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2.15.  HK Taxandria - Turnhout

Heropening Taxandriamuseum  

Na de Turnhout 2012-tentoonstelling ‘Turnhout Terminus Turnhout Centraal’ nam het 
Taxandriamuseum een adempauze voor een nieuwe start. Eind april heropende het mu-
seum in stijl met het  concept: ‘Hotel Taxandria’. 

In dit fictieve hotel verblijven een aantal historische figuren die de geschiedenis van Turn-
hout en de regio illustreren. Naast het hert  Hendrik Wiske van He(e)rtum, ontmoet je er 
in deze eerste fase de ‘Vrouwen van Turnhout’: Maria van Brabant, Maria van  Hongarije,  
Amalia van Soms en Maria Van Zimmeren. Speciaal hiervoor werden drie monumentale 
17de eeuwse schilderijen uit het burgemeesterskabinet naar het museum verhuisd.  Geen 
koud kunstje.

Tegelijkertijd startte de tijdelijke tentoonstelling ‘Project-i’. Deze expo toont glasplaten 
uit collecties van het Stadsarchief en het Heilig Graf. De pareltjes werden gebruikt in het 
onderwijs, maar hadden evengoed een animerende functie. Tom Woestenborghs laat een 
staaltje hedendaagse projectiekunst zien. Kom dat zien!

Lopende tentoonstellingen :

- ‘Kunnen speelkaarten vliegen? En andere veelgestelde vragen.’ Tot 31 oktober 2013 in het 
Nationaal Museum van de Speelkaart
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2.16.  HK De Drie Rozen - ‘s Gravenwezel

 

 
___________________________________________________________________ 

 
ACTIVITEITEN VAN HEEMKRING DE DRIE ROZEN 

OKTOBER 2013 
 
 
 
 OPENDEUR MUSEUM 

 Zondag 6 oktober 2013– van 10 tot 18 uur. 
10.00u – 18.00u  Opendeur museum met regelmatige rondleidingen 
10.00u – 18.30u  Cafetaria voor iedereen open 

(pannenkoeken van 14.00 tot 18.00u) 
 Vanaf 14 uur: rummikubben, ook voor beginners. 

 
 
 
 
 WANDELEN 

WANDELEN OP DONDERDAG  
Vertrekuur: 13.45u!! Aan Heemhuisjes – Kerkstraat 41-45, ’s-Gravenwezel 
Wandelprogramma voor oktober 2013 (onder voorbehoud van eventuele 
wijzigingen) 

  03/10/13  Verrassingstocht 
  10/10/13  Wuustwezel Engels Pad   8 km 
  17/10/13  Brecht  Centrumpad   8 km 
  24/10/13  Rijkevorsel Gammerspad   7,5 km 
  31/10/13  Zandhoven Knooppuntenpad  7,5 km 

Voor eventuele bijkomende inlichtingen: André Brees, tel. 03/658.78.52 – Maurice 
Van Nuffel, tel.: 03/658.87.50.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Heemkring 
De Drie Rozen 

vzw 

Kerkstraat 41 - 45 
2970 ‘s-Gravenwezel 
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2.17.  HK De Brakken - Oelegem

Molenzondag

Waar?   Stenen Molen Oelegem
Wanneer?   27/10/2013 van 14u00 tot 17u00
Toegang?   Gratis

Onder begeleiding van de molenaars kunt u de molen bezoeken

Molenzondag

Waar?   Stenen Molen Oelegem
Wanneer?   24/11/2013 van 14u00 tot 17u00
Toegang?   Gratis

Onder begeleiding van de molenaars kunt u de molen bezoeken

Kijk ook naar :
www.debrakken.be
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2.18.  HK Klein-Brabant

Vereniging voor Heemkunde in Klein-Brabant vzw 

Publicaties 2013 

Informatiebrochure

1 juli 2013 

1
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2.19.  Vrienden Zoerselbos

Agenda 2013
De Vrienden van het Zoerselbos en de natuurgidsen organiseren regelmatig activiteiten 
voor het brede publiek.
De belangrijkste zijn de geleide wandelingen en “het Zomerfeest” en “Haringfeest” .
Voorts worden er ook nog beheersdagen in het Heiblok georganiseerd. 

