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AUGUSTUS 2012 - DEEL 1
1. Samenwerkingsverband Oud-Hertogdom Brabant
2. Heemkunde Gouw Antwerpen lééft (deel A)

AUGUSTUS 2012 - DEEL 2
3. Heemkundige weetjes
4. Programma HKGA tweede halfjaar 2012
5. Heemkundig zoekertje
6. Webstek HKGA
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1. Samenwerkingsverband
 Oud-Hertogdom Brabant

Ooit was het Hertogdom Brabant een gebied dat de Nederlandse provincie 
Noord-Brabant, de provincie Antwerpen en de provincies Vlaams-Brabant als 
Nederlandstalige gebieden in België omvatte samen met het tweetalige Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest en de Franstalige provincie Waals-Brabant.

In de drie Nederlandstalige Brabantse provincies werken de koepelorganisaties van 
de heemkringen sinds het begin van dit jaar samen. Dit zijn :
	 •	Brabants	Heem2

	 •	Heemkunde	Gouw Antwerpen en
	 •	Heemkunde	Vlaams-Brabant.

Concrete actievelden.

1.1. Colloquium IV 24 november 2012

 Thema : 

 Oud-Hertogdom Brabant :  “Wat scheidt ons? Wat bindt ons?
     “Wat kunnen we samen als heemkundigen doen?”
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 Het Colloquium te Antwerpen op zaterdag 24 november 2012.

 1. Stellingen
 1.1. 
 -  In welke mate was het Bourgondische en Spaanse Brabant heel-Brabants?
 -  In welke mate heeft het verdrag van Munster - en de nasleep ervan - de
  Generaliteitslanden van het overige Brabant vervreemd?
 - Heeft 1815-1830 de beide Brabant-delen laten herontdekken?
 - Heeft 1830 ze volldig gescheiden?
 - Is een regio Brabant binnen de Europese Unie een fictie of kan het méér
  worden?
 1.2.
 - Bestaat en (nog) een heel-Brabants taaleigen?
 1.3.
 - Bestaat er (nog) een Brabantse identiteit?
 
 2. Samenstelling panels
 2.1. 
 Twee panels waarin enerzijds noorderlijke academici én noorderlijke 
 heemkundigen samen in samenspraak met een soortgelijk zuidelijk panel
 de stellingen behandelen.
 2.2.
 •	Academici	:
 Panel - noordelijk Brabant : R.van Hout (Brabants taaleigen), Universiteit Tilburg;
 J.A.M.F. van Oudheusden (geschiedenis van Brabant), Universiteit Tilburg;
 professor A.J.A.Bijsterveld (Brabantse identiteit), Universiteit Tilburg
 Uit zuidelijk Brabant nemen deel : dr Henri Vannoppen (stelling 1.1.);
 lic. Ludo Helsen (stelling 1.3.); dialectoloog Vlaanderen (stelling 1.2.)
	 •	Heemkundigen	:
 van heemkringen van Brabants Heem (Noord-Brabant), 
 Heemkunde Gouw Antwerpen, Heemkunde Vlaams-Brabant.

 3. Verloop samenspraak
 - Elke stelling wordt geduid met een korte inleiding door een specialist.
 -  De moderator : Paul Catteeuw
  



- Datum :  24 november 2012

- Plaats :  Provinciehuis, Koningin Elisabethelei 22,  2018 Antwerpen
  in de Raadzaal

- Kostenloos.

PRAKTISCH :

- Ontvangst : 14.00u met koffie

- Aanvang :  14.30u

- Onderbreking : 16.00u met verfrissing

- Besluiten :  16.30u

- Einde :  17.00u met receptie

PROGRAMMA :

MODERATOR :

4

Paul Catteeuw



5

1.2.  
 Als tweede actieveld voor de samenwerking is gekozen voor de 
 Eerste Wereldoorlog.
 Nederland was neutraal maar ving massa’s Belgische vluchtelingen op.
 België werd door Duitsland bezet met uitzondering van het gebied achter de 
 zogenaamde Dodendraad, zoals Baarle Hertog en achter de IJzer.
 In twee vergaderingen is gesproken over samenwerkingsprojecten.
 Een idee dat algemeen bijval vond is het maken van een boek met korte
 verhalen (met veel beeld) uit de heemkundekringen uit de die Brabantse 
 provincies over de Eerste Wereldoorlog. Die verhalen van zoveel mogelijk 
 kringen zouden dan een goed beeld kunnen geven wat de grote geschiedenis 
 heeft betekent voor de gewone man en vrouw in zijn of haar dorp of stad.

 Drie thema’s komen aan bod: 
 1. Het verhaal van de elektrische dodendraad, aangelegd door de Duitsers.
   Dit verhaal heeft vooral betrekking op de grensgemeenten.
 2. De vluchtelingen uit België in Nederland met de vluchtelingenkampen en
   de opvang in steden en gemeenten.
 3. Het lokale leven van alle dag in oorlogsomstandigheden. Een reeks 
   woorden kunnen daarbij inspirerend zijn. Zie bijgaande woordenlijst.*
 
 De bedoeling is het maken van een afwisselend en toegankelijk boek; 
 het echte leven zoals het was in onze drie provincies in de Eerste Wereldoorlog. 
 Dit boek zal ook als basis gaan dienen voor onderwijsprojecten 
 (laatste jaar basisonderwijs), twee laatste jaren secundair onderwijs).

 Inlevering van de titels of items tegen 11 november 2012.
 Inlevering van de artikels digitaal en van de illustraties elk afzonderlijk 
 tegen 1 februari 2013.
 Zowel de titels als de artikels worden afgeleverd bij:
	 •	 Noord-Brabant	:		 bij	redactielid	Theo	Cuijpers	
      (theocuijpers@erfgoedbrabant.nl)
	 •	Antwerpen	:	 bij	redactielid	René	Beyst
	 •	Vlaams-Brabant	en	het	Brussels	Hoofdstelijk	Gewest	:
      bij redactielid Dr. Henri Vannoppen
 
 Het redactiecomité.
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Brabant, 3 augustus 2012 
 

Aan alle heemkringen van drie Brabantse provincies 
 

Beste heemvrienden, 
 
Ongeveer een jaar geleden startte Heemkunde Gouw Antwerpen vzw 

gesprekken op die geleid hebben tot een samenwerkingsverband met de aangrenzende 
heemkundekoepels van de andere (Oud)-Brabantse provincies Vlaams-Brabant en 
Noord-Brabant. Ondertussen werd enkele keren met de afgevaardigden uit deze drie 
koepels enthousiast vergaderd en ontstond de ‘Heemkundige werkgroep Oud 
Hertogdom Brabant’. De doelstelling is om in ons Nederlands taalgebied samen de 
heemkundige grenzen in de richting Noord-Zuid (het voormalig Oud Hertogdom 
Brabant) open te breken en  onze krachten (samenwerking, kennis, verzuchtingen) te 
bundelen..  

