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zondag 17 juni 
vanaf 14 uur 
toegang gratis! 

Midzomerfestival 
Volksfeest met traditionele muziek uit binnen- en buitenland: 
- Westelfolk streeft naar het behoud van het muzikaal erfgoed uit de 
streek. Ze brengen traditionele volksmuziek begeleid met hommel, vlier, 
trekzak, Vlaamse doedelzak,...  
- Folkgroep Steuks uit onze regio brengt knappe volksmuziek. 
- Muziekgroep Quest brengt wereldmuziek. Ze scoorden prima op Nekka 
en traden op in o.a. Dranouter. 
Volksspelen, ambachtelijk brood bakken, marktje met streekproducten,  
hapjes en drank 

zondag 9 sept 
vanaf 10 uur 
toegang gratis! 

Open Monumentendag  
Thema: Muziek, woord en beeld 
10 uur Receptie en opening van deze 'monumentale' dag. Iedereen 
welkom! 
- Lancering van de cd van Vlaamse dorpsliederen 
- Kunsten in al zijn vormen, binnen en buiten.  
Beelden in de boomgaard van artiesten uit onze streek. 
- Open deur Ter Speelbergen met doorlopend gidsbeurten. 
Doorlopend babbel en knabbel met spijs en drank, voor elk wat wils!  
Bakker Jan Peeters brengt brood op de plank. 

zondag 21 okt  
om 11 uur 
deelname 5 € 

Aperitiefconcert 
Met Kwartet Daltonia. Voor iedereen die bij mooie muziek wil 
mijmeren... 
- Franca Van de Leest: fluit 
- Tine van Boven: viool 
- Amy Merrill: altviool 
- Winde Reijnders: cello 
Meer info via hun webstek www.daltoniakwartet.speelt.be 
Aansluitend drankjes en gezellig samenzijn. 

zondag 18 nov 
om 10 uur 
deelname 5 € 

Literair ontbijt 
'Het jaar van Conscience'. 
We starten met een lekker ontbijt met koffie, broodjes, koffiekoeken... 
enz. Aansluitend verrast Ludo Helsen ons als echte kenner met een 
anekdotische geschiedenis van Conscience, de man die zijn volk méér 
leerde dan lezen alleen. 

zondag 23 dec 
om 15 uur 
toegang gratis! 

Kerstsamenzang 
Gezellig samenzijn rond de haard, samenzang kerstliederen met Laudate,  
o.l.v. Ilse Van Dessel. 
Verrassende kerstvertelling door auteur Gaston Van Camp 
Warme bakker Jan Peeters zorgt voor vers brood. Wij maken er lekkere 
hapjes van. 

Bij de culturele evenementen kan u een audiogidsing aanvragen. 
Voor bijkomende info: Katelijne Weyns, tel. 0495 165 545 
of mail katelijne.weyns@skynet.be.  
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3. Heemkunde Weetjes

3.1. Cultuuragenda 2012 vzw Speelbergen-Heem-
 Dr. Jozef WeynsCultuurkalender 2012 vzw Speelbergen-Heem-Dr. Jozef Weyns 

 
De vzw Speelbergen-Heem-Dr. Jozef Weyns organiseert op geregelde tijdstippen culturele 
activiteiten op het domein, gelegen Peredreef 5 te Beerzel (Putte). Deze evenementen staan open 
voor het publiek. 
U bent er van harte welkom! 
 

vrijdag 23 mrt 
om 20 uur  
deelname 5 € 
vooraf reserveren!  

Sopraanavond  
Sopraan Anneke Luyten behaalde vorig jaar de halve finale van de 
Koningin Elisabethwedstrijd voor zang 2011.  
Pianiste is Veerle Peeters, docente piano aan de academies van Heist en 
Putte. Kom van dit uitzonderlijk zangtalent genieten!  
Voorproeven kan via de webstek van Anneke 
http://www.annekeluyten.be/ 
Plaatsbespreking katelijne.weyns@skynet.be  

donderdag 26 april 
20u tot 22u 
deelname 5 € 
inclusief drankje 

Soireé Lamot  
Lezing rond Jozef Weyns door Dr. Godfried Kwanten 
Waar: Lamot, Van Beethovenstraat 8-10, 2800 Mechelen 
Info: Annelies Lieten, 015 29 49 18, www.erfgoedcelmechelen.be  
Reservatie tickets: uit@mechelen.be, 070 22 28 00  

maandag 30 april 
om 19 uur 

Meiavond 
Zangmoment bij het kapelletje in de Peredreef  (bij Pelgrimhof). 
Aansluitend gezellig samenzijn op Speelbergen bij het richten van de 
meiboom. 

maandag 7 mei en 
maandag 14 mei 
19.30u-22u 
deelname 38 € 
max. 15 p. 

