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IN MEMORIAM LEON LEMBRECHTS

 “Leon, kunt gij niet tijdelijk onze voorzitter zijn tot we nieuwe bestuursverkiezingen
kunnen organiseren? Gij zijt een jonge en sterke kracht. Gij kunt dat wel” Aldus de 
gevleugelde woorden van wijlen Albert Schoenmaekers, de ondervoorzitter. Leon was 
toen al een veertiger maar in de heemkunde blijf je nogal lang bij de jongere horen. 
Maar hij is nooit echt tot voorzitter gekozen. Die eerst volgende voorzittersverkiezing 
heeft hij ons afgedwongen in 1999. Voor hem was het genoeg geweest.

Zijn aanstelling was in 1970. Vier jaar daarvoor was Scilla boven de doopvont gehouden. 
En hoewel Leon niet één van de 5 stichters van de kring was, hoorde hij er al snel bij. 
Onze “tijdelijke” voorzitter deed dat al die jaren zo goed dat het bij niemand opkwam 
om zijn voorzitterschap in twijfel te trekken. En al die jaren slaagde hij erin om steeds 
maar nieuwe mensen en jonge krachten aan te trekken. Om deze te begeesteren in wat 
de essentie was van heemkunde. De studie en documentatie van het lokale heem. 
In al zijn facetten en disciplines. Hij wist zeer goed hoe dun de scheidingslijn was tussen 
nostalgie en geschiedkunde. Hoe hij daarin een evenwicht moest vinden en te 
gebruiken naar de leden, de publicaties en tentoonstellingen. 
Zelf schreef en publiceerde hij weinig, zat nooit erg veel in archieven maar verzamelde 
wel een ongelooflijk fotoarchief en kennis die hij deelde met ons allemaal. 
Als een moderne manager delegeerde hij al de taken die inherent zijn aan een 
heemkunde kring maar hij gunde ook iedereen het zonlicht en de eer van zijn werk. Hij 
bouwde daarbij een indrukwekkend heemkundig netwerk uit. Niet voor hemzelf maar 
voor Scilla en Schilde. Hij zorgde voor een uitstekende relatie met de familie van de 
Werve de Schilde. Alfons Bousse, Remi Sterkens, K.C. Peeters mocht hij tot zijn vrienden 
rekenen. Dat hij al snel toetrad tot het bestuur van Heemkunde gouw Antwerpen lag 
dan ook in de lijn van de verwachtingen. Tot op het laatst genoot hij van de gouwdagen 
en landdagen om met zijn oude copains over hun respectievelijke kringen te kunnen 
kouten. Zelf had hij alle reden om daar fier over te zijn.

Hoewel Leon geboren, getogen en heel zijn leven onder onze kerktoren heeft gewoond 
heeft hij daar niet die pejoratieve mentaliteit aan overgehouden. Mogelijk door zijn 
werk bij een grote bank, op de afdeling internationale betalingen, wist hij heel goed 
hoe het er in de mondiale wereld aan toe ging. Een wereld die na WO II in volle transitie 
was. Zowel economisch, bestuurlijk maar ook sociaal en cultureel. Ieder grote beslissing 
had en heeft een gevolg voor de gewone man in de straat. Dat bestuderen en beheersen 
is een waardige taak. Wat moet er behouden blijven en wat niet. Monumentenzorg is 
er ook voor kleine dorpen. Dat Schilde in de beginfase van de monumentenzorg zoveel 
geklasseerd heeft gekregen is vooral zijn grote verdienste. En ook het orale erfgoed 
wist hij al vanaf het begin naar waarde te schatten. Zijn, soms krakende, bandopnames 
van 40 jaar geleden worden nu nog volop gebruikt. Van nieuwe technieken zag hij vaak 
heel snel de mogelijkheden in. Welke 70 plusser zou anders 15 jaar geleden met zoveel 
passie zijn gestart om foto’s te digitaliseren en te bewerken op zijn computer. Ik kon het 
niet, voor hem was het kinderspel.

IN MEMORIAM LEON LEMBRECHTS
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Hij gebruikte het woord nooit maar zeer regelmatig liet hij ons weten wat de 
core-business is van heemkunde. En dan kon je maar beter deemoedig luisteren en vaak 
ook erkennen dat de man gelijk had. En het heeft ook zijn vruchten afgeworpen. 
Het zou mij te ver leiden om al zijn verwezelijkingen op te sommen die hij mee heeft 
gerealiseerd in zijn meer dan 40 jaar bestuurslid van Scilla en zijn 30 jaar 
voorzitterschap. Maar dat Scilla nu zulk een grote, gezonde, bloeiende heemkundige 
vereniging is, met vele jonge en oude leden en medewerkers. 
Met een scala aan activiteiten en publicaties. Een erkend documentatiecentrum. 
Maar vooral met een dorp waarbij bijna iedereen weet wat en wie de heemkundige 
kring is dat danken wij vooral aan hem. 

Weet zeer goed dat hij onze inspirator en bezieler was en dat wij tot op de laatste 
bestuursvergadering van voorbij oktober blij waren dat hij er nog steeds bij was.

Wie met heemkunde bezig is weet dat alles eindig is behalve de heemkunde zelf, 
die leeft voort.

Patrick Anthoni.
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1. Gouwdag HKGA

AANKONDIGING GOUWDAG HEEMKUNDE GOUW ANTWERPEN 23 MAART 2013
                                                                                                                                                                                                        
1. Verloop van de feestelijke dag :

 Voormiddag :
 9.30 u :  algemene ontvangst in de Wouwer 
 10 u :  verwelkoming door Luc Andries, voorzitter HK Nicolaus Poppelius 
  en Ludo Helsen, Voorzitter Heemkunde gouw Antwerpen 

                               Ontvangst van de andere genodigden 

 10.10 – 10.40 :  Statutaire vergadering;
 10.40 :  andere genodigden vervoegen de groep
 10.40 :  voordracht Prof Dr. Kwanten over Dr. J Weyns
 11.10 :  muziekaal intermezzo : Tuur Segers, klassiek gitaar
 11.30 :  voordracht M. Harry De Kok over het Hertogdom Brabant.
 12.00 :  apero en lunch  in buffetvorm 
 13.30 :  einde van de lunch.

 Namiddag :
 14-16 uur :  1ste voorstel : Sint-Michiel-Weelde + gids ;
  2de voorstel : kapel St.-jan/Weelde : gids : MW
  3de voorstel :’t Kaske : Jos Bols en L.A ; max . 2 X 20 personen.
 16.30 – 17.00 :   uitreiking van de eremerken en kentekens Actieve Heemkunde in  
  de raadzaal van het gemeentehuis van Weelde
  Toespraak van de burgermeester.
 17-00 :  receptie aangeboden door de gemeente.

2. Allerlei

- Bijdrage aanwezigen 20 EUR
- Bij de inschrijving wordt de keuze van de namiddag activiteit opgegeven.  
 De volgorde van betaling bepaalt het opvullen van de lijsten voor de verschillende 
 activiteiten.
- Inschrijving elektronisch naar het mail adres van HK Nicolaus Poppelius
- Inschrijvings-uitnodiging wordt eerlang  toegezonden.
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2. Heemkundezondagen 2013

HEEMKUNDEZONDAGEN 2-9-16 JUNI 2013 :

www.heemkunde-gouwantwerpen.be
V.U.: Karel Van den Bossche, Larendries 51 - 2890 Sint-Amands • Vormgeving : krisvdb.be

een verhaal van ontwikkeling en verandering, verteld door de heemkringen van :
Beerse, Borgerhout, Schelle, Putte, ‘s Gravenwezel, Herselt, Sint-Amands,
Hemiksem, Deurne, Oelegem, Lint, Rijkevorsel, Brasschaat, Poppel, Berchem,Oevel-Westerlo,
Wommelgem, Sint-Job-in ‘t Goor, Hoboken, Antwerpse Polder, Merksplas, Pulderbos, - - - 

“VOLKSVERMAAK”
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Op de Kwartierbijeenkomsten werd besloten :
1. Thema : Volksvermaak
2. Data : 2 - 9 - 16 juni 2013

Een leidraad bij voorstelling van het thema werd ter beschikking gesteld 
tijdens de Kwartierbijeenkomsten.
Deze leidraad is raadpleegbaar op de webstek van de Gouw.

Teneinde het promotiemateriaal (affiches op naam kring - algemene affiche -
overzichtskalender met vermelding deelnemende kringen - voorgesteld aspect thema -
openingszondagen en -uren) tijdig ter beschikking te kunnen stellen :

VRIENDELIJK VERZOEK
• ten spoedigste
• te bezorgen aan info@molenmuseum.be
 - deelname
 - zondagen en uren
 - voorgesteld aspect van het thema.

HERINNERING
Er wordt herinnerd aan de afspraak tijdens de kwartierbijeenkomsten.
 - Per twee aaneensluitende kwartieren
 - Kan slechts éénmaal hetzelfde thema aspect worden gekozen.

WERDEN REEDS GEKOZEN DOOR :
- Beerse (Noorderkempen) : oude herbergspelen binnen
- Borgerhout (Metropool) : Dansorgels (onder voorbehoud)
- Scella (Zuid-Antwerpen) : Kaatsen
- Putte (Land van Mechelen) : Herbergvermaak buiten
- ‘s Gravenwezel (Voorkempen) : Volksspelen (aspect nog nader te bespreken)
- Herselt ( (Zuiderkempen) : Zelfgemaakt speelgoed
- Molenmuseum (Zuid-Antwerpen) : Boogschieten op de molen
- De Brakken (Voorkempen) : Volksspelen (aspect nog nader te bespreken)
- Hemiksem (Zuid-Antwerpen- : Boogschieten
- Lint (Zuid-Antwerpen) : Lintse kermissen in beeld - 9/06 van 13u - 18u
- Rijkevorsel (Noorderkempen) : Huiselijk volksvermaak - 2/9/06 -
- Brasschaat (Noord-Antwerpen) : Tonspel en paapgooien - 2/06 van 13u - 19u
- Poppel (Noorderkempen) : Kempische familiefeesten - 9/06 :10u -17u en 23/06 : 13u30-17u
- Oevel-Westerlo (Zuiderkempen) : Dansorgels Meylemans - 16/06 : 10u - 18u
- Wommelgem (Voorkempen) : Wommelgemse stoeten : 2/9/16/06
- Sint-Job (Voorkempen) : Dansorgels : 16/06 : 13u - 18u
- Hoboken (Zuid-Antwerpen) : Herberg- en gezelschapsfeesten : 2/9/16/06 : 14u - 17u
- Antwerpse Polder (Noord-Antwerpen) : Schuttergilden in de Polder - Reizende
 tentoonstelling op diverse locaties : 2/9/16/06
- Merksplas (Noorderkempen) : Nieuw spetterslied : 1/5 : 13u - 18u
- Pulderbos (Voorkempen) : Kegelbaan en struisvogelspel
- Berchem (Metropool)
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- Sommige kringen dienden het voor te stellen aspect nog te bepalen.
- We beschikken nog niet over de gekozen dagen en uren van een aantal kringen.
Graag deze gegevens ten spedigste bezorgen.

NIET DEELNEMENDE KRINGEN
Zullen eveneens (algemene) affiches en overzichtskalenders ter beschikking krijgen om
zodoende de gehele provincie op de hoogte te brengen.

DOCUMENTATIECENTRA
Open uw archieven en relicten i.v.m. volksvermaak.

WORDEN NOG INGEWACHT : DEELNEMERS  2012:
Aartselaar, Kontich, Zoersel, Turninum, Edegem, Rijmenam, Bonheiden, Heist-op-den-Berg.