De werkgroep bouwt voort op de goede contacten tussen Brabants Heem, 
Heemkunde Vlaams-Brabant en Heemkunde Gouw Antwerpen. De eerste 
samenwerkingsprojecten werden ondertussen goedgekeurd en deze willen we nu graag 
kenbaar maken.  
- Op zaterdag 24 november 2012 in de namiddag organiseert Heemkunde Gouw 

Antwerpen in het provinciehuis i.s.m. met profs en deskundigen uit de 3 provincies 
een colloquium over onze Brabantse identiteit (gewoonten, taal, historische 
bindingen…). Programma en uitnodiging volgt nog. 

- In 2014 trachten we een boek op de markt te brengen over de Eerste Wereldoorlog, 
waaraan uw kring kan meewerken. Het wordt een compilatie van een 50-tal lokale, 
heemkundige verhalen van beperkte lengte. Meer specifieke inlichtingen hierover 
volgen zeer binnenkort. 

- Enkele typische verhalen zullen uit het boek worden gelicht om erfgoededucatie in 
lagere en middelbare scholen te promoten. Wordt later bekend. 

- Tenslotte wordt overwogen om in 2015, 2016 en 2017 publieksgerichte, over 
Brabant verspreide studiedagen te organiseren aangaande specifieke heemkundige 
thema’s met betrekking tot de Eerste Wereldoorlog, maar dat heeft nog tijd.  

 
  We zijn benieuwd naar uw eerste reactie op dit nieuwe initiatief en zijn 

doelstellingen. Bent u geïnteresseerd in het colloquium? Hebt u een heemkundig 
verhaaltje klaar voor het boek? Wilt u onze werkgroep met raad en daad bijstaan?  

In afwachting van een positief, inventief of aanmoedigend antwoord, verblijven 
wij, met Groot-Brabantse waardering en erkentelijkheid,  
 

namens de Heemkundige werkgroep Oud Hertogdom Brabant 
 

Tom van der Aalst van Brabants Heem, Theo Cuijpers van Erfgoed Brabant  
Rudy Janssens Vz. en Henri Vannoppen (lid d.b.) van Heemkunde Vlaams-Brabant 

Karel van den Bossche Vz. en René Beyst (lid d.b.) van Heemkunde Gouw Antwerpen 
 

e-postadressen:   TvdAalst@salha.nl   TheoCuijpers@erfgoedbrabant.nl 
henri.vannoppen@telenet.be   rene.beyst@scarlet.be  
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Aartselaar, 12 augustus 2012 
 
 
 

Aan alle heemkringen van de drie Brabantse provincies 
 
 
 

Beste heemvrienden, 
 
 
Een goeie week geleden ontving u een brief vanuit de ‘Heemkundige werkgroep 

Oud Hertogdom Brabant’ als introductie van een nieuw opgestart 
samenwerkingsverband met de heemkundekoepels van de provincies Vlaams-Brabant 
en Noord-Brabant. (aan te passen naargelang het zich voordoet) 

Als eerste gezamenlijk uit te werken thema werd gekozen om in 2014 een boek 
op de markt te brengen met lokale verhalen over de Eerste Wereldoorlog. Doelstelling 
is: een zeer afwisselend en toegankelijk boek uit te geven met korte, lokale verhalen 
(maximaal 3 blz. A4 met illustraties) vanuit zoveel mogelijk heemkringen van de drie 
Brabantse provincies. Uit een potentieel van circa 250 heemkringen moet 50 tot 100 
verhalen haalbaar zijn, geselecteerd op basis van kwaliteit en gevarieerdheid.  

Met dit schrijven nodigen wij u uit om hieraan mee te werken door een boeiend 
lokaal verhaal van 3 blz. (met illustraties) in te zenden. Enkele voor de hand liggende 
onderwerpen vormen reeds in ontwikkeling zijnde projecten als: 
- verhaaltjes m.b.t. de elektrische ‘dodendraad’ aangelegd door de Duitsers, waarbij 

in hoofdzaak de grensgemeenten betrokken zijn 
- menselijke verhalen van vluchtelingen (Belgen naar Nederland, opvang en steden 

en gemeenten, vluchtelingenkampen in Nederland…) 
- het lokale leven van alledag in oorlogsomstandigheden (in uw gemeente) 
- andere lokale verhaaltjes, waarvoor de woordenlijst in bijlage inspirerend kan 

werken om uit uw archief een geïllustreerd artikel samen te stellen 
- verhalen met een te afhankelijke (niet-lokale) betrokkenheid ‘Aan de IJzer” zullen 

vermeden worden, want dit beantwoordt minder aan onze doelstelling.  
De drie betrokken koepels trachten het geheel te financieren, maar we rekenen 

daarbij wel op uw promotie en hulp bij de verkoop in 2014. Hebt u een heemkundig 
verhaaltje klaar voor het boek? Stuur het binnen de drie maanden naar iemand van het 
redactieteam. Of wil u op een andere wijze meewerken aan dit intiatief? In 2013 maken 
wij er samen verder een mooi en gegeerd werkstuk van.  

Alvast bedankt voor uw eventuele positieve bijdrage, waarvoor onze Groot-
Brabantse waardering en erkentelijkheid,  
 
 
 

namens de Heemkundige werkgroep Oud Hertogdom Brabant 
 
 

e-postadressen van het redactieteam:   TheoCuijpers@erfgoedbrabant.nl 
henri.vannoppen@telenet.be   rene.beyst@scarlet.be  

tussenpersoon voor de provincie Antwerpen:  
René Beyst, Kapellestraat 119 B1, 2630 Aartselaar- tel.: 03 887 71 06 

Tweede brief met betrekking tot project boek Eerste Wereldoorlog:

Aartselaar, 12 augustus 2012 
 
 
 

Aan alle heemkringen van de drie Brabantse provincies 
 
 
 

Beste heemvrienden, 
 
 
Een goeie week geleden ontving u een brief vanuit de ‘Heemkundige werkgroep 

Oud Hertogdom Brabant’ als introductie van een nieuw opgestart 
samenwerkingsverband met de heemkundekoepels van de provincies Vlaams-Brabant 
en Noord-Brabant. (aan te passen naargelang het zich voordoet) 

Als eerste gezamenlijk uit te werken thema werd gekozen om in 2014 een boek 
op de markt te brengen met lokale verhalen over de Eerste Wereldoorlog. Doelstelling 
is: een zeer afwisselend en toegankelijk boek uit te geven met korte, lokale verhalen 
(maximaal 3 blz. A4 met illustraties) vanuit zoveel mogelijk heemkringen van de drie 
Brabantse provincies. Uit een potentieel van circa 250 heemkringen moet 50 tot 100 
verhalen haalbaar zijn, geselecteerd op basis van kwaliteit en gevarieerdheid.  

