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1. In memoriam Swa Van Droogbroeck
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Op 14 november werd Swa ten grave gedragen.
Gedurende zeven jaar was hij lid van het Gouwbestuur en  Kwartiermeester van de
Metropool. 
De wijze waarop hij zijn afscheid aan de gouw meedeelde tekent hem als vriend en 
heemkundige bezorgd als hij was om de werking van de Gouw.

“Beste vriend Karel,

Het is met veel hartzeer dat ik u moet verzoeken mijn ontslag als lid van de Raad van 
Bestuur van Heemkunde Gouw Antwerpen te willen aanvaarden.
Mijn gezondheidstoestand, ik ben bedlegerig met een terminale ziekte, laat me niet meer toe 
om de activiteiten te blijven volgen.
Het waren zeer aangename jaren dat ik als raadslid heb mogen deelnemen aan de 
besprekingen en mijn steentje, hoe miniem ook, heb mogen bijdragen aan de werking van 
Heemkunde Gouw Antwerpen. Bedankt hiervoor. Bedankt eveneens voor de vele vriendschap 
die ik heb mogen ondervinden.

Praktische nota: In de Kring voor Heemkunde Wilrica zal de secretaris Christel Livens 
(livens.christel@telenet.be) de verdere werking van HK Gouw Antwerpen blijven volgen en o.a. 
de kwartiervergaderingen bijwonen in zo verre haar dit mogelijk is. Deze dame werkt met 
wisselende uurregeling.

Met veel heemkundige en vriendelijke groeten,
François “

Het openingsgebed bij de uitvaart kon hem niet beter tekenen
“Iemand is in zijn leven kunstenaar als hij anderen ontroert door een vorm van 
schoonheid. zo kan ook een boeiende levenswandel kunst genoemd worden.
Wie vriendschap heeft opgewekt, wie mensen tot verzoening, tot vreugde, 
tot ontmoeting en heling heeft opgewekt, realiseerde kunst, levenskunst. 
Daartoe zijn wij allen geroepen. Ieder heeft ergens iets waarin hij uitblinkt als mens. 
Sommigen beschikken over een typische vaardigheid om te ontroeren: zij worden 
kunstenaars van de handen, van muziek, van het witte doek, enz... genoemd. 
De prachtigste kunstenaars zijn zij waar men in de gewone kunstuitingen ook een 
levenskunstenaar kan ontdekken, die rijk zijn aan liefde voor hun medemens.”

Swa was die levenskunstenaar.
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ROUWREDE:

FRANCOIS VAN DROOGBROECK:  8 NOVEMBER 2011
VOORZITTER KRING VOOR HEEMKUNDE WILRICA VZW

De Kring voor Heemkunde Wilrica verloor de laatste jaren enkele trouwe
medewerkers. Mensen die ieder vanuit hun interesse en vakgebied heel wat 
kennis over Wilrijk vergaarden en die kennis op kundige wijze overbrachten op 
een steeds groeiend en uitermate geïnteresseerd publiek.
Helaas, op dinsdag 8 november was het opnieuw een ongeluksdag voor 
Wilrica, een dag die diep in ons geheugen blijft gegrift. 

Beste François, na een lange en moedige strijd tegen een sluimerende maar 
uiteindelijk fatale ziekte ging je stilletjes van ons heen. Onze vereniging blijft 
wat verweesd achter. Je had immers nog zoveel plannen. 

Vanuit een grote sociale en maatschappelijk-historische ingesteldheid ging je 
belangstelling uit naar het plaatselijk verenigingsleven. Maar de hobby die je 
het meest aan het hart lag, was de heemkunde. Je interesse voor de plaatselijke 
geschiedenis bracht je zo’n dertig jaar geleden in contact met de nog vrij jonge 
heemkring Wilrica, eerst als actief medewerker in het bestuur en niet veel later 
als secretaris. Functie die je decennialang met de nodige ernst zou vervullen. 
Door omstandigheden nam je er de laatste jaren nog de taak van
penningmeester bovenop.   