Culinaire workshop voorjaarskruiden 
Herboriste An Schellekens neemt je mee op een virtuele wandeling in de 
kruidenwereld. Etherische oliën en kruiden die 'lente-energie' geven en die 
ons lichaam zuiveren. Met de vele tips kan je zelf aan het werk. 
Meer info en inschrijven vanaf maart 2012:  
Vormingplus regio Mechelen 015 43 21 20 - 
www.vormingplusregiomechelen.be  

zondag 20 mei 
aanvang 14.30 u. 

Meiboomplanting 
in Bruggeneinde bij de molen - Bruggeneindse Heibaan, Heist-op-den-
Berg. Volksspelen voor het meigraafschap en dansen rond de meiboom. 
Volksfeest rond de meiboom, teken van nieuw leven. Vriendschap bij dit 
frisse groen. 

vrijdag 15 juni 
om 20u 
toegang gratis 

Restauratie en herbestemming van boerderijen  
Lezing door architect Willy Bens. Aspecten van de geestelijke erfenis van 
Dr Jozef Weyns.  Aansluitend museumbezoek o.l.v. één van de 
heemgidsen. 
Waar: Heemkring Het Molenijzer, Heuvelstraat 41b, 2580 Putte 
Deelname vooraf bevestigen: Robby Goovaerts, 0494 51 56 31, 
robby.goovaerts@putte.be  
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3.2. W.O.I

In 2014 start de herdenkingsperiode van de Eerste Wereldoorlog.
Via deze mail stel ik graag mijn collega Jonas Raats en mezelf voor.
Sinds maandag 16 april zijn wij actief als coördinatoren voor het project 
‘Great war between the lines’. 
Wij zullen samen met medewerkers van Dienst Erfgoed en de de Dienst Gebiedsgericht 
Beleid de kern van een coördinatieteam vormen.

1.  Wij zullen instaan voor de coördinatie, inhoudelijke ondersteuning en uitvoering 
 van eigen, provinciale projecten:
2. Een ander belangrijk item op onze agenda is het op het punt stellen van de 
 communicatie rond het hele project, de uitbouw van een draagvlak, uitwisseling 
 van kennis, ervaring, netwerkvorming, enz...
3. We nemen de taak op om bestaande en geplande initiatieven rondom de
 herdenking van de “Groote Oorlog” te bundelen zodat de herdenking van  W.O.I 
 in de provincie Antwerpen als een gecoördineerd evenement kan georganiseerd 
 en gecommuniceerd worden. Daarnaast is er duidelijk nood aan een sterke 
 educatieve werking rond dit evenement, te realiseren door de bundeling van 
 diverse initiatieven op verschillende niveaus. Op deze manier willen we dit
 project een inhoudelijke meerwaarde en een grotere herkenbaarheid naar het 
 publiek geven.

Het creëren van een centrale coördinatie biedt de kans zo optimaal mogelijk de reeds
bestaande en nieuwe initiatieven op elkaar af te stemmen.

We zouden erg graag dit project voorstellen aan jullie leden op de 
kwartierbijeenkomsten en zouden ook graag een toelichting geven via de 
Gouwtijdingen.

Charlotte Saelemakers
Projectcoördinator - Great War between the lines
Provincie Antwerpen - Dienst Erfgoed
Koning Elisabethlei 22 - 2018 Antwerpen
charlotte.saelemakers@admin.provant.be
032 40 55 61 • 0499 42 60 65
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Reacties uit HKGA

- zie HKGA Lééft
- 2.18. HK Erfgoed Balen
- 2.19. HK Hobuechen - Hoboken
- 2.25. HK Rumestra - Rumst

- HK Edegem : Tentoonstelling 90 jaar KNSB
- HK Hoghescote - Kapellen : Werkgroep WO I

•  HK Gitschotelbuurtschap - Borgerhout

Hoi Alex,

In bijlage twee dokumenten ivm materiaal dat ze zoeken voor mooie verhalen ivm de WOI.