Met dit schrijven nodigen wij u uit om hieraan mee te werken door een boeiend 
lokaal verhaal van 3 blz. (met illustraties) in te zenden. Enkele voor de hand liggende 
onderwerpen vormen reeds in ontwikkeling zijnde projecten als: 
- verhaaltjes m.b.t. de elektrische ‘dodendraad’ aangelegd door de Duitsers, waarbij 

in hoofdzaak de grensgemeenten betrokken zijn 
- menselijke verhalen van vluchtelingen (Belgen naar Nederland, opvang en steden 

en gemeenten, vluchtelingenkampen in Nederland…) 
- het lokale leven van alledag in oorlogsomstandigheden (in uw gemeente) 
- andere lokale verhaaltjes, waarvoor de woordenlijst in bijlage inspirerend kan 

werken om uit uw archief een geïllustreerd artikel samen te stellen 
- verhalen met een te afhankelijke (niet-lokale) betrokkenheid ‘Aan de IJzer” zullen 

vermeden worden, want dit beantwoordt minder aan onze doelstelling.  
De drie betrokken koepels trachten het geheel te financieren, maar we rekenen 

daarbij wel op uw promotie en hulp bij de verkoop in 2014. Hebt u een heemkundig 
verhaaltje klaar voor het boek? Stuur het binnen de drie maanden naar iemand van het 
redactieteam. Of wil u op een andere wijze meewerken aan dit intiatief? In 2013 maken 
wij er samen verder een mooi en gegeerd werkstuk van.  

Alvast bedankt voor uw eventuele positieve bijdrage, waarvoor onze Groot-
Brabantse waardering en erkentelijkheid,  
 
 
 

namens de Heemkundige werkgroep Oud Hertogdom Brabant 
 
 

e-postadressen van het redactieteam:   TheoCuijpers@erfgoedbrabant.nl 
henri.vannoppen@telenet.be   rene.beyst@scarlet.be  

tussenpersoon voor de provincie Antwerpen:  
René Beyst, Kapellestraat 119 B1, 2630 Aartselaar- tel.: 03 887 71 06 
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 Ter inspiratie  
1.   * Bijgaande woordenlijst.
 
- DEMOGRAFIE : Spaanse griep, bevolkingscijfers in W.O.I, echtscheidingen in W.O.I.
- SOCIAAL-ECONOMISCH LEVEN : windmolen as spionagepost, elektriciteit geleverd door 
maalderijen, gebrek aan petroleum, elektrificatie in W.O.I, fabrieken in W.O.I, Werklozenfonds, tewerkstelling in 
Duitsland, opeising koper, opeising wol, opeising notelaars (voor geweerkolven), Commision for Relief of 
Belgium, Hulp- en Voedingscomiteit, opeising aardappelen, Kartoffelzentrale, Volksoep, Schoolsoep, School-
maaltijden, Comiteit, De Melkdruppel, stapelhuis Comiteit, Spek- en Bonenmedaille, privé-slachten, vervoer per 
trein, vervoer per tram, mokkel, woekerprijzen, zeepbaronnen.
- POLITIEK EN ORDEHANDHAVING : geen gemeenteverkiezingen, Activisten, politieke veranderingen in de 
gemeente, stokagent of hulpagent (zonder wapens), Nachtwacht: burgers tussen 17 en 50jaar.
- LEVENSBESCHOUWINGEN EN CULTUUR : oorlogsverslap pastoor, kerkelijkheid in de oorlog, schoolfoto’s met 
Amerikaanse vlaggen, schoolfoto’s met Belgisch vorstenpaar, de Koning- Ridder (Albert I), 
de Koningin-Verpleegster (Koningin Elisabeth), bibliotheken, lectuur, nieuwsvergaring.
- DE DUITSE INVAL IN 1914 : Franctireuskrieg, niet-actieve burgerwacht, plunderingen, brandstichtingen, de 
uitvallen van Antwerpen, de Duitse aanwezigheid in de gemeente, bezetting kloosters, bezetting kastelen, 
bezetting villa’s, Front- of spergebied, Etappegebied of  Gouvernementsgebied, bezet België, grenswachter, 
gijzelaars (Bannelingen van Soltau), Noodgeld van gemeenten, schadedossiers, schadecommissie.
- DE DUITSE BEZETTING 1914-1918 : oorlogsvrijwilligerloting, lotelingen met verkoop en vrijkoop, soldaten uit 
de reeks één zoon per gezin, soldaten uit de reeks iedereen soldaat, Meldeambt, elektrische draad op de grens, 
fotografie in de oorlog, duivenregistratie, verbod van duivensport, Ausweis of identiteitskaart, Passierschein 
van arrondissement naar arrondissement, bals in de oorlog, rink-kingspelen: schaatsen op een dansvloer in 
een danszaal, fanfares in de oorlog, koperen muziekinstrumenten, rol dooibarelen, charivari in dorpen, Duitse 
Sovjets of Soldatenraden, verloop Duitse aftocht, repressie tegen Duitsgezinden (collaboratie), repressie tegen 
Activisten.
- VERZET OF WEERSTAND : Brabançonne in de oorlog, Belgische driekleur in de oorlog, herderlijke brief 
‘ Vaderlandsliefde en Volharding’ Kerstmis 1914 (Kardinaal Mercier), ondergrondse spoorweg : jongeren naar 
het front smokkelen, Eisenbahnspionnage, verzetsbladen.
- COLLABORATIE : von Bissinguniversiteit Gent (pro-Duits), Raad van Vlaanderen, Activistische gouwraad 
(provincieraad), zelfstandigheid van Vlaanderen (uitgeroepen), verkiezingen 2de Raad van Vlaanderen, 
activistische benoemingen in het onderwijs, activistische benoemingen in de administratie.
- VLUCHTEN : vlucht naar Nederland, vlucht naar Engeland, vlucht naar Frankrijk, interneringskampen (Uden, 
Hontenisse), culinaire invloeden (patat in Nederland), gemengde huwelijken.
- HET FRONT : Frontbeweging, frontbladen, ‘Le Mot du Soldat’: doorsmokkelen van brieven naar de IJzer, 
aalmoezeniers aan de IJzer, ambulanciers aan de IJzer, deserteurs aan de IJzer, oorlogsmoeheid, drugs voor de 
veldslag (bier, wijn jenever, drugs), sfeer aan het front, kerstbestand aan de IJzer 1914 en 1915, bordelen aan het 
front, Lourdesbedevaarten voor frontsoldaten, fronttoneel, obussen versieren, de vlier bespelen, 
frontbibliotheken.
- KRIJGSGEVANGENSCHAP : krijgsgevangenen, versieren van gamellen, krijgsgevangenentoneel, 
ontsnapping krijgsgevangenen.
- DE HERINNERING : oorlogsmonumenten, oud-strijders verenigingen, N.S.B. (pro-Belgische strijdersbond), 
V.O.S. (Vlaamsgezinde strijdersbond), Oudsoldaten, Groot-Nederland of Dietsland, ‘La Grande Belgique’.