Maar ook het driemaandelijks tijdschrift trok je belangstelling. 
Daarvan getuigen nog verscheidene artikels. En zoveel andere bijdragen die je 
nog had gepland. Ze zullen wellicht het levenslicht nooit aanschouwen…

Je gebruikte je vaardige handen niet alleen om te schrijven. Eigenlijk was je 
meer een allround-man, van alle markten thuis, met een onstuitbare drang om 
iedereen te helpen waar kon. Je beloften kwam je altijd na, ook al vergde dat al 
wel eens wat meer geduld. 

Legendarisch was je onvermoeibare inzet als volleerd dj en quizmaster bij de 
jaarlijkse ledenetentjes. Onvergetelijk waren je talrijke wandelrally’s doorspekt 
van wetenswaardigheden en plaatselijke geschiedenis en die na afloop meer-
maals voor verhitte discussies zorgden. Kritiek die je telkens deskundig onder 
de mat veegde. Want als je iets deed, dan was het perfect. Voor minder ging je 
niet.



5

Ook wist je vakkundig om te springen met elektronica en informatica: het
computertijdperk ging niet aan je voorbij. Het was een hele klus om, met alle 
respect, de ‘oude garde’ ervan te overtuigen van het nut van een computer, 
bruikbaar in ons heemmuseum. Het is slechts een greep uit de vele bijdragen 
die je functioneren binnen Wilrica zo uniek maakte. 

Ongeveer een jaar geleden ging dan eindelijk je lang gekoesterde droom in 
vervulling bij je verkiezing tot voorzitter van Wilrica. Wat de kroon op het werk 
moest worden,  werd helaas ondermijnd door een terminale ziekte die je 
verdere leven danig zou beïnvloeden. 

Wij zullen je missen, beste François. Je was een man naar ons hart, iemand 
waarop men kon  rekenen, iemand met een koppig doorzettingsvermogen 
maar met een hart van goud. Ook al is je broodnodige inbreng er nu niet meer, 
je levenswerk waar je met zoveel liefde en doorzettingsvermogen aan hebt 
gewerkt, gaat niet verloren. De Kring voor Heemkunde Wilrica bewaard een 
dankbare herinnering aan jou, voor je grenzenloze inzet om de kring mee uit 
te bouwen.

Bedankt François voor al het gepresteerde werk. Het ga je goed.

Namens het bestuur en de leden van de VZW
Hugo Cassauwers, voorzitter ad interim Kring voor Heemkunde Wilrica VZW

Wilrijk, 14 november 2011
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2. Heemkunde zondagen 2012

Zoals meegedeeld in Gouwtijdingen oktober 2011, werd op de Kwartierbijeenkomsten
besloten:
 - De Heemkunde zondagen gaan door op 3 - 10 - 17 juni 2012
 - Het thema : Wooncomfort.
Wat het thema betreft :
 Een leidraad voor het uitwerken werd meegedeeld aan de aanwezigen op de
 Kwartierbijeenkomsten te Edegem, Geel, Deurne, Putte.
 Deze leidraad verscheen reeds in Gouwtijdschrift 3/2011, blz 35 - 50.
 Een bijkomend exemplaar van deze leidraad is ter beschikking:
 een aanvraag per e-brief aan info@molenmuseum.be 
 en deze leidraad wordt toegestuurd.

Het thema met zijn deelaspecten biedt vele mogelijkheden voor :
 - een tentoonstelling opgebouwd rond relicten
 - een artikel in een kringtijdschrift
 - een duiding door in het documentatiecentrum voorhande documenten.
Elke kring kan met het zijner beschikking staande middelen bijdragen tot het welslagen en 
verder bekend maken van de verschillende wijzen van heemkundebelevening.

Het thema zelf met zijn doelaspecten zoals behuizing, meubels, keuken en werk uitrusting, 
verwarming, verlichting, sanitair en zijn uitrusting, media uitrusting, verfraaiing, 
huispersoneel.
Meer en al of niet ter beschikking zijnde werkmiddelen, laat wijde voorstellings-
mogelijkheden toe.
En dit met steeds voor ogen de verandering en ontwikkeling sinds zowat 100 jaar: 
hoe het was, werd en nu is.