Soms zijn er voordrachten of dia-avonden.
Al deze activiteiten hebben tot doel het publiek kennis te laten maken met de natuur en meer bepaald met die in 
het Zoerselbos. 

THEMA  WANDELINGEN :

6  oktober           - paddenstoelen op kindermaat
3  november         - nog niet bepaald
1  december - verwondering

Afspraak voor vertrek is telkens om 14u,
aan het bezoekerscentrum .

Laarzen  aanbevolen!

De wandelingen in het kader van de week van het bos:

Zondag 13 en 20 oktober 2013 om 14u,
aan het bezoekerscentrum.

Meer informatie over al deze activiteiten kan je steeds bekomen, 
door ons te contacteren
of kom langs in het bezoekerscentrum.

Week van het Bos
Elk jaar organiseert de Vereniging voor Bos in Vlaanderen (VBV) tijdens de maand oktober een ‘Week van het Bos’
Onze vereniging is van in het begin een van de deelnemers aan deze week die de aandacht wil vestigen op de 
waarde van onze bossen.
Wij doen dit jaar mee met twee geleide wandelingen, die het bos als thema hebben.

Week van het Bos 2013 ( zondag 13 t.e.m. zondag 20 oktober) 
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2.20. HK Adriaen Ghys - Vosselaar

Activiteitenoverzicht :

07.10.2013 Open archiefdag
11.10.2013 Markant
13.10.2013 Ruilclub
15.10.2013 Kookcursus
04.11.2013 Open archiefdag
07.11.2013 Kaartwedstrijden
08.11.2013 QUIZ
10.11.2013 Ruilclub
14.11.2013 Kaartprijkamp (slagen halen)
21.11.2013 Kaartwedstrijden
24.11.2013 Volleybalwedstrijd Heren 1ste Nationale
26.11.2013 Kookcursus
02.12.2013 Open archiefdag
05.12.2013 Kaartprijkamp (slagen halen)
08.12.2013 Ruilclub
08.12.2013 Volleybalwedstrijd Heren 1ste Nationale
22.12.2013 Volleybalwedstrijd Heren 1ste Nationale

Gemeentehuis Vosselaar
Cingel 7 - 2350 Vosselaar
tel. 014-60 08 20
fax 014-61 54 21
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2.21. HK Rijkevorsel

Opening museum Rijkevorsel 2013:

LAATSTE ZONDAG VAN DE MAAND (14.00 tot 17.00 uur)
Toegang gratis
Molenstraat 5
2310 Rijkevorsel

27 oktober 2013
24 november 2013
29 december 2013
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2.22. HK Scilla - Schilde

Daguitstap	  –	  Rotselaar	  
6	  oktober	  2013	  

	  
	  
	  
	  

PROGRAMMA	  VOORMIDDAG	  
In	  het	  spoor	  van	  Frans	  De	  Beukeleer	  
	  
Frans	   de	   Beukeleer	   (en	   niet	   De	   Beuckeleer	  
zoals	   de	   straatnaam	   doet	   vermoeden)	   is	   de	  
eerste	   Schildense	   gesneuvelde	   van	   WOI	   (†	  
18.09.1914).	   Met	   onze	   eigen	   gids	   Rudy	  
Hertogs	   volgen	  we	   zijn	  militaire	   tocht	   tot	   in	  
Rotselaar	   waar	   hij	   sneuvelde	   tijdens	   de	  
belangrijke	   slag	   om	   de	   molen.	   	   	   We	   rijden	  
langs	   Broechem	   en	   Lier,	   de	   voor	   Schilde	  
dichtstbijzijnde	   plaatsen	   waar	   gevochten	  
werd.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

09.00u	   	  	  	  	  	  
	  
	  
10.00u	  	  	  	  	  
10.45u	  	  	  	  	  
11.15u	  	  	  	  
	  
	  
12.00u	  	  	   

Vertrek	  aan	  het	  Dienstencentrum	  	  
Via	  Broechem	  en	  Lier	  naar	  Veltem-‐
Beisem.	  
Bezoek	  militair	  kerkhof	  Veltem-‐Beisem	  
Koffie	  in	  Rotselaar	  
Bezoek	  aan	  de	  molen	  en	  het	  monument	  	  
voor	  de	  geneuvelden.	  Uitleg	  over	  de	  slag	  
aan	  de	  Molen.	  
Middagmaal	  in	  Rotselaar;	  stoofvlees	  of	  
koninginnenhapje	  met	  frietjes	  en	  
groenten.	  
 