Actieveld voor de samenwerking Oud-Hertogdom-Brabant  • Eerste Wereldoorlog.
 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).
   
tussenpersoon voor de provincie Antwerpen :
René Beyst, Kapellestraat 119 B1, 2630 Aartselaar - tel. : 03/887 71 06

Werkgroep Oud Hertogdom Brabant
Project uitgave van een boek over Eerste Wereldoorlog loopt als een trein!
 
Uit de provincie Antwerpen 30 binnengekomen artikels, gespreid over gans de provincie.

  

Het ziet er naar uit dat het een boek gaat worden van nabij de 400 blz. of meer.

Het belooft een mooie uitgave te zullen worden.
Voorzien uitgavedatum : 1 november 2013.
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3. Boek WO I

Elke heemkring werd opgeroepen een artikel te schrijven :
WO I en het dagelijkse leven tijdens de oorlog.
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4. Heemkunde Gouw Antwerpen lééft

4.1. HK Amalia van Solms - Baarle-Hertog
4.2. HK Zoersel
4.3. HK De Vlierbes - Beerse
4.4. HK Antwerpse Polder - Lillo
4.5. HK Hobuechen 1135 - Hoboken
4.6. Themakring Molenmuseum Sint-Amands
4.7. HK Norbert De Vrijter - Lille
4.8. HK De Drie Rozen - ‘s Gravenwezel
4.9. HK Rijkevorsel
4.10. HK Erfgoed Balen - Balen
4.11. HK Breesgata - Brasschaat
4.12. HK Het Molenijzer - Putte
4.13. HK Jos Resseler - Duffel
4.14. HK Nicolaus Poppelius - Poppel
4.15. HK Erf en Heem - Sint-Katelijne-Waver
4.16. HK De Root - Reet
4.17. HK Marcblas - Merksplas
4.18. HK Scilla - Schilde
4.19. Themakring Grafzerkje - Hoboken
4.20. HK De Linde - Olen
4.21. HK Die Swane - Heist-op-den-Berg
4.22. HK Scot - Schoten
4.23. HK Turninum - Deurne
4.24. HK ‘Eugeen Goeyvaerts’ - Lint
4.25. Themakring HK Vrienden Zoerselbos
4.26.  HK Rumesta - Rumst
4.27. HK Klein-Brabant
4.28. Olmense Vereniging voor heemkunde en 
 geschiedenis
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4. Heemkunde Gouw Antwerpen lééft

4.1. HK Amalia van Solms - Baarle-Hertog

Datum Vanaf Tot Gebeurtenis Opmerking

   2013

03-feb-2013 10:30:00 12:30:00 Open huis in het Heemhuis.
  
12-feb-2013 19:30:00 21:30:00 Bestuursvergadering Heemkundekring Amalia van Solms. In het Heemhuis.

19-feb-2013 19:30:00 22:30:00 Brabantse muziekavond   In de Aula van het Cultureel 
    Centrum Baarle. Toegang gratis.

26-feb-2013 19:30:00 21:30:00 Informatiebijeenkomst voor nieuwe leden. 
   Welkom en informatieverstrekking over de heemkundekring aan de nieuwe leden van 2012.

03-mrt-2013 10:30:00 12:30:00 Open huis in het Heemhuis  

05-mrt-2013 19:30:00 21:30:00 Bestuursvergadering Heemkundekring Amalia van Solms. In het Heemhuis.

12-mrt-2013 19:30:00 22:30:00 Algemene ledenvergadering en heemquiz. In de Aula van het Cultureel 
    Centrum Baarle.

24-mrt-2013 08:00:00 10:00:00 Vroege vogeltocht. Vertrek vanaf het heemhuis. 
                                                                                                     Deelname gratis. Vooraf opgeven niet nodig.

07-apr-2013 10:30:00 12:30:00 Openhuis in het heemhuis. 
 
09-apr-2013 19:30:00 21:30:00 Bestuursvergadering Heemkundekring Amalia van Solms. In het Heemhuis.

21-apr-2013 09:00:00 12:00:00 Voorjaarsbloemenwandeltocht bij het Merkske. Vertrek aan het Heemhuis. 
                                                                                                     Deelname gratis. Vooraf opgeven niet nodig.

22-apr-2013 00:00:00 00:00:00 Vredesdagen voor basisschoolleerlingen.
  
23-apr-2013 00:00:00 00:00:00 Vredesdagen voor basisschoolleerlingen.
  
25-apr-2013 00:00:00 00:00:00 Vredesdagen voor basisschoolleerlingen.
  
05-mei-2013 10:30:00 12:30:00 Open huis in het Heemhuis. 
 
11-mei-2013 00:00:00 00:00:00 Bezoek aan de tuin van Janus Olislaegers. Bloeiende azalea’s. 
                                                                             Deelname gratis. Vertrektijd wordt later bekend gemaakt.

14-mei-2013 19:30:00 21:30:00 Bestuursvergadering Heemkundekring Amalia van Solms. In het Heemhuis.

25-mei-2013 00:00:00 00:00:00 Fietstocht naar Erfgoeddepot in Riel. Deelname gratis. 
                                                         Vooraf opgeven niet nodig. Vertrektijd wordt later bekend gemaakt.

02-jun-2013 10:30:00 12:30:00 Open huis in het Heemhuis. 
 
08-jun-2013 00:00:00 00:00:00 Bezoek aan de tuin van Janus Olislaegers. Bloeiende irissen. 
                        Deelname gratis. Vooraf opgeven niet nodig. Vertrektijd wordt nog bekend gemaakt.

11-jun-2013 19:30:00 21:30:00 Bestuursvergadering Heemkundekring Amalia van Solms. In het Heemhuis.

22-jun-2013 00:00:00 00:00:00 Heemreis naar Waalwijk en Poederoijen. Nadere gegevens worden nog 
    bekend gemaakt.
29-jun-2013 18:00:00 23:00:00 Deelname aan de Midzomernachtfare.
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Datum Vanaf Tot Gebeurtenis Opmerking

07-jul-2013 10:30:00 12:30:00 Open huis in het Heemhuis. 

09-jul-2013 19:30:00 21:30:00 Bestuursvergadering Heemkundekring Amalia van Solms. In het Heemhuis.

12-jul-2013 12:00:00 20:00:00 Lokale Heemdag. Start met lunch in de Aula van het 
                                                                               Cultureel Centrum Baarle. Nadere gegevens volgen later.

20-jul-2013 00:00:00 00:00:00 Bezoek aan de Edelhertenboerderij “de Zonhoeve” in Tilburg. Nadere gegevens worden later 
    bekend gemaakt.

25-jul-2013 19:00:00 21:30:00 Avondwandeling. Vertrek aan het Heemhuis. 
                                                                                                        Deelname gratis. Opgave vooraf niet nodig.

04-aug-2013 10:30:00 12:30:00 Open huis in het Heemhuis.  

04-aug-2013 13:30:00 16:00:00 Bezoek aan de tuin van Janus Olislaegers. Bloeiende daglelies. 
                                                                                             Verdere gegevens worden later bekend gemaakt.

08-aug-2013 00:00:00 00:00:00 Brabantse heemdagen in Breda. 

09-aug-2013 00:00:00 00:00:00 Brabantse Heemdagen in Breda. 

13-aug-2013 19:30:00 21:30:00 Bestuursvergadering Heemkundekring Amalia van Solms. In het Heemhuis.

20-aug-2013 17:30:00 21:00:00 Bernardusvoetbedevaart naar Ulicoten. Vertrek vanaf het Heemhuis.  
                                                                                                        Deelname gratis. Opgave vooraf niet nodig.

01-sep-2013 10:30:00 12:30:00 Open huis in het Heemhuis.  

08-sep-2013 00:00:00 00:00:00 Open monumentendag; thema “Best of”.                           Programma wordt later bekend gemaakt.

10-sep-2013 19:30:00 12:30:00 Bestuursvergadering Heemkundekring Amalia van Solms. In het Heemhuis.

14-sep-2013 00:00:00 00:00:00 Viering van het 125-jarig bestaan van Kruisboogvereniging St. Joris in Castelré. 
                                               Dit activiteit is nog onder voorbehoud. Later volgen nadere gegegevens.

21-sep-2013 13:30:00 17:00:00 Fietstocht langs kapelletjes. in omgeving van Poppel/Weelde. Vertrek aan het Heemhuis. 
                                                                                                      Deelname gratis. Vooraf opgeven niet nodig.

06-okt-2013 10:30:00 12:30:00 Open huis in het Heemhuis. In het Heemhuis.

08-okt-2013 19:30:00 21:30:00 Bestuursvergadering Heemkundekring Amalia van Solms. In het Heemhuis.

13-okt-2013 14:00:00 17:00:00 Presentatie cursusboek WO 1 en optreden van Folkgroup Folgazán in de Wouwer in Ravels. 
                                                                                                       Toegang gratis. Opgave vooraf noodzakelijk.

15-okt-2013 19:30:00 00:00:22 Cursus WO 1. Thema: Strijd in Belgie                              In de Aula van het Cultureel Centrum Baarle. 
                                                                                                       Opgave vooraf noodzakelijk.

19-okt-2013 00:00:00 00:00:00 Wandeling in het kader van de “Dag van de Trage Weg”. Nadere gegevens worden nog 
    bekend gemaakt

22-okt-2013 19:30:00 22:00:00 Cursus WO 1. Thema: Nederland neutraal. In de Aula van het Cultureel 
                                                                                            Centrum Baarle. Aanmelding vooraf noodzakelijk.

26-okt-2013 09:00:00 15:00:00 Lange herfstwandeling. Vertrek aan het Heemhuis.

03-nov-2013 10:30:00 12:30:00 Open huis in het Heemhuis.  

05-nov-2013 19:30:00 22:00:00 Curus WO 1. Thema: Belgie bezet. In de Aula van het Cultureel 
                                                                                            Centrum Baarle. Aanmelding vooraf noodzakelijk.

12-nov-2013 19:30:00 21:30:00 Bestuursvergadering Heemkundekring Amalia van Solms. In het Heemhuis.

12-nov-2013 19:30:00 22:00:00 Cursus WO 1. Thema: Dodendraad. In de Aula van het Cultureel 
                                                                                            Centrum Baarle. Aanmelding vooraf noodzakelijk.

19-nov-2013 19:30:00 22:00:00 Cursus WO 1. Thema: Het verzet. In de Aula van het Cultureel 
                                                                                              Centrum Baarle. Aanmelden vooraf noodzakelijk.

26-nov-2013 19:30:00 22:00:00 Cursus WO 1. Thema: Het einde. In de Aula van het Cultureel 
                                                                                              Centrum Baarle. Aanmelden vooraf noodzakelijk.

28-nov-2013 16:00:00 17:00:00 Aanbieding van de “Roggerentjes 2013” aan college van Baarle-Nassau. In het Heemhuis.

01-dec-2013 10:30:00 12:30:00 Open huis in het Heemhuis.  

10-dec-2013 19:30:00 21:30:00 Bestuursvergadering Heemkundekring Amalia van Solms. In het Heemhuis.

17-dec-2013 19:30:00 22:30:00 Kerstviering in de Aula van het Cultureel Centrum Baarle. Aanmelding vooraf noodzakelijk.