De Heemkunde zondagen van Heemkunde Gouw Antwerpen zijn een zichtbaar 
samenwerkingsverband tussen tientallen kringen.
Samenwerken betekent telkens een deel van het thema aanbieden zodat het geheel van het 
thema gestalte krijgt door de inbreng van de afzonderlijke deelnemers. 
Afspraken wat de keuze betreft, zal de bezoeker die tijdens de drie zondagen verschillende 
bezoeken brengt, telkens een ander deel van het thema openbaren.
Vul van nu af de kalender in na ruggespraak met andere kringen.
Zoals vorige jaren stelt de Gouw promotiemateriaal ter beschikking, wacht dus niet om uw  
deelaspect te bepalen.
De werkgroep Heemkundezondagen ziet uw keuzen met spanning en vertrouwen 
tegemoet.

      2. Heemkunde zondagen 3 - 10 - 17 juni 2012

Wooncomfort : een verhaal van ontwikkeling en verandering.
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Heemkundezondagen 2012 
 3—10—17 juni  

  

 W O O N C O M F O R T 

 

www.heemkunde-gouwantwerpen.be 
 

V.U. : Karel van den Bossche, Larendries 51, 2890 Sint-Amands – Vormgeving : www.krisvdb.be 
  

Aartselaar – Arendonk – Beerse – Bonheiden – Deurne – Edegem – Heist‐op‐den‐Berg – Hemiksem – Kontich – Lillo – Lint‐ Merksem – 

Merksplas – Oevel – Poppel – Putte – Rijmenam – Ruisbroek ‐ Schelle – ’s Gravenwezel – Sint‐Amands –  Weert  ‐Wommelgem ‐ Zoersel 

Een verhaal van ontwikkeling en verandering, verteld door de heemkringen van : 
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3 - 10 - 17 juni 2012

Volgende musea stellen u het volgende programma voor :

Wooncomfort : een verhaal van ontwikkeling en verandering.

Kring Aspect Zondag Zondag Zondag Andere

 Thema 3 juni 10 juni 17 juni zondag

   van 10u tot 18u

  van 10u tot 18u van 10u tot 18u van 10u tot 18u

   van 10u tot 18u

 

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

  van 10u tot 18u  van 10u tot 17u

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

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

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

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

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

   van 10u tot 18u

  van 13u tot 18u

   van 10u tot 18u

  van 10u tot 18u van 14u tot 18u van 14u tot 18u

   van 10u tot 17u
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Kring Aspect Zondag Zondag Zondag Andere

 Thema 3 juni 10 juni 17 juni zondag

    van 14u tot 20u

  van 10u tot 18u van 10u tot 18u van 10u tot 18u

   

 

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

  van 10u tot 18u  van 10u tot 17u

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

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

  van 10u tot 18u van 10u tot 18u van 10u tot 18u

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

  van 10u tot 17u van 10u tot 17u van 10u tot 17u
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2. Gouwdag 2012
De Gouwdag 2012 gaat door te Heist-op-den-Berg op zaterdag 24 maart.

Heemkring Die Swane zal ons met open armen ontvangen.
Gelieve datum met rood aan te stippen in uw agenda 2012.

Programma en inlichtingen volgen uiteraard.

GOUWDAG
Heist-op-den-Berg

24/03/2012
SAMEN  - DENKEN
    - VAN GEDACHTEN WISSELEN

SAMEN HEEMKUNDIGEN ZIJN
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4. Heemkunde Gouw Antwerpen lééft

4.1. 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 
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  zo 28-okt-12 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag 
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12 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag 

 

Beste, 
 

Bij deze nodigen wij u uit op 
woe 30 nov. om 20u in GC De Marc/kt te Merksplas, voor

 

“Dood en Begraven”
 

een voordracht door Johan Ooms
gekoppeld aan een tentoonstelling

en een koffietafel met een Klosjaars Kramiekske en een tas koffie
 

Uw innige deelneming in de kosten bedragen 5€ per persoon.
 

