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1. Kwartierbijeenkomsten

1.1. Kwartieren Voorkempen en Antwerpen Zuid
  5 oktober - Edelgem

1.2. Kwartieren Noorderkempen en Oosterkempen
  19 oktober - Geel

1.3. Kwartieren Metropool en Antwerpen Noord
  20 oktober - Deurne

1.4. Kwartieren Land van Mechelen en Zuiderkempen
  2 november - Putte
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1.1. Verslag van de kwartiervergadering te Edegem op woensdag 5 okt. 2011

Aanwezig: 25 personen (zie aanwezigheidslijst in bijlage)
Verontschuldigd: 2 personen (zie aanwezigheidslijst in bijlage) 
 

René Beyst, coördinator voor de kwartierwerking, opende de vergadering, heette de zeer 
talrijk opgekomen aanwezigen welkom en bedankte de vrienden van H.K. Edegem voor de 
gastvrijheid. 

Evaluatie heemkundedagen en data voor volgend jaar.
Als eerste punt op de agenda werden de Heemkundedagen 2011 geëvalueerd. Wat opviel 
was dat niemand negatieve kritiek had over dit groeiende initiatief. Het positieve begon 
met mooie affiches die hun doel niet misten. Het aantal deelnemende kringen en de sprei-
ding over drie zondagen was evenwaardig aan 2010. Hoewel geen exacte cijfers bekend, 
blijkt uit de ingewonnen informatie dat de publieke belangstelling jaar na jaar groeit. Het 
Gouwbestuur was aangenaam verrast door de grote variabiliteit bij de uitwerking van 
het thema (ambachten en vrije beroepen) door de kringen, welke het geheel knap deed 
uitstralen en ook grensoverschrijdend bezoekersverkeer wist te bekoren. De foto-
reportage in het jongste Gouwtijdschrift bevestigt dit trouwens. De visie met klemtoon op 
“verandering en ontwikkeling” was sterker uitgebouwd dan vorig jaar, wat het beoogde 
resultaat zeker ten goede kwam. 
De vergadering was zonder discussie akkoord om in 2012 opnieuw de eerste drie 
zondagen van juni te kiezen als data; te weten 3, 10 en 17 juni (met dien verstande dat 
deelnemende kringen steeds zelfstandig kunnen beslissen over een plaatselijke verlenging of 
vroegere start van hun lokale opstelling). De bevestiging van de kringen tot deelname aan de 
Heemkundezondagen in 2012 worden - met opgave van openingsdagen, de keuze van de 
deelthemas en/of de lokale titelkeuze - bij Karel verwacht vóór Kerstmis. 

Thema volgende heemkundedagen
Gouw-Vz. Karel stelde het nieuwe thema voor via een – zeer “beeldige”’ - digitale 
presentatie: verandering en ontwikkeling in wooncomfort. Opnieuw een thema met een 
brede waaier aan mogelijkheden over de wijze van “wonen” in de breedste zin (van het 
vroegere “Arm Vlaanderen” tot de hedendaagse “veramerikanisering”). De illustraties alleen al 
lieten overduidelijk de immense afstand zien, die de voorbije eeuw werd afgelegd. Karel’s 
toelichtingen waren kort, krachtig en overtuigend. Wie meer wil weten, leze het jongste 
nummer van Gouwtijdschrift. De aanwezigen kregen nog eens een extra leidraad mee van 
34 blz. met illustraties. Op een vraag (van H.K. Ruisbroek) of hieronder ook de ontwikkeling
in de wooncultuur van binnenschippers kon ondergebracht worden, werd bevestigend 
geantwoord, want ook daar zijn de veranderingen immens: het is enkel een kwestie om deze 
ontwikkeling op aantrekkelijke wijze “toonbaar” te maken. 
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Provinciale erfgoeddepots. 
De provinciebesturen zetten zich af tegen te verregaande verstaatsing van een aantal
deeltaken, thans nog toegewezen aan de provincies (bv. niet-grondgebonden materies als 
cultuur en onderwijs). Daarom werd in de provincie Antwerpen het idee opgestart om het 
erfgoedbeleid te zien als grondgebonden materie via een “erfgoeddepotbeleid”, waarbij 
ook heemkundekringen, heemmusea, documentatiecentra en privé-erfgoedinititatieven 
worden betrokken via een grootschalige analyse naar het bestaande erfgoed in plaatselijke 
museale depots. Eerder al polsten de provincie samen met Heemkunde Gouw Antwerpen 
bij de heemkringen naar de bestaande bibliothecaire collecties. Nu gaat het eerder over 
een “ruimtelijk” onderzoek naar bezit en aangroei van archief, museale relicten en collec-
ties bij alle provinciale erfgoedzorgers. Het verzoek om in dit verband mee te werken aan 
een (lang niet eenvoudige!) enquête, gaf aan onze heemkringen bovendien niet veel tijd. 
Karel vroeg en bekwam een korte extensie (een week verlenging). De Gouw steunde en 
promootte deelname aan deze enquête omdat hierin mogelijk nieuwe betoelaging en 
ondersteuning schuilt voor onze documentatiecentra en musea. Anderzijds begrijpt de Gouw 
het wantrouwen bij een aantal kringen die vrezen voor (tijdelijke? of definitieve?) overname 
van heemkundige collecties, wanneer verouderde heemkringen zouden moeten sluiten 
wegens ouderdomsproblemen in heembesturen of bij gebrek aan plaats bij lokale heemkringen. 
Toch moeten we geloven dat een onderzoek naar de “grootte” van dit provinciaal fenomeen 
een eerste stap kan betekenen naar een betere erkenning van de nu onoverzichtelijke, 
deels onbekende (en dus onderschatte en ondergewaardeerde) heemkundige collecties. 
Gouw-oVz. Harry bevestigde vanuit de provinciale cultuurcommissie dat er inderdaad wordt 
gedacht aan een uitbreiding van het reglement voor heemkundige musea naar 
documentatiecentra, maar dat er daartegenover nog geen uitbreiding van financiële
tegemoetkomingen (in de vorm van provinciale subsidies zoals voor de musea)
voorzien werden. Karel Govaerts, Vz. HK Marcblas (Merksplas), 
wist te vertellen dat een soortgelijk initiatief enkele jaar geleden in 
West-Vlaanderen negatief uitdraaide wegens “te grote en onoverzichtelijke 
diversiteit”. Hij betoogde dat de heemkringen onderling ook al werk en ruimte 
kunnen sparen door het vermijden van dubbele collecties. Vz.Karel VdB vulde aan met een 
pleidooi voor het versterken van de kernactiviteiten en het toepassen van een afstootbeleid.
Van de 14 aanwezige kringen bevestigden 7 kringen de enquëte te hebben ingevuld, terwijl 
een drietal kringen te kennen gaven dat men bij de opmaak was “vastgelopen” bij 33% van 
de invulling. De 2 overige kringen vulden de enquête niet in. 

Heemmuseakentekens
Vz. Karel benadrukte dat de toelichtingen en erkenningsvoorwaarden voor het bekomen 
van de erkenning volledig opgenomen zijn o.m. in de digitale Gouwtijdingen van septem-
ber 2011. Een erkenning geldt voor drie jaar, waarna een nieuw dossier dient ingediend te 
worden en een nieuw museumbezoek door de werkgroep heemmusea volgt, leidend naar 
een mogelijk hernieuwde aanvaarding. Nog altijd wordt er binnen de werkgroep niet al te 
streng geoordeeld, maar toch dient vooruitgang in de betrokken kring t.o.v. de vooropge-
stelde criteria te worden vastgesteld. 

Samenwerking Noord en Zuid-Brabant
Er is een groeiende kloof waarneembaar tussen Heemkunde Vlaanderen en Heemkunde 
Gouw Antwerpen, spijts verzoenende bijeenkomsten in het verleden. Onze Gouw voelt
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aan dat ze als Antwerpse heemkundekoepel op Vlaams niveau statutair verdrongen 
en monddood gemaakt wordt. Bovendien levert Heemkunde Vlaanderen weliswaar
ondersteuning en biedt ze cusussen aan, maar al jaren schuift ze een moderne 
inhoudelijke visie over heemkunde op de lange baan en komt ze als koepelorganisatie 
onvoldoende op in de zin van belangenbehartiger voor de heemkundevrijwilligers en hun 
problematiek. Om die redenen zoekt Heemkunde Gouw Antwerpen andere contactgroepen 
op om zich sterker als belangengroep voor heemkundigen te uiten. Een idee is om samen 
te werken met “Brabants Heem” (Noord-Brabant) en met Vlaams-Brabant. Samen zijn we 
verbonden als erfgenamen van het Aloude Hertogdom Brabant. Eerste contacten 
moeten er binnen afzienbare tijd toe leiden om onze gemeenschappelijke sterktes en 
zwakten te leren kennen en om samen als grotere groep verder op te komen
voor onze belangen. Karel verzorgt de contacten en organiseert een eerste stap tot 
samenkomen met de betrokken Brabantse heemkundekoepels. 

Varia
-René startte de varia met de vraag of men in zijn onmiddellijke omgeving kennis of weet 
had van een meer intensieve (fiscale) controle van vzw’s, omdat een heemkring onlangs 
controle kreeg. Het antwoord was negatief. 
-De heemkring van Kontich liet weten dat ze een aantal boeken uit hun bibliotheek 
dienen af te stoten. Zij stellen deze boeken (gratis) ter beschikking van heemkringen uit het 
kwartier Antwerpen-zuid. Geïnteresseerden kunnen op een maandagavond de afstoot-
exemplaren inzien bij deze heemkring. 
-Harry maakte melding van een informatievergadering op donderdag 6 oktober over het 
nieuwe erfgoedthema “Helden”. 
-Karel Govaerts van HK Marcblas (Merksplas) nodigde uit voor “Griezelig Grensland”
(een evocatie op basis van luimige landopersverhalen). Voor de voordracht over 
”Overlijdensrituelen” op 30 november zocht hij nog bijpassende attributen. 
H.K. Zondereigen (dochter van HK Marcblas en HK Amalia van Baarle-Hertog/Nassau) werkt 
aan een groot project over de “dodendraad” uit WO I, met een boek, cursus en educatieve 
fietstocht.
-Swa Haverals uit Boechout-Vremde nodigde uit voor een presentatie van het jaarboek om 
16 u. op donderdag 6 oktober te Boechout en prees de toneelvoorstelling over de “Heksen 
van Nijlen” aan. 

Waarna dit aangenaam en constructief groepsgesprek omstreeks 22.15 uur werd afgerond 
met dank vanwege het Gouwbestuur voor de actieve interesse van de aanwezige kringen. 

René Beyst
donderdag 6 oktober 2011
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1.2. Verslag van de kwartiervergadering te Geel op woensdag 19 okt. 2011

Aanwezig: 13 personen (zie aanwezigheidslijst in bijlage)
Verontschuldigd: 4 personen (zie aanwezigheidslijst in bijlage) 
 

René Beyst, coördinator voor de kwartierwerking, opende de vergadering omstreeks 
20.10 uur, heette de opgekomen aanwezigen welkom en bedankte de vrienden van G.G.G. 
voor de gastvrije ontvangst. 