Als je geïnteresseerd bent om iets te schrijven over de gevluchte kunstenaars van Borgerhout 
naar Nederland zou ik zeggen laat je gaan.

Ik hoor het wel.
   Groetjes, Geert.

Geachte,

Van onze voorzitters Geert Janssens van Gitschotelbuurtschap heb ik uw oproep gekregen.

Vorig jaar hadden we een retrospectieve in het Borgerhouts Districthuis over de kunstenaar 
Jozef  Posenaer. Hij is met zijn familie gevlucht naar Domburg. Daar heeft hij prachtige 
schilderijen gemaakt. In Domburg zaten een zevental Belgische kunstenaars. In 1918 is in 
Den Haag een boek uitgegeven met de lijst van al de gevluchte kunstenaars.

Graag wil ik meewerken aan een verhaal van Belgische kunstenaars uit Antwerpen 
en omgeving.

In 2015 zal in het Marie-Tak poortvlietmuseum (Domburg) een tentoonstelling gehouden 
worden.

Met vriendelijke groeten,
   Alex Elaut
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•  HK Adriaen Ghys - Vosselaar

Oud-Strijders WO I
OPROEP!

In 2014 zal het 100 jaar geleden zijn dat WOI begon. In dat kader doet de heemkundige kring 
Adriaen Ghys nu al een oproep naar nabestaanden of familieleden van oud-strijders die in 
“de groote oorlog” onder de wapens geroepen werden of er onder een of andere vorm mee te 
maken kregen.

Er wordt dringend gevraagd de naam van de oud-strijders door te geven zodat we de 
volledige groep kunnen wedersamenstellen. Maar er is meer/ Indien je nog foto’s, brieven, 
documenten of voorwerpen bezot die naar die oorlogshandelingen verwijzen, vragen we u 
contact op te nemen met onze kring.

Ook al wie weet heeft van bijzondere gebeurtenissen of anecdotes die zich in het kader van 
WOI aan het front of in Vosselaar hebben afgespeeld, wordt gevraagd dit kenbaar te maken 
aan de heemkundige kring.

Foto’s Tentoonstelling Edegem
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•  HK De Poemp - Nijlen

Ook ons dorp gaat “de Groote Oorlog” herdenken!

Lieve Lezeres en Lezer,

De oorlog gaat niet gauw voorbij in een land waar die heeft gewoed. Ook niet in Vlaanderen. 
Ook niet in Nijlen. “Veertienachtien” ligt weldra 100 jaar achter ons, maar de herinnering eraan 
wordt nog steeds doorgegeven. Het fort van Kessel is een merkpunt dat die herinnering aan 
“de Groote Oorlog” bij ons - terecht - levendig houdt.

De Poemp schreef eerder reeds behoorlijk veel over de lokale geschiedenis van WO I. In dit 
nummer vindt de lezer bv. nog een tweede bijdrage over het “Momiteit”, dat in onze gemeente 
de nijpende honger hielp bestrijden. Wij zullen zo, op onze manier, deelnemen aan de grote 
landelijke herdenking 1914 - 1918.

Daarnaast werken de “Gidsen van het Fort van Kessel” aan een boek, “Het vergeten slagveld”, 
over de militaire gebeurtenissen en het dagelijks leven in onze regio tijdens de 
Eerste Wereldoorlog. Pol Van Camp vertegenwoordigt de heemkring in hun redactie.

In de schoot van de Cultuurraad wordt er verder gewerkt aan een groot herdenkingsproject op 
het Fort van Kessel in september en oktober 2012. In de voorlopige planning zitten o.m. 
scholenwerking, een concert, een tentoonstelling door de academie, de opvoering van een 
monoloog, rondleidingen in het fort... en vanzelfsprekend een “formeel” moment.
Een behoorlijk programma dus.

“We willen harten beroeren en emoties losweken. We willen mensen laten zien en doen 
begrijpen. In nagedachtenis van hen die stierven, ter lering van hen die stierven, ter lering van 
hen die herdenken”, schrijft Vlaams Minister Geert Bourgeois in de brochure “100jaar Groote 
Oorlog in Vlaanderen”. De mensen van De Poemp sluiten zich daar graag en overtuigd bij aan!