VERGEET NIET VOORAF IN TE SCHRIJVEN (tot en met do 24 nov.)
zodat we weten hoeveel “familieleden er aan tafel komen”

Men zegge het voooort...
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4.2. Jozef van Rompay - Davidsfonds -
 Genootschap Onze Lieve Vrouw Waver

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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4.3. HK Jos Rosseler - Duffel
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4.4.  Vereniging voor Heemkunde
  in Klein-Brabant

Dit werk bevat meer dan 850 schepenakten afkomstig uit de oude archieven van Puurs en 
bewaard in het Rijksarchief te Antwerpen. Zij bestrijken de perioden 1679-1683, 1687-1694, 
1700-1708 en 1716-1725. Deze akten omvatten een overvloed aan genealogische 
gegevens en geven ook een overzicht van de toestand en waarde van de huizen en 
     landerijen gelegen in Puurs en omgeving, evenals van 
     de betaalde pachten en hypotheken. Ook akten van 
     aankoop en verkoop en van de verdeling van de 
     nalatenschap bij de dood van ouders en naaste 
     verwanten  zijn in het werk opgenomen.  
     Verder vindt men in het boek akten met betrekking tot  
     de verkoop van onroerende goederen in naam van 
     minderjarigen en wezen. In het boek is een index van 
     familienamen opgenomen, evenals een lijst van de 
     dorpen, steden, akkers, weiden en bossen en van de 
     huizen die het voorwerp uitmaakten van een 
     transactie of een erfenis vermeld in de akten. 
     Tenslotte bevat het boek een lijst van de vermelde 
     notarissen geklasseerd volgens de plaats waar ze 
     hun ambt uitoefenden.

Het jaarboek 2011 ‘Schepenbrieven Puurs’ verschijnt aanvang december 2011 maar kan nu 
al besteld worden. De voorverkoopprijs bedraagt € 25,-. 
De bestelling is pas geldig na ontvangst van € 25,- (inwoners van Klein-Brabant) of 
€ 35,- (voor verzending in België) op rekening 068-2009142-08 op naam van Vereniging voor 
Heemkunde in Klein-Brabant vzw, Wolfgang d’Urselsstraat 5, 2880 Bornem. 
Boeken besteld door inwoners van de streek van Klein-Brabant worden zonder extra kosten 
thuis bezorgd. 
Voor bestemmelingen buiten de streek wordt een extra verpakking- en verzendingskost 
aangerekend van € 10,- voor België en € 18,- voor de landen van de Europese Unie. 
Bestellingen dienen uitsluitend aan het secretariaat gericht (zie onder).

 

 

Voor inlichtingen en bestellingen: 

Vereniging voor Heemkunde in Klein-Brabant vzw, 
p/a Secretariaat VHKB, Dascottelei 14 Bus 6, 
B-2100 Deurne (België) 
gsm 0478/911512 
e-mail: heemkunde_klein_brabant@skynet.be
Zie ook:  http://www.verenigingvoorheemkundeinkleinbrabant.be
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4.5. Molenmuseum - Sint-Amands

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

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.

4.7.  HK Erfgoed Balen

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.
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4.8.  HK De Vlierbes - Beerse

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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4.9.  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 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 26.12.2011
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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4.10.  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



25



26

Turninum - Volksmuseum Deurne vzw.

Beste vrienden , 

Zoals elk jaar kloppen wij weer aan uw deur
voor een jaarlijkse bijdrage die broodnodig is om de werking van onze 

deurnse heemkundige kring met zijn volks- en schildersmuseum en zijn 
vele culturele activiteiten te verzekeren zoals u in de bijlage hebt kan lezen 

.
U kunt uw bijdrage storten via bijgevoegd stortingsbulletin of gewoon 

overmaken op rekening BE55 4148 1692 5144 op naam van 
Turninum –Volksmuseum Deurne vzw. 

De bijdrage blijft ondanks oplopende kosten   10 euro als gewoon lid ,
20 euro als steunend lid en wordt 35 euro voor ereleden .

Via e-mail zenden  we eind november een Nieuwsflash 
over uw Volksmuseum en zijn werking rond . 

Daarom geef ons ook zo snel mogelijk uw e-mailadres door voor zover we 
het nog niet bezitten.

Ook gaan we verder met ons nieuw tijdschrift , viermaal per jaar , 
dat succesvol  blijkt . 

Hiervoor dient U bij uw lidgeld gewoon 11 euro bij te voegen en het wordt 
U per post bezorgd of 8 euro indien U het in het museum afhaalt.

Wij bezorgen u uw lidkaart zo snel mogelijk en hopen U ook regelmatig in 
onze cafetaria te mogen verwelkomen .

Tot op vandaag is de concessiehernieuwing voor de museumgebouwen 
nog niet gerealiseerd maar er is door de bevoegde instanties schriftelijk 

bevestigd dat er niets aan de huidige afspraken verandert zonder een 
nieuwe collegebeslissing ter zake .  