Evaluatie heemkundedagen en data voor volgend jaar.
Als eerste punt op de agenda werden de Heemkundedagen 2011 geëvalueerd. Niemand 
had negatieve kritiek over dit groeiende initiatief, maar slechts één aanwezige kring
(N. Poppelius, Ravels met 400 bezoekers) had actief deelgenomen aan de Heemkunde-
zondagen. De andere aanwezige kringen hadden verstek laten gaan voor de 
Heemkundezondagen omdat ze deelname aan EGD en/of OMD belangrijker vonden of
omdat ze het inrichten van twee tot drie thematentoonstellingen per jaar te veel vonden. 
Een laatste argument was dat men zelf een thema wil kiezen i.p.v. dit opgedrongen te krijgen. 
Men had wel begrip voor de visie van Heemkunde Gouw Antwerpen, die meer uitstraling 
wil geven aan het begrip heemkunde en heemkundevrijwilligers. Het Gouwbestuur vatte 
samen aangenaam verrast te zijn door de grote variabiliteit bij de uitwerking van het thema 
(ambachten en vrije beroepen) door de kringen, welke het geheel knap deed uitstralen en 
bovenlokaal bezoekersverkeer wist aan te trekken. De visie met klemtoon op “verandering 
en ontwikkeling” was sterker uitgebouwd dan vorig jaar. 
De vergadering was akkoord om in 2012 opnieuw de eerste drie zondagen van juni te 
kiezen als data (te weten 3, 10 en 17 juni) met dien verstande dat voor Ravels de maand juni 
minder maar april/mei beter geschikt leek. Inspraak bij eerdere evaluaties volgde deze 
mening evenwel niet. 

Thema volgende heemkundedagen
Gouw-Vz. Karel stelde het nieuwe thema voor via een zeer “beeldige”, digitale 
presentatie: verandering en ontwikkeling in wooncomfort. Opnieuw een thema met een 
brede waaier aan mogelijkheden over de wijze van “wonen” in de breedste zin (van het 
vroegere “Arm Vlaanderen” tot de hedendaagse “veramerikanisering”).
De illustraties alleen al lieten overduidelijk de immense afstand zien, 
die de voorbije eeuw werd afgelegd. Karel’s toelichtingen waren kort, krachtig en 
overtuigend. Wie meer wil weten, leze het jongste nummer van Gouwtijdschrift. 
De aanwezigen kregen nog eens een extra leidraad mee van 34 blz. met illustraties. 

Provinciale erfgoeddepots. 
De provinciebesturen pogen zich af te zetten tegen een te verregaande verstaatsing van 
een aantal deeltaken, thans nog toegewezen aan de provincies (bv. niet-grondgebonden 
materies als cultuur en onderwijs). Daarom werd in de provincie Antwerpen het idee 
opgestart om het toekomstig erfgoedbeleid te zien als (of uit te breiden tot?) 
grondgebonden materie via een “erfgoeddepotbeleid”, waarbij ook heemkundekringen, 



heemmusea, documentatiecentra en privé-erfgoedinititatieven worden betrokken via 
een grootschalige analyse naar het bestaande erfgoed in plaatselijke museale depots. 
Eerder al polste de provincie samen met Heemkunde Gouw Antwerpen bij de 
heemkringen naar de bestaande bibliothecaire collecties. 
Nu gaat het eerder over een “ruimtelijk” onderzoek naar bezit en aangroei 
van archief, museale relicten en collecties bij alle provinciale erfgoedzorgers.
Het verzoek om in dit verband mee te werken aan een (lang niet eenvoudige!) 
enquête, gaf aan onze heemkringen bovendien niet veel tijd. Karel vroeg en bekwam een 
korte extensie (een week verlenging). De Gouw steunde en promootte deelname aan 
deze enquête. Mogelijk schuilt hierin nieuwe betoelaging en ondersteuning voor onze 
documentatiecentra en musea. Anderzijds begrijpt de Gouw het wantrouwen bij een aantal 
kringen die vrezen voor (tijdelijke? of definitieve?) overname van heemkundige collecties, 
wanneer heemkringen zouden moeten sluiten wegens ouderdomsproblemen in 
heembesturen of bij gebrek aan plaats bij lokale heemkringen. 
Toch moeten we geloven dat een onderzoek naar de “grootte” van dit provinciaal fenomeen 
een eerste stap kan betekenen naar een betere erkenning van de nu onoverzichtelijke, deels 
onbekende (en dus onderschatte en ondergewaardeerde) heemkundige collecties. Michel 
Oosterbosch is de mening toegedaan dat men hier best geen te grote verwachtingen 
koestert. De huidige crisis en besparingsdrift (op alle beleidsniveaus) is niet van die aard om 
een grootschalig depotbeleid tot stand te zien komen. Een efficiënter beheersmethodiek 
en een gepaster afstootbeleid lijken wel haalbare streefdoelen. Ongeveer de helft van de 
aanwezige kringen bleek de enquête te hebben ingevuld. 

Heemmuseakentekens
Vz. Karel resumeerde vluchtig het principe en benadrukte dat de toelichtingen en 
voorwaarden tot aanvaarding met het kenteken van voorbeeldig en progressief 
heemmuseum volledig opgenomen zijn o.m. in de digitale Gouwtijdingen van september 
2011. Zo’n aanvaarding geldt voor drie jaar, waarna een nieuw dossier dient ingediend te 
worden en een nieuw museumbezoek door de werkgroep heemmusea volgt, leidend naar 
een mogelijk hernieuwde aanvaarding. Er dient vooruitgang in de betrokken kring t.o.v. de 
vooropgestelde criteria te worden vastgesteld. Ook voor de documentatiecentra is er een 
ontwerp van aanvaardingsvoorwaarden in de maak. Een typebeleidsplan voor 
documentatiecentra wordt rondgedeeld. 

Samenwerking Noord en Zuid-Brabant
Niettegenstaande verzoenende bijeenkomsten in het verleden, is er een groeiende kloof 
waarneembaar tussen Heemkunde Vlaanderen en Heemkunde Gouw Antwerpen. Onze 
Gouw voelt aan dat ze als Antwerpse heemkundekoepel op Vlaams niveau statutair 
verdrongen en monddood gemaakt werd. Heemkunde Vlaanderen levert weliswaar 
ondersteuning en biedt vormingscusussen aan, maar al jaren schuift ze – onder druk van 
het subsidieverstrekkend departement Kunsten & Erfgoed? - een moderne inhoudelijke 
visie over heemkunde op de lange baan en komt ze als koepelorganisatie onvoldoende op 
in de zin van belangenbehartiger voor de heemkundevrijwilligers en hun problematiek.
 Integendeel verbreedt Heemkunde Vlaanderen haar doelpubliek met het aantrekken van 
andere socio-culturele groepen, waardoor de vlag “Heemkunde Vlaanderen” de lading 
(= heemkundevrijwiligers) nauwelijks nog dekt. Om die redenen zoekt Heemkunde 
Gouw Antwerpen andere contactgroepen op om zich sterker als belangengroep voor 
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heemkundigen te uiten. Een idee is om samen te werken met “Brabants Heem” 
(Noord-Brabant) en met Vlaams-Brabant. Samen zijn we verbonden als erfgenamen 
van het Aloude Hertogdom Brabant. Eerste contacten moeten er binnen 
afzienbare tijd toe leiden om onze gemeenschappelijke sterktes en zwakten te leren 
kennen en om samen als grotere groep verder op te komen voor onze belangen. Karel 
verzorgt de contacten en organiseert een eerste stap tot samenkomen met de betrokken 
Brabantse heemkundekoepels. Dit wordt door de aanwezige kringen sterk geapprecieerd. 

Varia
-René pleitte er in de varia voor om de leemte van kwartiermeesters in de kwartieren 
Noorderkempen en Oosterkempen ingevuld te zien. Hij vroeg of een paar mensen uit de 
streek zich zouden willen inzetten om de band tussen Gouw en regio te verstevigen door 
middel van een bindingsman: de kwartiermeester, die contact houdt met de kringen uit zijn 
omgeving en deze af en toe eens bezoekt en verslag hierover uitbrengt bij het Gouwbestuur 
tijdens de tweemaandelijkse vergaderingen van de raad van bestuur van Heemkunde Gouw 
Antwerpen.
-Michel Oosterbosch kan begrijpen dat 2 Gouwtijdschriften aan G.G.G. worden toegestuurd 
(aan voorzitter en secretaris), maar signaleerde dat 1 exemplaar voor het Rijskarchief 
voldoende was (nu 2 twee stuks: 1 x aan Michel O. en 1 x aan Erik Houtman). De Gouw zal 
voortaan nog slechts één nummer t.a.v. Erik Houtman opsturen naar het Rijksarchief. 

Omstreeks 22.15 uur werd afgerond met dank vanwege het Gouwbestuur aan de 
aanwezigen voor de opkomst en aan het Geschiedkundig Genootschap Geel voor de 
geboden gastvrijiheid. 

René Beyst
donderdag 20 oktober 2011
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1.3. Verslag van de kwartiervergadering te Deurne op donderdag 20 okt. 2011

Aanwezig: 17 personen (zie aanwezigheidslijst in bijlage)
Verontschuldigd: 4 personen (zie aanwezigheidslijst in bijlage) 
 
René Beyst, coördinator voor de kwartierwerking, opende de vergadering omstreeks 20.00 
uur, heette de opgekomen aanwezigen welkom en bedankte de vrienden van het Volks-
museum “Turninum” voor de ontvangst. 

Stand van zaken inzake het stadsbeleid t.o.v. heemkringen Metropool.
Reeds enkele jaren rezen er problemen vanuit een aantal kringen wegens het ongeregeld 
gemeentebeleid m.b.t. patrimoniumbeheer, retributies en subsidies t.o.v. districts-
heemmusea en -heemkringen. De Gouw en het kwartier Metropool spannen zich, sedert 
het Memorandum aan schepen Heylen in maart 2009, hier al bijna drie jaar extra voor 
in.1  Ludo Peeters, voorvechter in deze aangelegenheid; kreeg even het woord voor een 
actualisatie. De persdienst van het College van de stad Antwerpen liet weten dat in 2012 en 
2013 telkens max. 82.000 euro zullen begroot worden voor uitkering aan de werking van 
lokale erfgoedverenigingen, verdeeld volgens bevolkingsgrootte van de districten en 
volgens het aantal erfgoedverenigingen per district. Een mooi signaal. Laat ons aan-
nemen dat dit een rechtstreeks gevolg is van ons Memorandum en in hoofdzaak voor 
disitrictsheemkringen bestemd zal zijn (en niet over alle erfgoedverenigingen in 
Antwerpen zal verdeeld worden).  2

Evaluatie heemkundedagen en data voor volgend jaar.
Als volgende punt op de agenda werden de Heemkundedagen 2011 geëvalueerd. Het 
Gouwbestuur vatte samen aangenaam verrast te zijn door de grote variabiliteit bij de uit-
werking van het thema (ambachten en vrije beroepen) door de kringen, welke het ge-
heel knap deed uitstralen en bovenlokaal bezoekersverkeer wist aan te trekken. De visie 
met klemtoon op “verandering en ontwikkeling” was sterker uitgebouwd dan vorig jaar. 
De mooie affiches hebben vast hun werk gedaan. De Antwerpse Polder, zeer tevreden 
want goed weer en daardoor veel volk en geslaagd, gaf bij monde van Frans Yzermans 
aan dat 3 affiches voor 1 evenement wat van het goede te veel was. Hij stelde voor om de 
kalenderaffiche te vervangen door bv. een kalender in flyervorm (want als affiche te 
geringe leesbaarheid). Karel liet weten dat er volgend jaar inderdaad gedacht 
wordt aan één (- per deelnemende kring gepersonaliseerde - affiche, weliswaar met
gemeenschappelijk Gouwkarakter. Het idee van de flyer wordt meegenomen 
naar het Gouwbestuur. 