2.  Gouwtijdschrift 1)2012
•	“Groote	Ooorlog	1914*1918	:	Vanuit	het	Heemkunde	Venster”	:	blz.1
•	Heemkunde	:	Venster	op	de	feiten	-	de	Groote	Oorlog	1914-1918	-	blz.	3-17
- Publicatie van Heemkringen vermeld in HKGA lééft - juli 2012  
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2. Heemkunde Gouw Antwerpen lééft

2.1. HK Amalia van Solms - Baarle-Hertog
2.2. HK Zoersel
2.3. HK Zeven Neten - Retie 
2.4. HK De Vlierbes - Beerse
2.5. HK Corsendonca - Oud-Turnhout
2.6. HK De Reuzen van Deurne - Deurne
2.7. HK Eugeen Goeyvaerts - Lint
2.8. HK Vrienden van Zoerselbos
2.9. HK Hobuechen 1135 - Hoboken
2.10. HK Turninum - Deurne
2.11. Nicolaus Poppelius - Poppel
2.12. Themakring Molenmuseum Sint-Amands
2.13. HK Essen
2.14. HK Norbert De Vrijter - Lille
2.15. Themakring Baron Jacques Leroy Genootschap-Broechem
2.16. HK Rijkevorsel
2.17.  HK Merksem - Merksem
2.18. HK Erfgoed Balen - Balen
2.19. HK Antwerpse Polder
2.20. HK Olmen - Olmen
2.21. HK Het Molenijzer - Putte
2.22. HK Ansfried - Oevel-Westerlo
2.23. HK Erf en Heem - Sint-Katelijne-Waver
2.24. Geschied- en Oudheidkundige Kring - Brecht
2.25. HK Rumesta - Rumst
2.26. HK Hoghescote - Kapellen
2.27. HK De Root - Reet
2.28. HK ‘t Hoefijzer - Rijmenam
2.29. Geschied- en oudheidkundige kring Taxandria-Turnhout
2.30. HK Marcblas - Merksplas
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2.31. Themakring ‘t Grafzerkje - Hoboken
2.32. HK Gitschotelbuurschap - Borgerhout
2.33. HK ‘t Kaaskot - Bonheiden
2.34. HK Speelhof - Boechout-Vremde
2.35. HK Aartselaar
2.36. HK Scilla - Schilde
2.37. HK Het Bezemklokje - Turnhout



11

2. Heemkunde Gouw Antwerpen lééft

2.1. HK Amalia van Solms - Baarle-Hertog
Datum Vanaf Tot Gebeurtenis Opmerking

02-sep-2012 10:30:00 12:30:00 Open huis in het Heemhuis met presentatie van de 26ste Heemkalender 2013.
 
09-sep-2012 00:00:00 00:00:00 Open monumentendag. Belgisch thema is muziek,  Nadere informatie over
   beeld en creativiteit. activiteiten volgt later.

07-okt-2012 10:30:00 12:30:00 Open huis in het Heemhuis.
 
09-okt-2012 19:30:00 21:30:00 Bestuursvergadering Heemkundekring Amalia van Solms In het Heemhuis.

13-okt-2012 00:00:00 00:00:00 Loveren in schijnwerper. Nadere informatie volgt.

14-okt-2012 00:00:00 00:00:00 Loveren in de schijnwerper. Nadere informatie volgt.

27-okt-2012 09:00:00 16:00:00 Lange herfstwandeling. Vertrek vanaf het Heemhuis. 
                                                                                                     Vooraf opgeven niet nodig. Deelname gratis.

04-nov-2012 10:30:00 12:30:00 Open huis in het Heemhuis.
 
13-nov-2012 19:30:00 21:30:00 Bestuursvergadering Heemkundekring Amalia van Solms. In het Heemhuis.

15-nov-2012 19:30:00 22:00:00 Presentatie van het toponiemenboek van Baarle. In de Aula van het Cultureel 
    Centrum Baarle.

20-nov-2012 19:30:00 22:00:00 Fotopresentatie “Boalse mensen in de afgelopen eeuwen. In de Aula van het Cultureel 
    Centrum Baarle.

27-nov-2012 00:00:00 00:00:00 Aanbieding van de roggerentjes 2012 aan het gemeente  Tijdstip en plaats worden later 
   bestuur van Baarle-Nassau. bekend gemaakt.

02-dec-2012 10:30:00 12:30:00 Open huis in het Heemhuis.
 
11-dec-2012 19:30:00 21:30:00 Bestuursvergadering Heemkundekring Amalia van Solms. In het Heemhuis.

18-dec-2012 19:30:00 22:00:00 Kerstviering                                                                  In de Aula van het Cultureel Centrum. 
                                                                                            Informatie over inschrijving en kosten volgt later.

28-dec-2012 09:00:00 16:00:00 Winterwandeling.    Vertrek vanaf het Heemhuis. Vooraf inschrijven niet nodig. Deelname gratis.
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Uitgebreide heruitgave 2012
Studium Generale vzw
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Jan Vleugels: “De rakkers der grenzen”. Eerste editie 1930, tweede editie 1978.
Nieuwe, uitgebreide heruitgave 2012 door Studium Generale vzw, Balen, in samenwerking 
met Heemkundekring Amalia Van Solms van Baarle-Hertog-Nassau. 176 pag., formaat A4, 
softcover, 85 foto’s en illustraties. Voorwoord door prof. dr. Alex Vanneste. Bewerker: Herman 
Janssen. Redacteur: Kamiel Mertens - ISBN: 978-90-76967-46-2.

Intekenen vóór 15 oktober 2012 door overschrijving van 15 € op bankrekening 
BE72.9730.6004.1216 – BIC ARSPBE22 - van Studium Generale vzw, Holven 11 te 2490 
Balen. Voor verzending per post binnen België of Nederland betaalt u 5 € extra. (Mededeling: 
“Rakkers” + uw naam en adres. + plaats van afhaling: Baarle-Hertog of Balen)

Vanaf 16 oktober betaalt u voor het boek 20 € (+ eventueel 5 € verzending).

Voorstelling van het boek op zondag 4 november 2012 om 11 uur in het Heemhuis van 
Baarle-Hertog (oud gemeentehuis, Kerkstraat 4, open elke woensdag 19.30 tot 21.30 en elke 
eerste zondag 10.30 tot 12.30. www.amaliavansolms.org )
De bestelde boeken kunnen daar dan ook afgehaald worden.

Afhaling van het boek is ook mogelijk bij Studium Generale vzw in Balen (zie hoger), alleen op 
afspraak, (tel 014-81.33.75, Kamiel Mertens) vanaf dinsdag 6 november 2012.
Naverkoop zolang de voorraad strekt op beide adressen.
Meer info over dit boek en de andere uitgaven van Studium Generale vzw op onze website: 
www.studiumgeneralevzw.be . Contact: info@studiumgeneralevzw.be .

Over het boek
Eén van de meest “verwaarloosde” onderwerpen uit de geschiedenis van de Eerste 
Wereldoorlog is zonder twijfel de “dodendraad”: de grensversperring onder hoogspanning die 
door de Duitsers in 1915 werd opgebouwd tussen België en Nederland om de in- en exfiltratie 
te verhinderen.

Dat de volksmond aan die versperring spontaan de naam “dodendraad” gaf, duidt aan hoe 
moordend die “grens” wel geweest is, niet alleen door de aanwezigheid van de Duitse 
grenswachters (die eerst schoten en dan vragen stelden), maar vooral door de elektrocutie die 
zo dikwijls voorviel. Er bestaan geen precieze statistieken over het aantal dodelijke slachtoffers, 
maar de schattingen lopen hoog op.