In ieder geval ons districtsbestuur en de raad staat voor 100% achter ons. 

Bekijk ook www.turninum.ch.vu. 
De beste wensen voor 2012 en alvast bedankt namens 

het voltallige bestuur .

L.Peeters –voorzitter  (peetersludo@skynet.be)
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vzw Sint-FredegandusGezellen 

 

Vereniging ter bevordering van 

de culturele uitstraling van 
de Sint-Fredeganduskerk 

 

Lakborslei 31, 2100 Deurne. 
 

www.sintfredegandusgezellen.be 

 

KERSTCONCERT  Sint-Fredeganduskerk Deurne 
 

Beste leden, beste sympathisanten, 
 

Wij nodigen jullie van harte uit op het jaarlijks kerstconcert dat doorgaat op zondag 18 
december 2011 om 15 uur in de Sint-Fredeganduskerk op de Lakborslei te Deurne.   

Het concert wordt uitgevoerd door het 
Kamerkoor Cantabile uit Hove onder de 
leiding van Anne Halffman, en begeleid aan 
de piano door Polina Chernova. 
Het wordt dit jaar ongetwijfeld weer een 
boeiend programma: Kerstmis ademt traditie. 
Op het programma staan traditionele liederen 
uit Vlaanderen, Duitsland, Frankrijk en 
Spanje van o.m.L. Dieltiens, G. Feremans, G. 
Palestrina, F. Poulenc, J. Rutter en P. 
Tsjaikowsky 
 
Het kamerkoor Cantabile uit Hove bestaat 
uit een groep gemotiveerde zangers. 
Op feestdagen luistert het koor de hoogmis op in de Hovese parochies, hun thuisbasis.   
Cantabile realiseerde reeds vele concerten en uitvoeringen en werkte ook mee aan de 
concertmissen in de Sint-Pauluskerk te Antwerpen. 
Zingen betekent voor het koor meer dan muziek maken, het creëert een gevoel van samen 
zijn, ondersteuning en menselijk ontmoeten, waar het feestgevoel niet ver af is. 
 
Anne Halffman studeerde zang bij de Amerikaanse mezzosopraan Annafield Walker, ze 
beëindigde haar studies bij Rachel Fabri.  Haar muzikaal engagement ligt echter volledig bij 
het Kamerkoor Cantabile.  Sinds 1985 heeft zij er de dirigeerstok in handen. 
 
Polina Chernova is geboren in Alma-Ata/USSR in 1981.  Zij studeerde af aan “Het 
Kunstinstituut te Volgograd” met de ‘Grootste Onderscheiding‘ voor piano, kamermuziek en 
begeleiding in 2000.  Haar repertorium met overwegend romantische muziek is uitgebreid.  
 
Prijzen voor dit concert: € 8,00 in voorverkoop en € 10,00 aan de kassa in de kerk. 
De Sint-FredegandusGezellen krijgen nog een vermindering van € 2,00 op deze prijzen. 

 

Kaarten kunnen besteld worden bij  Jan Oversteyns  tel. 03-324 35 96 of  
 Jan De leus  tel. 03-325 10 23. 

 

De opbrengst van dit concert komt integraal ten goede aan 

de restauratie van kunstwerken uit de Sint-Fredeganduskerk. 
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4.11.  Kring Taxandria - Turnhout

• Taxandriamuseum: stand van zaken

     Het jaar loopt ten einde, 
     zo ook de verhuisperikelen in het 
     Taxandriamuseum. 
     De aanpassingswerken ter voorbereiding van  
     ‘Turnhout Terminus Turnhout Centraal’ 
     zijn volop bezig.

Volg de werkzaamheden ook op Gazet van Turnhout.

• Lezing: Toepassingen van DNA-analyse in het historisch onderzoek

Op donderdag 8 december 2011 geeft professor dr. Ronny Decorte, 
labohoofd Forensische Genetica en Moleculaire Archeologie K.U.Leuven, 
een lezing over toepassingen van DNA-analyse in het historisch onderzoek. 
Als case study voert hij o.a. het genealogisch project van het Oud-Hertogdom Brabant 
op. Ook het onderzoek van de stoffelijke resten van Margareta van York in Mechelen en 
de archeologische opgravingen in Sagalassos komen aan bod.

