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1.  Heemkundezondagen 5-12-19 juni 2011 
 
 

1.1.  De promotiemiddelen zijn beschikbaar en bezorgd aan  de 
deelnemende kringen. Zo is er de algemene poster me t de 
kalender over gans de Provincie kan verspreid worde n. 
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5 5 5 5 ––––    12 12 12 12 ––––    19 juni 201119 juni 201119 juni 201119 juni 2011    
Volgende musea stellen u het volgendeVolgende musea stellen u het volgendeVolgende musea stellen u het volgendeVolgende musea stellen u het volgende    
programma voor :programma voor :programma voor :programma voor :    
 
 

“Werk : toen de stad naar ’t dorp kwam, en NU”“Werk : toen de stad naar ’t dorp kwam, en NU”“Werk : toen de stad naar ’t dorp kwam, en NU”“Werk : toen de stad naar ’t dorp kwam, en NU”    
 

Kring Aspect 

Thema 

Zondag 

5  juni 

Zondag 

12 juni 

Zondag 

19 juni 

Andere 

zondag 

2630 Aartselaar 

Carillolei 3 

-leder 

- houtbewerking 

 Van 10 u. tot 18 u.   

2340 Beerse 

Bisschoplaan 1 

architect  van 10 u. tot 18 u. van 10 u. tot 18 u. van 10 u. tot 18 u.  

2100 Deurne 

Koraalplaats 3 

- dokwerker 

- decoratieve schilder 

 van 10 u. tot 18 u.   

2820 Bonheiden 

Kerkplein 1 

- smid 

ijzer  en vuur 

van 10 u. tot 17 u. van 10 u. tot 17 u.   

2650 Edegem 

Strijdersstraat 18 

Brouwer van 10 u. tot 18 u. 

 

 Van 10 u. tot 17 u. 14 juni 

2220 Heist o/d Berg 

Kerkplein 24 

Arm der wet in uniform van 14 u. tot 18 u. van 14 u. tot 18 u. van 14 u. tot 18 u. Tot 4/9/2011 

2620 Hemiksem 

 

Abdij Nijverheidsstraat 

 

-drukker 

-schrijnwerker 

-meubelmaker 

-imker 

van 14 u. tot 18 u.  Van 14 u. tot 18 u.  

2660 Hoboken 

Broydenborglaan 2 

- Bakker 

Kapper 

van 13 u. tot 17 u. van 13 u. tot 17 u. van 13 u. tot 17 u.  

2040 Lillo 

Tolhuisstraat 10-16 

-  Cafe in de polder 1900-1965 van 13 u. tot 17 u. van 13 u. tot 17 u. van 13 u. tot 17 u.  

2550 Kontich 

Sint-Jansplein 8 

-Kuiper 

-Smid 

 

 van 14 u. tot 17 u. van 14 u. tot 17 u.  

2547 Lint 

Koning Albertstraat 41 

- ambachtenstraat   Van 10 u. tot 18 u.   

2170 Merksem 

Terlindenhofstraat 265 

- klompenmaker 

- kapper 

- fotograaf 

-schoenmaker 

van 13 u. tot 18 u.    

2330 Merksplas 

Heemhuis “Villa ter Borcht” 

Hofeinde 57 

 

- gareelmaker 

- zadelmaker 

- hoefsmid 

 van 10 u. tot 18 u.   

2260 Oevel-Westerlo 

Sint-Michielstraat 2 

- timmerman van 10 u. tot 18 u. van 14 u. tot 18 u. van 14 u. tot 18 u.  

2382 Poppel 

Ravels-eel 

1) Vooreel 35 

2) Bosstraat 100a 

2380 ravels 

Van boer tot robotmelker  van 10 u. tot 17 u.  25/6 

Heemmuseum 

Dorp 64 – Poppel 

13.30 u – 17u 
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2580 Putte 

Heuvelstraat 41b 

- diamant- 

bewerking 

  van 14 u. tot 20 u.  

2820 Rijmenam 

Brughuizeke 

 

- bakker 

- apotheker 

- bakhuizen 

van 10 u. tot 18 u. Van 10 u. tot 18 u. Van 10 u. tot 18 u.  

2870 Ruisbroek 

Ruisbroekdorp 52 

Klompenmaker Van 14 u. tot 18 u. Van 14 u. tot 18 u. Van 14 u. tot 18 u.  

2970 ’s Gravenwezel 

Kerkstraat 41-45 

Bakker 

Beenhouwer 

Cafe/kapper 

Van 10 u. tot 18 u. Van 10 u. tot 18 u. Van 10 u. tot 18 u.  

2627 Schelle 

Peperstraat 48 

 

- haarkapper    26 juni 

van 14 u. tot 17 u. 

2890 Sint-Amands 

Kerkstraat 3 

- van molenmeester tot 

maalderijingenieur 

Van 14 u. tot 18 u. Van 14 u. tot 18 u. Van 14 u. tot 18 u. tot 21/8/2011 

2880 Weert 

(Bornem) 

Mandenmakerij 

Scheldevisserij 

Klompenmakerij 

weverij 

Van 10 u. tot 18 u. Van 10 u. tot 18 u. Van 10 u. tot 18 u.  

2160 Wommelgem 

Fort II straat 1 

 

-soepverkoper 

-roomijsverkoper 

van 14 u. tot 18 u.  van 14 u. tot 18 u.  

2980 Zoersel 

Schoolstraat 9 

Boer 

Slachter 

Imker 

Tuinder 

kruidenier 

bakker 

van 10 u. tot 17 u. van 10 u. tot 17 u. van 10 u. tot 17 u.  

 
 

1.2.  Bovendien is er een aangepaste poster per kring met  
vermelding van : 

 
-  Het door deze kring voorgestelde deelaspect van het  

algemene thema 
-  Plaats, data, openingsuren 
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van 10u tot 17u 
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1.3.  Indien bijkomend promotiemateriaal gewenst : tijdig  
aanvragen a.u.b. 

 
 
 
1.4.  Contact met de plaatselijke en streekpers is 

aangewezen. 
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2.  Heemmuseumkenteken 2012-2013-2014 
 
 

2.1.  Heemmusea met kenteken periode 2009-2010-2011 
 
Deze musea dienen aanvraagdossier voor de periode 2 012-2013-
2014 voor te bereiden om het te kunnen indienen ten  laatste 
tegen 31/10/2011. 
Het betreft volgende musea : 
 

-  Molenijzer, Putte 
-  De Drie Rozen, ’s Gravenwezel 
-  De Pastorie, Edegem 
-  Zoersel 
-  Antwerpse Polder 
-  Molenmuseum – Sint-Amands 
-  Arendonk 
-  Beerse 
-  Turninum – Deurne 
-  Heist-op-den-Berg 
-  Lint 
-  Merksplas 

 
 
 

2.2.  Hoe de aanvraag opstellen en indienen ? 
 

 
 
Heemmuseumkenteken periode 2012-2013-2014  

 

 

Hoe de aanvraag opstellen en indienen ? 

 

Om door Heemkunde Gouw Antwerpen het kenteken “Heemmuseum” toegekend te krijgen, dient dit 

heemmuseum aan criteria te voldoen. 