Die grensversperring was niet waterdicht, want rond de 30.000 mensen zijn toch naar 
Nederland ontsnapt. En heel wat smokkelaars en spionnen van beide zijden gingen meermaals 
clandestien over (of door, of onder) de draad. Dat gebeurde zowat over de ganse lengte van de 
dodendraad: van de Belgische kust tot aan het drielandenpunt. Ook in het noorden van de 
provincie Antwerpen waren veel grenspassages. De bijzondere status van Baarle-Hertog, als 
onbezet Belgisch gebied in Nederland, droeg daar zeker toe bij. Daar waren ook het bijzondere
draadloze zend-, ontvangst- en meetstation MN7 van de Belgische regering (in ballingschap in 
het Franse Le Havre) en het speciaal Belgisch postkantoor gevestigd.

Een bijzondere categorie van “grensgangers” waren de mensensmokkelaars of “passeurs”: die 
als “loods” dienden om veilig aan “de overkant” te geraken. Eén van de merkwaardigste
“beroepspasseurs” was Jan Vleugels. Hij bundelde in 1930 zijn verhaal onder de titel “De 
Rakkers der Grenzen”. Hij was vooral actief in het noorden van de provincie Antwerpen en zijn 
verhaal is bijgevolg voor ons, Kempenaars en Noord-Brabanders, zeer herkenbaar. 

Een ideaal geschenk voor de feesten van eindejaar!
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2.2. HK Zoersel
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2.3. HK Zeven Neten - Retie

Retiese Heemkundige Kring ‘Zeven Neten’ vzw - Activiteiten 2012
Zondag 9 september
Natuurhistorische wandeling i.s.m. de natuurvereniging Den Bunt.
Natuurgids:	Danny	Van	der	Veken	verkent	samen	met	alle	geïnteresseerden	het	
gebied van de Ronde Put, de Turnhoutse Vaart en het Retiese Goor.
Vertrek: Brug 2 om 9uur, einde wandeling rond 12uur.
Maand december (streefdatum)
Publicatie van het boek Paul Stappaerts jr. en Paul Stappaerts sr. over het 
godsdienstig leven in Retie en Schoonbroek doorheen de tijd. Het is het tweede deel in de 
reeks waarin het eerste deel, Retie - Veranderd landschap van auteur 
Danny	Van	der	Veken,	in	2010	verscheen.
Publicaties heemkring ‘Zeven Neten’
De uitgaven Sterke vrouwen (30 euro), Reties Album (15 euro!) en Retie-Veranderd 
landschap (35 euro) zijn nog steeds verkrijgbaar bij de heemkring ‘Zeven Neten’, 
Passtraat 14, 2470 Retie (open iedere vrijdag tussen 10 en 12uur), maar ook bij de
dagbladhandel De Mus, Sint-Martinusstraat 74, 2470 Retie (tegenover de
vroegere melkerij SinMartinus).

Vanaf nu is ook onze nieuwe uitgave ‘Sterke Vrouwen’ beschikbaar.
Dit boek van de hand van Paul Stappaerts beschrijft het leven en werk van de zusters Fran-
ciscanessen in Retie en de zusters Annonciaden in Schoonbroek.
In dit boek lees je hoe de zusters bouwden aan het basisonderwijs voor onze 
Kempische kinderen, hoe zij leefden, wat zij deden.

Technische gegevens:
Omvang: 245 bladzijden, waarvan een aantal
in kleur.
Harde kaft in vierkleurendruk.
Formaat: 21x27 cm.

Verkrijgbaar vanaf 3 december 2011

Voor bestellingen kan je ons vinden op het 
secretariaat van de heemkring in de Oude Pastorie, 
Passtraat 14, Retie, elke vrijdag tussen 10 en 12 uur.
Of neem contact op met een van onze 
bestuursleden.

Prijs:
30 euro.
Verzending is mogelijk mits 10 euro extra.



Activiteitenkalender
Heemkundige Kring De Vlierbes en Heemkundig Museum Tempelhof

September 2012

02 MUSEUM EN KOETSHUIS OPEN 
 vzw Heemkundig Museum Tempelhof, Bisschoplaan 1, Beerse 
 14.00 – 17.00, gratis - INFO: Leo Dignef, tel. 014 61 28 74, www.devlierbes.be
10 OPENARCHIEFAVOND
 Documentatiecentrum De Vlierbes, Boudewijnstraat 18, Beerse 
 19.00 – 22.00, gratis - INFO: Leo Dignef, tel. 014 61 28 74, www.devlierbes.be 
12 OPENARCHIEFMIDDAG
 Documentatiecentrum De Vlierbes, Boudewijnstraat 18, Beerse
 14.00 - 17.00, gratis - INFO: Leo Dignef, tel. 014 61 28 74, www.devlierbes.be

Oktober 2012  
   
07 MUSEUM EN KOETSHUIS OPEN
 vzw Heemkundig Museum Tempelhof, Bisschoplaan 1, Beerse 
 14.00 – 17.00, gratis - INFO: Leo Dignef, tel. 014 61 28 74, www.devlierbes.be
08 OPENARCHIEFAVOND
 Documentatiecentrum De Vlierbes, Boudewijnstraat 18, Beerse 
 19.00 – 22.00, gratis - INFO: Leo Dignef, tel. 014 61 28 74, www.devlierbes.be
10 OPENARCHIEFMIDDAG
 Documentatiecentrum De Vlierbes, Boudewijnstraat 18, Beerse
 14.00 - 17.00, gratis - INFO: Leo Dignef, tel. 014 61 28 74, www.devlierbes.be 
13 TENTOONSTELLING EN PUBLICATIE 34E JAARBOEK DE VLIERBES
 Raadzaal Tempelhof, Bisschoplaan 1, Beerse, 10-18u, gratis
 INFO: Leo Dignef, tel. 014 61 28 74, www.devlierbes.be
14 TENTOONSTELLING EN PUBLICATIE 34E JAARBOEK DE VLIERBES
 Raadzaal Tempelhof, Bisschoplaan 1, Beerse, 10-18u, gratis
 INFO: Leo Dignef, tel. 014 61 28 74, www.devlierbes.be

16

2.4. HK De Vlierbes - Beerse
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November 2012
    
04 MUSEUM EN KOETSHUIS OPEN
 vzw Heemkundig Museum Tempelhof, Bisschoplaan 1, Beerse 
 14.00 – 17.00, gratis - INFO: Leo Dignef, tel. 014 61 28 74, www.devlierbes.be 
04 ST-HUBERTUSVIERING, uitdeling van “huibekens” 
	 Heemkundige	Kring	De	Vlierbes	•	Sint-Lambertuskerk	Beerse,	9.30u
 INFO: Leo Dignef, tel. 014 61 28 74, www.devlierbes.be
12 OPENARCHIEFAVOND 
 Documentatiecentrum De Vlierbes, Boudewijnstraat 18, Beerse 
 19.00 – 22.00, gratis - INFO: Leo Dignef, tel. 014 61 28 74, www.devlierbes.be
14 OPENARCHIEFMIDDAG 
 Documentatiecentrum De Vlierbes, Boudewijnstraat 18, Beerse
 14.00 - 17.00, gratis - INFO: Leo Dignef, tel. 014 61 28 74, www.devlierbes.be