1 - Meer hierover bij: René Beyst, Wie het kleine (heemmuseum) niet eert, is het grote (MAS) niet 
weerd!, in “Gouwtijdschrift” Jg. 48, nr. 2, 2011, pp. 5-7 
2  - Verduidelijkende nota vanuit de werkgroep “Metropool”: Bij Patrick De Rynck, Een onderzoek – De 
stad Antwerpen en haar erfgoed, op blz. 6 lezen we dat in 2009/2010 niet minder dan 491 organisaties 
werden aangeschreven, waarvan  215 respons gaven door een digitale vragenlijst in te vullen. Hiervan 
waren er 89 actief in de grootstad Antwerpen, terwijl 126 ‘iets met erfgoed te maken hadden’. Nadien 
werden nog eens 41 erfgoedorganisaties bezocht en diepgaand ondervraagd, waaronder enkele districts-
heemmusea. 
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Gaston Van Bulck van Gitschotelbuurschap betreurde niet voor te komen in het relaas over 
de heemkundezondagen in het jongste Gouwtijdschrift. Nochtans hadden zij deelgeno-
men, zij het dan enkel in geschriftvorm met de publicatie van een artikel in hun tijdschrift. 
René gaf toe dat dit over het hoofd werd gezien bij de redactie van het relaas, waarbij (te?) 
veel energie ging naar het vergaren van foto’s van de diverse tentoonstellingen. In volgend 
tijdschrift komt er een aanvulling over deze aan de redactie ontglipte deelname. 
Om af te ronden werd nog even gedebateerd over mogelijke sponsoring, maar eerdere 
pogingen vanuit het Gouwbestuur brachten slechts magere steun aan. De vergadering was 
unaniem akkoord om in 2012 opnieuw de eerste drie zondagen van juni te kiezen. 

Thema volgende heemkundedagen
Gouw-Vz. Karel stelde het nieuwe thema voor via een zeer “beeldige”, digitale 
presentatie: verandering en ontwikkeling in wooncomfort. Opnieuw een thema met een 
brede waaier aan mogelijkheden over de wijze van “wonen” in de breedste zin (van het 
vroegere “Arm Vlaanderen” tot de hedendaagse “veramerikanisering”). De 
illustraties alleen al lieten overduidelijk de immense afstand zien, die de voorbije 
eeuw werd afgelegd. Karel’s toelichtingen waren kort, krachtig en 
overtuigend. Wie meer wil weten, leze het jongste nummer van Gouwtijdschrift. 
De aanwezigen kregen nog eens een extra leidraad mee van 34 blz. met illustraties. 

Provinciale erfgoeddepots. 
De provinciebesturen pogen zich af te zetten tegen een te verregaande verstaatsing 
van een aantal deeltaken, thans nog toegewezen aan de provincies (bv. niet-grondge-
bonden materies als cultuur en onderwijs). Daarom werd in de provincie Antwerpen het 
idee opgestart om het toekomstig erfgoedbeleid te zien als (of uit te breiden tot?) grond
gebonden materie via een “erfgoeddepotbeleid”, waarbij ook heemkundekringen, 
heemmusea, documentatiecentra en privé-erfgoedinititatieven 
worden betrokken via een grootschalige analyse naar het bestaande 
erfgoed in plaatselijke museale depots. Eerder al polste de provincie 
samen met Heemkunde Gouw Antwerpen bij de heemkringen naar de bestaande 
bibliothecaire collecties. Nu gaat het eerder over een “ruimtelijk” onderzoek naar vrije ruimten of 
plaatsgebrek, bezit en aangroei van archief, museale relicten en collecties bij alle 
provinciale erfgoedzorgers. Het verzoek om in dit verband mee te werken aan een (lang niet 
eenvoudige!) enquête, gaf aan onze heemkringen bovendien niet veel tijd. Karel vroeg 
en bekwam een korte extensie (een week verlenging). De Gouw steunde en promootte 
deelname aan deze enquête. Mogelijk schuilt hierin nieuwe betoelaging en ondersteuning 
voor onze documentatiecentra en musea. Anderzijds begrijpt de Gouw het wantrouwen bij 
een aantal kringen die vrezen voor (tijdelijke? of definitieve?) overname van heemkundige 
collecties, wanneer heemkringen zouden moeten sluiten wegens ouderdomsproblemen in 
heembesturen of bij gebrek aan plaats bij lokale heemkringen. Toch moeten we geloven 
dat een onderzoek naar de “grootte” van dit provinciaal fenomeen een eerste stap kan 
betekenen naar een betere erkenning van de nu onoverzichtelijke, deels onbekende (en dus 
onderschatte en ondergewaardeerde) heemkundige collecties. 
Te Deurne bleek meer dan de helft van de aanwezige kringen de enquête te hebben 
ingevuld. Hoghescote Kapellen bleef steken na een derde van de enquête ingevuld te 
hebben (geen alleenstaand geval). Twee e-berichten van Hoghescote in dit verband aan 
Frank Herman bleven onbeantwoord. 



11

Heemmuseakentekens
Vz. Karel resumeerde vluchtig het principe en benadrukte dat de toelichtingen en voor-
waarden tot aanvaarding met het kenteken van voorbeeldig en progressief heemmuseum 
volledig opgenomen zijn o.m. in de digitale Gouwtijdingen van september 2011. Zo’n aan-
vaarding geldt voor drie jaar, waarna een nieuw dossier dient ingediend te worden en een 
nieuw museumbezoek door de werkgroep heemmusea volgt, leidend naar een mogelijk 
hernieuwde aanvaarding. Er dient vooruitgang in de betrokken kring t.o.v. de vooropge-
stelde criteria te worden vastgesteld. Ook voor de documentatiecentra is er een ontwerp 
van aanvaardingsvoorwaarden in de maak. Een typebeleidsplan voor documentatiecentra 
werd rondgedeeld. 
De Antwerpse Polder viel dit jaar uit de boot bij de plaatselijke uitwerking van EGD. Na een 
korte analyse kon René passend advies meegeven voor volgend jaar. 

Samenwerking Noord en Zuid-Brabant
Niettegenstaande verzoenende bijeenkomsten in het verleden, is er een groeiende kloof 
waarneembaar tussen Heemkunde Vlaanderen en Heemkunde Gouw Antwerpen. Onze 
Gouw voelt aan dat ze als Antwerpse heemkundekoepel op Vlaams niveau statutair 
verdrongen en monddood gemaakt werd. Heemkunde Vlaanderen levert weliswaar 
ondersteuning en biedt vormingscusussen aan, maar al jaren schuift ze – onder druk van 
het subsidieverstrekkend departement Kunsten & Erfgoed? - een moderne inhoudelijke 
visie over heemkunde op de lange baan en komt ze als koepelorganisatie onvoldoende op 
in de zin van belangenbehartiger voor de heemkundevrijwilligers en hun problematiek. 
Integendeel verbreedt Heemkunde Vlaanderen haar doelpubliek met het aantrekken van 
andere socio-culturele groepen, waardoor de vlag “Heemkunde Vlaanderen” de lading 
(= heemkundevrijwilligers) nauwelijks nog dekt. Om die redenen zoekt Heemkunde 
Gouw Antwerpen andere contactgroepen op om zich sterker als belangengroep voor 
heemkundigen te uiten. Een idee is om samen te werken met “Brabants Heem” 
(Noord-Brabant) en met Vlaams-Brabant. Samen zijn we verbonden als erfgenamen van het 
Aloude Hertogdom Brabant. Eerste contacten moeten er binnen afzienbare tijd toe leiden 
om onze gemeenschappelijke sterktes en zwakten te leren kennen en om samen als grotere 
groep verder op te komen voor onze belangen. Karel verzorgt de contacten en organiseert 
een eerste stap tot samenkomen met de betrokken Brabantse heemkundekoepels. Na enige 
aarzeling en discussie gunnen de aanwezige kringen dit nieuwe initiatief zeker een kans, met 
dien verstande dat de aanwezige grenskringen Hoghescote Kapellen en Antwerpse Polder 
meteen pro waren. 

Varia
-René stelde in de varia twee nieuwe kwartiermeesters voor: Lia Somers voor het kwartier 
Noord-Antwerpen en Peter Verstappen voor het kwartier Metropool. Swa Van Droogbroeck, 
voormalig kwartiermeester voor de Metropool, werd recent wegens zeer ernstige ziekte 
gedwongen tot ontslagname met hartzeer uit het Gouwbestuur. 
De kwartiermeester is een regionale bindingsman tussen provinciale Gouw en lokaliteit. Hij 
houdt contact met de kringen uit zijn omgeving, bezoekt deze af en toe eens en brengt 
hierover verslag uit bij het Gouwbestuur tijdens de tweemaandelijkse vergaderingen van de 
raad van bestuur van Heemkunde Gouw Antwerpen. 
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-Martin Braem (Antwerpse Polder) vroeg naar de stand van zaken m.b.t. de nieuwe webstek 
van Heemkunde Gouw Antwerpen. Karel meldde dat er vertraging zat in de afwerking ervan 
wegens ziekte van de persoon belast met de opbouw. 
-Roger Balbaert vroeg of de Gouw bekend was met een nieuw project “De Kempen kookt”. 
Het antwoord was negatief, maar Karel onderzoekt dit verder. 
-Gaston Van Bulck vroeg of Heemkunde Gouw Antwerpen eventueel een 
(gemeenschappelijk gedragen?) visie had over de geruime tijd reeds alom gepromote 
projecten i.v.m. de herdenking van 1914/1818. Neen, er is nog geen besproken standpunt 
binnen het Gouwbestuur, maar vermoedelijk blijft de Gouw neutraal en laat de kringen de 
vrije keuze tot eventuele deelname naar eigen godsvrucht en vermogen. 

De klok wees al 22.45 uur aan, toen besloten werd met dank vanwege het Gouwbestuur 
aan de aanwezigen voor de goede opkomst en met dank aan Turninum voor de geboden 
gastvrijheid. 

René Beyst
zaterdag 22 oktober 2011
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1.4. Verslag van de kwartiervergadering te Putte op woensdag 2 november 2011

 Aanwezig: 17 personen (zie aanwezigheidslijst in bijlage)
Verontschuldigd: 3 personen (zie aanwezigheidslijst in bijlage) 
 

René Beyst, coördinator voor de kwartierwerking, opende de vergadering kort na 20.00 uur, 
heette de opgekomen aanwezigen welkom en bedankte de vrienden van “Het Molenijzer”, 
eens te meer “in verbouwing”, voor de ontvangst. 