      Walter Caethoven.

• Themakring Vlaams Studiecentrum voor Molinologie

 Molino-dialoog, voorjaar 2012
 425 vernielde, afgestookte, gedynamiteerde windmolens in Vlaanderen tijdens WOI.

• WOI en de Noorderkempen en zuidelijke baronie

 Grensoverschrijdend project m.m.w. van HK Amalia van Solms, Arendonk, Merksplas,
 Ravels, Rijkevorsel, Brecht, Essen, Wuustwezel.
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3.3. Heemdag 2012 - Heemkunde Vlaanderen
 

HEEMDAG 2012 
ZATERDAG 22 SEPTEMBER 

Groot Begijnhof Sint-Amandsberg (Gent) 
 

’t Is tof in ’t begijnhof! 
(Samen-)wonen in begijnhoven, vroeger en nu 

  
De jaarlijkse heemkundige studie- en ontmoetingsdag vindt dit jaar plaats in Sint-Amandsberg 
(Gent) en staat in het teken van begijnhoven. Sinds de 12de eeuw woonden religieus en sociaal 
bewogen vrouwen in Vlaanderen samen in begijnhoven. Hoe ontstond de begijnenbeweging? 
Waarom gingen ze samenleven in begijnhoven? Waarom zijn de begijnen eerder verdwenen 
dan de congregaties? En hoe wordt er nu (samen-) geleefd in begijnhoven, waarvan vele 
erkend zijn als UNESCO-werelderfgoed? Tijdens de heemdag word je ondergedompeld in het 
dagthema en krijg je een  antwoord op al deze vragen. 
 
PROGRAMMA 
 
9u15  Onthaal met koffie/thee in de begijnhofkerk  
10u00   Welkomstwoord door Fons Dierickx, voorzitter Heemkunde Vlaanderen 
10u10  Toelichting van het thema door Robert Ruys, voorzitter Heemkunde Oost-

Vlaanderen  
10u20  Lezing ‘De begijnen. Een eeuwenlange samenlevingsvorm in de Lage Landen.’ 

door Bert Vervaet, voorzitter DSMG en voorzitter Vrienden van het Groot 
Begijnhof  

10u50  Intermezzo: koor Giocoso brengt begijnenliederen 
11u00  Lezing ‘De begijnhoven. Wonen en leven in wisselende tijden en 

omstandigheden.’ door Marc Vervenne, professor KU Leuven en president 
Groot Begijnhof Leuven  

11u30 Intermezzo: koor Giocoso brengt begijnenliederen 
12u15   Middagmaal in het dienstencentrum Gentbrugge (gezamenlijk vervoer per bus) 
14u30   Start namiddagactiviteiten, keuze uit: 

  -geleid bezoek Groot Begijnhof Sint-Amandsberg 
    -themawandeling begraafplaats Campo Santo 
    -geleid bezoek Oud Begijnhof Sint-Elisabeth 
    -geleid bezoek Begijnhof Ter Hoyen 

16u30  Slotzitting in de begijnhofkerk met uitreiking van het Jozef Weyns-eremerk en 
het Joachim Beuckelaer-eremerk, en toespraak door gedeputeerde Jozef 
Dauwe, gevolgd door receptie 

 
19u30 Optioneel avondprogramma: Combi-voorstelling en tentoonstelling ‘100 jaar 

Marcel Hoste en 60 jaar Sabbattini’ in het Theater Tinnenpot, een organisatie 
van het DSMG, meer info op www.dsmg.be 

 
Menu middagmaal:   
 

Broccolicrème met cantharellen 
Coq au vin met spekboontjes, champignons en aardappelkroketten 

Assortiment gebakjes en koffie 
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Aperitief en twee glazen wijn of water inbegrepen 

 
LOCATIE 
Begijnhofkerk, Groot Begijnhof, 9040 Sint-Amandsberg (ingang via E. Van Arenbergstraat of 
Jan Roomstraat) 
 
Op de website www.heemkunde-vlaanderen.be vind je een wegbeschrijving. 
 
Best parkeer je op de parking van het station Gent-Dampoort of kom je met de trein naar dit 
station. Het Groot Begijnhof bevindt zich op 5 à10 minuten wandelafstand. 
 