December 2012
    
02 MUSEUM EN KOETSHUIS OPEN
 vzw Heemkundig Museum Tempelhof, Bisschoplaan 1, Beerse 
 14.00 – 17.00, gratis - INFO: Leo Dignef, tel. 014 61 28 74, www.devlierbes.be 
10 OPENARCHIEFAVOND
 Documentatiecentrum De Vlierbes, Boudewijnstraat 18, Beerse 
 19.00 – 22.00, gratis - INFO: Leo Dignef, tel. 014 61 28 74, www.devlierbes.be 
12 OPENARCHIEFMIDDAG 
 Documentatiecentrum De Vlierbes, Boudewijnstraat 18, Beerse
 14.00 - 17.00, gratis - INFO: Leo Dignef, tel. 014 61 28 74, www.devlierbes.be
31 PEPERKOEK EN BORRELS
 Heemkundige Kring De Vlierbes Gemeenteplein, Beerse, 9 - 12u. 
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Jaarboek 2012 

Hebt u al ingeschreven voor jaarboek 2012? Als er op het etiket van uw tijdschrift rechts 
boven nog niet 2012 staat, hebt u nog niet ingetekend. Doe dat nu door storting van 17 euro 
(voor verzending buiten Beerse of Vlimmeren 20 euro) op rekening nr. BE19 3200 3562 2312 
van A. Prinsen, De Vlierbes, Vrijwilligersstraat 29, 2340 Beerse.

Er wordt ijverig gewerkt aan de volgende bijdragen:

	 •	Turnkring	Lentezon	–	Turnkring	Olympia	in	Beerse	(Leo	Dignef )
	 •	Apotheek	de	Marentak	en	firma	Lauwers	nv	in	Beerse	(Herman	Lauwers)
	 •	Vlimmeren	tijdens	de	meidagen	van	1940	(Jan	Oostvogels)
	 •	Architect	René	Van	Steenbergen	(1911-1995)	(Leo	Dignef )
	 •	Turnkring	Blij	Aktief	Vlimmeren	(1982-1993)	(Jean	Jans	en	Francine	Meeusen)
	 •	De	vredesstoet	in	Vlimmeren	in	1945	(Marleen	Smans)
	 •	Merovingische	begravingen	op	een	bronstijdgrafveld	aan	de	Krommenhof	in	
   Beerse (Stephan Delaruelle)
					 •	Het	gasthuis	in	Beerse	(Leo	Dignef )

Museum en Documentatiecentrum 

Ons museum Tempelhof , Bisschopslaan 1 te Beerse is open elke eerste zondag van de 
maand: op 3 juni, 5 augustus, 2 september, 7, 13 en 14 oktober. 
Ons documentatiecentrum, Boudewijnstraat 18 te Beerse is open elke tweede maandag van 
19 tot 22 uur, op 11 juni, 10 september, 8 oktober 2012 en elke tweede woensdag van 14 tot 
17 uur, op13 juni, 12 september, 10 oktober 2012. De toegang is steeds gratis.
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2.5. HK Corsendonca - Oud-Turnhout
 
 
 
PERSBERICHT 

 
 
 
ZOMERFOTOZOEKTOCHT  
Zomerfotozoektocht brengt leven in de brouwerij tijdens de zomermaanden 
 
16 juni – 14 september 2012 
 
 
De jaarlijks weerkerende zomerfotozoektocht van KWB Oud-Turnhout, Heemkundekring 
Corsendonca en Toerisme Oud-Turnhout brengt ook dit jaar weer leven in de brouwerij 
tijdens de zomermaanden.   
 
België staat over de hele wereld bekend als het paradijs voor bierliefhebbers. Je zou het 
anno 2012 niet verwachten, maar ook Oud-Turnhout heeft een rijk verleden aan brouwerijen 
en cafés. We hoeven de klok maar één eeuw terug te draaien om een totaal ander beeld te 
zien. In 1901 waren er maar liefst 72 tappers actief in Oud-Turnhout. Daarvan bleven in 1930 
nog 28 cafés over. Deze werden bevoorraad door één van de 10 brouwerijen die ooit actief 
waren binnen onze gemeente. De zomerfotozoektocht brengt je langs al deze voormalige 
bedrijfjes waarvan de sporen helaas allemaal zijn uitgewist.  
 
Er zijn bovendien heel wat mooie prijzen te winnen. De eerste prijs is een cadeaucheque 
voor een arrangement naar keuze uit de Vlaanderen Vakantieland brochure ter waarde van  
250 euro.  
 
De opbrengst gaat dit jaar naar de Mucovereniging vzw (www.muco.be).  
 
Deelnameformulieren zijn verkrijgbaar aan 5,00 euro bij de Oud-Turnhoutse bakkers, het 
gemeentehuis (Dorp 31), de Heischuur (Schuurhoven 2), Bezoekerscentrum Landschap De 
Liereman (Schuurhovenberg 43), het Hofke van Chantraine (Infokantoor Toerisme, 
Kerkstraat 46, Oud-Turnhout) en de Dienst Toerisme in Retie (Markt 1). 
  
 
 
 
Foto: Jhonny Bastiaensen 
 
Organisatie: KWB Oud-Turnhout i.s.m. Heemkundekring Corsendonca en Toerisme Oud-
Turnhout 
 
Meer info: Toerisme Oud-Turnhout 014 47 94 94 of toerisme@oud-turnhout.be 
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Momenteel doet een werkgroep van de Heemkundekring Corsendonca 
onder impuls van de huidige eigenaar onderzoek naar de geschiedenis 
van de Lint of Coninginne Hoeve. 

Een verhaal met Koninklijk randje…

Maria Van Hongarije, Hertogin en vrouw van Turnhout had in de 16e eeuw 
welvaart gebracht in de binkenstad, zodanig zelfs dat het stadsbestuur vond dat 
ze iets moesten terugdoen. Bijgevolg schonk Turnhout (waartoe ook 
Oud-Turnhout behoorde) in 1552 een perceel heide met de bedoeling om er 
een hoeve op te richten. Deze kreeg al snel de naam “Coninginne Hoeve”. Na het 
overlijden van deze geliefde vorstin ging het eigendom over op de volgende 
Heren en Dames die over Turnhout heersten. Tot Barones Amalia Van Solms deze 
hoeve	en	gronden	in	1651	verkocht	aan	haar	rentmeester	Joan	Pauly.

Het voormalige Koninklijk domein van ruim 57 hectaren bleef in deze familie die 
ook Heren van Arendonk waren tot in 1841, wanneer ridder en senator 
De Wouters ‘d Oplinter De Bouchout het goed kocht. Door het aanplanten van 
rijen met prachtige lindebomen, kreeg het de naam “De Lintbossen”, wat later 
verkort werd tot “de Lint”.