28-dec-2013 09:00:00 16:00:00 Winterwandeling. Vertrek vanaf het Heemhuis.  
                                                                                                Deelname gratis. Aanmelding vooraf niet nodig.
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4.2. HK Zoersel
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4.3. HK De Vlierbes - Beerse
 
Activiteitenkalender 
heemkundige kring De Vlierbes en Heemkundig Museum Tempelhof 
 
januari 2013 
 
9 OPENARCHIEFMIDDAG 

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

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

 
februari 2013 
 
03 MUSEUM OPEN 

vzw Heemkundig Museum Tempelhof, Bisschopslaan 1, Beerse, 14-17 u., gratis 
INFO: Leo Dignef, tel. 014 61 28 74, www.devlierbes.be 

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

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

 
maart 2013 
 
03 MUSEUM OPEN 

vzw Heemkundig Museum Tempelhof, Bisschopslaan 1, Beerse, 14-17 u., gratis 
INFO: Leo Dignef, tel. 014 61 28 74, www.devlierbes.be 

06 VOORDRACHT : ‘Duiventorens’ door Victor Tempels en Guy Roefs 
Raadzaal Tempelhof, Bisschopslaan 1, Beerse, 20 uur, gratis. 
INFO: Leo Dignef, tel. 014 61 28 74, www.devlierbes.be 

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

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

 
april 2013 
 
02 KAPELLEKENSMARKT 
 Stand van De Vlierbes op Kapellekensmarkt in Beerse met Beers Vlierke en vlierbollen 

INFO: Leo Dignef, tel. 014 61 28 74, www.devlierbes.be 
07 MUSEUM OPEN 

vzw Heemkundig Museum Tempelhof, Beerse 
INFO: Leo Dignef, tel. 014 61 28 74, www.devlierbes.be 

08 OPENARCHIEFAVOND 
Documentatiecentrum De Vlierbes, Boudewijnstraat 18, Beerse, 19-22 u., gratis 

08



INFO: Leo Dignef, tel. 014 61 28 74, www.devlierbes.be 
10 OPENARCHIEFMIDDAG 

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

21 ERFGOEDDAG 
Deelname van De Vlierbes en Heemkundig Museum Tempelhof vzw aan erfgoeddag 
“Stop de tijd”: tentoonstelling ‘Post van het front in 1914-1918’ in Tempelhof, 
Bisschopslaan 1, 2340 Beerse, 10-18 uur, gratis. 
INFO: Leo Dignef, tel. 014 61 28 74, www.devlierbes.be 

 
mei 2013 
 
05 MUSEUM OPEN 

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

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

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

25 VOORJAARSREIS NAAR ART CENTER HUGO VOETEN, Herentals en Geel 
Heemkundige Kring De Vlierbes 
INFO: Leo Dignef, tel. 014 61 28 74, www.devlierbes.be 

 
juni 2013 
 
02 HEEMKUNDEDAG: MUSEUM OPEN, ‘Volksvermaak’ 

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

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

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

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

INFO: Leo Dignef, tel. 014 61 28 74, www.devlierbes.be 
 
augustus 2013 
 
04 MUSEUM OPEN 

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

 
september 2013 
 
01 MUSEUM OPEN 

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

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

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

 
oktober 2013 
 
06 MUSEUM OPEN 

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

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

12 TENTOONSTELLING EN PUBLICATIE 35e JAARBOEK DE VLIERBES 
 Raadzaal Tempelhof, Bisschopslaan 1, Beerse, 15-18 u., gratis 

INFO: Leo Dignef, tel. 014 61 28 74, www.devlierbes.be 
13 TENTOONSTELLING EN PUBLICATIE 35e JAARBOEK DE VLIERBES 
 Raadzaal Tempelhof, Bisschopslaan 1, Beerse, 10-18 u., gratis 

INFO: Leo Dignef, tel. 014 61 28 74, www.devlierbes.be 
14 OPENARCHIEFAVOND 

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

 
november 2013 
 
02 SINT-HUBERTUSVIERING, uitdeling van “huibekens” 
 Heemkundige Kring De Vlierbes 
 Kerk van Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende Bijstand, Den Hout, Beerse, 18 u. 

INFO: Leo Dignef, tel. 014 61 28 74, www.devlierbes.be 
03 MUSEUM OPEN 

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

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

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

 
december 2013 
 
01 MUSEUM OPEN 

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

09 OPENARCHIEFAVOND 
Documentatiecentrum De Vlierbes, Boudewijnstraat 18, Beerse, 19-22 u., gratis 
INFO: Leo Dignef, tel. 014 61 28 74, www.devlierbes.be 
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11 OPENARCHIEFMIDDAG 
Documentatiecentrum De Vlierbes, Boudewijnstraat 18, Beerse, 14-17 u., gratis 
INFO: Leo Dignef, tel. 014 61 28 74, www.devlierbes.be 

31 PEPERKOEK EN EEN BORREL 
 Heemkundige Kring De Vlierbes 
 Gemeenteplein, Beerse, 9-12 u. 
 
 

16
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4.4. HK Antwerpse Polder - Lillo

Poldermuseum Lillo
Heemkundig museum van de Antwerpse polderdorpen.
 
RONDLEIDING - EEN KORTE IMPRESSIE

    Het Estaminet
 
    Een authentieke dorpsherberg die plaats biedt aan maximum 
    20 personen en kan worden gebruikt voor originele meetings.

    De Bakkerij

    Deze zaal kan worden gebruikt voor meetings en recepties, en 
    wordt momenteel omgebouwd tot polyvalente zaal met 
    multimedia voor presentaties binnen het museum.
    De bakkersoven van de oude beschuitbakkerij staat centraal in 
    het decor van de Bakkerij.

    Het leven in de polderdorpen

    Verschillende zalen, zorgvuldig ingericht naar de geest van weleer, 
    geven een sfeervol beeld van de leefwereld in de polderdorpen.

    Een wereld van uitersten

    In het centrum van een wereldhaven bevindt u zich plotseling in een 
    pittoresk snoepwinkeltje.
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4.5. 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
wellicht 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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A4-formaat, bovenaan ingebonden met ringetjes.

De bladen worden niet afgescheurd maar omgeslagen

zodat de 13 afbeeldngen altijd beschikbaar zijn.

Ideaal als blijvend eindejaarsgeschenk.

 

Te koop voor 6,50 euro :

- elke zondag tussen 14 en 17 uur in onze lokalen : Broydenborglaan 2

- telefonisch te bestellen op het secretariaat 03 827 33 26
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4.6.  Themakring Centrum voor Molinologie -  
 Sint-Amands

Kerkstraat 3 • 2890 Sint-Amands a/d Schelde

www.molenmuseum.be

Molenmuseum - Centrum voor Molinologie

Het museum stelt zich tot doel alle onderzoeksvelden voor te stellen bestreken door
Molinologie d.i. de

wetenschap die alles bestudeert wat de molen aangaat als werktuig tot omvorming van 
natuurlijke energie voor praktische doeleinden, het vergaren van kennis en

het verspreiden ervan.

De onderzoeksvelden zijn in het bijzonder de hele Terminologie, Technologie,
Geschiedenis, Economie, Recht, Fiscaliteit, Volks -en Heemkunde, alsook Esthetische -en 

Erfgoedwaarde, om de oorsprong en ontwikkeling, de economische en sociale rol, alsook 
hun menselijk getuigenis en etnologische belang vast te stellen.
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4.7.  HK Norbert De Vrijter - Lille

OVERZICHT JAARPROGRAMMA 2013

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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4.8.  HK De Drie Rozen - ‘s Gravenwezel

 

              
   
 
 
Februari 
 
Zondag 3 februari 
10.00u - 18.00u Opendeur Museum met regelmatige rondleidingen  
10.00u - 18.30u Cafetaria  
14.00u - 18.00u Rummikub 
 
Maandag 4 februari  
Bestuursvergadering in het heem om 20.00 uur 
 
Donderdag 7 februari 
Heemkundige Wandeling - Vertrekuur 13.45 uur aan heemhuisjes 
 
Donderdag 14 februari 
Heemkundige Wandeling - Vertrekuur 13.45 uur aan heemhuisjes 
 
Maandag 18 februari    
Vergadering dagelijks bestuur 
 
Donderdag 21 februari 
Heemkundige Wandeling - Vertrekuur 13.45 uur aan heemhuisjes 
 
Vrijdag 22 februari 
Teerfeest om 19.00 uur in de Feestzaal Karel Borstlap  
Vooraf inschrijven 
 
Donderdag 28 februari   
Heemkundige Wandeling - Vertrekuur 13.45 uur aan heemhuisjes 
 
 

Heemkring	  

De	  Drie	  Rozen	  

vzw	  

Kerkstraat	  41	  -‐	  45	  

2970	  ‘s-‐Gravenwezel	  
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4.9.  HK Rijkevorsel

                
                                                                                                                                        

                                 
                                                                                                      
  
 
 
 

                                                                                                                                                       
Heemkundige Kring 
              Documentatiecentrum 
 
 
Ons documentatie centrum is steeds te bezoeken : 
  
    elke dinsdag / jaar van 14.00 tot 16. 00 uur 
   elke laatste zondag / maand van 14.00 tot 17.00 uur 
 
   Er bestaat een “Collectie” en een “nieuw Archief” :         Betreffende: 
  
 -Oorlog, Ambachten, Landbouw, Gemeenten, Geestelijken, Muziek, Verenigingen, 
Onderwijs, Toerisme, Molens, Milieu, Literatuur, Folklore, Verkiezingen, Gebouwen, 
Bouwbedrijf V. Roey, O.C.M.W, Middenstand, Kunst, Sport, Kempen, Gehuchten, Feesten, 
Kerk-kapellekens, Nijverheid, Families, Krantenknipsels, Devotie, Zeden-gebruiken, 
Nutsvoorziening, Veiligheid. 
 
 -Verschillende Familiegeschiedenis 
 -Kerk -  Bevolkingsregisters    D. H. O.    1600-1945 
 -Oud archief – Schepenbrieven 

Alles is digitaal bewerk en opgeslagen: 
 
 
Geïnteresseerd?? Onze medewerkers staan steeds ter uwe beschikking 
 

Het Bestuur                                                               



Publicaties
Al de uitgaven die nog beschikbaar zijn, kan u bestellen via e-mail of afhalen op ons secretariaat tijdens de 

openingsuren.
***************

Buurtwegen in Balen en Olmen

Buurwegen is de algemene naam… Trage wegen zijn de paden, wegeltjes of wegjes voor 
niet-gemotoriseerd verkeer. Ze brengen je van de ene naar de andere plek via een veilige, rustige 
route die meestal verrassend kort en slim gevonden is. Het is een verzamelnaam voor paden als 
buurtwegeltjes, voetwegen en servituten die allen hun eigen kader en oorsprong kennen. Ook 
spontaan ontstane paden over velden en achter tuintjes, in een bos,… nieuw of oud… Ze horen 
allen tot deze gezellige groep van ‘Trage wegen’.

Balen en Olmen bezitten gelukkig nog een behoorlijk aantal van deze vaak knusse, veilige paden. 
Sommigen nog vlot toegankelijk, anderen dan weer helemaal niet.
Maar, kennen we deze wegels nog wel? Uit het oog, uit het hart?

Het nieuwe boek ‘Buurtwegen in Balen en Olmen’ (auteur Annelies Delnooz, uitgave Erfgoed Balen) 
telt 400 bladzijden en is vanaf 17 december beschikbaar voor het grote publiek; een prachtig ein-
dejaargeschenk voor iedereen die Balen beter wil leren kennen…..