 

Toekenning kenteken heemmusea  

 

DOEL 

 

- de heemmusea van de Gouw evalueren op een aantal criteria; 

- een officieel kenteken toekennen; 

- toekenning geldt voor 3 jaar : 2012-2013-2014 

- een bepaalde vorm van subsidie koppelen aan de toekenning; 

 

CRITERIA 

 

1) verplichte criteria : dienen allen ingevuld te zijn 

2) optionele criteria : minimum 10 punten behalen 
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1) Verplichte criteria 

 

 

o het museum behandelt de geschiedenis van de bewoners en hun streek; 

o er is een visie/missie met bijhorend beleidsplan aanwezig; 

o het verrichten van onderzoek; 

o het uitstippelen van een verzamelbeleid; de procedures voor afstoting en uitwisseling vloeien 

hieruit voort. Heemkunde Gouw Antwerpen tracht kringen ervan te overtuigen zich te 

concentreren op het eigene van de streek (en af te stappen van het ‘alles verzamelen’); dit 

impliceert overleg en samenwerking tussen kringen. 

o Het is een actief museum, met wisselende tentoonstellingen; het presenteren van de vaste 

collectie gebeurt volgens een duidelijke verhaallijn, die actueel gehouden wordt; 

o Het museum promoot zijn werking bij het brede publiek en biedt zijn bezoekers inhoudelijke 

duiding via zaalteksten, een catalogus … onder ‘folder/publicatie’ wordt nl. zowel promotie 

als inhoudelijke duiding in het museum begrepen. 

o De verzameling is geïnventariseerd of men is er ernstig mee bezig; 

De collectie wordt op een verantwoorde manier bewaard; waar nodig wordt externe 

expertise ingeroepen; 

o Er is een minimale openingstijd van 100u/jaar 

o Educatief programma voor scholen; 

o Medewerking aan Heemkundedag; 

 

1) Optionele criteria  

 

 

o Museummedewerkers volgen cursussen om hun expertise te vergroten. 

Heemkunde Gouw Antwerpen signaleert cursussen aan haar leden via de Gouwtijdingen en 

stimuleert hen zo hun expertise uit te bouwen;  

o Didactisch verantwoord; 

o Programma voor publiekwerking en –werving aanwezig; 

o Medewerking aan Erfgoeddag (min. 2 keer in de laatste 3 jaar) 

o Medewerking aan Open Monumentendag (min. 2 keer in de laatste 3 jaar) 

 

 

PLANNING 

 

- Heemmusea kunnen een kenteken aanvragen tot 31/10/2011 door hun dossier op te sturen naar Jef 

Verckens, Van de Wervelaan 97/2, 2970 Schilde. 

- Onderzoek van de aanvragen voor 31/12/2010 

- “Erkenningen” worden meegedeeld op de Gouwdag 2012 

 

 

PROCEDURE 

 

1) Heemmusea laten hun aanvraag samengaan met een dossier samengesteld uit : 

 

- een kopie van de statuten (doel : geschiedenis van de bewoners en hun streek of soortgelijke); 

- overzicht van de thematentoonstellingen van het laatste jaar (jaren) of bewijzen dat er wisselende 

tentoonstellingen waren. Was dat niet het geval, dan hoeven ze mee te delen wat er in de nabije 

toekomst wel gepland is. 

- Een exemplaar van de folder/publicatie; 

- Gegevens over het inventariseren; 

- Een overzicht van alle openingsuren van het voorbije jaar. Is dat minder dan 100, wat eraan wordt 

gedaan om het aantal uren op te drijven. 

- Telefoonnummer en e-postadres van de verantwoordelijke van het museum 

Bewijsstukken voor de optionele 10 punten kunnen best ook meegestuurd worden. 

Hoe vollediger dit dossier, hoe vlotter de controle achteraf kan verlopen. 
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2) Twee leden van de werkgroep musea komen op een afgesproken moment op bezoek en gaan na of alles is 

zoals het werd voorgesteld in het dossier of om bijkomende toelichting te bekomen.  

Is alles in orde, dan is er geen probleem. 

Voldoen bepaalde punten niet, dan zijn er 2 mogelijkheden : 

 

- het kenteken wordt niet toegekend 

- het museum levert de nodige inspanning en haar vertegenwoordiger probeert een afspraak te maken 

voor een nieuw bezoek. 

 

3) Musea die niet kunnen akkoord gaan met de beslissing van de 2 gouwafgevaardigden kunnen beroep 

aantekenen bij de voorzitter van Heemkunde gouw Antwerpen. Binnen de 2 maanden zal een 

beroepscommissie zijn beslissing laten weten. 

 

 

COMMENTAAR EN TIPS 

 

- Dat het museum de geschiedenis van de bewoners en hun streek behandelt is wellicht al voor alle 

heemmusea het geval en staat als doel in de statuten. 

- Actief museum : bedoeling is over levende musea te beschikken. Wanneer in een museum al 10 jaar 

lang geen wijziging meer werd aangebracht, gaat het aantal bezoekers zienderogen achteruit. Wel kan 

het dat een stand die tot in de details verzorgd en afgewerkt is, 10 jaar ongewijzigd blijft staan. Maar 

er moeten geregeld andere zaken te zien zijn, zoals thematentoonstellingen. 

- Er zijn nog wel musea zonder folder of publicatie, maar door het nemen van enkele foto’s en wat 

commentaar erbij is een folder vlug gemaakt, zonder veel kosten. Meer professionele folders kunnen 

geld kosten, maar is niet echt nodig. Werd het museum niet voorgesteld in het Gouwtijdschrift ? Dat 

kan al een goede start zijn voor een folder, maar beperk het tekstgedeelte en vul aan met bijkomende 

foto’s. 

- Het inventariseren is voor elk museum een probleem, zeker wanneer het over massaal veel 

voorwerpen beschikt. Maar het is wel belangrijk dat er een inventaris bestaat, niet alleen voor de 

verzekering. Met dit criterium kan er een einde komen aan het blijven wachten tot er een gemakkelijk 

en goedkoop (gratis) inventarisprogramma op de markt komt dat alle mogelijkheden heeft wat betreft 

eigenschappen, trefwoorden, fotoverwerking, zoekwerk, … want dat bestaat toch niet. Belangrijk nu is 

dat je al hebt beslist met welk programma je zal werken.  Verwacht wordt wel dat je er de volgende 3 

jaar ernstig aan werkt, want bij de volgende aanvraag zal deze voorwaarde veel strenger worden 

opgevolgd (alles geïnventariseerd zal te hoog gegrepen zijn voor een museum met veel voorwerpen, 

maar dan kan de voorwaarde misschien zijn : indien niet alles werd geïnventariseerd, dan toch 

minstens 500 van de 1000 voorwerpen, b.v. 

- Het minimum van 100 openingsuren : daarin mogen ook gerekend worden : openingen op 

Erfgoeddag, Open Monumentendag, Nacht van de Geschiedenis, Heemkundezondagen, 

groepsbezoeken gerekend aan 2 u. per groep. 

- Didactisch verantwoord : geen opstapeling van voorwerpen, maar er zit een verhaal in de opstelling 

van de voorwerpen, alles is gerangschikt volgens thema, beeldmateriaal versterkt de betekenis van 

het object, bijhorende tekst (kort) geeft toelichting … 

- Publiekswerking en –werving : mogelijkheden zijn via een mededelingenblad de leden op de hoogte 

brengen van openingsuren en tentoonstellingen, in de regionale pers geregeld een artikel laten 

verschijnen, via een webstek het museum promoten, info over tentoonstellingen op infoborden van 

de gemeente of een groot bord aan het museum, … 

- Educatief programma voor scholen : maak één of meer invulbladen voor de leerlingen van scholen 

(hou rekening met de leeftijd), waarbij de leerlingen de correcte van 3 mogelijkheden moeten 

aankruisen, in het museum op zoek moeten gaan naar afgebeelde voorwerpen, … 

- Visie/missie : waar wil het museum binnen 5 of 10 jaar staan, welke collecties kenmerkend voor de 

gemeente/streek worden verder uitgebouwd; (zie handleiding voor beleidsplan) 

- Afstotings- en uitwisselingsbeleid : afstotingsplan : welke voorwerpen zullen afgestoten worden ? 