Evaluatie heemkundedagen en data voor volgend jaar.
Als eerste punt op de agenda werden de Heemkundedagen 2011 geëvalueerd. Het Gouw-
bestuur vatte samen aangenaam verrast te zijn door de grote variabiliteit bij de uitwerking 
van het thema (ambachten en vrije beroepen) door de kringen, welke het geheel knap deed 
uitstralen en bovenlokaal bezoekersverkeer wist aan te trekken. De visie met klemtoon op 
“verandering en ontwikkeling” was sterker uitgebouwd dan vorig jaar. De mooie affiches 
hebben vast hun werk gedaan. Onder de aanwezige kringen hadden een viertal kringen 
meegewerkt aan de heemkundezondagen. Ze waren zeer tevreden want goed weer en 
daardoor meer volk. Er viel geen negatieve kritiek op te merken aan dit evenement, integen-
deel zelfs. Een recent onderzoek van Faro legde bloot dat 70% van de Vlamingen interesse 
hebben in de geschiedenis van het dagelijks leven. De heemkundezondagen georganiseerd 
door Heemkunde Gouw Antwerpen spelen daar perfect op in. De nieuwe voorgestelde data 
voor 2012 werden probleemloos aanvaard. 

Thema volgende heemkundedagen
Gouw-Vz. Karel stelde het nieuwe thema voor via een zeer “beeldige”, digitale 
presentatie: verandering en ontwikkeling in wooncomfort. Opnieuw een thema met een
 brede waaier aan mogelijkheden over de wijze van “wonen” in de breedste zin (van het 
vroegere “Arm Vlaanderen” tot de hedendaagse “veramerikanisering”). De illustraties alleen al 
lieten overduidelijk de immense afstand zien, die de voorbije eeuw werd afgelegd. Karel’s 
toelichtingen waren kort, krachtig en overtuigend. Wie meer wil weten, leze het jongste 
nummer van Gouwtijdschrift. De aanwezigen kregen nog eens een extra leidraad mee van 
34 blz. met illustraties. 

Provinciale erfgoeddepots. 
De provinciebesturen pogen zich af te zetten tegen een te verregaande verstaatsing van 
een aantal deeltaken, thans nog toegewezen aan de provincies (bv. niet-grondgebonden 
materies als cultuur en onderwijs). Daarom werd in de provincie Antwerpen het idee 
opgestart om het toekomstig erfgoedbeleid te zien als (of uit te breiden tot?) grondgebon-
den materie via een “erfgoeddepotbeleid”, waarbij ook heemkundekringen, heemmusea, 
documentatiecentra en privé-erfgoedinititatieven worden betrokken via een grootschalige 
analyse naar het bestaande erfgoed in plaatselijke museale depots. Het beoogt een 
“ruimtelijk” onderzoek naar vrije ruimten of plaatsgebrek, bezit en aangroei van archief, 
museale relicten en collecties bij alle provinciale erfgoedzorgers. De Gouw steunde en 
promootte deelname aan deze enquête. Mogelijk schuilt hierin nieuwe betoelaging en 
ondersteuning voor onze documentatiecentra en musea. Anderzijds begrijpt de Gouw het 
wantrouwen bij een aantal kringen die vrezen voor (tijdelijke? of definitieve?) overname 
van heemkundige collecties, wanneer heemkringen zouden moeten sluiten wegens ou-
derdomsproblemen in heembesturen of bij gebrek aan plaats bij lokale heemkringen. Toch 
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moeten we geloven dat een onderzoek naar de “grootte” van dit provinciaal fenomeen 
een eerste stap kan betekenen naar een betere erkenning van de nu onoverzichtelijke, 
deels onbekende (en dus onderschatte en ondergewaardeerde) heemkundige collecties. 
Ook in Putte bleek meer dan de helft van de aanwezige kringen de enquête te hebben 
ingevuld. Luc Van Geel van ’t Smiske te Rijmenam merkte op dat de opdracht niet zo 
eenvoudig was, zodat een ordentelijke invuling veel meer tijd en inspanning vergde dan 
vooropgesteld. Harry Vermeir liet weten dat niet alleen de enquête terug op de agenda 
geplaatst wordt van de provinciale werkgroep cultuur en erfgoed, maar dat ook alle 
reglementen m.b.t. een provinciaal erfgoedbeleid herzien worden. 
Op vraag van Luc wat de Gouw onderneemt om de “slapende” kringen in de provincie mee 
te krijgen, antwoordde Karel dat onze werking er op gericht is om actieve kringen beter 
te steunen, wat een prikkel moet zijn voor de minder actieven. Gepoogd wordt om ook 
documentatiecentra betoelaagd te krijgen. Via kwartiermeesters trachten we de basis 
intenser te benaderen op regionaal niveau, wat een hechtere band moet scheppen. Helaas 
worden onze kringen te vaak benaderd, want ook erfgoedcellen, Heemkunde Vlaanderen,
Faro, gemeentelijke cultuurstructuren, scholen, e.a. organisaties leggen beslag op of 
vragen medewerking aan onze heemkringen. Te vaak draaien onze leden op voor “andere” 
organisaties; te weinig worden onze kringen en hun medewerkers gewaardeerd voor hun 
eigen inbreng als “heemkunde”-vrijwilligers. 

Heemmuseakentekens
Vz. Karel resumeerde vluchtig het principe en meldde dat de indieningstermijn nu 
verstreken is per 1 november. De dossiers zijn binnen en de opvolging wordt binnenkort in 
samensrpaak met de provincie opgestart. 
Ook voor de documentatiecentra is er een ontwerp van aanvaardingsvoorwaarden in de 
maak. Een typebeleidsplan voor documentatiecentra werd rondgedeeld. 

Samenwerking “Oud Hertogdom Brabant”
Niettegenstaande verzoenende bijeenkomsten in het verleden, is er een groeiende kloof 
waarneembaar tussen Heemkunde Vlaanderen en Heemkunde Gouw Antwerpen. Onze 
Gouw voelt aan dat ze als Antwerpse heemkundekoepel op Vlaams niveau statutair 
verdrongen en monddood gemaakt werd. Heemkunde Vlaanderen levert weliswaar 
ondersteuning en biedt vormingscusussen aan, maar al jaren schuift ze – onder druk van 
het subsidieverstrekkend departement Kunsten & Erfgoed? - een moderne inhoudelijke 
visie over heemkunde op de lange baan en komt ze als koepelorganisatie onvoldoende 
op in de zin van belangenbehartiger voor de heemkundevrijwilligers en hun problema-
tiek. Integendeel verbreedt Heemkunde Vlaanderen haar doelpubliek met het aantrekken 
van andere socio-culturele groepen, waardoor de vlag “Heemkunde Vlaanderen” de lading
 (= heemkundevrijwilligers) nauwelijks nog dekt. Om die redenen zoekt Heemkunde Gouw 
Antwerpen andere contactgroepen op om zich sterker als belangengroep voor heemkun-
digen te uiten. Een idee is om samen te werken met “Brabants Heem” (Noord-Brabant) en 
met Vlaams-Brabant. Samen zijn we verbonden als erfgenamen van het Aloude Hertogdom 
Brabant. Eerste contacten moeten er binnen afzienbare tijd toe leiden om onze gemeen-
schappelijke sterktes en zwakten te leren kennen en om samen als grotere groep verder op 
te komen voor onze belangen. Karel verzorgt de contacten en organiseert een eerste stap 
tot samenkomen met de betrokken Brabantse heemkundekoepels. 
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Varia
-Harry meldde dat er nu dond. 3 nov. een vormingsavond plaats vindt over problemen m.b.t. 
digitale bronnen in de EHC-bib te Antwerpen tussen 19.30 en 22.00 uur. 
Meer info bij Heemkunde Vlaanderen.
-Luc Van Geel bracht ter kennis dat Rijmenam dit jaar een boek uitgeeft over de 
geschiedenis van de St. Martinusparochie. 
-Jan Peeters van Die Swane uit Heist bracht ook een nieuwe uitgave ter kennis over pastoor 
Mellaerts, gekoppeld aan een tentoonstelling in Heist-op-den-Berg. 
-Luc Van Geel en Jean Van Rompaey volgen de druk bijgewoonde cursus te Lint over 
bronnen uit de tweede wereldoorlog (org.: Heemkunde Vlaanderen). Beiden waren het 
er over eens dat de spreker, Nico Wouters, weliswaar beslagen, zijn materie helaas slechts 
moeizaam kon overdragen. 
-René belichtte nog even de rol van de kwartiermeesters als regionaal bindweefsel tussen 
Gouw en lokale heemkringen. 

Omstreeks 22.30 uur kon gezellig afgerond worden in Putte met dank vanwege het 
Gouwbestuur aan de aanwezigen voor de goede opkomst en met dank aan Fons en zijn 
werkers van “Het Molenijzer” voor de geboden gastvrijheid. 

René Beyst
Donderdag 3 november 2011



16

2. Heemkunde Gouw Antwerpen lééft

2.1. HK Zwijndrecht-Burcht

Heemkundige Kring Zwijndrecht Burcht

Zwijndrecht heeft een nieuwe vereniging: de Heemkundige Kring Zwijndrecht Burcht 
(HKZB). Ben je bezig met levende geschiedenis, met familiekunde, met een specialiteit 
zoals alles rondom de scheepvaart, met de fortengordel of met de pontonniers van de 
11de Genie, de onderwerpen zijn haast onuitputtelijk, dan is de Heemkundige Kring iets 
voor jou. Iedereen is welkom op de eerste vergadering van 18 oktober om 20 u. in OC ‘t 
Waaigat. 

Wat is heemkunde? Even gaan kijken op Wikipedia? Heem is afkomstig van het Germaanse 
woord haima, dat woning betekende. Het is verwant aan het Engelse home en het Duitse 
Heim. Het is de kennis van en het onderzoek naar de eigen leefomgeving. Het gaat om 
ons erfgoed, de geschiedenis, de evolutie en de wetenswaardigheden over en van de 
bevolking, de natuur, het leven langs de Schelde, de overzetboot, de vroegere fabrieken 
en hofsteden, de aanleg van de autowegen, dramatische en feestelijke gebeurtenissen, 
het bestuur, de politiek, de naamkunde, de economie, het culturele leven, het onderwijs, 
de gezondheidszorg, het religieuze leven, de volks- en andere kunsten, de brandweer, de 
politie en rijkswacht, de kazernes en het militaire leven, de forten, het dialect, de liederen, 
interessante personen en families, gebouwen, monumenten, het ontstaan van wijken en 
industrie, markante gebeurtenissen enz. Uiteraard niet alles tegelijk, het is maar een losse 
opsomming.

Na een aantal vergaderingen met een werkgroep onder leiding van de Gemeentelijke 
Cultuurdienst, over het doel en de mogelijkheden, het opstellen van de statuten en het 
inwendig reglement, werd op 27 september 2011 de Heemkundige Kring Zwijndrecht 
Burcht (HKZB) opgericht. Het initiatief wordt gesteund door Burgemeester en Schepenen. 
Schepen André Van de Vyver en Coördinator van de Cultuurdienst, Dirk Verelst, hebben 
zich persoonlijk ingezet om de Heemkundige Kring leven in te blazen.