Te koop op volgende locaties: VC De Kruierie, Bevrijdingsstraat 1, 2490 Balen, 
 Erfgoed Balen vzw, Vaartstraat 29, 2490 Balen
Kostprijs: €45,00

*****************
WEGENS SUCCES NU 2DE DRUK

Boek over Olmense partizanenkoerierster

Erfgoed Balen vzw bracht op 11 september naar aanleiding van de herdenking 
van 65 jaar Bevrijding van Balen, een nieuw boek uit: 
‘Maggie was mijn schuilnaam’ geschreven door  Tom Vanleeuwen.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd er in de provincie Limburg een ware 
burgeroorlog uitgevochten tussen het verzet en zogenaamde collaborateurs. 
Heel wat jongeren uit Balen en de toenmalige gemeente Olmen sloten zich bij het gewapend 
verzet in Limburg aan. De rode draad in dit boek is het verhaal van zo’n partizanenkoerierster uit 
Olmen, Maggie. Het verhaal wordt aangevuld met andere opzoekingen die een waar chronologisch 
beeld geven van de partizanenactiviteit uit de streek van Noord-Limburg en de aangrenzende 
dorpen van de provincie Antwerpen. Daarbij komen alle partizanenactiviteiten die op het grond-
gebied van Balen en Olmen plaatshadden, aan bod, zoals o.a. de overval op het dynamiettransport 
van Balen-Wezel waarbij partizanen meer dan 3000 kg dynamiet buit maakten. Erfgoed Balen wil 
met dit boek vooral naar de jeugd aantonen hoe vredelievende burgers van een dorp elkaar tijdens 
de oorlog het leven zuur maakten en hoe weinig een mensenleven toen van tel bleek te zijn. De 
conclusie luidt overduidelijk: ‘Nooit meer oorlog’, want in een oorlog spreken we niet alleen over de 
helden maar vooral over de slachtoffers.
Het boek kost 19 euro. Wil je het boek thuisgestuurd krijgen, betaal je 4 euro meer. 
Het totaalbedrag stort je op rekeningnummer 652-8040120-66 met vermelding ‘Maggie 2009’ of je 
komt gewoon betalen in het Oud Gemeentehuis tijdens de openingsuren.

Info: Erfgoed Balen, p/a Oud Gemeentehuis, Vaartstraat 29 - tel. 014/81 37 73, 
e-mail info@erfgoedbalen.be, www.erfgoedbalen.be 24

4.10.  HK Erfgoed Balen - Balen
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4.11.  HK Breesgata - Brasschaat

Agenda

Zondag 3 februari 2013:
Heemcafé van 14:00 tot 19:00 uur - Gastheer: Alfons Bijvoets 

Donderdag 28 februari 2013:
Bestuursvergadering in het heem om 20:00 uur

Zondag 3 maart 2013:
Heemcafé van 14:00 tot 19:00 uur - Gastvrouw:  

Donderdag 28 maart 2013:
Bestuursvergadering in het heem om 20:00 uur

Zondag 7 april 2013:
Heemcafé van 14:00 tot 19:00 uur - Gastheer:  

Zondag 21 april 2013:
Erfgoeddag van 10:00 tot 17:00 uur - Stop de Tijd

Donderdag 25 april 2013:
Bestuursvergadering in het heem om 20:00 uur

Zondag 5 mei 2013:
Heemcafé van 14:00 tot 19:00 uur - Gastheer: 

Donderdag 30 mei 2013:
Bestuursvergadering in het heem om 20:00 uur

Zondag 2 juni 2013:
Open Heemkundezondag van 13:00 tot 19:00 uur
Onder het thema ‘Volksvermaak’ hebben wij voor enkele volksspelen gekozen zoals het Tonspel 
en Paapgooien. Beiden kan men eventueel in competitieverband spelen waaraan enkele prijsjes 
verbonden zijn. Op deze Open Heemkundezondag zorgen wij naast de aanwezige dranken 
uiteraard ook voor taart en ander lekkers. Dus verwachten wij u allen op 2 juni 2013 in ons 
Heemcafé, Gemeentepark 4, 2930 Brasschaat.  Hartelijk welkom!

Donderdag 27 juni 2013:
Bestuursvergadering in het heem om 20:00 uur
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Zondag 7 juli 2013:
Heemcafé van 14:00 tot 19:00 uur - Gastvrouw:  

Donderdag 25 juli 2013:
Bestuursvergadering in het heem om 20:00 uur

Zondag 4 augustus 2013:
Opendeur heem van 14:00 tot 19:00 uur - Gastheer:  

Donderdag 29 augustus 2013:
Bestuursvergadering in het heem om 20:00 uur

Zondag 1 september 2013:
Heemcafé van 14:00 tot 19:00 uur - Gastheer:  

Donderdag 26 september 2013:
Bestuursvergadering in het heem om 20:00 uur

Zondag 6 oktober 2013:
Heemcafé van 14:00 tot 19:00 uur - Gastheer:  

Donderdag 31 oktober 2013:
Bestuursvergadering in het heem om 20:00 uur

Zondag 3 november 2013:
Heemcafé van 14:00 tot 19:00 uur - Gastheer:  

Donderdag 28 november 2013:
Bestuursvergadering in het heem om 20:00 uur

Zondag 1 december 2013:
Opendeur heem van 14:00 tot 19:00 uur - Gastheer:  

Donderdag 19 december 2013:
Bestuursvergadering in het heem om 20:00 uur
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4.12.  HK Het Molenijzer, Putte

 
 
 
 
 
 

Vlaaien loten 
 
In het voorjaar neemt de Putse heemkring de traditie van het vlaaien loten weer op. 
Drie zondagnamiddagen kunnen de deelnemers allerlei naturaprijzen winnen met het 
aloude lottospel.  
Op zondagen 20 januari, 3 februari en 3 maart 2013 kan iedereen voor 3,00 euro per 
lottokaart deelnemen. Er zijn 10 spelen en een gratis ronde. De laatste ronde wordt 
er voor een volle kaart gespeeld en zijn er enkele mooie grotere prijzen. Elke ronde 
zijn er ongeveer 25 prijzen. Gestart wordt er om 14u en omstreeks 18u is het spel 
gedaan. Het vlaaien loten gaat door in de cafetaria van het Heemmuseum, 
Heuvelstraat 41b in Putte.  
Iedereen is van harte welkom. 
 
Info: 0494 81 82 60, davidput1984@telenet.be   
 

 
 
 
 
 
 

Ruilclub Het Molenijzer 
 
Vanaf januari 2013 start de Putse heemkring met ruildagen op de eerste zondag van 
de maand. Meteen werd er ook gekozen voor een nieuwe en ruimere locatie, met 
name het Gemeenschapscentrum Klein Boom, Mechelbaan 604 in Putte. 
De ruilbeurs is op volgende zondagen open van 08u tot 12u: 
6 januari, 3 februari, 3 maart, 7 april, 5 mei, 2 juni, 1 september, 6 oktober, 3 
november en 1 december 2013. In juli en augustus zijn er geen ruildagen. 
Gratis inkom en cafetaria aanwezig. Standhouders betalen een democratische 
bijdrage. 
 
Info: 0474 73 81 55, emiel.frederickx@telenet.be 

Nieuwe locatie: 
GC Klein Boom 

 
 
 
 
 
 

Vlaaien loten 
 
In het voorjaar neemt de Putse heemkring de traditie van het vlaaien loten weer op. 
Drie zondagnamiddagen kunnen de deelnemers allerlei naturaprijzen winnen met het 
aloude lottospel.  
Op zondagen 20 januari, 3 februari en 3 maart 2013 kan iedereen voor 3,00 euro per 
lottokaart deelnemen. Er zijn 10 spelen en een gratis ronde. De laatste ronde wordt 
er voor een volle kaart gespeeld en zijn er enkele mooie grotere prijzen. Elke ronde 
zijn er ongeveer 25 prijzen. Gestart wordt er om 14u en omstreeks 18u is het spel 
gedaan. Het vlaaien loten gaat door in de cafetaria van het Heemmuseum, 
Heuvelstraat 41b in Putte.  
Iedereen is van harte welkom. 
 
Info: 0494 81 82 60, davidput1984@telenet.be   
 

 
 
 
 
 
 

Vlaaien loten 
 
In het voorjaar neemt de Putse heemkring de traditie van het vlaaien loten weer op. 
Drie zondagnamiddagen kunnen de deelnemers allerlei naturaprijzen winnen met het 
aloude lottospel.  
Op zondagen 20 januari, 3 februari en 3 maart 2013 kan iedereen voor 3,00 euro per 
lottokaart deelnemen. Er zijn 10 spelen en een gratis ronde. De laatste ronde wordt 
er voor een volle kaart gespeeld en zijn er enkele mooie grotere prijzen. Elke ronde 
zijn er ongeveer 25 prijzen. Gestart wordt er om 14u en omstreeks 18u is het spel 
gedaan. Het vlaaien loten gaat door in de cafetaria van het Heemmuseum, 
Heuvelstraat 41b in Putte.  
Iedereen is van harte welkom. 
 
Info: 0494 81 82 60, davidput1984@telenet.be   
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4.13.  HK Jos Resseler - Duffel

Een gekruid verhaal

In de zestiende eeuw noteerde een vlijtige gasthuiszuster uit Geel talrijke 
geneeskundige recepten, gemaakt op basis van kruiden. Dit unieke handschrift, dat in 
dit boek gepubliceerd wordt, geeft ons een beeld van de ziekten waarmee men in die 
tijd geconfronteerd werd, en de middelen die men hiertegen bereidde. 
Zo kom je meer te weten over kruidenmengsels tegen hoest, een lastige keel of een 
verkoudheid, maar evengoed tegen speen, puistjes of gezwollen benen, en natuurlijk 
ook tegen in die tijd levensbedreigende ziekten zoals bijvoorbeeld de pest. 
Je maakt kennis met tal van kruiden en drankjes, die telkens weer op een andere 
manier gemengd werden, om toch maar het beoogde effect te bereiken: de zieke 
genezen.

Benieuwd wat men destijds nam tegen slapeloosheid? Wat men moest doen tegen 
buikkrampen? Hoe men rozenhoning maakte, of een siroop van viooltjes? 
Of hoe een goed purgeermiddel bereid moest worden? 
Je leest het allemaal in dit boek. 
Zelfs de ingrediënten voor een levenselixir vind je hier!

Na een uitvoerige inleiding, waarin het handschrift wordt besproken en gesitueerd in 
zij tijd, wordt in dit werk de originele tekst gepubliceerd, met daarnaast een letterlijke 
omzetting én een ‘vertaling’ in ons hedendaags Nederlands. 
Achteraan volgt een uitgebreide woordenlijst, met daarin ondermeer verklaringen van 
de oude termen die men voor de vele kruiden gebruikte.

 

Interesse in kruiden en in geschiedenis? Dan is dit boek ongetwijfeld een aanrader!
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4.14.  HK Nicolaus Poppelius - Poppel

1 maart 2013 Jaarlijkse Ledenvergadering

Het jaarlijks ledenfeest inclusief de Algemene Ledenvergadering gaat door op 1 maart 
2013 in de Gemeentezaal in Ravels Eel. De Ledenvergadering vangt aan om 19.00 uur. 

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. 

27 april 2013 Open Archief dag Weelde Statie

Ons archief in Weelde Statie zal voor bezoekers worden opengesteld, 
Nadere informatie volgt.