INSCHRIJVEN 
  
Inschrijven kan tot 10 september 2012 via www.heemkunde-vlaanderen.be of via tel. 015/20 
51 74.  
De deelnameprijs bedraagt 35 euro per persoon voor het hele dagprogramma/15 euro per 
persoon voor het voor- of namiddagprogramma/10 euro per persoon voor het optioneel 
avondprogramma. Het totale bedrag en wordt overgeschreven op het rekeningnummer op  
IBAN: BE79 0682 2185 9033 BIC: GKCCBEBB van Heemkunde Vlaanderen  met 
vermelding ‘Heemdag 2012’ en de naam van de deelnemer(s). 
 
Je inschrijving is definitief na ontvangst van je gegevens en je betaling. De datum waarop je 
inschrijving en je betaling het secretariaat bereiken, is bepalend voor de groepsindeling voor 
het namiddagprogramma.  
 
ORGANISATIE 
Heemkunde Vlaanderen vzw 
 
IN SAMENWERKING MET 
Heemkunde Oost-Vlaanderen 
Provincie Oost-Vlaanderen 
Heemkundige Kring De Oost-Oudburg 
Documentatiecentrum voor Streekgeschiedenis dr. Maurits Gysseling 
Historische en Heemkundige Kring Gent 
STAM 
NIEUWE ERFGOEDORGANISATIE 
Vlaamse Gemeenschap 
 
 
 
 
 

Grootjuffer Verhaeghe
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3.4. Mededeling kringactiviteiten

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 oktober 2012: 

 mededelen ten laatste in de laatste week van september 2012.

Deze mededelingen maken het de redactie van Gouwtijdingen, allemaal vrijwilligers, 

mogelijk het het tijdsbenemende werk van de zowat 100 kring webstekken te moeten 

raadplegen om dan gegevens te gaan plukken.

Bij voorbaat daan voor de vrijwillige medewerking.
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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/

3.5. Eenvoudige webstek voor Heemkunde-
 verenigingen
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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
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3.6. Benaming autobushalten

Benaming autobushalten.

Bij het beëindigen van de wegeniswerken van de baan Mechelen-Pasbrug naar 
Onze-Lieve-Vrouw-Waver – Dorp en het herplaatsen van de paaltjes voor de 
autobushalten, viel het mij op dat de autobushalten andere namen hadden 
gekregen.
Bij nader toezien bleek dit overal te zijn, ook op andere plaatsen.
Uit navraag bij het gemeentebestuur bleek dat De Lijn de namen eenzijdig had 
gewijzigd en de naam van een nabijgelegen zijstraat verkoos boven de reeds vele 
jaren, sommige reeds meer dan 100 jaar, bestaande namen.
Als reden geeft De Lijn dat de vroegere benamingen namen van herbergen waren, 
dat die herbergen weg zijn en de bevolking die namen niet meer herkende.

Inderdaad, vele halten waren genoemd naar herbergen waar de tram vroeger voor 
de deur stopte. Maar die herbergnamen waren veelal het gevolg van het toponiem 
van die plaats, bovendien werden die herbergen zelf een toponiem, door iedereen 
gekend.
Voor inwijkelingen was het misschien iets moeilijker, maar door bij buren naar de 
reden van die namen te vragen, zal dit de inburgering zeker bevorderen. 
De vroegere benamingen zijn een eigenheid van een dorp, 
van een leefgemeenschap en zouden niet mogen verloren gaan.

Klaarblijkelijk zijn de namen opgesteld door streekvreemd personeel van 
De Lijn op het bureel en aan de tekenplank, zonder enige voeling met de 
plaatselijke toestand.

Ik heb deze zaak aangekaart bij de gemeentelijke erfgoedraad die voorstelde 
het probleem voor te leggen aan het Gouwbestuur om eventueel op provinciaal 
(of ruimer) vlak acties te ondernemen.

Vandaar volgende vragen:

• Doet dit probleem zich ook in andere streken voor?
• Wat is de stelling van collega’s heemkundigen?
• Zijn autobushalten zoals straatnamen grondgebonden materie die moet 
 worden voorgelegd aan de erfgoedraad?
• Kan de Gouw of de provincie (of ruimer) dit aankaarten bij De Lijn.
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Een paar voorbeelden:

Halte “Schorsemolenstraat” wijzigen in halte “Schorsemolen”, verwijzende naar de 
molen die vroeger eiken schors maalde voor de leerlooierijen.