Onze Heemkundige Kring staat niet alleen. In vele buurgemeenten bestaan er al vele jaren 
heemkundige verenigingen. Zwijndrecht en Burcht waren op dat vlak nog onontgonnen 
gebied, een witte vlek op de kaart. Het is de bedoeling om samen te werken in een gro-
ter verband met de buurgemeenten, maar in eerste instantie gaan we ons focussen op 
Zwijndrecht en Burcht. 

Er zijn provinciale overkoepelingen zoals de Heemkunde Gouw Antwerpen vzw ( www.
heemkunde-gouwantwerpen.be ) en Heemkunde Oost-Vlaanderen vzw. 
Onze Heemkring zal zich aanmelden bij Heemkunde Vlaanderen vzw 
(http://www.heemkunde-vlaanderen.be ) Kijk even op de website wat Heemkunde in 
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Vlaanderen betekent. Er zijn vele interessante Heemkunde vormingen en tal van 
aangename ontdekkingstochten, vlakbij, voor iedereen en zonder speciale opleiding. 

We vragen aan alle mensen die nieuwsgierig genoeg zijn om in een vriendschappelijke 
locale sfeer mee te helpen, te onderzoeken, op te tekenen, foto’s te nemen en het verder te 
vertellen. Sommigen onder u zijn al jaren met de levende geschiedenis bezig, of met 
familiekunde, of met een specialiteit, zoals alles rondom de scheepvaart, of met de 
fortengordel, of met de pontonniers van de 11de Genie, de onderwerpen zijn haast 
onuitputtelijk. We zouden hen graag leren kennen en steunen. 

We mikken al op de Erfgoeddag en de Open Monumentendag van volgend jaar. 
In navolging van andere Heemkringen zullen we een Facebook pagina opzetten voor jong 
en oud. Het persoonlijk contact is van het grootste belang. De HKZB is bereikbaar op het 
e-mailadres heemkundezb@gmail.com.

Tot voorzitter werd verkozen: Ludo Van der Stock (03 283 73 92), de oudste kleinzoon van 
de “hovenier” Frans Van der Stock. Een geboren Zwijndrechtenaar en wonende in Burcht 
op een boogscheut van het vroegere kasteel Kraaienhof. Ondervoorzitter is Chris Vander 
Straeten, die op latere leeftijd Master in de Geschiedenis werd. Onze secretaris is mevrouw 
Mireille Schakers (03 239 45 19). 

De vergaderplaats is OC ‘t Waaigat, Kerkplein, Burcht. Iedereen is welkom om kennis te 
maken met onze Heemkring op 18 oktober om 20 u. 

Laat eens van je horen, kom er bij.
Ludo Van der Stock, voorzitter
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2.1. HK Marcblas - Merksplas

2.1. HK Marcblas  Merksplas 
 

 

 

 

 

         HKM-ACTIVITEITEN 

    WERKJAAR 2011 - 2012 

 Wijzigingen t.o.v. vorige versie   

    DATUM PLAATS UUR        ACTIVITEIT 

  di 8-nov-11 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag 

  wo 9-nov-11 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA 

 

   zo 
27-nov-

11 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag 

  wo 
30-nov-

11 GC DeMarckt 20u?? Voordracht 

  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 

2012 di 10-jan-12 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag 

  wo 11-jan-12 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA 

  zo 22-jan-12 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag 

  wo 8-feb-12 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA 

  di 14-feb-12 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag 

  za 18-feb-12 Lindehoeve 19u00 Algemene Vergadering 

  zo 26-feb-12 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag 

  di 13-mrt-12 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag 

  wo 14-mrt-12 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA 

  zo 25-mrt-12 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag 

  di 10-apr-12 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag 

  wo 11-apr-12 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA 

  zo 22-apr-12 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag 

  zo 22-apr-12 Erfgoeddag ?? ?? 

  di 8-mei-12 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag 

  wo 9-mei-12 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA 

  za 
19-mei-

12 Daguitstap ?? ?? 

  zo 
27-mei-

12 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag 

  zo 10-jun-12 Heemhuis 10u?-18u? Lok.&Prov.Heemdag 

  di 12-jun-12 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag 

  wo 13-jun-12 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA 

  zo 24-jun-12 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag 

            

    juli     

            

  wo 8-aug-12 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA 

  di 
14-aug-

12 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag 

  zo 
26-aug-

12 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag 

  zo 9-sep-12 ?? ?? OMD 

  di 11-sep- Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag 



19

  zo 
26-aug-

12 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag 

  zo 9-sep-12 ?? ?? OMD 

  di 
11-sep-

12 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag 

  wo 
12-sep-

12 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA 

  zo 
23-sep-

12 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag 

  di 9-okt-12 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag 

  wo 10-okt-12 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA 

  zo 28-okt-12 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag 

  di 
13-nov-

12 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag 

  wo 
14-nov-

12 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA 

  wo 
23-nov-

12 GC DeMarckt?? 20u?? Voordracht 

  zo 
25-nov-

12 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag 

  di 
11-dec-

12 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag 

  wo 
12-dec-

12 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA 

  zo 
23-dec-

12 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag 
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2.3. Jozef van Rompay - Davidsfonds - 
 Genootschap Onze Lieve Vrouw Waver

Dinsdag 8 november 2011
Raadhuis – Dorp om 20u.
Leesavond Nescio – Dichtertje, Titaantje, De Uitvreter
Deelname gratis

Zondag 13 november 2011
Avontuurlijke wandeling Elzenstraat – Deelname gratis
Vertrek om 14u op het dorpsplein

Zondag 20 november 2011
Boomplantactie in Gasthuisbos

Zondag 27 november 2011
Daguitstap Andenne
Belgische art decokeramiek

Zondag 18 december 2011
Wandeling Midzelen – Deelname gratis
Vertrek om 14u op het dorpsplein

Maandag 26 december 2011
Parochiekerk 16 - 17u.
U zijt wellekome – samen kerstliederen zingen
Vrijwillige bijdrage voor Welzijnsschakels
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2.4. HK Jos Rosseler - Duffel
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Mochten er nog vragen zijn, dan kan u de auteur Frank Keersmaekers contacteren tijdens 
kantooruren op 015-30.72.11.

DONDERDAG 10 NOVEMBER : LEZING
HISTORISCHE, MEDISCHE, FOLKLORISTISCHE EN FRIVOLE FEITEN OVER FLATULENTIE, 
ERUCTATIE EN HET LATRINAIRE GEBEUREN

Op donderdag 10 november, om 20.00 uur, komt Bart Lauvrijs spreken over een 
onderwerp dat je misschien niet direct verwacht. Als auteur schreef hij reeds verschillende 
boeken, waaronder één dat deze avond onderwerp van de lezing zal zijn: over flatulentie 
(het laten van winden), eructatie (oprispen of boeren) en het ‘latrinaire’ gebeuren.

Hij zal ook uitleg geven over bepaalde terminologie, soorten winden en windenlaters 
(petomanen), het verschil tussen boeren en winden, hoeveel winden produceren mensen, 
… en nog veel meer vragen. Mogen we winden inhouden? Hoe komt het dat ze ruiken? 
Wat is de rol en de betekenis van de flatus (wind) in diverse godsdiensten en culturen, … ?

Bekende petomanen worden nu eens vanuit een totaal ander standpunt belicht: Hitler, 
Stalin, Mao Tse Tung, maar evengoed Mozart, … . Hoe zit het met de flatus in de politiek, 
de schilderkunst, muziek, film (Salvador Dali, Brueghel, The Nutty Professor) en in de 
dierenwereld (van dinosauriërs tot onze honden en katten)?

Bart Lauvrijs belicht ook de geschiedenis van het toilet van het oude Rome tot nu, de 
geschiedenis van de rol toiletpapier, … . Hoe denkt de Vlaming over de flatus? 
En hoe reageren andere culturen op eructatie?

Kortom, onderwerpen waaraan men normaal in alle stilte voorbijgaat, maar die voor één 
avond eens in de kijker wordt gezet.

De lezing gaat door in de Beethovenzaal (boven) van de bibliotheek. 
Inkomprijs: leden € 3,00, niet-leden € 4,00. I.s.m. Davidsfonds & vtbKultuur Duffel.

ZATERDAG 19 NOVEMBER : 
GELEID BEZOEK AAN DE TENTOONSTELLING ‘KRUIDJE ROER ME WEL’

Wil je het originele handschrift eens van dichterbij bekijken? Of wil je meer te weten 
komen over kruidenboeken, en dan in de eerste plaats het beroemde kruidenboek van 
Rembert Dodoens uit 1554? Over het gebruik van kruiden in de geneeskunde? 
Of waarvoor sommige kruiden gebruikt kunnen worden? Dan is de tentoonstelling Kruidje 
roer me niet beslist iets voor u! Voor de leden van de heemkring is er trouwens, zoals u op 
de achterzijde kan lezen, een gelegenheid om deze expo met gidsen te bezoeken, en dit 
op zaterdag 19 november.
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Niet alleen het boek Een gekruid verhaal richt de schijnwerpers op het 16de-eeuwse 
handschrift. Er is natuurlijk ook de tentoonstelling Kruidje roer me wel. Zoals je op de 
aankondiging kan lezen, vind je hier beeld en tekst over kruiden en kruidenboeken, lang 
geleden en vandaag. Wist je bijvoorbeeld dat wanneer zwangere vrouwen vaak 
kweeappelen eten, ze slimme kinderen krijgen? Of dat je van het kauwen van anijs een 
zoete adem krijgt? Tenminste … dat dacht men.

Wie hierover méér wil weten, kan op zaterdag 19 november deelnemen aan een geleid 
bezoek aan de tentoonstelling. Frank Keersmaekers gidst u door het rijke verleden van 
kruidenboeken en bijgeloof. Sigrid Lathouwers van Kruidentuin ’t Zijp wijst u dan weer de 
weg naar het heden, en weet honderduit te vertellen over kruiden en  - door velen 
verguisde - onkruiden, die vaak ieder een eigen verhaal hebben. Alvast een enige
gelegenheid om met de tentoonstelling kennis te maken!

We komen samen in het museum om 14.30 uur. 
Deelnameprijs: leden € 2,50, niet-leden € 3,50. Hierin is een drankje in het cafetaria na het 
bezoek inbegrepen.

Met vriendelijke groeten,
Frank Maes
info@heemkring.be
www.heemkring.be
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2.5.  HK Molenijzer - Putte

STAMBOMENDAG 
 

 

Archief en gemeentehuis 

Gemeenteplein 1, Putte 
 
 

Met medewerking van heemkundige en genealogische verenigingen. 

 
 

Gratis toegang. 

Gezellige cafetaria 
Info: 015 76 78 88, cultuurdienst@putte.be   

 
VU : Chris Bosmans, schepen van cultuur, Gemeenteplein 1, 2580 Putte 

Zondag 6 november ‘11,  
10u – 17u 
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Stambomendag
 06/11/2011

Inschrijvingsformulier
De 4de stambomendag van de gemeente Putte gaat door op zondag 6 november 2011 (10u-
17u) in de lokalen van de bib en het archief te Putte, Gemeenteplein 1.
Deelname is gratis. Alle standhouders krijgen drank en broodjes en er is voldoende parking in 
het centrum van Putte. Ook tweedehands boekenverkoop is mogelijk.
Graag terugzenden voor 01/10/2011.