4.15.  HK Erf en Heem - Sint-Katelijne-Waver

HERBERG BIJ SUSKE WIET

site Midzeelhoeve, Midzelen 25A, 2860 Sint-Katelijne-

Waver | elke zondag, niet op feestdagen | 16.12.2012 tot 

en met 06.01.2013 | van 14.00 uur tot 20.00 uur | 

Deelname: gratis

Meer info bij: Jan Segers | A Walemstraat 32, 2860 Sint-

Katelijne-Waver | T +32 15 20 90 30 | G +32 477 44 39 38 | 

E jan.segers01@skynet.be 
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4.16.  HK De Root - Reet

Maandelijks :

Open Lokaaldagen : 
 ‘ Trefpunt Oud-Gemeentehuis ‘ - Laarstraat 21 - 2840 Rumst ( Reet )
            Elke 1ste en 3de dinsdag van de maand van 19u00 tot 21u00
            Woensdag van 14u00 tot 16u30
        Niet tijdens de maand juli en op eventuele feestdagen

   Trefcentrum “ Oud Gemeentehuis “, Laarstraat 21, 2840 Reet ( Rumst )

 Er is een ruime keuze aan genealogisch materiaal ter inzage 
        - Parochieregisters Reet en omliggende gemeenten
        - Volkstellingen en allerhande documentatie
        - Verzamelingen bidprentjes ( ± 18.000 ), doodsbrieven ( ± 7.500 ) 

Kalender 2013 :

zon 21 april : Erfgoeddag - thema = ‘ Stop de tijd ‘

Juni : Heemkindige zondagen ( zie Gouwdagen )

zat 29 & zon 30 juni : Tentoonstelling : “ Scherpenheuvel 175 jaar “

zon 8 sept : ‘ Open monumentendag ‘

zon 15 sept : Dankviering Scherpenheuvel
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4.17.  HK Marcblas - Merksplas

    HKM-ACTIVITEITEN
WERKJAAR 2012 - 2013

DATUM PLAATS UUR        ACTIVITEIT
2012 zo 9-sep-12 ?? ?? OMD

di 11-sep-12 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag
wo 12-sep-12 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
zo 23-sep-12 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag
di 9-okt-12 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag
wo 10-okt-12 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
zo 28-okt-12 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag
di 13-nov-12 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag
wo 14-nov-12 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
wo 23-nov-12 GC DeMarckt?? 20u?? Voordracht
zo 25-nov-12 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag
di 11-dec-12 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag
wo 12-dec-12 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
zo 23-dec-12 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag

2013 di 8-jan-13 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag
wo 9-jan-13 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
zo 27-jan-13 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag
di 12-feb-13 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag
wo 13-feb-13 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
za 16-feb-13 Lindehoeve 19u00 Algemene Vergadering
zo 24-feb-13 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag
di 12-mrt-13 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag
wo 13-mrt-13 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
zo 24-mrt-13 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag
di 9-apr-13 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag
wo 10-apr-13 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
zo 21-apr-13 Erfgoeddag ?? ??
zo 28-apr-13 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag
wo 8-mei-13 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
di 14-mei-13 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag
za 18-mei-13 Daguitstap ?? ??
zo 26-mei-13 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag
zo 9-jun-13 Heemhuis 10u?-18u? Lok.&Prov.Heemdag
di 11-jun-13 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag
wo 12-jun-13 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
zo 23-jun-13 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag

juli
di 13-aug-13 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag
wo 14-aug-13 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
zo 25-aug-13 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag
zo 8-sep-13 ?? ?? OMD
di 10-sep-13 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag
wo 11-sep-13 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
zo 22-sep-13 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag
di 8-okt-13 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag
wo 9-okt-13 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
zo 27-okt-13 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag
di 12-nov-13 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag
wo 13-nov-13 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
zo 24-nov-13 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag
wo 27-nov-13 GC DeMarckt?? 20u?? Voordracht
di 10-dec-13 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag
wo 11-dec-13 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
zo 22-dec-13 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag

    HKM-ACTIVITEITEN
WERKJAAR 2012 - 2013

DATUM PLAATS UUR        ACTIVITEIT
2012 zo 9-sep-12 ?? ?? OMD

di 11-sep-12 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag
wo 12-sep-12 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
zo 23-sep-12 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag
di 9-okt-12 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag
wo 10-okt-12 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
zo 28-okt-12 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag
di 13-nov-12 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag
wo 14-nov-12 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
wo 23-nov-12 GC DeMarckt?? 20u?? Voordracht
zo 25-nov-12 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag
di 11-dec-12 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag
wo 12-dec-12 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
zo 23-dec-12 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag

2013 di 8-jan-13 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag
wo 9-jan-13 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
zo 27-jan-13 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag
di 12-feb-13 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag
wo 13-feb-13 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
za 16-feb-13 Lindehoeve 19u00 Algemene Vergadering
zo 24-feb-13 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag
di 12-mrt-13 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag
wo 13-mrt-13 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
zo 24-mrt-13 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag
di 9-apr-13 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag
wo 10-apr-13 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
zo 21-apr-13 Erfgoeddag ?? ??
zo 28-apr-13 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag
wo 8-mei-13 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
di 14-mei-13 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag
za 18-mei-13 Daguitstap ?? ??
zo 26-mei-13 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag
zo 9-jun-13 Heemhuis 10u?-18u? Lok.&Prov.Heemdag
di 11-jun-13 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag
wo 12-jun-13 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
zo 23-jun-13 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag

juli
di 13-aug-13 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag
wo 14-aug-13 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
zo 25-aug-13 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag
zo 8-sep-13 ?? ?? OMD
di 10-sep-13 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag
wo 11-sep-13 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
zo 22-sep-13 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag
di 8-okt-13 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag
wo 9-okt-13 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
zo 27-okt-13 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag
di 12-nov-13 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag
wo 13-nov-13 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
zo 24-nov-13 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag
wo 27-nov-13 GC DeMarckt?? 20u?? Voordracht
di 10-dec-13 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag
wo 11-dec-13 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
zo 22-dec-13 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag

    HKM-ACTIVITEITEN
WERKJAAR 2012 - 2013

DATUM PLAATS UUR        ACTIVITEIT
2012 zo 9-sep-12 ?? ?? OMD

di 11-sep-12 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag
wo 12-sep-12 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
zo 23-sep-12 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag
di 9-okt-12 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag
wo 10-okt-12 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
zo 28-okt-12 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag
di 13-nov-12 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag
wo 14-nov-12 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
wo 23-nov-12 GC DeMarckt?? 20u?? Voordracht
zo 25-nov-12 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag
di 11-dec-12 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag
wo 12-dec-12 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
zo 23-dec-12 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag

2013 di 8-jan-13 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag
wo 9-jan-13 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
zo 27-jan-13 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag
di 12-feb-13 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag
wo 13-feb-13 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
za 16-feb-13 Lindehoeve 19u00 Algemene Vergadering
zo 24-feb-13 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag
di 12-mrt-13 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag
wo 13-mrt-13 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
zo 24-mrt-13 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag
di 9-apr-13 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag
wo 10-apr-13 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
zo 21-apr-13 Erfgoeddag ?? ??
zo 28-apr-13 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag
wo 8-mei-13 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
di 14-mei-13 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag
za 18-mei-13 Daguitstap ?? ??
zo 26-mei-13 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag
zo 9-jun-13 Heemhuis 10u?-18u? Lok.&Prov.Heemdag
di 11-jun-13 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag
wo 12-jun-13 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
zo 23-jun-13 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag

juli
di 13-aug-13 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag
wo 14-aug-13 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
zo 25-aug-13 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag
zo 8-sep-13 ?? ?? OMD
di 10-sep-13 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag
wo 11-sep-13 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
zo 22-sep-13 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag
di 8-okt-13 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag
wo 9-okt-13 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
zo 27-okt-13 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag
di 12-nov-13 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag
wo 13-nov-13 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
zo 24-nov-13 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag
wo 27-nov-13 GC DeMarckt?? 20u?? Voordracht
di 10-dec-13 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag
wo 11-dec-13 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
zo 22-dec-13 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag



2

4.18.  HK Scilla - Schilde



33

4.19.  Themakring Grafzerkje - Hoboken

Rondleidingen
  
23 maart 2013    
25 mei 2013     
27 juli 2013   
28 september 2013
18 januari 2014

Funeraire reizen

Momenteel staan er geen funeraire reizen op de agenda.

Funeraire agenda

09 maart 2013 
11 mei 2013 
10 augustus 2013  
07 september 2013  
09 november 2013 
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4.20.  HK De Linde - Olen

Kalender :
2013
 februari
  zondag 24 Genealogische dag
     Ontmoetingscentrum de Vrede, 
     Lichtaartseweg 131, 2250 Olen
     10u-17u

 maart
  zondag 3 100 jarig bestaan parochie Sint-Jozef-Olen-Geel
     Ontmoetingscentrum de Vrede, 
     Lichtaartseweg 131, 2250 Olen
     12u-14u

Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de parochie Sint-Jozef-Olen-Geel in 
2013 geeft Heemkring “De Linde” een fotoboek uit:
brochure fotoboek Sint-Jozef-Olen-Geel

De parochieregisters en de registers van de Burgerlijke Stand van Olen werden op 
computer opgeslagen door de Werkgroep Genealogie Olen (Haza-Data werkgroep).
De ingevoerde gegevens kunnen worden geraadpleegd in onze lokalen (voormalige 
pastorie, Lichtaartseweg 200, 2250 Sint-Jozef-Olen):

• elke woensdag van 14.00 u tot 16.30 u
• elke eerste donderdag van de maand van 18.00 u tot 20.00 u
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4.21.  HK Die Swane - Heist-op-den-Berg
Koninklijke heemkundige kring Die Swane

Kerkplein 24
2220 Heist op den Berg  

Heemkring  “Die Swane”  stelt zich tot doel te streven naar de bewaring en studie van 
het materiële en immateriële erfgoed van onze streek. Daarom ook geeft het tijdschrift       
“t’Swanekoeriertje” aan de heemkringleden de gelegenheid om eigen bijdragen te 
publiceren. Artikels sturen naar mailadres boek.dieswane@pandora.be

Museum “ Die Swane “ waarin ook het RADIOMUSEUM is ondergebracht is gelegen op het 
Kerkplein 24, in 2220 Heist-op-den-Berg.  Open op zondag van 14 tot 18 u. en dit vanaf 
begin maart tot eind oktober en vrij toegankelijk voor individuele bezoekers. Op afspraak 
zijn er rondleidingen voor groepen ook op andere dagen, mits betaling van een kleine 
vergoeding; daarvoor neemt u best contact op met museumverantwoordelijke   
Jan Peeters-tel 015 24 75 10   Of mail naar boekrijk@hotmail.com                                                              

Voor het RADIOMUSEUM  Remy Waegeman- tel 015 24 12 33 Email radioman@scarlet.be

Aan de Bruggeneindse Heirbaan staat de beschermde “KAASSTROOIMOLEN“ waar de 
heemkring als uitbreiding van het heemkundig museum de heropgebouwde  
“PANDOERENHOEVE” uit 1624 beheert.  In dit onthaalcentrum, 
het “HEEMERF KAASSTROOIMOLEN en PANDOERENHOEVE” is iedereen het hele jaar 
welkom op zondagnamiddag. Er is een bakhuis waar van maart tot oktober, op de eerste 
en de derde zondag van de maand, te zien is hoe op ambachtelijke wijze brood wordt 
gebakken in een houtgestookte oven. De Kaasstrooimolen is nog in volle restauratie ; 
na voltooiing van de werken zal de molenaar opnieuw maaldemonstraties geven. 
Voor geleide bezoeken zich aanmelden bij de beheerder van het heemerf,  
Gaston Van den Broeck, tel.015 24 15 21 - e-mail ston@pandora.be .