Donderdag 8 december 2011 om 20 uur 
in de Trouwzaal van het Turnhoutse Stadhuis. 

Aansluitend volgt een eindejaarsdrink. 
Een organisatie van de Kring Taxandria.



29

5.1. Vriendelijke geheugensteuntjes

5.1. Webstek Heemkunde Gouw Antwerpen

Voorzitters, secretarissen, webmeesters : even uw (grote) aandacht.

De webstek van Heemkunde Gouw Antwerpen wordt volledig vernieuwd.
De waarde van de webstek hangt af van de nauwkeurigheid en volledigheid 
der gegevens.

De Gouw kan hiervoor slechts zorgen wanneer elke kring zijn gegevens nauwkeurig 
bijhoudt en mededeelt aan de webmeester van de Gouw.
Daarom deze oproep.
Graag ontvingen we zo snel mogelijk de op dit ogenblik geldende adresgegevens van de 
kring, de volledige samenstelling van het kringbestuur, alle inlichtingen over
documentatiecentrum (adres, openingsuren, aan te spreken persoon, archivaris) en
museum (adres, openingsdagen- en uren, conservator).

Hierbij een modelsteekkaart die toelaat snel en volledig de webstekgegevens in te vullen 
en te verwerken.

Deze steekkaart kan digitaal ingevuld worden en verstuurd naar :
info@molenmuseum.be

(dit zit als aparte bijlage -”dringendegegevens.docx”  aansluitend bij de Gouwtijdingen)
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Naam HeemkriNG :

Stichtingjaar :

Lidnummer :

Zetel :

rekeningnummer  :

iBaN en BiC code :

Web-stek :

e-postadres :

Jaar vzw :

Periodiek :

Lidgeld :

redactieadres :

redactietelefoon :

Logo : (jpeg-file!!!)

(zie apart bijgevoegd document -”dringendegegevens.docx” om alles rechtstreeks in te vullen.)
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BESTUUR :

Voorzitter :

Ondervoorzitter :

Secretaris :

Penningmeester :

Conservator :

archivaris :

Bestuursleden :

(zie apart bijgevoegd document  - “dringendegegevens.docx” om alles rechtstreeks in te vullen.)
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NAAM MUSEUM :

Lidnummer :

Zetel :

Web-stek :

e-postadres :

Periodiek :

redactieadres :

redactietelefoon :

Openingsuren :

extra info :

(zie apart bijgevoegd document - “dringendegegevens.docx” om alles rechtstreeks in te vullen.)
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NAAM DOCUMENTATIECENTRUM :

Lidnummer :

Zetel : 

Web-stek :

e-postadres :

Periodiek :

redactieadres :

redactietelefoon :

Openingsuren :

extra info :

(zie apart bijgevoegd document - “dringendegegevens.docx” om alles rechtstreeks in te vullen.)
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a Startpagina : met logo van Heemkunde Gouw Antwerpen.

 7 

 
Voorstel vernieuwing  : Webstek www.heemkunde-gouwantwerpen.be 
 
 

 
 

 
 

Koepelvereniging voor heem-, geschied- en oudheidkundige kringen in de 
provincie Antwerpen  

 
 
 Startpagina : zal volledig vernieuwd/gemoderniseerd worden : uiteraard blijft het logo 

van Heemkunde Gouw Antwerpen behouden. 
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Als men doorklikt, komt men op de 2de pagina :

a Deze pagina wordt ook helemaal vernieuwd, alle pagina’s trouwens.

a Alle pagina’s worden dynamisch en niet meer statisch, en kunnen door het 
 secretariaat volledig zelf worden beheerd.

a Inclusief de pagina’s ‘HOME’ - ‘Over HKGA’ - ‘Bestuur’ - ‘Contact’ - ‘Publicaties’ - 
 ‘Activiteitennieuws’.

a De banner : nu een tekening, wordt vervangen door foto’s die om de zoveel seconden 
 of minuten verspringen. De foto’s die gebruikt worden, worden volledig zef beheerd 
 door het secretariaat van de Gouw. Zo kunnen er bv. bij bepaalde gelegenheden,
 zoals er zijn de heemkundezondagen, foto’s getoond worden i.v.m. hiermee, of
 wanneer het colloquium plaatsvindt, kunnen er dan bv. weer foto’s over dit onderwerp
 worden getoond.
a Op alle pagina’s zullen er trouwens foto’s kunnen worden toegevoegd.