Naast de pachthoeve kwam er al snel een paviljoen en later zelfs een heus 
kasteel als buitenverblijf van de verschillende opvolgende eigenaars. Deze 
kochten als de gelegenheid zich voordeed aanpalende heidegronden aan zodat 
het domein uiteindelijk uitbreidde tot wel 720 hectaren.

In 1933 werd de beroemde Brugse dokter en professor Sebrechts eigenaar van 
dit prachtige domein. Verschillende percelen voormalig heide- en moerasgrond 
zijn intussen verkaveld tot villaparken.

Indien iemand ons kan helpen met bijkomende info mag je steeds 
Marc Berrens contacteren: marc.berrens@skynet.be 21
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2.6. HK De Reuzen van Deurne - Deurne

Agenda2012

 

September

Zaterdag 8 september 2012 :

Reuzeommegang

Op 08-09 is er Open Deur in het museum ter gelegenheid 
van de wereldrecordpoging van de vzw Reuzen 

van Deurne om de grootste 
reuzenstoet ooit op de been te brengen

(zij hebben reeds 302 reuzen onder contract!).

De reuzenstoet vertrekt om 14.30u aan het districthuis
en

Ludo Peeters mag als “vader” van
de gastvrouw “de Preutelmadame” als commentator 

optreden bij de uitzending door ATV.
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2.7. HK Eugeen Goeyvaerts - Lint

bOEK OVER DE LiNTSE SPOORWEGGESCHiEDENiS

VOLG EEN WORKSHOP OVER KRuiDENbEREiDiNGEN
Thema’s: Kruidenkunde uit de oudste kloosters / Bloemen in zalven en cosmetica / Kuren 
en lichaamsreiniging met planten / Eten uit de natuur / Bloemengebruik in de keuken / 
Samenstellen van specerijmengelingen

ONZE VOLGENDE OPENDEuRDAGEN:
Bezoek onze heemmusea ‘Den Aker’, ‘De Roskam’ en ‘De Ploeg’, en onze heem- en kruiden-
tuin, in de Oranjerie in het Gemeentepark van Lint, op:

- zondag 9 september 2012
- dinsdag 11 september 2012: heemcafé open van 11u-19u tijdens de Jaarmarkt
- zondag 16 september 2012: struifvogelschieten in het park tijdens Suikeren Zondag
- zondag 16 oktober 2012 

Telkens van 14u tot 19u, tenzij anders vermeld - INKOM GRATIS ! 
Onze gidsen staan u te woord in de musea en op de tentoonstellingen.

het struifvogelschieten
is een vaste waarde op 
Suikeren Zondag

Onze herboriste Martine Ongena 
leidt u graag rond in de kruidentuin 
en nodigt u graag uit op een van haar 
workshops over kruidenbereidingen 

De oranjerie 
in het gemeentepark
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2.8. HK Vrienden van het Zoerselbos
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2.9. HK Hobuechen 1135 - Hoboken

Vraag naar info over WO i

In 2014 plant de Heemkundige Kring een tentoonstelling over

‘Hoboken in de Eerste Wereldoorlog’.
Hiervoor zoeken wij nog materiaal, foto’s, documenten die u ons in bruikleen wil 

geven of die wij kunnen kopiëren voor de tweedaagse tentoonstelling.

Een niet-limitatieve lijst met onderwerpen waaraan reeds gedacht werd, maar 
waar u welicht nog wat kunt aan toevoegen :

    1. Mobilisatie: oproepingsbrieven, kranten

    2. Gevechten of acties in Hoboken, evacuaties, vluchtelingen

    3. Bezetting en de gevolgen ervan, politiek, burgerwacht, het verbergen 
 van de Zwarte God, functie van fort 8 en de daar gelegerde Duitse soldaten, 
 de weerstand, voedselhulp, dagelijks leven, kranten en verzetsliteratuur, 
 hondenkoersen, verpleeghuis voor borstlijders, industrie, gebouwen waar 
 Duitsers ingekwartierd werden

    4. Het front: frontblaadjes, alle info over gesneuvelden, militairen en hun 
 documenten, kledij, vlaggen, wapens, aalmoezeniers uit Hoboken

    5. De aftocht

    6. Gevolgen voor Hoboken na de oorlog: vieringen, herdenkingen, 
 monumenten, begrafenissen, repatriëring, na-oorlogse slachtoffers zoals 
 ontmijners, enz.

Heeft u iets dat bij deze lijst hoort of kan aanvullen?

Neem dan contact op met de ‘Heemkundige Kring Hobuechen 1135 vzw’

Kasteel	Broydenborg,	Broydenborglaan	2,	Hoboken,
elke zondag van 14 tot 17 uur

of met het secretariaat tel. 03 827 33 26 of via e-mail
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2.10. HK Turninum - Deurne

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:

Zaterdag 8 september 2012 :

Reuzeommegang
Op 08-09 is er Open Deur in het museum ter gelegenheid van 

de wereldrecordpoging van de vzw Reuzen van Deurne om de grootste 
reuzenstoet ooit op de been te brengen

(zij hebben reeds 302 reuzen onder contract!).

De reuzenstoet vertrekt om 14.30u aan het districthuis
en Ludo mag als “vader” van

de gastvrouw “de Preutelmadame” als commentator optreden bij
de uitzending door ATV.

Zondag 9 september 2012 :

Open Monumentendag
Op 09-09 is het Open Monumentendag en herdenken wij onze grote 

liekesschrijver-zanger en reuzenontwerper John Lundstrom van 10u tot 18u met 
een fototentoonstelling, open deur, een optreden in de namiddag van de groep 

Les Offs die op een veelzijdige manier volksmuziek brengen, workshops voor 
kinderen door “colectivo Zudaka” een Zuidamerikaans collectief die 

muziekinstrumenten bouwen met kinderen waarin John zo sterk was. 
Tevens verzorgen we om het uur geleide wandelingen door de steegjes van 

Deurne dorp en het museum. Ook het schilder- en decoratiemuseum is 
toegankelijk onder leiding van een nog rasechte meesterschilder-decorateur.

Alles is gratis en iedereen is welkom!

Turninum Volksmuseum Deurne werkt voor deze activiteiten
nauw samen met de Cultuurraad Deurne, het Cultureel Centrum Deurne en

MAS-efgoedcel Antwerpen.
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2.11.  HK Nicolaus Poppelius - Poppel

9 september 2012
Open monumentendag 2012

Het thema van de monumentendag is voor 2012 “Muziek” en alles wat daar mee te maken 
heeft...

23 maart 2013
Gouwdag 2013

Reserveer deze datum vast in uw agenda.Op 23 maart 2013 zal Heemkundekring Nicolaus 
Poppelius gastheer zijn van de Gouwdag 2013 van de Antwerpse Heemkunde gouw. 
U mag dat programma uiteraard niet missen.

www.nicolaus-poppelius.be
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2.12.  Molenmuseum - Sint-Amands

Vlaams Studie Centrum voor MOLINOLOGIE • Vriendenkring van het Molenmuseum

Kerkstraat	3	•	2890	Sint-Amands	a/d	Schelde	•	www.molenmuseum.be	•	 info@molenmuseum.be

Het Molenmuseum
mag NiET deelnemen
aan
Open Monumenten Dag 2012.