Gidsbeurten in het museum of het heemerf kunnen ook geregeld worden via de 
gemeentelijke toeristische dienst  e-mail awe@heist-op-den-berg.be

De heemkring  stelt tevens een DOCUMENTATIECENTRUM ter beschikking in het 
gemeentelijk archief, dat zich bevindt in de kelder van het Heistse bibliotheekgebouw. 
De ingang vindt u langs de achteringang aan de Kattestraat. Hier kan u aankloppen op 
dinsdag tussen 16 en 20 u. en op woensdag tussen 13 en 16 u. Voor een bezoek op andere 
dagen van de week is er af te spreken met archivaris Luk Herteleer, tel.015 75 86 86. e-mail : 
archief.heist@bibliotheek.be

Ook kun je alle beschikbare boeken bekomen via het internet, ga naar volgende verkoops-
website http://shop.kapaza.be/dieswane

Sinds 1972 zorgt “ ‘t Swanekoeriertje “ voor contact tussen het bestuur en de leden en biedt 
het de gelegenheid  tot publicatie van interessante historische of volkskundige gegevens.
Voor het bekomen van een koeriertje neem contact op met de voorzitter Rik Van Den 
Broeck

Evenementen zoals voordrachten, optredens, tentoonstellingen, e.a. vinden meestal plaats 
in het museum-kringlokaal, Kerkplein 24, 2220 Heist-op-den-Berg of in de 
Pandoerenhoeve. Raadpleeg de agenda achteraan in het Swanekoeriertje om op de 
hoogte te blijven van alle heemkringactiviteiten.



4.22.  HK Scot - Schoten
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Over het project

Via Beeldbank Schoten kan iedereen vrij (waar ook ter wereld) beelden bekijken van 
Schoten en Schotenaren en de bijhorende informatie nalezen. De beeldbank zal na verloop 
van tijd uitgroeien tot een grote verzameling foto’s van personen, gebouwen en dorpszichten, 
postkaarten, affiches, landkaarten, documenten, oude registers, bidprentjes, enz …

Het project is een vernieuwend cultureel initiatief voor Schoten dat kon worden gerealiseerd 
met subsidies van de Vlaamse overheid voor het lokaal cultuurbeleid. De beelden, de 
beschrijvingen en de eigenlijke uitbouw van de beeldbank zijn het werk van de vrijwilligers 
van Het Arsenaal/Scot: het is dan ook ‘hun kind’.

Het doel van Beeldbank Schoten is het  verre en recente verleden van de gemeente onder 
de aandacht te brengen door middel van beelden en verhalen die hier nog van getuigen. 
Beeldbank Schoten is een instrument om dit erfgoed voor iedereen bereikbaar en beschikbaar 
te maken en de Schotenaren te sensibiliseren voor het belang van de zorg voor hun eigen 
erfgoed.

Het is vrij uitzonderlijk dat een niet-gefusioneerde gemeente van deze omvang een eigen 
beeldbank opstart. Vele beeldbanken zijn van steden of van verschillende gemeenten samen. 
Beeldbank Schoten is dan ook qua vormgeving anders dan de andere. De site springt er echt 
uit door de speelse ronde vormen en een contrastrijk kleurgebruik.

Bij de lancering van de site bevat de beeldbank meer dan 1000 beelden. Met behulp van de 
bezoekers van de website, Schotenaren en niet-Schotenaren, zal dit aantal steeds aangroeien 
en zullen de beschrijvingen van de beelden meer gedetailleerd worden. Beeldbank Schoten 
zal zo uitgroeien tot een schat van informatie over bestaande en verdwenen zaken of 
personen, over het heden en verleden van de gemeente.  

Nuttige Links
Website van de gemeente Schoten   www.schoten.be            
                      
Zie voor de andere naar : www.beeldbankschoten.be              
                  



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

Kalender :

2 februari 2013: Kunstkrakers

9 maart 2013: Bruegelavond

13 april 2013: Erfgoeddag

25 mei - 2 juni 2013: Week van de Begraafplaatsen

8 september 2013: Open Monumentendag

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



4.24.  HK ‘Eugeen Goeyvaerts’ - Lint
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Heemkundige Kring

‘Eugeen Goeyvaerts’
v.z.w.

IJzerenweg 66
2547 Lint

GEMEENTEPARK LINT
HEEMMUSEA

‘DEN AKER’, ‘DE ROSKAM’ EN ‘DE PLOEG’ en uitgebreide kruidentuin

In 2013 van 13 tot 18 uur geopend op:

zondag 3 februari 

zondag 14 april 

en nadien elke tweede zondag van mei

tot en met oktober.

zondag 26 mei (Parkdag) zijn het 

Heemcafé en kruidentuin ook geopend.
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het Zoerselbos  Wandelingen

Wandeling 1 - Rond het heiblok  KNOOPPUNTEN: 20-48-42-19-20

2,6 km - 1,1 km verhard - 1,5 km niet verhard
We vertrekken aan het knooppunt 20 gelegen bij het boshuisje en het 
bezoekerscentrum. We volgen de weg in noordelijke richting, naar knooppunt 
48. Dit is de Grensweg, de oude grens tussen Zoersel-Westmalle en Halle. 
Het was tevens de westgrens van het domein Hooidonk dat de paters 
Bernardijnen van Hemiksem bezaten van 1233 tot 1795. Links van ons ligt het 
erkende natuurreservaat Het Heiblok dat beheerd wordt door de Vrienden van 
het Boshuisje en het Zoerselbos i.s.m. Natuurpunt. Vanaf knooppunt 48 volgen 
we naar links een klein stukje van de Berkemei. Deze straat dankt zijn naam aan de herberg 
‘De Berkemei’ die zich in deze straat bevond. Berkemei betekent “bundel jonge berkentakken”. Deze 
werden aan de gevel aangebracht om te melden dat er een nieuw vat bier was aangestoken. We draaien 
links af de Schegelbaan in. Deze is genoemd naar het Zandhovense gehucht “Het Schegel”. Deze baan 
vormde de verbinding tussen Zandhoven en Brecht. Tot in de jaren ’60 was ze onverhard. Op de kruising 
van de Schegelbaan en de Peggerstraat (knooppunt 19) ligt de herberg “In de wandeling”. Deze herberg 
dateert uit de tweede helft van de 19e eeuw. De toenmalige eigenaar Ivo Van den Bulck (bijgenaamd 
Janneke Ivo) was veekoopman. In het dialect is dit een “pegger”, vandaar de naam Peggerstraat. Nu is “In 
de wandeling” een horecazaak waar spijs en drank in allerlei vormen geserveerd worden. Links volgen 
we het pad langs de parking van het Zoerselbos. We slaan op tijd linksaf en via een klein bospaadje 
komen we opnieuw uit aan het bezoekerscentrum en het Boshuisje, 
twee van de drie boswachterswoningen die het Zoerselbos vroeger rijk was. 

Wandeling 2 - Boshuiswandeling   
KNOOPPUNTEN: 20 - 41 - 24 - 25 - 23 - 22 - 30 - 21 - 48 - 20
5,8 km waarvan 0,6 km verhard • Variante voor kinderwagens en rolstoelen: 20 - 41 - 25 - 23 - 
22 - 53 - 33 - 30 - 21 - 48 - 42 - 19 - 20
6,3 km over verhard wandelpad (4,6 km) en verharde wegen (1,7 km)

We vertrekken aan het knooppunt 20 gelegen bij het boshuisje en het bezoekerscentrum.  Het Boshuisje 
is een voormalige boswachterswoning die gebouwd werd kort na 1800.  Kort na de eerste wereldoorlog 
werd het bekend als het huisje van de Loteling uit de gelijknamige roman van Hendrik Conscience. 
De loteling was wel geen bestaand figuur, maar vast staat dat Conscience zijn fictief verhaal in het 
Boshuisje situeerde.
Bij het begin van de wandeling steken we de Tappelbeek over. Deze loopt van noord tot zuid door het 
Zoerselbos. De spui die we oversteken diende om de Hooidonkse Beemden te bevloeien en zodoende 
een hogere hooiopbrengst te bekomen. 100 meter verder zien we links onder bos de oude visvijvers 
die door de paters Bernardijnen tijdens de 18e eeuw aangelegd werden. Aan knooppunt 25, draaien we 
links af en lopen langsheen de verkaveling “Ten Bos”. Deze ligt midden in het Zoerselbos en werd 
gerealiseerd op het einde van de jaren’60 van de vorige eeuw. Het was de bedoeling het hele Zoerselbos 
op dezelfde manier te verkavelen.
Knooppunt 23 ligt op de Antwerpse Dreef. Deze verbond het Zoerselhof, de residentie van de Paters 
bernardijnen, met de steenweg Antwerpen-Turnhout te Sint-Antonius. Aan knooppunt 22 komen we in 
het Schriekbos. Hier gebeurde de eerste grote dennenaanplant in de Kempen (1718). Het was de 
bedoeling de hele Schriekheide om te zetten in naaldbos. De paters konden slechts 70 ha realiseren. 
De Franse Revolutie maakte een einde aan hun plannen.
Via knooppunten 30, 21 en 48 komen we op de oude grens tussen Westmalle-Zoersel  en Halle. 

4.25.  Themakring Vrienden Zoerselbos
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Wandeling 3 - Hooidonkboswandeling  
KNOOPPUNTEN:
20 - 41 - 25 - 52 - 51 - 40 - 44 - 46 - 45 - 29 - 23 - 22 - 30 - 21 - 48 - 20
10,1 km waarvan 1,4 km verhard

Deze wandeling loopt grotendeels door het oude Hooidonkbos, dat de 
oude oorspronkelijke kern was van het domein van de 
Sint-Bernardsabdij. Bij knooppunt 20 waar we vertrekken staan 2 van 
de 3 boswachterswoningen die het Zoerselbos rijk was, namelijk het 
Boshuisje en het huidige bezoekerscentrum Zoerselbos. Het Klein 
Boshuis of het Boshuisje is alom gekend als herberg en lokalisatie van 
de roman “de Loteling” van Hendrik Conscience.  We volgen het 
Bosstraatje en de Halse Dreef richting verkaveling “Ten Bos”. Deze ligt 
midden in het Zoerselbos en werd gerealiseerd in de jaren ’60 van de 
vorige eeuw. Vanaf knooppunt 25 lopen we verder langs de 
Zoerselbosdreef richting knooppunt 52. Hier staat het Groot Boshuis 
dat dateert van 1828. Vandaar gaat het rechtsaf, langs knooppunt 51 
en 40, door het Voorste Bos dat een deel is van het Hooidonkbos. 
We kruisen opnieuw de Zoerselbosdreef en komen via knooppunt 44 
aan de ingang van het Zoerselhof. Dit gebouw dateert van 1790 en 
was het verblijf van de pater provisor van de Sint-Bernardsabdij die de 
goederen die de abdij hier bezat(ca. 800ha)  beheerder. We lopen verder door het Gemeentebos naar 
knooppunt 46. Hier staan de Voorste Hoeven die ook in eigendom van de abdij waren. De monumentale 
schuur diende gezamenlijk voor de twee boerderijen. Tussen knooppunten 45 en 29 komen we voorbij 
Huize Monnikenheide vzw. Voorbij knooppunt 29 zien we rechts een boerderij die de naam Schaapskooi 
draagt. Dit verwijst naar de schutskooi die hier in vroegere tijden dieren opving die verdwaald waren op 
de heide die destijds honderden hectaren groot was. Aan knooppunt 23 draaien we rechtsaf en via de 
Antwerpsedreef, waarop één van de vier spuien op de Tappelbeek ligt, komen we in het Schriekbos, dat 
één van de oudste dennenaanplantingen van de Kempen is.
Langs de oude grensweg die de grens vormde tussen Zoersel-Westmalle en Halle bereiken we opnieuw 
het bezoekerscentrum en het Boshuisje. 