De vroegere halte “Quatre Verre” (verfransing van “hier kaart men geerne”? komt 
reeds voor op de kaart van Popp). Het paaltje staat op 10m van de Rozenlaan maar 
wordt naar de 400m verder gelegen Lombaardstraat genoemd. Wijzigen in Quatre 
Verre, door iedereen gekend.

De halte in het dorp wordt “Kerk” genoemd, maar stopt aan het vroegere 
gemeentehuis. Waarom niet gewoon halte “Dorp”.

Te Beerzel (Putte) is aan de vroegere halten “De Kroon” en “Den Dries” gewoon 
“straat” toegevoegd, omdat de gemeente een straat in die omgeving zo heeft 
genoemd.

!!!
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3.7. De Brechtse Heide
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3.8. Volkshuisraad in Vlaanderen

Het onvolprezen Opus Magnum van Jozef Weyns is nog steeds het standaardwerk 
over volkshuisraad in Vlaanderen.

In 2013 wordt de honderste verjaardag herdacht der geboorte van de pionier van 
de heemkunde in Vlaanderen.

Vermeld boek is te verkrijgen bij 
Dr. Lodewijk Weyns, Peredreef 11, 2220 Heist-op-den-Berg.

Prijs voor dit vierdelig werk : €150,00
Voor de bibliotheek van heemkringen die het nog niet bezitten, een aanrader.
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3.9. Hendrik Conscience - Schilde

Zondag 9 september 2012
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4. Programma HKGA 2012
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PROGRAMMA HKGA - Tweede halfjaar

 
1. Colloquium IV “Oud- hertogdom Brabant:wat scheidt ons,wat bindt ons,
 Wat kunnen we samen als heemkundigen doen?” Antwerpen 24.11.2012
 (zie deze Gouwtijdingen 1.1.)

2. Kwartierbijeenkomsten : oktober 2012

  • Beoordeling Heemkunde werkjaar 2012
  • Beoordeling Heemkunde zondagen 2012
  • Voorbereiding Heemkunde zondagen 2013
   Thema : Feesten.

3. Voorbereiding boek Wereldoorlog I
 (zie deze Gouwtijdingen 1.2.)



5. Heemkundig zoekertje
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Voor wat diende dit voorwerp?

Jan Hendriks - Voorzitter Heemkundige Kring van Rijkevorsel

e-mail : jan.hendriks4@telenet.be
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6. Webstek HKGA

De webstek werd grondig aangepast en wordt onafgebroken bijgewerkt.
Bijgaande kwartierlijst duidt de stand van zaken.
De met o.m. aangemerkte kringen hebben hun gegevens geheel of gedeeltelijk 
ingestuurd op info@molenmuseum.be

Aandacht :

1. De geheel of gedeeltelijk ontbrekende gegevens worden vriendelijk maar 
 dringend ingewacht bij middel van bijgaande digitaal in te vullen steekkaarten.
 Bij niet ontvangen der ontbrekende gegevens, worden deze overgenomen van 
 de oude webstek die vanaf 1/10/2012 wordt afgesloten en verwijderd.

2. Op de webstek worden de openingsuren der Heemmusea vermeld.
 Vriendelijk verzoek de aldaar vermelde openingsdagen en -uren 
 na te gaan en waar nodig aan te passen. Met de digitale steekkaarten vanaf 
 1/10/2012 worden de nieuwe gegevens vermeld.
 Bij niet inzenden van deze worden de, gebeurlijk foutieve, openings-
 dagen en -uren, zonder meer, overgenomen.

Hierbij de lijst der kwartieren.
Aangevuld met OK.
 
Groen = volledig OK
Blauw = er dienen nog enkele zaken aangevuld (de ontbrekende gegevens heb ik 
met geel aangeduid)
Volledig geel = geen gegevens van ontvangen, dienen dus nog volledig aangevuld. 
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Hierbij de lijst der kwartieren.
Aangevuld met OK.
 
Groen = volledig OK
Blauw = er dienen nog enkele zaken aangevuld (de ontbrekende gegevens heb ik 
met geel aangeduid)
Volledig geel = geen gegevens van ontvangen, dienen dus nog volledig aangevuld. 
 