UITNODIGING RECEPTIE
Vrijdag 7 september 2012 19u30

Met uitleg WAAROM NiET
en redenen waarom het Molenmuseum

het daarmee NiET eens is...

Wij verwachten u graag voor een hapje en een drankje!



30Inlichtingen : Dr. Karel Van den Bossche • 052/33 22 58

www.molenmuseum.be

MOLENMUSEUM 
 

Kerkstraat 3 
2890 Sint-Amands 

 
Heemkundezondagen 2012 

 
  

	  W O N E N  I N  E E N  M O L E N  

 
www.heemkunde-gouwantwerpen.be 

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

  

Baarle-‐Hertog	  –	  Beerse	  -‐	  Berchem	  –	  Bonheiden	  –	  Deurne	  –	  Edegem	  –	  Heist-‐op-‐den-‐Berg	  –	  Hemiksem	  –	  Hoboken	  -‐	  Kontich	  –	  Lillo	  –	  Lint-‐	  
Merksem	  –	  Oevel	  –	  Poppel	  –	  Putte	  –	  Rijmenam	  –	  Schelle	  –	  ’s	  Gravenwezel	  –	  Sint-‐Amands	  –	  	  Wommelgem	  -‐	  Zoersel	  

Een verhaal van ontwikkeling en verandering, verteld door de heemkringen van : 

3 – 10 - 17  JUNI 2012 – VAN 14U TOT 18U – TOT 19/8 de tentoonstelling loopt nog tot 16 december
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2.13.  HK Essen

Persbericht 
 
 
 
Koninklijke Heemkundige Kring Essen vzw                                                       

 
                                                                          
 

 
 

9 September: Open Monumentendag 
Thema: muziek – woord – beeld 
 
Het Gerard Meeusen museum opent zijn deuren van 11 u tot 17 u. 
 
Sprookjes en gedichtjes worden voorgelezen in de boerenkeuken en het 
schooltje. 
In de raadzaal worden oude films en postkaarten getoond en wordt er 
gezongen. 
 
Onze medewerkers, in oude klederdracht,  staan u graag te woord. 
 
Toegang: Gratis  
 
 
 
 

Moerkantsebaan 48 
2910 Essen 
 
Tel. 03/667-73-90 
e-mail: heemhuis@skynet.be 
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2.14.  HK Norbert De Vrijter - Lille

OVERZICHT JAARPROGRAMMA 2012

Zaterdag 1 september – 08.00 uur
Jaarlijkse daguitstap (verdere info volgt)
	Heemhuis, Rechtestraat 7, 2275 Lille

Zaterdag 27 oktober – 13.00 uur
Herfstuitstap: Geel ‘Van kolonie naar OPZ’
	Heemhuis, Rechtestraat 7, 2275 Lille

Elke derde dinsdag van de maand (behalve juli en augustus) – 18.30 – 21.30 uur
Open archiefavond
	Heemhuis, Rechtestraat 7, 2275 Lille

Elke tweede dinsdag van de maand (behalve juli en augustus) – 18.30 – 21.30 uur
Werkgroep ‘Oud schrift’
	Heemhuis, Rechtestraat 7, 2275 Lille

Inlichtingen:  secretariaat@hklille.be
www.hklille.be 
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2.15.  Themakring Baron Jacques Le Roy
  Genootschap - Broechem

Een eenvoudige website voor je heemkundige vereniging

Ranst, zaterdag 29 september 2012

Organisatie: Heemkunde Gouw Antwerpen, Heemkunde Vlaanderen
Doelgroep : heemkundigen uit de provincie Antwerpen

Veel heemkundige kringen zijn intussen al aanwezig op het internet met een eigen 
website. Sommige heemkundige websites zijn zeer uitgebreid, terwijl andere 
websites hoofdzakelijk een digitaal ‘visitekaartje’ zijn voor de vereniging. Heeft jouw 
vereniging nog geen eigen website? Dan loont het misschien wel de moeite om 
hierrond een initiatief te nemen. Terwijl tot voor enkele jaren enkel gespecialiseerde 
informatici een website konden bouwen, is dat tegenwoordig helemaal niet meer 
het geval. Er zijn nu ontelbare mogelijkheden om zonder enige technische kennis 
een eigen website te maken. Bovendien hoeft dit helemaal niet duur te zijn. 

Wil je echt aan de slag, maar heb je nog wat hulp nodig? 
Dan kan je op zaterdag 29 september terecht in Ranst voor een praktische 
workshop over het maken van een (heemkundige) website.

De workshop is resultaatgericht: de bedoeling is dat de deelnemers tijdens de work-
shop al een echte website opzetten, en voldoende informatie hebben om deze na 
de workshop verder af te werken en te onderhouden. 

Na een korte inleiding over het maken van websites, gaan de deelnemers aan de 
slag	met	enkele	systemen	om	een	eenvoudige	website	op	te	zetten:

 
1. Weebly

Wil je een eenvoudige website in elkaar knutselen, maar heb je niet zoveel verstand 
van	html	of	weinig	zin	om	je	te	verdiepen	in	deze	materie?	Met	Weebly	bouw	je	–	
dankzij	een	eenvoudig	drag-and-drop	systeem	–	in	een	handomdraai	een	mooie	
site. De dienst is gratis. Meer info op www.weebly.com.

Voorbeeld:  http://www.heemkringosschaert.be/
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2. Wordpress

Wordpress bestaat in twee varianten. Voor het gebruik van de eenvoudigste 
variant, hoef je enkel een profiel aan te maken op wordpress.com. Hiermee maak 
je op enkele minuten tijd een eenvoudige ‘blog’. Met deze versie gaan we tijdens de 
werkwinkel aan de slag. Wil je meer mogelijkheden? Dan kan je de Wordpress-
software ook downloaden op wordpress.org en installeren op je eigen webruimte. 

Voorbeelden:  http://geschiedkundigekringalken.wordpress.com 
     http:/www.corsendonca.be

Deelnemen?

Het aantal deelnemers is beperkt tot 12 personen, zodat een persoonlijke begelei-
ding mogelijk  is. 

Van de deelnemers wordt bij voorkeur verwacht dat ze
- effectief van plan zijn om een website te maken rond heemkunde / lokaal erfgoed 
- op voorhand al enkele voorbereidende taken uitvoeren 
- relevant tekst- en beeldmateriaal meebrengen naar de workshop

Deelname aan de workshop is gratis. 

Aanmelden voor de workshop kan via scrick@telenet.be

Praktisch:

zaterdag 29 september 2012 | 9u30-13u

Gemeentelijke Bibliotheek| Computerlokaal
Gasthuisstraat 17, 2520 Ranst

Het vervolg van de HKGA lééft vindt u in deel 1b
(het dokument is anders te zwaar!)