PROGRAMMA	  NAMIDDAG	  
Wezemaals	  wijnarrangement	  

13.30u	   	  	  
	  
14.00u	   	  	  
15.30u	   	  
16.15u	   	  
17.15u	   	  	  	  	  	  

Bezoek	  aan	  bezoekerscentrum	  met	  	  	  	  
multi-‐mediavoorstelling	  Hageland	  	  
Wandeling	  langs	  de	  wijngaarden	  	  
Degustatie	  Hagelandse	  wijnen	  
Vertrek	  
Aankomst	  Schilde	  	  	  	  	  	  
 

 
KOSTPRIJS	  	   Leden	  	  31€	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Niet-‐leden	  	  	  	  	  	  	  	   35€	  	  	  	  	  
(bus,	  vergoeding	  gids	  en	  maaltijd	  inbegrepen	  -‐	  	  dranken	  tijdens	  de	  maaltijd	  zijn	  niet	  inbegrepen)	  
INSCHRIJVING	  uiterlijk	  op	  30	  september	  2013	  

- via	  heemkringscilla@gmail.com	  ;	  johan.van.puyenbroeck2@telenet.be	  	  of	  www.scilla.be	  
- telefonisch	  bij	  Paul	  Vekemans	  (03	  383	  52	  17)	  of	  Johan	  Van	  Puyenbroeck	  (0474	  73	  73	  87)	  

BETALING	  
- op	  rek.	  nr.	  363-‐0148138-‐59	  	  (IBAN	  	  BE84	  3630	  1481	  3859)	  van	  heemkring	  Scilla	  
- contant	  bij	  Paul	  Vekemans	  of	  Johan	  Van	  Puyenbroeck	  
- Opgelet!	  	  Vol	  is	  vol!	  Gelieve	  pas	  geld	  te	  storten	  nadat	  wij	  uw	  inschrijving	  hebben	  bevestigd!	  	  
- Gelieve	  op	  het	  stortingsformulier	  de	  naam	  te	  vermelden	  waaronder	  u	  hebt	  ingeschreven.	  
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Het	  Middeleeuwse	  Wereldbeeld	  
voordracht	  door	  André	  De	  Laet	  

 

ver	   de	   middeleeuwen	   blijven	   hardnekkige	   vooroordelen	   de	   ronde	   doen.	  
Meestal	  dateren	  die	  vooroordelen	  nog	  uit	  de	  19de	  eeuw	  en	  zoals	  onkruid	  blijken	  ze	  bijzonder	  moeilijk	  uit	  
te	   roeien.	   Nochtans	   is	   die	   periode	   erg	   bepalend	   geweest	   voor	   de	   wijze	   waarop	   wij	   onszelf	   vandaag	  
begrijpen	  omdat	  de	  middeleeuwen	  veel	  meer	  waren	  dan	  enkel	  een	  brug	  tussen	  Oudheid	  en	  humanisme	  
(wat	  de	  naam	  "middeleeuwen"	  toch	  suggereert).	  
Om	  in	  de	  belevingswereld	  van	  de	  middeleeuwers	  te	  duiken,	  gebruiken	  we	  een	  bevoorrechte	  historische	  
bron:	   de	   artistieke	   productie	   van	   die	   periode.	   Als	   we	   inzicht	   krijgen	   in	   hoe	   de	   middeleeuwers	   kunst	  
waardeerden,	  begrijpen	  we	  meteen	  hoe	  anders	  dan	  wij	  onze	  voorouders	  ruimte	  en	  tijd	  beleefden.	  Maar	  
omdat	   de	   middeleeuwen	   een	   volledig	   millennium	   bestrijken,	   hebben	   wij	   uiteraard	   oog	   voor	   de	  
ingrijpende	  evolutie	  die	   zich	   toen	  voltrok.	   Zo	   leren	  de	  kunstwerken	  ons	  ook	  hoe	  de	  middeleeuwers	  de	  
basis	   legden	   voor	   het	   huidige	   individualisme	   en,	   gepaard	   daaraan,	   voor	   het	   moderne	   tijdsgevoel	   (de	  
uitvinding	  van	  de	  mechanische	  klok	  is	  niet	  toevallig	  een	  van	  de	  talloze	  middeleeuwse	  vernieuwingen).	  
Er	   is	  dus	  oog	  voor	  continuïteit	  en	  verandering,	  zowel	  binnen	  de	  duizendjarige	  middeleeuwen	  als	  tussen	  
de	  middeleeuwen	  en	  onszelf.	  
	  