Naam:  ………………………………………………..
Adres:  ………………………………………………..
Gemeente: ………………………………………………..
Telefoon: ………………………………………………..
E-mail: ………………………………………………..

Schrijft in voor volgende vereniging:
…………………………………………………….…………………………………… 
Of stelt het stamboomonderzoek van de volgende familie(s) voor:   …………………………
………………………………………………………………

Gewenst materiaal (er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met uw wensen):
- aantal tentoonstellingspanelen: … lopende meter
- aantal tafels: … lopende meter
- elektriciteitsaansluiting nodig?  Ja/neen
- ander materiaal nodig? …………………………

Omschrijving stand:
- fotomateriaal:  ja/neen
- tekstmateriaal: ja/neen
- informatie via eigen computer: ja/neen
- verkoop publicaties: ja/neen
- tweedehands boekenverkoop: ja/neen

Aantal standhouders voor uw vereniging: ………….personen

Verdere info en inschrijvingen:
Robby Goovaerts 

cultuurbeleidscoördinator gemeente Putte
Gemeenteplein 1

2580 Putte
tel.: 015 76 78 88 --- fax.: 015 76 78 99

e-mail: robby.goovaerts@putte.be
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Karel Bogaerts heeft zich gedurende enkele jaren verdiept in het tekenen van het 
kadaster van Putte met behulp van het genaamde “Metingboeck” dat 300 jaar geleden werd 
samengesteld. Dit metingboek uit begin jaren 1700 bevat 120, ter plaatse en tijdens het 
opmeten, getekende ruwe schetsen en is, in feite, de voorbode van het eerste officieel 
kadaster uit 1826. Het weerspiegelt hoe de gemeente Putte er toen uitzag, zowel op 
agrarisch als op urbanistisch gebied.

Het nieuwe boek “Putte in mozaïek” is als het ware een nieuwe uitgave van het 
“Metingboeck” en bevat niet enkel de erin getekende percelen landbouwgronden, 
heiden, weiden en plantsoenen  maar is bovendien rijk aan toponymie; ieder stuk land 
droeg een naam. Men kan zo ook kennis maken met de grootgrondbezitters, de gewone 
eigenaars, de pachters-landbouwers en de gewone huurders. Ook worden sommige huizen en 
hoeven met name genoemd. 
“Wie is wie en wat is wat?” beschrijft zowel enkele vooraanstaande personen alsook 
gebouwen en instellingen. Diegenen die belang stellen in hun voorouders komen aan hun 
trekken dankzij een alfabetische naamlijst met verwijzing naar de tekst. Maar wat van het 
grootste belang is, is de vraag waarom tot het opmeten van Putte werd overgegaan; een 
werk dat 5 jaar in beslag nam - even lang als aan het tot stand brengen van onderhavig werk. 
Door dit boek krijgt men een zo getrouw mogelijk beeld van Putte bij het begin van de 18de 
eeuw.

Het boek stelt zich voor in kleur en is samengesteld uit 23 plannen met daarbij de 
nodige uitleg en telt 149 bladzijden. Op zondag 21 augustus wordt omstreeks 15u het eerste 
exemplaar door de auteur Karel Bogaerts overhandigd aan schepen van cultuur Chris
Bosmans. Vanaf dan is het boek te verkrijgen bij Heemkring Het Molenijzer aan 25,00 euro. 
Wie het boek wil laten toezenden kan dit voor 3,50 euro extra.

Meer info via Karel Bogaerts, 015 76 18 85
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Voorbeeld: kaart van Putte-centrum
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2.6.  HK Die Swane - Heist-op-den-Berg

Heist-op-den-Berg, 21 september 2011

Koninklijke heemkundige kring
 Die Swane vzw

Kerkplein 24
2220 Heist-op-den-Berg

Beste lezer,

Volgend jaar zijn er in Heist-op-den-Berg diverse festiviteiten op til naar aanleiding  van 
de stichtingsherdenking van de  eerste boerengilde in Heist-Goor, 125 jaar geleden.  Als 
aanloop naar die feestelijkheden brengt de Heistse heemkring Die Swane nog dit najaar 
een gloednieuw boek uit, waarin een onthullend portret wordt geschetst van pastoor 
J.F. Mellaerts (1845 – 1925).  Auteurs : Alex Scheirs, Jan Ulens en Rik Van den Broeck – 
Illustraties : Maria De Cat en Roger Goyvaerts.

De sprekende ondertitel van het boek luidt :   “Pionier van de plattelandsontwikkeling in 
Vlaanderen”.  Ziehier waarom die titel niet lukraak gekozen is :

Het begrip ‘bedreigd platteland’ is de jongste jaren gemeengoed geworden. Maar wist je 
dat zo’n 125 jaar geleden de jonge pastoor van Heist-Goor de verloedering ervan al aan de 
kaak stelde en met woord en daad tekeer ging niet alleen tegen de armoe, maar ook tegen 
de individualisering, het loslaten van belangrijke morele waarden en het schrijnend gebrek 
aan gerichte en eigentijdse vorming ?   
    
Wat deze Jacob Ferdinand Mellaerts voor het platteland en de boeren betekend heeft, 
kan moeilijk ten volle ingeschat worden. Zonder hem bijvoorbeeld geen Belgische 
Boerenbond, geen AVEVE, geen Landelijke Gilden, geen KLJ, geen Landelijke Rijvereniging, 
geen CERA, geen Groene kringen, geen KVLV… Zelfs Ons Kookboek zou misschien nooit
bestaan hebben. 

Maar wie was of is toch die Mellaerts ?  Honderd jaar geleden bekend van in Zuid-Amerika 
en Nieuw-Zeeland tot in het kleinste Vlaamse boerengat, nu geheel en al vergeten.  Waarom 
werd hij steevast  ‘vader van de boeren’ genoemd ?  In deze tijd van Boer zkt Vrouw gaat het 
boek op zoek naar de tijd van “Boer zoekt vader”.  Een begeesterende periode, het einde van 
de negentiende eeuw…
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Zoals zijn tijd- en geestesgenoot priester Daens doorloopt pastoor Mellaerts een op zijn 
minst merkwaardig parcours, met tal van onvermoede perikelen en onverkwikkelijke 
episodes. Waarom moest hij zo snel maar onverbiddelijk ‘weg’ uit de door hem gestichte 
parochie Heist-Goor ?  Waarom moest hij, amper 57, definitief verdwijnen uit de gelederen
van de Boerenbond ? Waarom toch werd hij jarenlang ostentatief miskend door de 
organisatie die hij zelf in het leven had geroepen ?  Waarom werd de naam 
Mellaerts in de archieven van het aartsbisdom zo grondig gewist dat er nog amper een 
spoor van blijft ? En…met hoeveel wilskracht ploegde deze man toch immer voort ?
Het langverwachte boek tracht een antwoord te vinden op vragen als deze en voert 
via harde feiten en sfeervolle momentopnamen de lezer mee : “van verwondering tot 
bewondering”. 
Geen enkele controverse wordt daarbij  uit de weg gegaan. 

Het levensverhaal van Mellaerts voert grote figuren ten tonele zoals Friedrich Raiffeisen, 
Joris Helleputte en paus Leo XIII  (Rerum Novarum)... Maar ook de kleine man is op elke 
bladzijde voelbaar aanwezig.

Het boek is dan ook een bron van interessante wetenswaardigheden.  Niet alleen over 
Heist-Goor, de bakermat van de Boerenbond en de moederschoot van het begrip 
plattelandsontwikkeling, maar ook over Binkom, Mellaerts’ geboortedorp, de navel van het 
mooie Hageland. Het verhaal en zijn relevantie reiken echter veel verder dan deze twee 
regio’s.  Talrijke, dikwijls unieke foto’s en documenten illustreren deze levendige biografie, 
waarvan het hoofdpersonage ook u niet onberoerd zal laten. 
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Totnogtoe volledig onbekende gegevens over Mellaerts’ familie en zijn schooltijd, over 
zijn  opleiding tot priester en het begin van zijn priesterloopbaan werden bovengespit. 
Zijn  Goorse periode staat centraal in het boek.  Niet alleen wat Mellaerts op parochiaal en 
onderwijsgebied heeft verwezenlijkt, maar ook de pastoorsfiguur die hij was, de manier 
waarop hij de lokale Christene Gildenbond der Landbouwers oprichtte, zijn al dan niet 
plotse verdwijning uit Heist-Goor, alsmede het waarom daarvan, mochten in deze niets 
verzwijgende biografie zeker niet ontbreken.  Wat hij juist allemaal deed in functie van de 
oprichting van de (Belgische) Boerenbond én het titanenwerk dat hij bij diezelfde ‘jonge’ 
Boerenbond tot een goed einde bracht, dat alles wordt vanzelfsprekend eveneens uit de 
doeken gedaan. 

Bij de Boerenbond zou Mellaerts echter niet alleen glorie, maar ook veel kommer en kwel 
kennen. Hoe kwam dat ?   En hoe verzeilde Mellaerts terug in zijn  geboortestreek en met 
wat hield hij zich daar nog zoal bezig?  Ook dat leest u voor het eerst in deze unieke 
Mellaerts-biografie… 

Tot slot worden ook een aantal Mellaerts-herdenkingen uit vervlogen tijden in woord en 
daad belicht. Alsof u er zelf bij was.  Of…was u er bij ?

VOORINSCHRIJVING 

 

J.F. Mellaerts (1845-1925) 
 

 Pionier van de Plattelandsontwikkeling in Vlaanderen 
 

  Bestellen kan nog tegen een voorinteken- en gunstprijs van  24 €.  
 

Intekenen op het boek door overschrijving van dit bedrag (24 € per exemplaar; eventueel te 

vermeerderen met verzendingskosten van 5 € ) op rekeningnummer : 
 

 

  416-1095951-39 

  

 IBAN :  BE13 4161 0959 5139 

BIC : KREDBEBB 

 

van Heemkring die Swane 
 met vermelding ‘Mellaerts-boek’. 

 
Verschijnt op 4 november 2011. 

 

Kan vanaf 5 november ook afgehaald worden tijdens de Mellaerts-expo in cultuurcentrum 
Zwaneberg te Heist-op-den-Berg (14-17u). 

Met vriendelijke groeten,

Rik Van den Broeck,                                          André Geens
Voorzitter heemkring Die Swane                    Secretaris heemkring Die Swane            
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2.7.  Molenmuseum - Sint-Amands

Tentoonstelling “Molens in conflicten”
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2.8.  HK Amalia van Solms - Baarle-Hertog

November
06.              Open huis in het Heemhuis van 10.30 tot 12.30 uur.  
15.        Presentatie van het toponiemenboek in de aula van het Cultureel Centrum; 
  aanvang 19.30 uur.
22.              Aanbieding van de ‘Roggerentjes 2011’ aan het gemeentebestuur van 
  Baarle-Nassau. Het thema is biodiversiteit.
 