Vanaf hoeveel dezelfde exemplaren, in slechte staat, niet thuishorend in de collectie, niet van de 

streek; uitwisselingsbeleid : overeenkomst met andere musea waarin staat welke voorwerpen die niet 

passen in uw verhaal aan hen worden geschonken en omgekeerd. Dergelijk beleid bevordert de 

samenwerking en komt alle musea ten goede. 

- Beleidsplan : op de Kwartierbijeenkomsten wordt dit besproken en wordt een handleiding tot 

opstellen van een beleidsplan ter beschikking gesteld. 
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Kandidaturen kunnen gericht worden tot Jozef Verckens, voorzitter Werkgroep Musea, Van de Wervelaan 

97/2, 2970 Schilde, jozef.verckens@ping.be; tegen ten laatste 31/10/2011. 

 

 

 
 
  

2012-2013-2014 
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Verplichte en aanvullende criteria voor heemmusea 

 

 

 

 

 

 

  Opmerkingen 

Het museum behandelt de bewoners en hun streek X   

Actief museum, met wisselende tentoonstelling X   

Medewerking in Erfgoeddag  3 Min 2 keer in de laatste 3 jaar 

Didactisch verantwoord  5  

Programma voor publiekswerving en –werking beschikbaar  5  

Folder/publicatie van het museum X   

Educatief programma voor de scholen X  Werkgroep voor leerkrachten 

Verzameling is geïnventariseerd / of men is er mee bezig X   

Visie / missie en bijhorend beleidsplan is aanwezig X   

Procedures voor afstotings- en uitwisselingsbeleid zijn aanwezig X   

Minimale openingstijd van 1 dag/maand of 100 uur/jaar X  Inclusief de geleide bezoeken 

Medewerking aan Open Monumentendag  2 Min 2 keer in de laatste 3 jaar 

Medewerking aan Heemkundedag X   

 

 

 

Volgende heemmusea komen in aanmerking voor het voorleggen van dossier. 

 

Avra 

Awena 

Baarle-Hertog 

Balen 

Berchem 

Bonheiden – ’t Ordinaaltje 

Brasschaat 

Brecht 

Duffel 

Essen 

Kasterlee 

Klein-Brabant 

Kontich 

Laakdal 

Mol 

Pulderbos 

Rijkevorsel 

Ruisbroek – De Bres 

Sint-Katelijne-Waver 

Turnhout – Taxandria 

Willebroek – Sashuis 

Wilrijk 

Wommelgem 

Zoerselbos 

  

V
e
rp

lic
h

O
p
tio

n
e
e
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3. Heemkunde Gouw Antwerpen lééft 
 

 

3.1. Medewerking aan Erfgoeddag 2011 : 48 kringen 
 
 
Berlaar- Grobbendonk – Herentals – Lier (2) 
– Lille – Nijlen – olen – Vorselaar  
 

9 

Balen – Dessel – Mole – Geel – Meerhout – 
Retie – Laakdal 

7 

Turninum 1 
Merksem 1 
Baarle-Hertog 1 
Beerse 1 
Rijmenam 1 
Bonheiden-Ordinaaltje 1 
Brecht 1 
Aartselaar – Edegem – Kontich – Hove – 
Boechout – lint 

6 

Essen 1 
Heist op den Berg 1 
Hemiksem 1 
Hoboken 1 
Hombeek 1 
Mechelen  1 
MVSA 1 
Merksplas 1 
Niel 1 
Emblem 1 
Sint-Amands 1 
Sint-Katelijne-Waver 1 
Vosselaar 1 
Arendonk 1 
Kasterlee 1 
Rijkevorsel 1 
Oud-Turnhout 1 
Turnhout (Taxandria) 1 
Wesalia II 1 
 48 
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3.2. Heemkundezondagen : 24 kringen 
 

3.3. Kringprogramma’s 
3.3.1. HK Marcblas - Merksplas 

 

 
  

zo 1-mei-11 Erfgoeddag ?? ?? 
di 10-mei-11 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag 
wo 11-mei-11 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA 
za 21-mei-11 Daguitstap ?? ?? 
zo 22-mei-11 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag 
wo 8-jun-11 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA 
zo 12-jun-10 Heemhuis 10u?-18u? Lok.&Prov.Heemdag 
di 14-jun-11 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag 
zo 26-jun-11 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag 
          
  juli   
          
di 9-aug-11 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag 
wo 10-aug-11 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA 
zo 28-aug-11 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag 
zo 11-sep-11 ?? ?? OMD 
di 13-sep-11 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag 
wo 14-sep-11 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA 
zo 25-sep-11 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag 
di 11-okt-11 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag 
wo 12-okt-11 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA 
zo 23-okt-11 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag 
di 8-nov-11 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag 
wo 9-nov-11 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA 
wo 16-nov-11 GC DeMarckt?? 20u?? Voordracht 
zo 27-nov-11 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag 
di 13-dec-11 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag 
wo 14-dec-11 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA 
zo 25-dec-11 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag 
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3.3.2. HK Eugeen Goeyvaerts - Lint 
 
  
  

VOLG EEN WORKSHOP OVER KRUIDENBEREIDINGEN >>> 
Thema's: Kruidenkunde uit de oudste kloosters / Bloemen in zalven en cosmetica / Kuren en lichaamsreiniging met 

planten / Eten uit de natuur / Bloemengebruik in de keuken / Samenstellen van specerijmengelingen 

ONZE VOLGENDE OPENDEURDAGEN: 
Bezoek onze heemmusea 'Den Aker', 'De Roskam' en 'De Ploeg', en onze heem- en kruidentuin, in de Oranjerie in het 

Gemeentepark van Lint, op: 
 

- zondag 8 mei 2011 

- zondag 29 mei 2011 (parkdag) 
- zondag 12 juni 2011 

- zondag 10 juli 2011 

- zondag 14 augustus 2011 
- zondag 11 september 2011 

- zondag 9 oktober 2011 

Onze gidsen staan u te woord in de musea en op de tentoonstellingen. 

Telkens van 14u tot 19u, tenzij anders vermeld - INKOM GRATIS ! 

Indien u ons op andere dagen wil bezoeken, neem dan gerust even contact met ons op! Wij organiseren ook begeleide 

dorpswandelingen >>> 

Bent u geïnteresseerd in onze publicaties? >>> 

Wilt u lid worden van onze kring? >>> 
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3.3.3. HK Die Swaene – Heist op den Berg 
 

Museum Die Swane weer open  
 
Vanaf 6 maart 2011 kan je elke zondagnamiddag weer gratis het heemkundig museum op de 
Heistse berg bezoeken.  Voor de liefhebbers heeft c onservator René Van Loo ditmaal enkele 
schitterende oude doopkleedjes geselecteerd uit de rijke historische textielcollectie van het 
museum.  Rond het thema geboorte en kindjes valt er  overigens nog heel wat meer te beleven : 
er zijn kunstig gemaakte houten wiegjes te zien, ee n echte “bakermat”, kinderspeelgoed... 
 
Vergeet zeker niet om ook een kijkje te nemen op de  bovenste verdieping, waar een hoogst 
interessante radioverzameling is tentoongesteld. 
 
Een bezoek aan museum Die Swane : een leuk idee voo r een zondagse uitstap ! 
 