Volgende kringen die dus nog volledig dienen aangevuld :
 
HK MOLENGALM
KRING VOOR GESCHIED-EN OUDHEIDKUNDE BRECHT
MARCBLAS – MERKSPLAS
HK ADRIAEN GHYS – VOSSELAAR
WESALIA II 
MOLSE KAMER VOOR HK
GILDE HEREN VAN LIER
HK MALLE
HK MILLEGHEM
DE POEMP – NIJLEN
DE BRAKKEN – OELEGEM
SCOT – SCHOTEN
JAN VLEMINCK – WIJNEGEM
DE KAECK – WOMMELGEM
VRIENDEN VAN HET ZOERSELBOS
REUZEN VAN DEURNE
WILRICA – WILRIJK
SASHUIS KLEIN WILLEBROEK
KON.KRING VOOR HK KONTICH
HET WIEL – NIEL
T ORDINAALTJE – BONHEIDEN
HET HOEFIJZER – RIJMENAM
HK DR CROQUET WALEM
HK HERSELT
VRIENDEN VAN HET MUSEUM LAAKDAL
NORTREVIC NOORDERWIJK
ST BAAFS NOORDERWIJK
DE LINDE OLEN
ONS DORP WIEKEVORST
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Samenstelling van de kwartieren   
Kwartier Gemeente Kring Kring WE

B 
MUS WE

B 
DC WE

B 

1. Noord-Antwerpen Brasschaat Breesgata 1 OK 1 OK 1 OK 
 Essen KHK Essen 1 OK 1  1  
 Hoogboom Hobonia 1 OK   1  
 Kapellen Hoghescote 1 OK   1  
 Merksem KKvHM 1 OK 1 OK 1 OK 
 Polder Antwerpse Polder 1 OK 1 OK 1 OK 
 Stabroek/ 

Hoevene/Putte 
HK Molengalm 1    1  

TOTAAL   7  4  7  
2. Noorderkempen Arendonk Als Ice Can 1 OK 1 OK 1 OK 
 Baarle-Hertog Amalia van Solms 1 OK   1 OK 
 Beerse De Vlierbes 1 OK 1 OK 1  
 Brecht Kring Geschiedenis-

Oudheidkunde 
1  1  1  

 Lille Norbert De Vrijter 1 OK   1  
 Merksplas Marcblas 1  1  1  
 Oud-Turnhout Corsendonca 1 OK   1 OK 
 Ravels Nicolaus Poppelius 1 OK 1  1  
 Rijkevorsel HK 1 OK 1 OK 1 OK 
 Turnhout Taxandria 1 OK 1 OK 1 OK 
 Turnhout Het Bezemklokje 1 OK     
 Vosselaar HK Adriaen Ghys 1      
 Wuustwezel Wesalia II 1  1  1  
         
TOTAAL   13  7  11  
3. Oosterkempen Balen Erfgoed Balen 1 OK 1 OK 1 OK 
 Dessel De Griffioen 1 OK     
 Geel Geels Gesch. Genootschap 1 OK   1 OK 
 Kasterlee HK 

Kasterlee/Lichtaart/Tielen 
1 OK 1  1  

 Meerhout HK Meerhouts 
Patrimonium 

1 OK   1 OK 

 Mol Molse Kamer voor HK 1  1  1  
 Olmen Olmense Ver. voor HK 1 OK   1 OK 
 Retie Zeven Neten 1 OK   1 OK 
TOTAAL   8  3  7  
4. Voorkempen ‘s Gravenwezel De Drie Rozen 1 OK 1 OK 1 OK 
 Borsbeek DoCc Borsbeek 1 OK   1 OK 
 Broechem Baron le Roy Genootschap 1 OK     
 Broechem HK Brucheem 1 OK     
 Grobbendonk Awena 1 OK 1  1  
 Lier Gilde Heren van Lier 1      
 Lier Lyrana 1 OK     
 Malle HK Malle 1    1  
 Millegem HK Milleghem 1      
 Nijlen De Poemp 1    1  
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 Oelegem De Brakken 1      
 Pulderbos De Molenkring 1 OK 1 OK   
 Ranst Gem. Doc. Centrum 1    1 OK 
 Schilde Scilla 1 OK   1 OK 
 Schoten Scot 1    1  
 St-Job-in-‘t-Goor Het Goor 1 OK   1 OK 
 Wijnegem Jan Vleminck 1    1  
 Wommelgem De Kaeck 1  1  1  
 Zoersel Vrienden van het 