 8 

Als men doorklikt , komt men op de 2de pagina : 
 Deze pagina wordt ook helemaal vernieuwd, alle pagina‟s trouwens. 
 Alle pagina‟s worden dynamisch en niet meer statisch, en kunnen door het 

secretariaat volledig zelf worden beheerd. 
 Inclusief de pagina‟s  „HOME‟ – „Over HGA‟  - „Bestuur‟ – „Contact‟ 
 De banner : nu een tekening, wordt vervangen door foto‟s die om de zoveel seconden 

of minuten, dit kan men zelf instellen, verspringen. De foto‟s die gebruikt worden 
kunnen ook volledig worden zelf beheerd door het secretariaat van de Gouw. Zo 
kunnen er bv.  Bij bepaalde gelegenheden , zoals er zijn de heemkundezondagen, 
foto‟s  worden getoond i.v.m. hiermee, of wanneer het colloquium plaatsvindt, kunnen 
er dan bv weer foto‟s over dit onderwerp worden getoond. 

 Op alle pagina‟s zullen er trouwens foto‟s kunnen worden toegevoegd. 

 
 
 

 

 

 

 

  Organisatie     

  

Wat is Heemkunde Gouw Antwerpen ? 

De koepelvereniging die als opdracht heeft de werking te bevorderen van de aangesloten verenigingen 
uit de provincie Antwerpen, die zich toeleggen op het bewaren, bestuderen, bekendmaken en doen 
waarderen van materieel en niet materieel patrimonium - heemkunde, oudheidkunde, geschiedenis en 
volkskunde - en dit in de breedste zin van het begrip. 

Hoe verwezenlijkt ze die opdracht ? 

Door: 

 Het verlenen van logistieke steun aan de aangesloten leden  
 Organisatie van de jaarlijkse Gouwdag  
 Uitgifte van een 3 maandelijks Gouwtijdschrift  
 Inrichten van sessies ter ondersteuning van de werking van de leden  
 Uitgifte van de maandelijkse Gouwtijdingen  
 Organiseren van rechtstreekse ontmoetingen van de kringen onderling door Kwartierwerking  
 Totstandbrengen van netwerken en samenwerkingsverbanden van aangesloten kringen, ter 

bevordering van wetenschappelijk onderzoek 
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 9 

Werkgroepen 

 Toponymie : R. Beyst  
 Kwartierwerking : R. Beyst  
 Activiteiten : J. Verckens  
 Redactie : H. Vermeir  
 Musea : J. Verckens  
 Netwerking en samenwerkingsverbanden : K. van den Bossche  
 Controle beleidsplan : H. Vermeir  
 Financiën : W. De Preter  

 
Organisatie Visie/Opdracht Wat is heemkunde? 
Geografisch zoeken Zoek op criteria Kwartieren Openingstijden musea  
Contact Info Contact Links 
  

Als men doorklikt, op het VADEMECUM
a Deze pagina wordt ook helemaal vernieuwd.

a Hier zal de geografische kaart nog te zien zijn, MAAR er wordt een ‘link’ gemaakt 
 met GOOGLE MAPS om de aangesloten kringen, musea enz. direct te kunnen vinden
 op kaart.

Praktisch :

a Er wordt tevens voorzien om e-brieven te kunnen versturen :
	 - Per kwartier
 - Per voorzitter
 -  Per secretaris
 -  Per heemkring
 -  Enz. enz...

Het Gouwbestuur doet beroep op uw medewerking om zodoende de webstek tot een
nog betrouwbaarder naslagwerk verder uit te bouwen.

Dank voor de zorg die u aan dit verzoek zult wijden.
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5.2. Mededeling activiteiten

Deze kunnen in de Gouwtijdingen worden aangekondigd als de gegevens worden 

meegedeeld aan : info@molenmuseum.be ten laatste in de laatste week van de maand voor 

de activiteit plaatsvindt.

b.v. activiteiten in december 2011: 

 mededelen ten laatste in de laatste week van november 2011.
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6. Weetjes

6.1. Poppenmuseum

De poppen vieren Kerst... 
voor de laatste keer

Op dinsdag 6 december is het weer zo ver...