Kerkplein 24 
2220 Heist-op-den-Berg 

 
Open op zondag, van 14 tot 18 u. 

 
Van 6 maart tot en met 30 oktober 2011. 

 
Gratis toegang.  

 

 
 
 
ACTIVITEIT 1 
Tentoonstelling 
titel 
De schilder Evert Larock. Armoede. Heist-op-den-Berg 
omschrijving 
Evert Larock (1865-1901) uit Kapelle-op-den-Bos was een begaafd, maar te jong gestorven 
kunstenaar. Hij heeft op het einde van zijn leven in Heist-op-den-Berg gewoond. Hij 
schilderde taferelen uit het dagelijkse leven zoals mensen met een handicap. Hij gaf hierbij de 
armoede een gezicht. 
Deze tentoonstelling wordt vervolledigd met een luik over de armoede in Heist-op-den-Berg 
vanuit historisch perspectief. 
inrichting 
gemeentearchief / gemeentelijke academie voor Beeldende en Toegepaste Kunsten / 
heemkundige kring Die Swane / OCMW Heist 
locatie 
Cultuurcentrum Zwaneberg 
opmerking 
deze tentoonstelling blijft na Erfgoeddag nog drie weken toegankelijk (van 2 t/m 22 mei 
2011, elke dag van 14 tot 17 uur) 
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ACTIVITEIT 2 
Tentoonstelling 
titel 
Kledij als spiegel van armoede 
omschrijving 
De kleren maken de man. Of beter gezegd: de kleren maken de arme man (of vrouw) en… de 
rijke man (of vrouw). Aan de hand van foto’s en authentieke kledingstukken van arme 
drommels en rijke lui wordt in deze expo bewezen dat het contrast en de kloof tussen armoede 
en rijkdom nergens beter tot uiting  komt dan in de  kledij. 
inrichting 
heemkundige kring Die Swane / gemeentearchief 
locatie 
heemkundig museum Die Swane 
opmerking 
deze expo is tot einde mei 2011 toegankelijk, elke zondag van 14 tot 18 uur. 

 
ACTIVITEIT 3 
Evocatie 
titel 
Armen getuigen 
omschrijving 
Armoede is van alle tijden. Het gemeentearchief bewaart 19de-eeuwse brieven en smeekbeden 
die zijn geschreven door of in naam van armen. We vinden er hun levensverhaal terug. 
Lotgenoten van vandaag lezen niet alleen deze brieven voor, maar vertellen ook hun eigen 
levensverhaal. Deze evocatie wordt omkaderd door een indringende en kunstzinnige 
fototentoonstelling over de armoede vandaag. 
inrichting 
gemeentearchief / Den Draai vzw / Arteficielo vzw 
locatie 
atelier Arteficielo, Bergstraat 22 (1ste verdieping) - 2220 Heist-op-den-Berg 
opmerking 
reservatie noodzakelijk / maximum 30 personen per voorstelling (om 14, 15.30 en 17 uur). 
 
 

ACTIVITEIT 4 
Spektakel 
titel 
Zingen over armoede 
omschrijving 
Net als de middeleeuwse troubadours trekt een groepje zangers onder instrumentale 
begeleiding rond. Er wordt over armoede gezongen op en rond erfgoedlocaties. De partituren 
zijn een recente toevalsvondst. Ze zijn omstreeks 1890 geschreven door de Heistse componist 
Frans Laumans. Verloren gewaand, maar puur en onvervalst muzikaal erfgoed dat opnieuw 
tot leven wordt gebracht! 
inrichting 
gemeentelijke academie voor Muziek-Woord-Dans / heemkundige kring Die Swane / 
gemeentearchief 
locatie 
Kerkplein, Bergstraat, Evenementenplein 
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Kaasstrooimolen gekortwiekt  
  
Heist-op-den-Berg.  Op maandag 4 april start een gespecialiseerde aannemer met de langverwachte 
restauratie van de geklasseerde Kaasstrooimolen in Bruggeneinde.  In een eerste voorbereidende 
fase worden de sterk door houtrot aangetaste wieken verwijderd. Dat belooft alvast een 
indrukwekkend schouwspel te worden. De tijd dringt trouwens: de huidige precaire toestand van de 
molen houdt volgens bij het dossier betrokken specialisten een reëel gevaar in voor mens en 
omgeving, zeker bij bij eventuele voorjaarsstormen.  De volgende maanden zal de molenbouwer werk 
maken van de constructie van de nieuwe houten wieken die - zo hoorden vertegenwoordigers van 
heemkring Die Swane althans uitdrukkelijk beloven-  dit keer zullen gemaakt worden uit kwalitatief 
hoogstaand larikskernhout.  
  
In afwachting van de eigenlijke restauratiewerkzaamheden  wordt de uitvoeringstermijn van het 
project, die 80 werkdagen bedraagt, na de ontmanteling even opgeschort.  Vanaf eind augustus-begin 
september zullen dan, als alles goed gaat, niet alleen de nieuwe wieken aangebracht, maar 
tevens ook de oeroude standaard vervangen worden. 
  
De Heistse heemkring kreeg van de dienst Ruimte & Onroerend Erfgoed van de Vlaamse 
Gemeenschap onlangs ook de bevestiging dat het restauratie-aanbestedingsdossier inmiddels -
na een paar kleine herinneringen-  bij deze dienst terechtkwam,  zodat uiteindelijk de verplichte 
machtiging voor de werken kon verleend worden.    
Samen met duizenden Heistenaars kijkt de actieve erfgoedvereniging 'Die Swane' alvast hoopvol uit 
naar de voltooiing van de herstelwerkzaamheden, die de laatste windmolen van het arrondissement 
Mechelen in zijn vroegere luister moeten herstellen. Als dan ook de ontsluiting van de achterliggende 
Goren ten bate van fietsers, wandelaars en andere dagjesmensen "rond" is, krijgt Heist hier zijn door 
vorige generaties  overgeleverd "levend historisch museum" weer, zoals Chuck Coock de 
wondermooie site in 2006 in een bekend Amerikaans magazine erg plastisch beschreef !      
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Restauratie Kaasstrooimolen gaat van start 
 
 
 
Passie voor het boerenhuis. 
 
Nog niet zo lang geleden sierden duizenden boerderi jen en boerderijtjes het 
Kempense landschap. Eén voor één werden ze, op een zeldzame uitzondering 
na, 
afgebroken of onherkenbaar verbouwd. De zorg voor h et behoud van wat nog 
rest, laat vele streekgenoten duidelijk niet langer  onberoerd. 
Architect Willy Bens uit Beerzel is, in navolging v an zijn schoonvader Dr. 
Jozef Weyns,  al decennialang begeesterd door deze stille getuigen van ons 
eigen verleden. Vooral de vakkundigheid, waarmee de ze typische 
plattelandsgebouwen  werden opgetrokken en onderhou den, blijft voor hem een 
bron van ver- en bewondering. 
Het steeds zeldzamer worden van dergelijke hoeves i n onze buurt kan enkel 
door verantwoorde en vakkundige restauraties een ha lt worden toegeroepen. 
Om 
dat doel te bereiken dient in vele gevallen vooraf naar een passende 
herbestemming gezocht. Ook de relatie tussen de hoe ve en zijn omgeving 
blijft een belangrijk gegeven. 
Geslaagde herbestemming- of restauratieprojecten ui t onze streek, zoals de 
Pandoerenhoeve op Bruggeneinde, de Boerenkathedraal  te Grasheide, het Hof 
't 
Serclaes in Beerzel en nog diverse andere... wijzen  de geïnteresseerde 
alvast de weg. 
 