Wandeling aanvragen  
Wanneer u eens een geleide wandeling wil maken met familie of een groep vrienden, dan 
organiseren onze gidsen dit graag voor u, mits een kleine vergoeding weliswaar.
Vraag zo’n wandeling wel tijdig aan, zo kunnen we alles goed voorbereiden en afspreken.

Wanneer je meer te weten wil komen over één van de wandelingen of wanneer je een geleide 
wandeling wil aanvragen, neem dan contact op met Will, of neem telefonisch contact op met
het bezoekerscentrum.

tel. 03/384.05.12.

meer info : zie : www.zoerselbos.be/Wandelingen
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4.26.  HK Rumesta - Rumst
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KALENDER RUMESTA 2013 
 
Donderdag 3 januari  Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 

Maandag 7 januari  Op afspraak van 9 tot 13u 

Donderdag 17 januari  Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 

Donderdag 24 januari  Geschiedkundig project WO I  van 19.30u tot 22u 

Zondag 27 januari  Beurs Begijnendijk   
Maandag 4 februari  Op afspraak van 9 tot 13u 

Donderdag 7 februari  Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 

Donderdag 21 februari  Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u  

Maandag 4 maart  Op afspraak van 9 tot 13u 

Donderdag 7 maart  Rumesta-avond van 19.30u tot 22u 

Donderdag 21 maart  Rumesta-avond van 19.30u tot 22u 

Donderdag 28 maart  Geschiedkundig project WO I  van 19.30u tot 22u 

Maandag 1 april  Op afspraak van 9 tot 13u 

Donderdag 4 april  Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 

Donderdag 18 april  Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 

Donderdag 25 april  Geschiedkundig project WO I  van 19.30u tot 22u 

Donderdag 2 mei  Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 

Maandag 6 mei  Op afspraak van 9 tot 13u 

Donderdag 16 mei  Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 

Maandag 3 juni  Op afspraak van 9 tot 13u 

Donderdag 6 juni Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 

Donderdag 20 juni Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 

Donderdag 27 juni  Geschiedkundig project WO I  van 19.30u tot 22u 

Maandag 4 juli Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 

Maandag 2 september  Op afspraak van 9 tot 13u 

Donderdag 5 september Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 

Zondag 8 september  Open monumentendag   
Donderdag 19 september Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 

Donderdag 3 oktober Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 

Zaterdag 5 oktober  Open deur Rumst Jaarmarkt   
Maandag 7 oktober  Op afspraak van 9 tot 13u 

Donderdag 17 oktober Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 

Donderdag 24 oktober  Geschiedkundig project WO I  van 19.30u tot 22u 

Maandag 4 november  Op afspraak van 9 tot 13u 

Donderdag 7 november Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 

Donderdag 21 november Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 

Donderdag 28 november  Geschiedkundig project WO I  van 19.30u tot 22u 

Maandag 2 december  Op afspraak van 9 tot 13u 

Donderdag 5 december Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 

Donderdag 19 december Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 
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Donderdag 24 januari  Geschiedkundig project WO I  van 19.30u tot 22u 
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Maandag 4 februari  Op afspraak van 9 tot 13u 

Donderdag 7 februari  Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 

Donderdag 21 februari  Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u  

Maandag 4 maart  Op afspraak van 9 tot 13u 

Donderdag 7 maart  Rumesta-avond van 19.30u tot 22u 

Donderdag 21 maart  Rumesta-avond van 19.30u tot 22u 

Donderdag 28 maart  Geschiedkundig project WO I  van 19.30u tot 22u 

Maandag 1 april  Op afspraak van 9 tot 13u 

Donderdag 4 april  Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 

Donderdag 18 april  Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 

Donderdag 25 april  Geschiedkundig project WO I  van 19.30u tot 22u 

Donderdag 2 mei  Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 

Maandag 6 mei  Op afspraak van 9 tot 13u 

Donderdag 16 mei  Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 

Maandag 3 juni  Op afspraak van 9 tot 13u 

Donderdag 6 juni Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 

Donderdag 20 juni Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 

Donderdag 27 juni  Geschiedkundig project WO I  van 19.30u tot 22u 
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Donderdag 19 september Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 

Donderdag 3 oktober Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 

Zaterdag 5 oktober  Open deur Rumst Jaarmarkt   
Maandag 7 oktober  Op afspraak van 9 tot 13u 

Donderdag 17 oktober Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 

Donderdag 24 oktober  Geschiedkundig project WO I  van 19.30u tot 22u 

Maandag 4 november  Op afspraak van 9 tot 13u 

Donderdag 7 november Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 

Donderdag 21 november Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 
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Maandag 2 december  Op afspraak van 9 tot 13u 
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Het Kasteel van Bornem  
Duizend jaar Europese Geschiedenis.  

Deel 2: Vanaf Pedro Coloma (1586) tot heden 
 
 

 
 
Het Jaarboek 2012 van de Vereniging voor Heemkunde in 
Klein-Brabant vzw is getiteld Het Kasteel van Bornem. Duizend 
jaar Europese Geschiedenis - Deel 2: Vanaf Pedro Coloma 
(1586) tot heden en werd samengesteld door auteurs Filip 
Hooghe, Walter Verstraeten en Luc Rochtus. Dit boek is het 
vervolg op Deel 1 dat reeds in 2007 verscheen en de periode 
van 1007 tot 1586 behandelde. In dit nieuwe tweede deel wordt 
de draad weer opgepikt in 1586, toen Pedro Coloma, een 
Spaanse edelman die in de Nederlanden terechtgekomen was 
met het leger van Farnese, het kasteel van Bornem kocht van 
zijn collega Alfons-Felix van Avalos. De nieuwe baron moest al 
gauw vaststellen dat zijn pas aangekocht kasteel een verwaar-
loosde ruïne was en de ganse streek zich na de godsdienstoor-
logen in een erbarmelijke toestand verkeerde. De toenmalige 
gouverneur Capello omschreef het kasteel zelfs als een zwa-
nennest. Coloma zal er dan ook alles aan doen om het kasteel 
naar eigen smaak in ere te herstellen en de plaatselijke eco-
nomie in Bornem en omgeving te stimuleren door allerlei initia-
tieven. Hierbij speelde vooral zijn vrouw barones Jeanne L'Es-
cuyer een niet te onderschatten rol, want manlief was vaak 
buitenshuis met het leger.  

Na de heropbouw en een tijdelijke bloei van Bornem onder 
Pedro Coloma, kreeg het Land van Bornem het opnieuw zwaar 
te verduren tijdens de opeenvolgende oorlogen van Lodewijk 
XIV gedurende de 17e eeuw. Zelfs de meestertoren van het 
kasteel moest om strategische en esthetische redenen in 1689 
wijken. De schitterende, tot nu toe ongekende statieportretten 
van Pedro Coloma en zijn opvolgers zullen in dit nieuwe jaar-
boek eveneens tot hun recht komen. Kleurrijke panelen tonen 
ons hoe de Oude Schelde en het dagelijkse leven van de adel-
lijke bewoners van het kasteel er uitzag midden 17de eeuw. Dit 
is ook de eeuw waarin het honderd jaar aanslepende proces 
van de familie Coloma tegen de heren van Hingene, de latere 
hertogen d'Ursel, wordt beëindigd. Maar we krijgen ook inzicht 
in de intriges aan het hof en de soms schrijnende familievetes 
binnenshuis. In de 18de eeuw passeren de families Corswarem-
Looz en de Marbais de revue. We zien de relatie tussen de 
hertog d'Ursel en de graaf van Bornem zienderogen verbete-
ren, op enkele jachtincidentjes na …  
 
Met de komst van de familie de Marnix in 1780 wordt een 
nieuw hoofdstuk aangevat. Heel wat vraagtekens over het 
kasteel van Bornem tijdens de woelige periode van de Franse 
Revolutie (1789), de Boerenkrijg en de Franse periode worden 
opgehelderd. Bijzondere aandacht gaat naar de niet te onder-
schatten rol van Charles-Ghislain de Marnix bij de Slag van 
Waterloo en tijdens de Hollandse periode van het Verenigd 
Koninkrijk der Nederlanden (1815-1830). In zijn uitgebreide 
correspondentie beschrijft graaf Charles de Marnix o.m. in 
1816 (sic) ironisch welke kwaliteiten de 'Belgen' volgens hem 
hadden. In die periode vindt men immers reeds de kiemen van 
die nieuwe natiestaat België waarin telgen van de familie de 
Marnix een niet te onderschatten politieke rol speelden. 
Doorheen de 19e eeuw gaat de aandacht naar de politieke 
carrières van de verscheidene graven de Marnix, doch ook 
naar hun impact op de lokale economie in Bornem en hun rol in 
het dagelijkse leven van deze gemeente. De ontluikende 
oppositiestrijd tussen Bonten en Graven vanaf 1889 krijgt 
bijzondere belangstelling, net als de oplossing van de 
ingewikkelde erfeniskwestie in 1877 rond het kasteeldomein en 
de restauratie van het kasteel in 1890-95.  
 
In de 20e eeuw gaat de aandacht vooral naar de rol die de 
opeenvolgende telgen van de familie de Marnix de Sainte-
Aldegonde op het kasteel van Bornem hebben gespeeld. De 
aandacht gaat uit naar de rol van leden uit de grafelijke familie 
op lokaal en nationaal vlak in de Eerste Wereldoorlog, de 
boeiende periode van het Interbellum en de Tweede 
Wereldoorlog. In het bijzonder wordt ook gefocust op het 
interieur en de huidige indeling van het kasteel, dat door de 



huidige graaf John de Marnix de Sainte-Aldegonde en zijn 
echtgenote gravin Amélie d'Arschot Schoonhoven voor het 
geïnteresseerde publiek werd ontsloten. Zij gaven het kasteel 
van Bornem immers een nieuw elan met de nodige 
renovatiewerken om het kasteel zo te bewaren voor het 
nageslacht. Het ganse jaarboek zal voorzien zijn van talrijke 
illustraties in kleur, o.a.  unieke portretten, schilderijen, oude 
kaarten, obiits (= memorieborden), familiefoto's, etc. Het 
geheel is onderbouwd door een stevige bewijsvoering in een 
overzichtelijk eindnotenapparaat. Kortom: het nieuwe jaarboek 
2012 over het tweede deel van de geschiedenis van het 
kasteel van Bornem belooft een kleurrijk en boeiend werk te 
worden, dat u zeker zal bekoren. 
 
 
 
 

Hoe dit nieuwe Jaarboek 2012 bekomen?  
 
Het Jaarboek 2012 omvat 624 blz. en kan besteld worden door 
storting van 60 € (= 50 € + 10 € verpakkings- en verzendings-
kosten) op rekeningnummer 068-2009142-08 of IBAN BE63 
0682 0091 4208 en BIC: GKCCBEBB op naam van Vereniging 
voor Heemkunde in Klein-Brabant vzw, Wolfgang d’Urselstraat 
5, 2880 Hingene (Bornem) met als mededeling "1 x JB 2012 
Kasteel van Bornem". De bestelling is pas geldig na ontvangst. 
Het boek wordt u dan ten spoedigste toegestuurd. Voor landen 
van de Europese Unie wordt een verzendingskost aangere-
kend van 20 € (u betaalt 70 €). U kunt het boek ook verkrijgen 
aan de verkoopprijs van 50 € in het Erfgoedhuis De Caste-
leyn, Wolfgang d’Urselstraat 5, 2880 Hingene (Bornem) op 
zaterdagvoormiddag van 8u30 tot 12u30.  