Wanneer?	  	   Maandag	  21	  oktober	  2013	  om	  20.00u	  

Waar?	  	   Gemeentehuis	  Schilde	  –	  Grote	  Zaal	  –	  Brasschaatsebaan	  30,	  Schilde	  

Prijs?	   	   Gratis	  voor	  leden	  –	  niet-‐leden	  betalen	  €1	  
	  

Sprookjeswandeling	  
	  
	  
	  

Ook	  dit	  jaar	  worden	  de	  allerkleinsten	  niet	  over	  het	  hoofd	  gezien	  en	  organiseert	  Scilla	  een	  
sprookjeswandeling.	  

Benieuwd	  wat	  er	  jullie	  dit	  jaar	  te	  wachten	  staat?	  
	  

Wanneer?	  	   Zaterdag	  2	  november	  	  2013	  om	  18.00u	  

Waar?	  	   Orangerie	  (Schildepark)	  –	  De	  Pont	  45,	  Schilde	  

Prijs?	   	   Leden	  betalen	  €2	  –	  niet-‐leden	  betalen	  €3	  

	   	   Inschrijving	  ter	  plaatse.	  

Honden	  zijn	  niet	  toegelaten!	  
	  
	  
	  

____________________________________________________________________________ 
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Tot	  in	  de	  eeuwigheid,	  Amen.	  
Allerheiligenconcert	  –	  rouwen	  doorheen	  de	  tijd	  

	  

	  
	  

De	  muziekgroep	  van	  Scilla	  ging	  aan	  de	  slag	  met	  doodgaan,	  rouwen,	  afscheid	  nemen.	  
Dit	  thema	  zal	  belicht	  worden	  aan	  de	  hand	  van	  muziek	  en	  vertellingen	  uit	  verschillende	  eeuwen.	  

We	  vertrekken	  bij	  de	  Kelten,	  staan	  stil	  bij	  Renaissance,	  Barok	  en	  Romantiek	  	  
om	  uiteindelijk	  bij	  de	  volksmuziek	  aan	  te	  komen.	  

Het	  thema	  wordt	  ook	  verder	  uitgewerkt	  in	  een	  tentoonstelling	  
	  die	  voor	  en	  na	  de	  optredens	  toegankelijk	  is.	  

	  
De	  opbrengst	  van	  deze	  optredens	  zal	  ook	  dit	  jaar	  weer	  aan	  een	  goed	  doel	  geschonken	  worden.	  Het	  project	  dat	  Scilla	  

selecteerde	  financiert	  het	  middelbaar	  onderwijs	  in	  Indonesië	  en	  wordt	  gesteund	  en	  opgevolgd	  door	  	  
de	  Paters	  van	  scheut	  en	  de	  Indonesische	  Gemeenschap	  in	  onze	  contreien.	  

	  

Wij	  hopen	  jullie	  massaal	  te	  mogen	  verwelkomen	  op	  deze	  muzikale	  reis!	  
	  

Vrijdag	  1	  november	  2013	  om	  20.00u	  
Zondag	  3	  november	  2013	  om	  16.00u	  

	  
Kerk	  Sint-‐Guibertus,	  
Kerkplein,	  Schilde	  

Vroege	  vogels	  wordt	  de	  mogelijkheid	  gegeven	  om	  (onder	  voorbehoud	  van	  de	  weersomstandigheden)	  	  
de	  kerk	  te	  betreden	  via	  de	  crypte	  –	  deze	  toegang	  wordt	  respectievelijk	  	  

om	  19.45	  en	  15.45u	  gesloten.	  
	  