Op zaterdag 9 april om 20u zal architect Willy Bens  tijdens een 
dia-voordracht in het  Heemmuseum, Kerkplein 24 (bo venop de berg) in Heist, 
vanuit zijn passie voor het Kempense boerenhuis, di eper ingaan op de 
"Herbestemming en restauratie van boerderijen".  Aa n het eind van de 
voordracht bestaat de mogelijkheid vragen te stelle n. Inkom gratis. Na de 
voorstelling kan bij een frisdrank, pintje of trapp istje eventueel 
uitgebreid nagepraat worden. 
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3.3.4. HK Jan Vleminck - Wijnegem 
 

paleografie 

In september begint een nieuwe reeks oefensessies paleografie. Onze liefhebbers van oud 
schrift hebben de smaak te pakken. Onder de kundige leiding van Kristof Evers werken ze 
maandelijks hun hersenpan in het zweet in hun pogingen om moeilijke handschriften uit het 
archief te ontcijferen. Elke derde dinsdag van de maand om 20 uur in de Boerderij.  

 
 
 

3.3.5. HK De Drie Rozen – ‘s Gravenwezel 

 

Dorpsdag – heemfeesten zaterdag 25 juni 2011 

zondag 26 juni 2011 

Tentoonstelling vrijdag 17 juni 2011 - opening 

zaterdag 18 juni 2011 

zondag 19 juni 2011 

zaterdag 25 juni 2011 

zondag 26 juni 2011 

Spelnamiddag zaterdag 20 augustus 2011 

Augustuskermis zaterdag 20 + zondag 21 augustus 2011 

Wielerkoers maandag 22 augustus 2011 

Verenigingendag zondag 4 september 2011 
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3.3.6. HK ’t Ordinaaltje - Bonheiden 

 werkjaar 2010/2011 
 

Hieronder vindt u de data voor de eerste maanden van het werkjaar 2010/2011. Deze zullen spoedig 

aangevuld worden met de data voor de rest van het jaar. Het nieuwe werkjaar vangt aan op woensdag 1 

september.  

• De kloszittingen van de volwassenen gaan door op de volgende data: 

o woensdagvoormiddagen van 09.30 uur tot 11.30 uur: 

� 11, 25 mei 2011 

o woensdagnamiddagen van 14.00 uur tot 16.00 uur 

� 4, 18 mei 2011 

o woensdagavonden van 18.30 uur tot 20.30 uur: 

� 4, 18 mei 2011 

• De leden van de naaldkant in ’t Ordinaaltje worden gevormd door Mevrouw Rosa De Wachter. Zij 

begeleidt hun eveneens bij het tot stand komen van hun creaties. De start van de naaldkantlessen 

wordt gegeven op 9 september 2009. Deze lessen gaan door op:  

o woensdagvoormiddagen van 09.30 uur tot 11.30 uur : 

� 4 mei 2011 

� 1 juni 2011 

o woensdagnamiddagen van 13.30 uur tot 15.30 uur : 

� 25 mei 2011 

o donderdagvoormiddagen van 09.30 uur tot 11.30 uur: 

� 5, 26 mei 2011 

• De jeugdcursussen vinden plaats van 14.00 uur tot 16.00 uur op de volgende data:  

o 4, 18 mei 2011 
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3.3.7. Davidsfonds O.L.V. Waver 

zondag 15 mei 2011, 14 uur Veld- en akkerwandeling in de omgeving van Leest en 

Hombeek 

zondag 19 juni 2011, 14 uur Fietstocht 

zondag 26 juni 2011 om 10.30 uur Sint-Lutgardisviering 
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3.3.8. Vereniging voor Heemkunde van Klein-

Brabant 
 

 

Dit voorjaar zal het hele archief van de vereniging verhuizen van de Sint-

Bernardusabdij in Bornem naar de Casteleyn in Hingene. 

 

Vanaf april kunnen bezoekers elke vrijdag van 17 tot 21 uur het archief 

bezoeken om er documenten te raadplegen. 

In het archief komt binnenkort een digitaal archief bij. 

Zo zal het archief van graaf John de Marnix de Sainte Aldegonde worden 

gedigitaliseerd. 

Tentoonstelling schilders van de Scheldedorpen Mariekerke en Sint-Amands – 

Veerhuis – Kaai – Sint- Amands. 

 

 
 

3.3.9. Museum voor Heem- en Oudheidkunde - 

Kontich 
 
 

2011 Herinrichting Museum, 
verzameling textiel Museum, Sint-Jansplein 8 

zondag 1 mei 2011 Erfgoeddag "Armoe troef" Meer info zal volgen 

zondag 11 september 2010 Open Monumentendag Meer info zal volgen 

 
 

Archeologie in Kontich 

Sedert 1964 vonden verschillende opgravingscampagnes plaats op Kontichs grondgebied. Hierbij 
werden hoofdzakelijk vier sites onderzocht: de site Steenakker-Kapelleveld  (1964-1993), de 

site Alfsberg  (1972-1995), de site Blauwesteen  (1989) en de site Duffelsesteenweg-
Ooststatiestraat  (2004-2006). Naast de grondsporen werden er ook veel archaeologica 

verzameld (Bronstijd, IJzertijd, Gallo-Romeinse periode, Middeleeuwen). Al deze voorwerpen zijn 
te bezichtigen in het Museum voor Heem- en Oudheidkunde te 

2550 Kontich, Sint-Jansplein 8 . 

Documentatiecentrum 
 

De collectie documentair erfgoed van de Koninklijke Kring voor Heemkunde Kontich bevat vele documenttypes: 
een collectie bidprentjes en rouwbrieven, een collectie affiches, thematische dossiers, tijdschriften, architecturale 
bouwplannen en een kaartenkabinet. De kring bezit een zeer diverse collectie boeken en monografieën. In 1943 
liet voorzitter Jozef Van Herck een deel van zijn boekenverzameling na aan de heemkring die hij gesticht had. Dit 
vormde de start van de heemkundige bibliotheek. De momenteel ca. 5000 werken zijn voornamelijk boeken over 

algemene en lokale geschiedenis, aardrijkskunde, heem- en volkskunde, archeologie en catalogi van 
tentoonstellingen. De heemkring kwam ook in het bezit van de bibliotheek van het begijnhof van Lier, een uniek 
stukje documentair erfgoed dat van de vernietiging is gered door Jozef Van Herck. De werken worden als een 

afzonderlijke collectie bewaard. Het gaat om 375 boeken, waarvan de oudste teruggaan tot 1524. In de 
bibliotheek bevinden zich ook gekopieerde artikels over Kontich, textiel en in het bijzonder merklappen. Ze zijn 
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gerangschikt op auteur. De heemkring bezit nog een tweede, uniek stukje documentair erfgoed: een collectie van 
meer dan 300 filmbanden, een schenking van de heer Uyttendaele. Die testte vanaf 1930 voor Agfa-Gevaert 

nieuw ontwikkeld materiaal om filmopnamen te maken. De onderwerpen zijn zeer divers: Kontich en omgeving, 
het dagelijks leven, feesten, sportmanifestaties, reizen naar het buitenland, processies en optochten. De 

heemkundige kring is bezig met de digitalisering van de filmbanden. De heemkring bezat een ook een uitgebreide 
collectie oude kranten. Die werd grotendeels afgestaan aan het Dagbladmuseum in Aartselaar, het Joods 

Museum voor Deportatie en Verzet in de Mechelse Dossinkazerne en het In Flanders Fieldsmuseum in Ieper. De 
vereniging bewaart nu alleen nog de lokale kranten die betrekking hadden en hebben op Kontich: De Gazette van 