 
Voor inlichtingen en bestellingen: 

 
Vereniging voor Heemkunde in Klein-Brabant vzw, Wolfgang d'Urselstraat 5, 2880 Hingene (Bornem) 

GSM: 0498/104230- E-mail: heemkunde_klein_brabant@skynet.be 
Check ook even volgende websites: 

www.erfgoedhuisdecasteleyn.be	  ∎	   www.verenigingvoorheemkundeinkleinbrabant.be 
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Olmense vereniging voor heemkunde en geschiedenis
 
TENTOONSTELLING: ‘Rik De Wolf en Gabriel Vaes’ in Congo
Een link tussen Olmen en Congo

In 1924 vertok de Olmenaar Hendrik De Wolf, met zijn jonge echtgenote Gabriel Vaes, als 
geneeskundig agent naar Belgisch Congo. Hij was opgeleid in het Tropisch instituut te 
Antwerpen. Hij was er werkzaam in de de regio’s Uvira en Dakwa. Zijn werk bestond er in 
de afgelegen dorpen te bezoeken, de nodige verzorgingen te doen, inentingen te doen, 
ziekten te rapporteren , ter plaatse medische analyses te doen en volkstellingen uit te 
voeren. Drie weken per maand bezocht hij met echtgenote en gans de huisraad de
afgelegen dorpen met de hulp van ingehuurde dragers. Eén week was hij terug in de 
basispost om de nodige verslagen op te stellen en de nieuwe tocht voor te bereiden.

Na zijn pensionering in 1954 richtte hij aan de boorden van het Tanganika-meer een motel 
op. 
De band met de Kempen bleef... Kempense meubelering... Vlaamse naam “De WELKOM”.

Vanaf het begin,1924, beschikte hij over een fototoestel en kon zo het werk en de dorpen 
documenteren. Meer dan 3.000 foto’s waren het resultaat. Het familiearchief bevat ook 
enkele filmpjes. 

Het Tropisch Instituut te Antwerpen wijdde in 2011 een tentoonstelling aan een selectie uit 
de foto’s. Andere foto’s werden naar het archief van het instituut overgebracht omdat het 
unieke foto’s van de toen heersende ziektes waren.

De heemkring van Olmen brengt al dit materiaal en de bijhorende verhalen samen op een 
fascinerende tentoonstelling.

Op 3 maart is de tentoonstelling te zien in zaal “De Zwaan” te Olmen. 
Hier legt de heemkundige kring extra de nadruk op de band tussen de familie en Olmen.

Van 4 maart tot 14 maart is de tentoonstelling te zien in de Kruierie te Balen. 
Hier legt men meer de nadruk op het  werk van de “Geneeskundig agent”.

PRAKTISCH
In Olmen
·      3 maart van 10u tot 18u
·      Zaal De Zwaan, Olmense Markt

In centrum Balen
·      4 maart tot 14 maart, tijdens de openingsuren van Vrijetijdscetrum De Kruierie
·      De Kruierie
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Lidmaatschap 2013.
Voor de onveranderde €25 biedt Heemkunde Gouw Antwerpen aan :

5.1. Verzekering B.A.

1.1 “Verzekering Burgelijke Aansprakelijkheid vrijwilligerswerk”

Zie Gouwtijdingen december 2012

5.2. Gouwtijdschrift

Vier nummers van het Gouwtijdschrift. 200blz. heemkundige bijdragen.

5.3. Gouwtijdingen

Maandelijks gratis digitale Gouwtijdingen : mededelingen, kringactiviteiten, weetjes.

5.4. Lidgeld

Lidgeld : €25,00 per kring
Heemkunde Gouw Antwerpen vzw  • Ond.nr. : 0 408 661 097  •  Rek.nr. : 734-3412040-74

Voor de aangesloten verenigingen : LIDGELD 2013 = 25,00 Euro

Beste lezer,
Met het jaareinde in zicht zou ik uw medewerking willen vragen om het jaarlijks lidgeld 
voor de vereniging te innen. Gelieve daarom dit document zo snel mogelijk te bezorgen 
aan de persoon die in uw vereniging belast is met de financiële zaken of aan een ander 
bestuurslid die op een efficiënte wijze hierin kan tussenkomen. Hartelijk dank!

Beste financieel verantwoordelijke,

Het lidgeld voor 2013 bedraagt, zoals voor 2009, 2010, 2011 en 2012, 25,00 €.
Ik zou het ten zeerste op prijs stellen mocht u dit eerstdaags op onze rekening storten, met
vermelding van de vereniging en het jaar of de jaren waarop de betaling betrekking heeft.
Indien de kring bijkomende abonnementen (15,00 €) voor sommige kringlkeden neemt en 
wenst dat het tijdschrift naar het persoonlijk adres verstuurd wordt, dan is het aan te raden 
mij dit in een apart bericht te melden.
Enkele kringen (zie adresetiket) zijn nog steeds niet in orde met het lidgeld voor 2012!
Ik wens u en uw kring het allerbeste toe voor 2013!

Ward De Preter - penningmeester
warddepreter@hotmail.com
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5.5. Bijkomend abonnement Gouwtijdschrift
Bijkomend individueel abonnement op Gouwtijdschrift : €15,00 als documentatie
voor kringleden.   •    Als geschenk aan belangstellende kennissen.

Heemkunde Gouw Antwerpen vzw  •  Ond.nr. : 0 408 661 097  •  Rek.nr. : 734-3412040-74

Voor de persoonlijke abonnees : ABONNEMENT 2013 = 15,00 Euro

Beste lezer,
Met het jaareinde in zicht zou ik u willen vragen om uw persoonlijk abonnement te 
hernieuwen. Het abonnementsgeld voor 2013 bedraagt, zoals voor 2009, 2010, 2011 en 
2012, 15,00 Euro. Ik zou het ten zeerste op prijs stellen mocht u dit eerstdaags op onze 
rekening storten, met vermelding van uw naam en het jaar of de jaren waarop de betaling 
betrekking heeft.
Indien uw abonnement door uw kring betaald wordt gelieve dit dokument dan zo snel 
mogelijk te bezorgen aan de persoon die in uw vereniging belast is met de financiële 
zaken of aan een ander bestuurslid die op een efficiënte wijze hierin kan tussenkomen.
Hartelijk dank!   Ik wens u en uw familie het beste toe voor 2013!

Ward De Preter - penningmeester • warddepreter@hotmail.com

5.6. Webstek Heemkunde Gouw Antwerpen
Voorzitters, secretarissen, webmeesters : even uw (grote) aandacht.

De webstek van Heemkunde Gouw Antwerpen is 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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5.7. 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 maart 2013: 

 mededelen ten laatste in de laatste week van februari 2013.

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

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

raadplegen om dan gegevens te gaan plukken.

Bij voorbaat dank voor de vrijwillige medewerking.

5.8. Gouwtijdingen

Deze worden nu digitaal toegestuurd.

Gezien de groeiende omvang van de mededelingen en de daarmee samengaande

zware bestanden, stellen sommige leden volgende vraag : 

Is het niet voldoende dat de Gouwtijdingen raadpleegbaar zijn op de webstek?

In dat geval kunnen de Gouwtijdingen daar geraadpleegd. 

Wat denken de kringen van HKGA hierover?

Graag uw meningen.

Reeds verschillende kringen antwoordden dat de Gouwtijdingen kunnen raadplegen op 

de webstek van de Gouw een oplossing is om de computerbestemmeling niet te 

overbelasten.

Wel zou vanuit de Gouw een e-bericht gezonden worden aan elke bestemmeling op het 

ogenblik dat de Gouwtijdingen beschikbaar zijn op de webstek.

De bestemmelingen die toch graag over een gedrukt exemplaar beschikken kunnen dit 

afdrukken vanaf de webstek.
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6. Programma HKGA 2013

 
PROGRAMMA HKGA - Eerste halfjaar

 
1. Boek Wereldoorlog I
 (zie Gouwtijdingen augustus 1.2.)

2. Gouwdag algemene ledenvergadering
 • Datum : 23 maart 2013
 • Plaats : Poppel
 • Programma : HKGA 50jaar

3. Heemkundezondagen 
 2 - 9 - 16 juni 2013.
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7. Heemkundig nieuws

7.1. Red de Charlesville

REDDING CHARLESVILLE: ALLE PUZZELSTUKKEN LIGGEN KLAAR

Extra Getijden - Belgisch Investeringsdossier Charlesville - 20 januari 2013

De Charlesville in Rostock, 3 januari 2013

In afspraak met de Duitse deelstaat 
Mecklenburg-Vorpommern speelde 
Watererfgoed Vlaanderen het klaar op één week 
tijd een investeringsdossier voor te bereiden 
voor de terugkeer van de laatste Kongoboot 
Charlesville. Daarin hebben zich twee private 
investeerders aangemeld. Bovendien spraken 
binnen een tijdspanne van drie dagen meer dan 
60 organisaties hun steun uit voor een manifest 
voor de redding van het unieke schip. 
We danken alle steunverleners van ganser harte. 
Je kan doorklikken naar ons persbericht van 
vandaag en naar het manifest. 
Er is ook uitleg op de Antwerpse Televisie ATV en 
op de nationale Radio 1.

Mogen we jullie vragen dat al wie enigzins mee kan bijdragen tot het behoud van 
onze laatste “Congoboot” hier zijn schouders zou onderzetten.
Hij is even belangrijk voor Antwerpen als de Red Star Line, misschien zelfs nog 
belangrijker.

Verder info : http://www.vvia.be/Standpunten/Charlesville.htm
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7.2. Uitnodiging
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7.3. Voorstelling CD - Potgrond

Betreft: Uitnodiging CD voorstelling POTGROND                                                                            

Geachte Mevrouw, 
Geachte Heer,

De CD met stads-en dorpsliederen is klaar…. 
En hij heet  POTGROND, dit om te wijzen naar de verwevenheid van deze liederen met de 
bodem waarop ze ontstaan zijn en ingeworteld bleven.
Hij bevat 24 liederen uit 23 verschillende gemeenten van de provincie Antwerpen en 
kwam tot stand dankzij de inbreng van de provincie Antwerpen en de realisatie  door de 
vzw “Ter Speelbergen –Heem –Dr Jozef Weyns “, ondersteund door vzw Kempens 
Landschap.

De CD wordt aan de wereld voorgesteld op zondagvoormiddag  3 februari 2013 in het  
complex der Zusters Ursulinnen om 10.30u in zaal Oratorium, 
Bosstraat 9 te 2861 O-L-V-Waver.
Dit zal gebeuren met enkele  korte toespraken  door eerste gedeputeerde en 
gedeputeerde van cultuur Luk Lemmens, initiatiefnemer  eregedeputeerde en voorzitter 
van Heemkunde Gouw Antwerpen Ludo Helsen  en realisator  van de CD  Leen Helsen, 
telkens afgewisseld met de uitvoering van enkele liederen.
Tot slot zal aan de eerste gedeputeerde en aan de  burgemeesters van de gemeenten der 
opgenomen liederen de CD worden aangeboden.

Vermits U behoort tot de mensen die aan het tot stand komen van de CD, in welke 
hoedanigheid ook tussen 2009 en nu, hebben meegewerkt nodigen wij U en Uw partner 
graag op deze plechtigheid uit alsmede op de receptie die erop volgt.

Teneinde het aantal aanwezigen min of meer te kunnen inschatten, vragen wij u voor 
30 januari 2013 een seintje te geven aan Katelijne Weyns op katelijne.weyns@gmail.com.  
Het zou ons uitermate plezier doen U bij deze gelegenheid te mogen ontmoeten op 
3 februari,

Met genegen hoogachting, 
Ludo Helsen
eregedeputeerde