Dan wordt het poppen-en poppenhuizenmuseum weer 
omgetoverd in een feërieke,
nostalgische kerstsfeer. Dikke pakken sneeuw, kerstbomen 
en feestelijk
gedekte tafels- want de poppen vieren Kerst!

Zoals u wellicht al weet voor de allerlaatste keer, want met pijn in het hart
nemen wij afscheid van onze verzameling en van het museum, 
dat na de kerstuitstalling (laatste dag 8 januari) definitief de deuren sluit.

Een reden te meer om de laatste kerstuitstalling extra mooi te maken, en onze
talloze fans nog eenmaal ook te laten genieten van onze uitzonderlijke
collectie 19de eeuwse, miniatuur kerst-decoratie...

Wij heten u alvast van hart welkom!

Van 6 december tot en met 8 januari
di-vrij van 12.00 tot 17.00 u
za-zon van 10.00 tot 17.00 u
gesloten op kerst-en nieuwjaarsdag

www.museumdekleinewereld.be
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6.2. HK Vlaanderen Tijd-Schrift

Tijd-Schrift <http://tijd-schrift.be> 

Heemkunde en lokaal-erfgoedpraktijk in Vlaanderen

 

              <http://www.heemkunde-vlaanderen.be/> 
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>> Over Tijd-Schrift
18 November 2011

Tijd-Schrift. Heemkunde en lokaal-erfgoedpraktijk in Vlaanderen is het nieuwe tijdschrift van 
Heemkunde Vlaanderen. 
Het eerste nummer verscheen in november 2011. Het viermaandelijkse tijdschrift heeft de 
ambitie om de specifieke meerwaarde van heemkunde als inhoudelijke discipline en 
sociale praktijk in het hedendaagse erfgoedveld te versterken.

Tijd-Schrift koppelt academische kwaliteit aan een heldere en begrijpelijke schrijfstijl en 
aan een uitgesproken praktische en concrete invalshoek. De bijdragen in Tijd-Schrift zijn 
altijd gebaseerd zijn op een lokale of concrete casus, waarbij de auteur voldoende 
bronnenmateriaal kan aanbrengen als methodologisch werkmiddel. 

In Tijd-Schrift kunnen zowel professionele als amateurhistorici hun onderzoek op een 
wetenschappelijk verantwoorde manier voorstellen. In 2012 worden themanummers 
gepland rond ‘helden, ‘erfgoed en migratie’ en ‘historische geografie’. 
Zelf een artikel schrijven voor Tijd-Schrift? 
Bezorg je suggestie met korte abstract zo snel mogelijk via redactie@tijd-schrift.be 
<mailto:redactie@tijd-schrift.be> .

Informatie » <http://tijd-schrift.be/?cat=5> 
  <http://tijd-schrift.be/?cat=5&feed=rss2> 
·         >> Over Tijd-Schrift <http://tijd-schrift.be/?p=90> 
·         >> Abonnementen <http://tijd-schrift.be/?p=88> 
·         >> Redactie <http://tijd-schrift.be/?p=86> 
·         >> Pers <http://tijd-schrift.be/?p=92> 
·         >> Contact <http://tijd-schrift.be/?p=41> 
Abonneren?
1. Naam* 
2. E-mail* 
3. Adres* 
4. [ ] Zend een kopie naar jezelf 
5. If you want to submit this form, do not enter anything in this field 
6. [Verzend] 

Facebook <http://www.facebook.com/groups/heemkunde/>  Twitter <twitter.com/Heemkun-
deVL/>  YouTube <http://www.youtube.com/user/HeemkundeVlaanderen>  LinkedIn <http://
www.linkedin.com/company/heemkunde-vlaanderen>  

  <http://bizzthemes.com/> 

         <http://www.vlaanderen.be/> 
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6.3. Vraag voorwerp

“Wie herkent dit voorwerp?”
  hopend op een gunstig antwoord, 
       Jan Hendriks, secretaris
       Heemkundige Kring van Rijkevorsel vzw
       Banmolenweg 23 • 2310 Rijkevorsel
       Tel : 033 14 41 25 • jan.hendriks4@telenet.be