Kontich, De Kijkop, Contactblad van Kontich en Kontich hier en Nu. De heemkring verzamelde ook heel wat 
archiefbestanden, in de eerste plaats van enkele lokale verenigingen: de Sint-Martinus Scouts, de harmonie Sint-
Cecilia 1812-1970 en Vrede en Vermaak, gedeelten van de archieven van de Sint-Sebastiaan schuttersgilde en 

Schuttersvereniging De Eendracht. Daarnaast zijn er de privéarchieven van Jozef van Herck (1910-1984), Robert 
Van Passen (1950-2002), Ludovic Hellemans (1960-1998) en Jozef Olyslaegers. Ten slotte is er de fototheek van 

de kring. Die is opgebouwd uit een kleine collectie glasnegatieven, prentkaarten en een groot aantal foto’s, 
waarvan vele digitaal. De onderwerpen zijn zeer divers, maar hebben voor het overgrote deel betrekking op 
Kontich. Het zijn meestal foto’s of prentkaarten van straatzichten, stoeten, evenementen of manifestaties in 

Kontich en portretten van zijn inwoners. De vereniging verricht ook onderzoek naar textiel en in het bijzonder 
merklappen. Men verzamelde tot dusver ca. 200 digitale foto’s van textiel in het algemeen en merklappen in het 

bijzonder. 

 

3.3.10. Vlaams Studiecentrum voor Molinologie – 

Molenmuseum Sint-Amands 
 
 
Erfgoeddag 1/5/2011 – De molen in arm Vlaanderen – Vooropening tentoonstellingen op 
vrijdag 28/4/2011. 
 
Heemkundezondagen 5 – 12 – 19/6/2011 
“Van molenmeester tot maalderijingenieur” 
Vooropening tentoonstelling 3 juni 2011. 
 
Openmonumentendag 4/9/2011 
“Molens in het conflict” 
Vooropening tentoonstelling op vrijdag 2/9/2011. 
 
 

3.3.11. HK Amalia van Solms – Baarle-Hertog 
 
10-mei-
2011 

19:30:00 22:00:00 Bestuursvergadering van 
Heemkundekring Amalia van 
Solms. 

  

22-mei-
2011 

00:00:00 00:00:00 Amalia kan deelnemen aan 
activiteiten i.v.m. de oplevering van 
de Landinrichting Baarle-
Nassau/Chaam 

Activiteiten zullen ondermeer bestaan uit wandelingen en 
fietstochten. Nadere gegevens volgen nog. 

05-jun-
2011 

05:00:00 12:00:00 Vroege vogeltocht en openhuis in 
het Heemhuis (10.30 - 12.30 uur). 

Vertrek van de vroege vogeltocht vanaf het 
Heemhuis.Deelname gratis. Opgeven vooraf niet nodig! 

14-jun-
2011 

19:30:00 22:00:00 Bestuursvergadering 
Heemkundekring Amalia van 
Solms. 

In het Heemhuis. 

25-jun-
2011 

00:00:00 00:00:00 Heemreis naar Gemert met 
ondermeer bezoek aan 
Boerenbondmuseum. 

I.s.m. plaatselijke Heemkundekring. Vertrektijd, kosten en 
opgave worden nog bekend gemaakt. 

03-jul-
2011 

10:30:00 12:30:00 Openhuis in het Heemhuis.   

08-jul-
2011 

12:00:00 19:30:00 Lokale Heemdag. Vertrek vanaf het Heemhuis. Het programma, de opgave 
vooraf en de kosten worden nog bekend gemaakt. 

09-jul- 18:00:00 23:00:00 Deelname aan de   
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2011 Midzomernachtfair. 

12-jul-
2011 

19:30:00 20:00:00 Bestuursvergadering van 
Heemkundekring Amalia van 
Solms. 

In het Heemhuis. 

14-jul-
2011 

19:00:00 21:00:00 Avondwandeling. Vertrek vanaf het Heemhuis; deelname gratis; opgeven 
vooraf niet nodig! 

04-aug-
2011 

00:00:00 00:00:00 Brabantse Heemdagen in Uden. Leden van Amalia kunnen hieraan deelnemen. Nadere 
informatie wordt nog bekend gemaakt. 

05-aug-
2011 

00:00:00 00:00:00 Brabantse Heemdagen in Uden. Leden van Amalia kunnen hieraan deelnemen. Nadere 
informatie wordt nog bekend gemaakt. 

06-aug-
2011 

00:00:00 00:00:00 Fietstocht naar Castelree i.v.m. 
125 jarig bestaan van de 
Handboogvereniging "Vrede en 
Eendracht". 

Met handboogschieten en Castelse maaltijd (eieren met 
hesp) in Café "In Holland" van de fam. Snoeijs 

07-aug-
2011 

10:30:00 12:30:00 Openhuis in het Heemhuis   

09-aug-
2011 

19:30:00 22:00:00 Bestuursvergadering van 
Heemkundekring Amalia van 
Solms. 

In het Heemhuis (waar anders?). 

13-aug-
2011 

00:00:00 00:00:00 Fietstocht naar Casterlee i.v.m. 
125 jarig bestaan van 
Handboogvereniging "Vrede en 
Eendracht". 

Met handboogschieten en Castelse maaltijd (eieren met 
hesp) in Café "In Holland" van fam. Snoeijs. 

20-aug-
2011 

17:30:00 21:00:00 Bernardusvoetbedevaart naar 
Ulicoten i.s.m. de 
heemkundekringen van Alphen en 
Chaam. 

Vertrek vanaf het Heemhuis. 

27-aug-
2011 

00:00:00 00:00:00 Heemreis naar Lier 
(stadswandeling, rondvaart) en 
Broechem (orgelconcert door 
Frank van Nimwegen. 

Nadere informatie over opgeven vooraf, kosten en 
vertrektijd wordt nog verstrekt. 

04-sep-
2011 

10:30:00 12:30:00 Openhuis in het Heemhuis.   

11-sep-
2011 

00:00:00 00:00:00 Openmonumentendag met als 
thema: "Conflict". 

Het programma wordt nog ingevuld en bekend gemaakt. 

13-sep-
2011 

19:30:00 22:00:00 Bestuursvergadering van 
Heemkundekring Amalia van 
Solms 

In het Heemhuis. 

02-okt-
2011 

10:30:00 12:30:00 Openhuis in het Heemhuis.   

04-okt-
2011 

19:30:00 22:00:00 Boschoven in de schijnwerper t.g.v. 
375 jarig bestaan van 
gerestaureerde schuur op 
Boshoven 6. 

Verdere gegevens worden nog bekend gemaakt. 

11-okt-
2011 

19:30:00 22:00:00 Bestuursvergadering van 
Heemkundekring Amalia van 
Solms. 

In het Heemhuis. 

22-okt-
2011 

09:00:00 16:00:00 Lange herfstwandeling. Vertrek vanaf het Heemhuis. Deelname gratis. Opgeven 
vooraf niet nodig. 

06-nov-
2011 

10:30:00 12:30:00 Openhuis in het Heemhuis.   

08-nov-
2011 

19:30:00 22:00:00 Bestuursvergadering van 
Heemkundekring Amalia van 
Solms. 

In het Heemhuis. 

15-nov-
2011 

19:30:00 22:00:00 Presentatie van het 
toponiemenboek. 

In de Aula van het Cultureel Centrum Baarle. 

22-nov-
2011 

00:00:00 00:00:00 Aanbieding "Roggerentjes 2011" 
aan het gemeentebestuur van 
Baarle-Nassau. 

