige monument uit groot-Halle. 
Omdat het wellicht ook de enige niet-beschermde donjon in Vlaanderen is, werd er 
einde 2014 een tijdelijke werkgroep opgericht om dit waardevolle stuk onroerend 
erfgoed met zijn ingewikkelde verbouwingsgeschiedenis nader te bestuderen en een 
beschermingsprocedure op te starten, opdat de kasteeltoren als monument zou 
geklasseerd worden.

Samenstelling:

- René Borremans (archeoloog)
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- Rudolf Verleyen

- Guy Lernout

- Marcel Franssens (advies)

- Willy Everaert (fotograaf)

9) Basiseducatie

Deze werkgroep werd opgericht begin 2016 met het oog op historische educatie van 
de schoolgaande jeugd. E-mail: educatie@hallensia.be

Samenstelling:

- Annelies De Laender

-  Raymond Clement

- Christian Lerinckx: werkte een historische wandeling met opdrachten doorheen de 
binnenstad uit, gericht naar kinderen van de lagere school

10) Bibliotheek, voorraad publicaties, bestuurlijk archief

Na meer dan negentig jaar werking had de Kring een ontzagwekkende 
(ongesorteerde, ongeïnventariseerde en dus onwerkbare) massa boeken en 
tijdschriften verzameld, bestaande uit heemkundige ruilabonnementen en 
naslagwerken (vaak in slechte staat vanwege erbarmelijke opslag in de catacomben 
van het Jezuïetencollege), de eigen voorraad onverkochte publicaties en een archief 
met bestuurlijke documenten (briefwisseling, bruikleenovereenkomsten…), alles bij 
elkaar meer dan tien kubieke meters “bedrukt papier”. Om dit alles te sorteren, te 
inventariseren, te archiveren en het overbodige te verkopen, weg te schenken of te 
vernietigen, werd deze werkgroep opgericht. Sinds einde 2015 zijn de voorraad 
publicaties en de referentiebibliotheek volledig geordend en geïnventariseerd. Het  
oude bestuurlijke archief wordt momenteel geïnventariseerd en geordend met het 
oog op het samenstellen van een kroniek ter gelegenheid van de viering van het 100-
jarige bestaan van de K.G.O.K.H. in 2022. E-mail: bibliotheek@hallensia.be

Samenstelling:

- Jean-Claude Vanderpoorten (sorteren, wieden, inventariseren en aanvullen 
bibliotheek, archiveren oude bestuursdocumenten )

- Hans Lories (sorteren, wieden en inventariseren voorraad publicaties)

- Guy Lernout (archiveren oude bestuursdocumenten)
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- Annelies De Laender (archiveren oude bestuursdocumenten)

- Dirk Vandenplas (verkoop, schenking, vernietiging Nederlandstalige publicaties)

- Christian Lerinckx (verkoop, schenking, vernietiging Nederlandstalige publicaties)

- Jurgen Vandebotermet (verkoop, schenking, vernietiging Nederlandstalige 
publicaties)

- Christian Reumont (verkoop, schenking, vernietiging Franstalige publicaties)