Zoerselbos 
1  1  1  

 Zoersel HK Zoersel 1 OK 1 OK 1 OK 
TOTAAL   20  6  13  
5. Metropool Antw. Antwerpen Den Crans 1 OK     
 Antwerpen AVRA 1 OK 1    
 Berchem Kring voor HK Berchem 1 OK 1  1  
 Borgerhout Gitschotelbuurschap 1 OK     
 Deurne Grafzerkje 1 OK   1 OK 
 Deurne Turninum 1 OK 1 OK 1 OK 
 Deurne Boekenberg 1 OK 1 OK 1 OK 
 Deurne Reuzen van Deurne  1      
 Hoboken Hobuechen 1135 1 OK 1 OK 1 OK 
 Mortsel HK 1 OK     
 Wilrijk Wilrica 1  1  1  
TOTAAL   11  6  6  
6. Zuid-Antwerpen Aartselaar HK Aartselaar 1 OK   1 OK 
 Boechout-Vremde Het Speelhof 1 OK   1 OK 
 Boom Ten Boome 1 OK   1  
 Edegem Kring voor HK Edegem 1 OK 1 OK 1 OK 
 Hemiksem Heymissen 1 OK 1  1  
 Hove De Markgraaf 1 OK     
 Klein-Brabant Ver. voor HK in Kl-Brab.  1 OK 2  1 OK 
 Klein-Willebroek Sashuis 1  1  1  
 Kontich Kon. Kring voor HK 1  1  1  
 Lint HK E. Goeyvaerts 1 OK 1 OK 1 OK 
 Niel Het Wiel 1      
 Reet De Root 1 OK   1 OK 
 Ruisbroek De Bres 1 OK 1 OK 1 OK 
 Rumst Rumesta 1 OK   1 OK 
 Schelle Scella 1 OK 1 OK 1  
 Sint-Amands Centrum voor Molinologie 1 OK 1 OK 1 OK 
 Sint-Amands Heverstam 1 OK   1 OK 
 Willebroek Vaertlinck 1 OK 1 OK 1 OK 
TOTAAL   18  11  16  
7. Land v Mechelen Bonheiden ’t Kaaskot 1 OK     
 Bonheiden ’t Ordinaaltje 1  1  1  
 Duffel Jos Resseler 1 OK 1  1  
 Hombeek Hoembeka 1 OK   1  
 Mechelen Mech.Ver.voor 

Stadsarcheol. 
1 OK   1  
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 O.L.V.Waver J. v. Rompay DF Genoot. 1 OK     
 Putte Het Molenijzer 1 OK 1 OK 1 OK 
 Rijmenam Het Hoefijzer 1  2  1  
 St.-Kat.-Waver Erf en Heem + M. Dillen 1 OK 1  2 OK

(1) 
 Walem HK Dr. Croquet 1      
TOTAAL   10  6  8  
8. Zuiderkempen H.-o.-d.-Berg Die Swane 1 OK 2  1  
 Herentals Kring voor HK en Gesch. 1 OK   1  
 Herenthout Sandeleyn 1 OK     
 Herselt HK Herselt 1      
 Hulshout-

Houtvenne 
HK Wadja 1 OK   1 OK 

 Laakdal Werkgroep Gesch. en HK 1 OK   1  
 Laakdal Vrienden van het museum 1  1    
 Noorderwijk Nortrevic 1      
 Noorderwijk Sint-Baafs 1      
 Olen De Linde 1    1  
 Vorselaar HK J. Matheussen 1 OK     
 Westerlo/Oevel Ansfried 1 OK 1 OK 1 OK 
 Wiekevorst Ons Dorp 1      
TOTAAL   13  4  6  

 
 
 
 
 
 
Overzicht 

KWARTIER Aantal kringen Aantal musea Aantal Documentatiecentra 
1. Noord-Antwerpen 7 4 7 
2. Noorderkempen 13 7 11 
3. Oosterkempen 8 3 7 
4. Voorkempen 20 6 13 
5. Metropool Antwerpen 11 6 6 
6. Zuid-Antwerpen 18 11 16 
7. Land van Mechelen 10 6 8 
8. Zuiderkempen 13 4 6 
TOTAAL 100 47 74 
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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.)



89

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.)



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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