Thema biodiversiteit. Plaats en tijd worden nog 
vastgesteld. 

04-dec-
2011 

10:30:00 12:30:00 Openhuis in het Heemhuis.   
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13-dec-
2011 

19:30:00 22:00:00 Bestuursvergadering van 
Heemkundekring Amalia van 
Solms. 

Zullen we dat maar weer eens in het Heemhuis doen? 

20-dec-
2011 

19:30:00 22:00:00 Kerstviering. In de Aula van het Cultureel Centrum Baarle. 

27-dec-
2011 

09:00:00 16:00:00 Winterwandeling. Vertrek vanaf het Heemhuis. Deelname gratis. Opgeven 
vooraf niet nodig. 
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3.3.12. HK Norbert De Vrijter - Lille 
 
 
4 juni   Zomeruitstap naar Aarschot 
3 september  Jaarlijkse reis 
29 oktober  Kerkhofwandeling in Turnhout 
26 november  Teerfeest 
November/December Lessenreeks 
 
Ons lokaal is elke derde dinsdag van de maand geopend vanaf 20.00 u voor opzoekingen enz. 
 
 

 

3.3.13. HK Erf en Heem – St-Katelijne-Waver 
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3.3.14. DocC Borsbeek 
 
 
Onze core business: 
(1) schenkingen digitaal inventariseren en ontsluiten 
(2) Website DocC Borsbeek “voeden” met zinvolle inhoud 
(3) Steun leveren aan socioculturele projecten in de gemeente Borsbeek. 
(4) Stimuleren van het privé- en openbaar archiefbeheer. Dit is de hoeksteen van het 
toekomstig historisch en heemkundig onderzoek. Schatten op zolder of in de kelders mogen 
we niet laten verloren gaan of afvoeren naar het lokale containerpark. 
(5) Stimuleren van het genalogisch onderzoek en familiegeschiedenis bij onze inwoners. De 
orale geschiedenis kan via deze geïnteresseerde familieleden zijn weg vlotter vinden vooraleer 
de bestaande bronnen door dementie of erger getroffen worden. 
(6) Sensibilisatie rond de laatste historisch waardevolle gebouwen in Borsbeek. 
Een voorbeeld hiervan vinden we in de typische huisjes aan de Lucien Hendrickxlei. Zij zijn 
de moeite waard om bewaard te blijven of om er zelfs een heemkring in onder te bregen! 
(Reusens bouwwerken NV Lucien Hendrickxlei 1 te 2150 Borsbeek) 
(7) Wetenschappelijk gefundeerde publicaties uitbrengen rond de heemkunde en lokale 
geschiedenis van de gemeente Borsbeek. 
 
Lopende projecten, voorstellen en varia 
 
a. Lopende projecten in 2011-12 
i. Project rond de artikelenreeks in “Info Borsbeek” (deadlines!) 
ii. Project “Fotoherkenning + DVD’s tijdens de 63ste jaarmarkt op 13/06/2011 
iii. Project studiewerk “Het Borsbeeks Armbestuur” van Frans Verbist. 
iv. Project “Website en nieuwsbrief” : uitbouw en onderhoud! 
v. Project “Orale geschiedenis” : historische interviews bij de bevolking. 
vi. Project “Historische zomerwandelingen” : op 24-07-2011 en 07-08-2011 
vii. Project “23ste Open Monumentendag Vlaanderen” : 11/09/2011 
viii. Project “Expo WOI en frontsoldaten” tijdens en na de Bibweek. 
 
 
1. Informatieaanvraag door Pierre De Meirel en de heer Frans van Meel rond de lijst der 
gesneuvelden WOI en WOII in Borsbeek : nakijken info straatnamen, doodsbrieven, 
doodsbeeldjes, studiewerk rond gesneuvelden en bundel oud-strijders. 
2. Expo tijdens de 63ste jaarmarkt op 13/06/2011 : Walter heeft het principeakkoord voor het 
gebruik van de zaal “Den Jakob” via Erik Vereycken / Walter Mortelmans (dd. 30/01/2011) 
3. Steun aan het project van de cultuurraad : “Historische zomerwandelingen”, we sprokkelen 
nu reeds interessante items uit onze collectie en daarbuiten. Zoals door Ann Coemans 
gevraagd, adviseren we bij de bepaling van enkele interessante gebouwen. 
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3.3.15. HK Molenijzer - Putte 
 
 
 
 
Lentekriebels 
Op 1 mei is het naast erfgoeddag ook de week van de amateurkunsten en de opening van het 
toeristisch seizoen. In en om het gemeentehuis staan er heel wat activiteiten op het 
programma: een kookworkshop, een gratis boekenbeurs, een knutselnamiddag, een 
erfgoedwandeling, de expo rond trouwfoto’s, … zijn maar enkele activiteiten. Het volledige 
programma van Putte en van de drie andere Bodukap-gemeenten kan men binnenkort 
bekomen via de bib en op het gemeentehuis te Putte. 
 
 
Anne Frank 
De tentoonstelling, gerealiseerd door de Anne Frank Stichting en Curieus, schetst een beeld 
van de tijd waarin Anne Frank leefde en van de historische ontwikkelingen tussen 1929 en 
1945. Het levensverhaal van Anne Frank wordt aangevuld met getuigenissen van 
overlevenden. Van 3 tot 19 mei kan men de expo bezoeken. Op 3 mei is er om 20u00 een 
lezing door Frank Seberechts over het thema van de expo en wordt het boek “De laatste 
getuigen” voorgesteld. 
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3.3.16.  HK Adriaen Ghys - Vosselaar 
 
 
Op zondag 1 mei vormt de Glazenstraat van het gemeentehuis het knooppunt van heel wat 
activiteiten : 

-  Ter gelegenheid van de erfgoeddag met als thema “armoede” wordt er een 
fototentoonstelling ingericht. 

-  Ter gelegenheid van de week van de amateurkunsten is er, met als vertrekpunt 
de Glazenstraat, een parcours gevormd waarlangs je kunstenaars in hun atelier 
kan bezoeken. 

-  Ter gelegenheid van het jaar van de vrijwilliger worden vrijwilligers er in een 
gelegenheidscafé in de bloemetjes gezet. 

 
En, in het kader van de erfgoeddag, bieden wij er vanaf 12.00 uur tot 18.00 uur aan iedereen 
die langskomt, gratis, een lekker armenmaaltijdhapje aan. 
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3.3.17. HK Scella - Schelle
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3.3.18. HK Turninum - Deurne 
 

 

12 juni 2011: Heemdag 

28 mei tot 5 juni 2011: Europese week der Begraafplaatsen 

2 juni 2011: O.H. Hemelvaart 

3 en 4 september 2011: Deurnroosje 

11 september 2011: Open Monumentendag 

5 - 11 december 2011: Wintervuur 
 

 

 

 

Turninum Volksmuseum Deurne werkt voor deze activiteiten nauw samen met de 
Cultuurraad Deurne, het Cultureel Centrum Deurne en MAS-erfgoedcel Antwerpen. 
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3.3.19. HK De Vlierbes - Beerse 
 

 

Activiteitenkalender   
 
 
mei 2011 
09 OPENARCHIEFAVOND 

Documentatiecentrum De Vlierbes, Boudewijnstraat 18, Beerse, 19-22 u., gratis 
INFO: Leo Dignef, tel. 014 61 28 74, www.devlierbes.be 

11 OPENARCHIEFMIDDAG 
Documentatiecentrum De Vlierbes, Boudewijnstraat 18, Beerse, 14-17 u., gratis 
INFO: Leo Dignef, tel. 014 61 28 74, www.devlierbes.be 