December
04.             Open huis in het Heemhuis van 10.30 tot 12.30 uur.  
20.               Kerstviering om 19.30 uur in de aula van het Cultureel Centrum.
27.               Winterwandeling. Vertrek 9.00 uur vanaf het Heemhuis.

2.9.  HK Erfgoed Balen

NOVEMBER

Dinsdag 8 november: Praatcafé thema ‘Wintergroenten van vroeger’
Locatie: Oud Gemeentehuis, van 19u00 tot 22u00.

Donderdag 17 november: Paleografie
De paleografieavonden gaan telkens door op de 3de donderdag van de maand in het Oud 
Gemeentehuis van 19u30 tot 21u30.
 
DECEMBER

Zaterdag 3 december: Filmavond
Locatie: Oud Gemeentehuis, van 19u00 tot 22u00.
Deelname: gratis

Dinsdag 13 december: Praatcafé thema ‘Nieuwjaarswensen’
Locatie: Oud Gemeentehuis, van 19u00 tot 22u00.

Donderdag 15 december: Paleografie
De paleografieavonden gaan telkens door op de 3de donderdag van de maand in het Oud 
Gemeentehuis van 19u30 tot 21u30.



2.10.  HK De Vlierbes - Beerse

November 2011
5 Sint-Hubertusmis (Kerk Den Hout, 18.00 – 19.00)
6 museum en koetshuis open (14.00 – 17.00)
9 openarchiefmiddag (14.00 – 17.00)
14 openarchiefavond (19.00 – 22.00)
21 werkgroep boekbinderij (14.00 – 16.00)
28 bestuursvergadering (19.30 – 22.30)
 
December 2011
4 museum en koetshuis open (14.00 – 17.00)
6 werkgroep paleografie (20.00 – 22.00)
12 openarchiefavond (19.00 – 22.00)
14 openarchiefmiddag (14.00 – 17.00)
19 werkgroep boekbinderij (14.00 – 16.00)
19 bestuursvergadering (19.30 – 22.30)
31 Peperkoek en Borrels, centra Beerse en Vlimmeren (voormiddag)
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2.11.  HK Nicolaus Poppelius - Ravels
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2.12.  HK Taxandria - Turnhout

Een museum in slaapstand.

Het Taxandriamuseum ondergaat een opknapbeurt voordat de expo
 “Turnhout Terminus Turnhout Centraal” er onderdak krijgt.
Dat is geen nieuws meer. Sinds de sluiting op 1 september is echter al heel wat werk 
verzet. De collectie is volledig ingepakt en haar toekomstige tijdelijke verblijfplaats - het 
depot - werd uitgebreid en heringericht.
Het relaas van de werken kan je sinds kort lezen op Gazet van Turnhout.
Wordt vervolgd!

Drukdemonstraties.

In november kan je onze drukkers aan het werk zien op donderdag de 10de en
zondag de 27ste. Zij zullen de authentieke drukpersen nog een keer laten draaien in het 
Nationaal Museum van de Speelkaart.
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2.13.  HK Aartselaar
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Aartselaar, 2 november  2011 
 

Beste heemvrienden en sympathisanten, 
 

Graag nodigen we u uit op een UITZONDERLIJKE ACTIVITEIT…!!! 
 
Op woensdag 23 november 2011 om 20.15 uur organiseren we een culturele avond 
in het cultuurcentrum ’t Aambeeld te Aartselaar, onder de prettige hoofding:  
 

“GOE FOLK!” 
 
De volkse muziekgroep DeRuPeL neemt ons mee 
op een boeiende reis in de tijd doorheen de 
Rupelstreek en Aartselaar. We passeren langs oude 
steenbakkerijen, scheepswerven en andere 
fabrieken of bedrijvigheden, maar ook langs 
armoedige stegen en sjieke kastelen. De mensen 
toen bezongen vaak hun verdriet, vreugde of 
schelmerij tijdens of na het zware werk. Hun 
volkse samenhorigheid in wel en wee is de 
leidraad voor deze avond. We voelen wat onze 
overgrootouders voelden en we leven met hen 
mee, soms al meezingend met bekende, oude 
deuntjes.  
De muzikanten van DeRuPeL brengen authentieke 
traditie in een hedendaags fris kleedje met 
daarnaast ook eigen nummers.  
 
Nicole Gielman brengt theatrale afwisseling met 
knappe monoloogjes over het harde vrouwenleven in een steenbakkerij of de 
belevenissen van de dienstmeid op het kasteel.  
 
Het geheel vormt een unieke streekgebonden symbiose van folk en voordracht.  
 
Inkom: 8 euro   (-16/+55: 7 euro.)  
Kaarten verkrijgbaar in CC, bij René Beyst of andere bestuursleden. 
 

Een avond om zeker niet te missen… 
 

Tot dan! 
Het bestuur 
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2.14.  HK Erf en Heem - Sint-Katelijkne-Waver

‘t Grom, site Midzeelhoeve, Midzelen 25A-27, Sint-Katelijne-Waver
Meer info bij: Helga Schallenbergh • Liersesteenweg 166, 2860 Sint-Katelijne-Waver •
T 015/63 32 78 • G 0476/36 84 91 • helga.schallenbergh@telenet.be

• zondag 06.11.2011  • zondag 13.11.2011  • zondag 20.11.2011  
• zondag 27.11.2011  • zondag 04.12.2011  • zondag 11.12.2011
• zondag 18.12.2011      • zondag 02.01.2012  
Open van 14.00 uur tot 18.00 uur • Gratis toegang

• maandag 26.12.2012
Open van 14.00 uur tot 18.00 uur • Gratis toegang

TENTOONSTELLING BLOEMKOOL EN 
OOIEVAAR! GEBOORTE EN DOOP TE 
SINT-KATELIJNE-WAVER
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K E R S T S TA L  M E T  L E V E N D E  D I E R E N

site Midzelen, Midzelen 25A-27, 2860 Sint-Katelijne-Waver
Meer info bij: Helga Schallenbergh • Liersesteenweg 166, 2860 Sint-Katelijne-Waver •
T 015/63 32 78 • G 0476/36 84 91 • helga.schallenbergh@telenet.be

• Zondagen 
 - 11.12.2011
 - 18.12.2011 
 van 14.00 uur tot 18.00 uur  • Gratis toegang
• Maandagen
 - 26.12.2011 
 - 02.01.2012 
 van 14.00 uur tot 21.00 uur  • Gratis toegang
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H E R B E R G  B I J  S U S K E  W I E T

site Midzelen, Midzelen 25A-27, 2860 Sint-Katelijne-Waver

• Zondagen 
 - 11.12.2011
 - 18.12.2011 
 van 14.00 uur tot 21.00 uur • Gratis toegang
• Maandagen
 - 26.12.2011 
 - 02.01.2012 
 van 14.00 uur tot 21.00 uur  • Gratis toegang
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2.15.  HK Turninum - Deurne

Openingsuren :
elke zaterdag en zondag van 14.00 uur tot 17.00 uur

vzw Turninum
Volksmuseum Deurne-Dorp
Koraalplaats 2
2100 Deurne
peetersludo@skynet.be

Het Volksmuseum is elke zaterdag en zondag geopend van 
14u00 tot 17u00.
Uitzonderingen hierop worden hieronder expliciet vermeld.

Elke dinsdag en donderdag kan u terecht bij ons documentatiecentrum voor al uw 
vragen.
Voor de zekerheid kan u best een afspraak maken met Ludo Peeters.

Het Volksmuseum neemt ook deel aan volgende bijzondere activiteiten:

 5 - 11 december 2011 : Wintervuur



2.16.  HK ‘t Hoefijzer - Rijmenam

 

 

Heemkring ’t Hoefyser vzw 

Hoogstraat 52A 

2820 RIJMENAM 

 

 

SINT-MARTINUSPAROCHIE RIJMENAM 

1350 jaar parochiegeschiedenis 
 

 

Heemkring ’t Hoefyser geeft tegen het jaareinde een boek uit met bovenstaande titel. 

 

Volgende onderwerpen komen erin aan bod: ontstaan van Rijmenam; naamgeving; waarheid 

en legenden over Sint-Elooi; zijn kapel in het dorp; Sint-Martinus, patroon van de parochie; 

ontstaan van de parochies; een middeleeuwse pastoor; de taak van de landdekens; een 

samenvatting van de dekenale verslagen van 1574 tot 1994; de pastoors; de kosters; kapellen; 

geschiedenis van het kerkgebouw vanaf de middeleeuwen; de pastorie; kerk- en 

heiliggeestmeesters; het kunstpatrimonium van de kerk; priesters en religieuzen van 

Rijmenam; pastorele goederen; leden van de kerkfabriek; het ontstaan van de parochie Sint-

Jozef te Peulis, enz. Dit alles voorzien van honderden voetnoten, familienamen en 

plaatsbenamingen, vele (kleur)foto’s (ongeveer 300) en tientallen bijlagen; alles samen ruim 

300 bladzijden. 

 

Het boek wordt gedrukt bij  Qualigrafia en uitgevoerd in vierkleuren hardcover, 

geplastificeerd en genaaid op 150 gr. Maco-papier. 

 

De kostprijs bedraagt 30 euro zonder verzendingskosten; 38 euro kosten inbegrepen. 

 

IBAN: BE29 7340 0112 1064 

BIC:    KREDBEBB 

 

Omwille van de hoge verzendingskosten kan het boek ook afgehaald worden  na telefonisch 

contact bij: 

 

Luc Vangeel, Rijmenamseweg 169 te Rijmenam. Tel. 015-51.28.06    E-mail: 

lucvangeel169@hotmail.com 

 

Willy De Vos op DINSDAGAVOND in heemmuseum ’t Smiske, Hoogstraat 52A te 

Rijmenam. Tel. 015-52.87.50.  E-mail: dvw30b@skynet.be.  
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3. Weetjes

3.1. Vraag

Bij graafwerken zijn een aantal groenige flesjes aan de opppervlakte gekomen
(ik denk bierflesjes) met porceleinen sluiting
waar de naam van de ‘brouwers’ in staat gezandstraald
DE SUTTER - VERMOOTE
BEIRENDRECHT

Wie kan me daar meer over vertellen?Àls je wil kan ik er een foto van nemen...

Alvast bedankt voor uw antwoord !

groetjes,

Gie Torremans
www.turnhout3d.be
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3.2. Historische verdedigingswerken

Op 24 november 2011 organiseert het Forum voor Erfgoedverenigingen vzw het 
symposium ‘Ontwikkeling van een netwerk historische verdedigingswerken’ in het 
Markiezenhof te Bergen op Zoom (NL). Dit onderzoek werd uitgevoerd binnen het 
Interreg IV A programma Manoeuvres. Negen partners in Zuid-Nederland en Vlaanderen 
onderzoeken in dit project hoe ze hun historische verdedigingswerken op een innovatieve 
en duurzame wijze kunnen ontwikkelen zodat ze het toerisme en de economische 
structuur kunnen versterken. 
 
