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Nieuwsbrief 02 I 2018
Onze beste wensen voor het nieuwe jaar
Iets meer dan een jaar geleden, jawel in 2017, vierden we in Asse 100 jaar tijdschrift Eigen
Schoon en De Brabander. In 2018 stond de vereniging voor talrijke uitdagingen: onder meer
de overdracht van het voorzitterschap, de aanstelling van een nieuwe hoofdredacteur, het
aanbrengen van nieuwe leden, het onder controle houden van kosten zonder aan kwaliteit en
aantal edities te moeten inboeten. Niettemin sluiten we het jaar 2018 af met 4 uitstekende
publicaties. Meer hierover in het jaarverslag 2018. Last but not least, bij deze overgang van
oud naar nieuw, biedt de Raad van Bestuur U zijn beste wensen aan voor het nieuwe jaar.

2019, tijd om uw lidmaatschap te hernieuwen
Weldra ontvangt u samen met de recentste publicatie EDSB 2018 I 4 een uitnodiging om uw
lidmaatschap te hernieuwen. Wij hopen u weer te mogen rekenen bij onze trouwe leden en
verzoeken de leden die nog geen account hebben op onze website om zich via de link
https://www.esdb.be/leden-worden/ in te schrijven. De ESDB-website is een veilige webside.
De ‘S’ van ‘HTTPS’ vooraan in het webadres staat voor Secured. Enkel de verzender en de
ontvanger kunnen de informatie lezen. Met HTTPS weet u dus dat de gegevens die wij u
vragen niet door kwaadwillende partijen gezien kunnen worden.

De ESDB-Gouwdag 2019 kondigt zich aan
Op woensdag 1 mei 2019 zal de Gouwdag ons brengen naar Anderlecht en Brussel. We
heffen hier al een tipje van de sluier op en kunnen nu al vertellen dat het Erasmushuis en de
collegiale Sint-Pieter-en-Sint-Guido op het programma staan. Meer informatie volgt later.
Trouwens, wist u dat de Gouwdag 2018 op video te bekijken is? Klik op de volgende link
https://www.youtube.com/channel/UCQ7885gs3fcX7AjTXoldE5w en ontdek ons YouTube
kanaal waar 2 korte video’s de gouwdag in Midden-Brabant mooi in beeld brengen. Dit kan
ook op onze website via de link https://www.esdb.be/2018/08/19/esdb-op-youtube/

De recentste publicatie ESDB 2018 I 04 nu op de website
Het vierde nummer van jaargang 101 ontvangen de leden weldra in de bus. Leden die
toegang hebben tot het internet kunnen nu al deze publicatie virtueel ontdekken en
doorbladeren via volgende link: https://www.esdb.be/product/2018-04-esdb/ . Wij sommen
een aantal onderwerpen op: De Annales Parchenses, middeleeuws kladwerk of Brabants
oudste historiografie? door Janick Appelmans. De inboedel van schilder Jan de Witte door
Jaak Ockeley. Het herstel van het dormitorium van de abdij van Affligem door François Van
De Jeught. Kroniek van het Hof ter Hagen te Rossem door Marc Gillisjans en nog veel meer…
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