21 VOORJAARSREIS NAAR DORDRECHT en ‘HUIS VAN GIJN’ 
Heemkundige Kring De Vlierbes 
INFO: Leo Dignef, tel. 014 61 28 74, www.devlierbes.be 

 
juni 2011 
 
05 MUSEUM OPEN 

vzw Heemkundig Museum Tempelhof, Beerse, 14-17 u., gratis 
INFO: Leo Dignef, tel. 014 61 28 74, www.devlierbes.be 

08 OPENARCHIEFMIDDAG 
Documentatiecentrum De Vlierbes, Boudewijnstraat 18, Beerse, 14-17 u., gratis 
INFO: Leo Dignef, tel. 014 61 28 74, www.devlierbes.be 

10 AVONDMARKT 
 Stand van De Vlierbes op de avondmarkt in Beerse met Beers Vlierke en vlierbollen 

INFO: Leo Dignef, tel. 014 61 28 74, www.devlierbes.be 
11 tot 26 juni  HEEMKUNDEDAGEN: “Retrospectieve architect René 

Van Steenbergen (1911-1995)” 
Tentoonstelling in GC ‘t Heilaar, tentoonstelling in de weekkapel van de kerk van Den 
Hout, fietstocht door Beerse, autotocht door de Kempen. 
INFO: Leo Dignef, tel. 014 61 28 74, www.devlierbes.be 

13 OPENARCHIEFAVOND 
Documentatiecentrum De Vlierbes, Boudewijnstraat 18, Beerse, 19-22 u., gratis 
INFO: Leo Dignef, tel. 014 61 28 74, www.devlierbes.be 
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3.3.20. HK Vaertlinck - Willebroek 
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3.3.21. HK Scilla - Schoten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

24
ste

 Midzomernacht Scilla 
een bruiloft anno 1900 met alles erop en eraan 

 

Scilla heeft het groote genoegen U en al Uwe 
geliefden uit te noodigen op het 

ongelooflijke bruiloftsfeest van de Zatte Jef 
en zijn lief.  

18, 24 en 25 juni 2011 
Heemhuis Scilla 

Alfons Van den Sandelaan 4, 

2970 Schilde 
 

 
Ga mee op tocht langs unieke locaties, vol 
van spannende bedscènes, liefde die 
letterlijk van het podium druipt en een 
zatte fanfare.  

Eten in bruiloftsstijl kan vanaf 18.00u 

 

Het feest begint om 20.00u 

 

HONDEN NIET TOEGELATEN! 
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3.3.22. Vrienden van het museum - Laakdal 
 
 
 

  



 

4.  Vriendelijke geheugensteuntjes
 

4.1. Lidgeld HKGA 2011

  

Vriendelijke geheugensteuntjes

Lidgeld HKGA 2011 
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Vriendelijke geheugensteuntjes  



 

4.2. Persoonlijk abonnement Gouwtijdschrift
 
 
  

Persoonlijk abonnement Gouwtijdschrift 
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4.3. v.z.w. documenten werkjaar 2010 
 
 
 
Werkjaar 2010 is voorbij. 
Denk aan het neerleggen bij de Rechtbank van Koophandel van : 
 

-  Jaarverslag 
-  Rekeningen 
-  Ledenlijsten 
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5.  Weetjes 
 

 

 

5.1. MAS 

  

  27 april 2011 
 

  

 

      

  

  www.mas.be 

MAS 
facebook 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
   

  Maximale feeststemming van vrijdag 13 tot maandag 16 mei  

  

  
 

 

Het MAS is af!  

Van vrijdag 13 tot en met maandag 16 mei  is er maximale feeststemming in het nieuwe museumgebouw 
en rond de oude dokken. Het MAS en Antwerpen Open zorgen voor een feestelijke vierdaagse, het hele 
Eilandje is gastheer.  

Op het programma: theater, dans, muziek, film, tentoonstellingen en originele wandelingen. Het MAS is vier 

www.mas.be 

  

MAS 
facebook 

  
  

  
  

 



 

dagen op rij gratis toegankelijk  van 9 uur in de ochtend tot middernacht.

Lees meer 

    

  Plechtige inhuldiging MAS op dinsdag 17 mei 

  

Op dinsdag 17 mei wordt het MAS plechtig ingehuldigd in aanwezigheid van Hunne Majesteiten de 
en de Koningin . Ook José Manuel Barroso
bijwonen. Het museumgebouw is vanaf 14 uur toegankelijk voor het publiek. 

    

 Vierde paviljoen wordt Diamantpaviljoen

  

De bewoner van het vierde en laatste paviljoen van het MAS is bekend. Het 
Centre (AWDC)  wil van het Diamantpaviljoen een extra troef maken van de Antwerpse diamantsector.

Het wordt een actieve belevingsruimte
de rijke geschiedenis en de vele boeiende facetten van deze typische Antwerpse activiteit worden belicht. 

De inrichting van het Diamantpaviljoen gebeurt in samenwerking met het gerenommeerde bureau Crepain 
Binst Architecture. Dat tekende ook al voor het Havenpaviljoen van het Gemeentelijk Havenbedrijf 
Antwerpen en het Zilverpaviljoen, een samenwerking tussen Umicore en het Zilvermuseum Sterckshof 
(Deurne). 

Lees meer 

  

  

 

  

van 9 uur in de ochtend tot middernacht. 

Plechtige inhuldiging MAS op dinsdag 17 mei  
Op dinsdag 17 mei wordt het MAS plechtig ingehuldigd in aanwezigheid van Hunne Majesteiten de 

José Manuel Barroso , voorzitter van de Europese Commissie, zal de plechtigheid 
bijwonen. Het museumgebouw is vanaf 14 uur toegankelijk voor het publiek.  

Vierde paviljoen wordt Diamantpaviljoen 
De bewoner van het vierde en laatste paviljoen van het MAS is bekend. Het Antwerp World Diamond 

wil van het Diamantpaviljoen een extra troef maken van de Antwerpse diamantsector.

actieve belevingsruimte . De bezoeker volgt de reis van een ruwe tot geslepen diamant. Ook 
de rijke geschiedenis en de vele boeiende facetten van deze typische Antwerpse activiteit worden belicht. 

De inrichting van het Diamantpaviljoen gebeurt in samenwerking met het gerenommeerde bureau Crepain 
chitecture. Dat tekende ook al voor het Havenpaviljoen van het Gemeentelijk Havenbedrijf 

Antwerpen en het Zilverpaviljoen, een samenwerking tussen Umicore en het Zilvermuseum Sterckshof 
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Op dinsdag 17 mei wordt het MAS plechtig ingehuldigd in aanwezigheid van Hunne Majesteiten de Koning 
, voorzitter van de Europese Commissie, zal de plechtigheid 

 

   
 
 

  
 

  
 

Antwerp World Diamond 
wil van het Diamantpaviljoen een extra troef maken van de Antwerpse diamantsector. 

s van een ruwe tot geslepen diamant. Ook 
de rijke geschiedenis en de vele boeiende facetten van deze typische Antwerpse activiteit worden belicht.  

De inrichting van het Diamantpaviljoen gebeurt in samenwerking met het gerenommeerde bureau Crepain 
chitecture. Dat tekende ook al voor het Havenpaviljoen van het Gemeentelijk Havenbedrijf 

Antwerpen en het Zilverpaviljoen, een samenwerking tussen Umicore en het Zilvermuseum Sterckshof 

 

  

  
  

  

    



 47

          
 

 

 



 48

 