In deze context voerde het Forum een onderzoek naar de mogelijkheid om een netwerk 
rond historische verdedigingswerken op te starten. In de bevraging kwamen diverse 
aspecten aan bod zoals de meerwaarde van dergelijk netwerk, welke onderwerpen aan 
bod kunnen komen, hoe zo’n netwerk optimaal kan functioneren en wat de voorwaarden 
zijn om het netwerk op te starten. Op het symposium worden de bevindingen voorgesteld 
en afgetoetst bij de deelnemers. 
Op het programma staan eveneens een lezing over de eigentijdse herbestemming van 
militair erfgoed, een uitgebreide infosessie over hoe je een netwerk in de erfgoedsector 
kan uitbouwen en een geleid bezoek aan het Markiezenhof zelf.
 
Het volledige programma vindt u hier 
<http://www.forumerfgoedverenigingen.be/uploads/b1336.pdf>  terug. 
U kunt zich inschrijven tot donderdag 17 november via het inschrijvingsformulier 
<http://www.forumerfgoedverenigingen.be/index.cgi?id=2184&nav=true>  
of via een mailtje naar stefanie.hap@forumerfgoedvernigingen.be 
<mailto:stefanie.hap@forumerfgoedvernigingen.be> 
 
U bent uiteraard vrij om deze uitnodiging te verspreiden naar andere mogelijk 
geïnteresseerden.
 
 
Met vriendelijke groeten,
 
 
Stefanie Hap I Projectcoördinator
 
Forum voor Erfgoedverenigingen vzw
Erfgoedhuis Den Wolsack I 
Oude Beurs 27 I 2000 Antwerpen I T: 03/212 29 63 I F: 03/212 29 61
stefanie.hap@forumerfgoedverenigingen.be  | www.forumerfgoedverenigingen.be 
| Vrijwaring
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Symposium Interreg IV A Manoeuvres 
Ontwikkeling van een netwerk historische verdedigingswerken 

Donderdag 24 november 2011 
Markiezenhof Bergen op Zoom (NL) 

Programma 

9u-9u30  Ontvangst met koffie 

9u30-9u45  Verwelkoming  

Karel Dendooven, algemeen coördinator FORUM VOOR ERFGOEDVERENIGINGEN (BE) 

  Wim Reijnders, directeur Markiezenhof (NL) 

9u45-10u30 Omgaan met fortificaties, linies en militaire architectuur vandaag

  Prof. dr. Piet Lombaerde, Simon Stevin Vlaams Vestingbouwkundig Centrum (BE) 

10u30-11u Manoeuvres netwerkonderzoek en rondvraag

  Karel Dendooven en Dominique Van Staeyen, FORUM VOOR ERFGOEDVERENIGINGEN (BE) 

11u-11u30 Koffiepauze met gebak

11u30-13u Infosessie Netwerken in de erfgoedsector (Deel 1)

  Gregory Vercauteren en Jacqueline Van Leeuwen, FARO (BE) 

13u-14u Lunch en netwerkmoment

14u-15u30  Infosessie Netwerken in de erfgoedsector (Deel 2)

  Gregory Vercauteren en Jacqueline Van Leeuwen, FARO (BE) 

15u30-16u30 Rondleiding Markiezenhof 

16u30-17u Afsluiting met drankje 
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Locatie en routebeschrijving 

Het symposium gaat door in het Markiezenhof Historisch Centrum/Museum 
Steenbergsestraat 8 | 4611 TE Bergen op Zoom | Nederland 

Er is gratis parkeermogelijkheid voorzien in de parkeergarage “Achter de Grote Markt”  
Koepelstraat 50 | 4611 LV Bergen op Zoom | Nederland 

Inschrijven 

Deelname aan het symposium is gratis, maar inschrijven is verplicht. U kunt zich tot 17 november 
inschrijven door te mailen naar stefanie.hap@forumerfgoedverenigingen.be of via het 
inschrijvingsformulier dat u terugvindt op de website van het FORUM (www.forumerfgoedverenigingen.be). 
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InschrIjvIngsformulIer 
Symposium Manoeuvres

‘Ontwikkeling van een netwerk historische verdedigingswerken’
op donderdag 24 november 2011

Naam:                 Voornaam:                
Functie:                
Organisatie:                 
Straat:                 Nr.:                
Postcode:                 Gemeente:                
Telefoon:                 
E-mail:                 

    zal deelnemen aan het symposium Manoeuvres ‘Ontwikkeling van een netwerk historische 
verdedigingswerken’ op 24 november 2011 in het Markiezenhof, Bergen op Zoom (NL). 

Handtekening:

Gelieve dit inschrijvingsformulier ingevuld vóór donderdag 17 november terug te sturen naar:  

Het forum voor erfgoedverenIgIngen vzw
Erfgoedhuis Den Wolsack | Oude Beurs 27 | 2000 ANTWERPEN | T: 03/212 29 60 | F: 03/212 29 61
stefanie.hap@forumerfgoedverenigingen.be | www.forumerfgoedverenigingen.be
 

Symposium Interreg IV A Manoeuvres 
Ontwikkeling van een netwerk historische verdedigingswerken 

Donderdag 24 november 2011 
Markiezenhof Bergen op Zoom (NL) 

Programma 

9u-9u30  Ontvangst met koffie 

9u30-9u45  Verwelkoming  

Karel Dendooven, algemeen coördinator FORUM VOOR ERFGOEDVERENIGINGEN (BE) 

  Wim Reijnders, directeur Markiezenhof (NL) 

9u45-10u30 Omgaan met fortificaties, linies en militaire architectuur vandaag

  Prof. dr. Piet Lombaerde, Simon Stevin Vlaams Vestingbouwkundig Centrum (BE) 

10u30-11u Manoeuvres netwerkonderzoek en rondvraag

  Karel Dendooven en Dominique Van Staeyen, FORUM VOOR ERFGOEDVERENIGINGEN (BE) 

11u-11u30 Koffiepauze met gebak

11u30-13u Infosessie Netwerken in de erfgoedsector (Deel 1)

  Gregory Vercauteren en Jacqueline Van Leeuwen, FARO (BE) 

13u-14u Lunch en netwerkmoment

14u-15u30  Infosessie Netwerken in de erfgoedsector (Deel 2)

  Gregory Vercauteren en Jacqueline Van Leeuwen, FARO (BE) 

15u30-16u30 Rondleiding Markiezenhof 

16u30-17u Afsluiting met drankje 
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3.2. Archiefbank

Het archief van KSV Waregem

In mei 2011 rondde Archiefbank Vlaanderen, 
in opdracht van de Vlaamse Gemeenschap, 
het rapport “Op weg naar de toekomst - het 
private archivalische erfgoed in kaart 
gebracht” af. Eén van de eindconclusies van 
dat rapport was de ondervertegenwoordiging
 van sportarchieven in de databank.
 In navolging van de contacten met de 
museumwereld, die uiteindelijk resulteerden
 in o.a. de registratie van het archief van 
James Ensor, werd contact gezocht met het Sportimonium. 
Beide instellingen zullen op korte termijn gezamenlijk sportbonden en sportclubs 
contacteren en samenwerken rond registratie van sportarchieven.
Een mooi voorbeeld van een sportarchief uit onze databank is het archief van 
voetbalclub KSV Waregem. De gewezen secretaris van de club schonk het archief 
in 2006 aan het stadsarchief van Waregem. Dat het archief zeer goed bijgehouden 
werd, bewijst een volledige collectie verslagboeken en een uiterst gedetailleerde 
beschrijving van de fotocollectie. We hopen dat de prospectiecampagne nog zo’n 
pareltjes mag opleveren… 

Lees meer...

Samenwerking met Erfgoedplus.be

Erfgoedplus.be is een website voor cultureel erfgoed 
in Limburg en Vlaams-Brabant. Via de website worden
 in een databank gedigitaliseerde voorwerpen en 
documenten (momenteel voornamelijk objecten, 
foto’s en prentkaarten) opgenomen, stuksgewijs 
beschreven en vervolgens aan elkaar gelinkt. Erfgoedplus.be zal samenwerken met 
Archiefbank Vlaanderen naar aanleiding van de geplande uitbreiding met koepelbe-
schrijvingen voor de collectiestukken. In plaats van zelf een module te bouwen, zal 
Erfgoedplus.be daarvoor gebruik maken van de invoermodule van Archiefbank die 
sinds 2005 een vaste waarde is op het vlak van registratie van archiefbestanden. 

Lees meer...



52

De vernieuwde website

De vernieuwde website van Archiefbank Vlaanderen 
werd gelanceerd op 12 april 2011. In de periode tot 
1 oktober kreeg de website 8651 bezoekers over de 
vloer. Een stijging van maar liefst 39 % t.o.v. dezelfde 
periode in 2010. 82,2 % van de bezoekers komt uit
 België, 10,3 % uit Nederland en 1,7 % uit Frankrijk.
De meest bezochte pagina is vanzelfsprekend 
“zoeken in de databank”. Maar ook de pagina met het meest geraadpleegde archief 
wordt veel bekeken bekeken – tot nu toe zo’n 7000 keer. Verder zijn “archief in de 
kijker” en “partner op het podium” zeer populair bij ons publiek.
Een pijnpunt is de lage respons van de geregistreerde bezoekers van onze website. 
Ondanks het feit dat ongeveer 180 personen een login aanmaakten op onze website, 
noteerden we tot nu toe slechts één inzending. Hierbij dan ook een warme oproep 
om berichten, mededelingen, aankondigingen enz. van jouw instelling te plaatsen 
op onze pagina “nieuws uit de erfgoedsector”.

Heeft u vragen of suggesties voor Archiefbank? Stuur een e-mail naar 
info@archiefbank.be.
Indien u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, volstaat een berichtje aan
info@archiefbank.be.

© 2011 Archiefbank Vlaanderen



3.3. Nieuws van de NGV

Belangwekkend nieuws uit Vlaanderen

Een algemeen bericht
Geplaatst op: 03 okt 2011 11:25 door Dhr. J.-W. Koten

Zaterdag 1 okt 2011 was een historische dag voor de nieuwe vereniging: familiekunde 
Vlaanderen. Nadat eerder het VCGH tot VVF toetrad en aldus de koepelvereniging 
Familiekunde Vlaanderen overbodig werd, is deze koepel opgeheven en heeft 
vervolgens VVF zich officieel omgedoopt tot (het nieuwe) Familiekunde Vlaanderen vzw 
met zetel in de Van Heybeeckstraat 3 te B-2170 Merksem-Antwerpen.

ter orientatie:
De Vlaamse Vereniging voor Familiekunde, was gevestigd te Merksem 
(VVF, gesticht in 1964) met als tijdschrift: Vlaamse Stam.
Het Vlaams Centrum voor Genealogie en Heraldiek was eertijds gevestigd te 
Handzame,(VCGH, gesticht in 1978) met als tijdschrift: Mededelingen.
De koepel Familiekunde Vlaanderen, is een samenwerkingsverband en cluster van VVF en 
VCGH. Familiekunde Vlaanderen was gevestigd te Roeselare en heeft een 
tijdschrift: Genealogie en Heraldiek in Vlaanderen.

Als u wilt reageren, dan wel eerst inloggen!

[Reageer +]
Uw reactie wordt via e-mail verstuurd 
en op de website geplaatst.

[Reageer]
Uw reactie wordt alleen via e-mail verstuurd

Aantal reacties: 0 (reacties alleen via e-mail worden meegeteld) Aantal malen gelezen: 
224

NGV : Nederlandse Genealogische Vereniging (www.ngv.nl)
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