Voorverkoop:	  €8	  
Aan	  de	  kassa:	  €10	  

	  
Kaarten	  zijn	  verkrijgbaar	  bij:	  

Beenhouwerij	  Anthoni	  -‐	  Kerkplein	  7,	  Schilde	  
Drufo	  -‐	  Schoolstraat	  28,	  Schilde	  

Bakkerij	  Fransen	  -‐	  Turnhoutsebaan	  247,	  Schilde	  
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Onze	   rasvertellers	   laten	  u	   kennismaken	   -‐	   in	  woord	  en	  beeld	   -‐	  met	  
wat	  zij	  vroeger	  moesten	  doen	  om	  aan	  hun	  dagelijks	  brood	  en	  ander	  
eten	  te	  geraken.	  
	  

Wat	  waren	  de	  voorlopers	  van	  de	  diepvries,	  de	  microgolfoven	  en	  de	  
broodmachine?	   Haalde	   men	   zijn	   vlees	   toen	   ook	   al	   bij	   de	  
beenhouwer?	   	   Hoe	   kon	   men	   overleven	   zonder	   pizzeria	   en	  
meeneemchinees?	  

Beleef	  mee	  de	  culinaire	  sfeer	  van	  vroeger.	  
	  

Wanneer?	  	   Dinsdag	  19	  november	  2013	  om	  20.00u	  

Waar?	  	   Zaal	  De	  Wip,	  Speelhofdreef	  4	  -‐	  Schilde	  

Prijs?	   	   Gratis	  voor	  leden	  –	  niet-‐leden	  betalen	  €1	  
	  
	  
	  

 

	  

	  
	  

AVONDUITSTAP	  
POPPENTHEATER	  VAN	  CAMPEN	  

7	  december	  2013	  
 

Nog	  nooit	   gehoord	  van	  poppentheater	  Van	  Campen?	  Vorig	   jaar	   te	   laat	   ingeschreven?	   Je	  weet	  niet	  
wat	  je	  mist!	  Theater	  Van	  Campen	  is	  één	  van	  de	  Poesje-‐theaters	  van	  Antwerpen.	  De	  Neus,	  de	  Schele	  
en	  den	  Bult	  zijn	  dus	  van	  de	  partij.	  Groot	  verschil	  met	  de	  andere	  Poesje	  is	  het	  feit	  dat	  de	  stangpoppen	  
bij	   Van	   Campen	   veel	   kleiner	   zijn	   en	   veel	   fijner	   afgewerkt.	   Ze	   bewegen	   ook	   veel	   echter	   dan	   hun	  
grotere	   broers.	   Je	   vergeet	   gewoon	   dat	   je	   naar	   poppen	   aan	   het	   kijken	   bent.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Scilla	  heeft	  heel	  de	  zaal	  afgehuurd.	  We	  zijn	  dus	  onder	  vrienden	  voor	  :	  

CHRISTOFFEL	  PLANTIJN	  

Een prachtig spektakel over de bekendste drukker uit 
Antwerpen. Mooie decors die tot 
in de kleinste details naar de 
werkelijkheid zijn nagemaakt. 
Zelfs de drukpers van Plantijn  
werkt echt op de scène. Twee uur 
lachen verzekerd met de Schele 
en den Bult.  

 

DAGELIJKSE	  KOST	  VAN	  VROEGER	  
Vertelavond 

 

 
 

	  
	  
KOSTPRIJS	  	  
Leden	  	  	   8€	  	  	  	  	   	  	  
Niet-‐leden	  	  	  	  	  	  	  10€                                                                           	  
	  

INSCHRIJVING	  	  zolang	  de	  voorraad	  strekt!	  
- via	  www.scilla.be;	  heemkringscilla@gmail.com	  of	  johan.van.puyenbroeck2@telenet.be	  
- telefonisch	  bij	  Paul	  Vekemans	  (03	  383	  52	  17)	  of	  Johan	  Van	  Puyenbroeck	  (0474	  73	  73	  87)	  

 

GELIEVE	  PAS	  TE	  BETALEN	  NADAT	  UW	  INSCHRIJVING	  DOOR	  ONS	  WERD	  BEVESTIGD	  !	  
	  

BETALING	  
- op	  rek.	  nr.	  363-‐0148138-‐59	  	  (IBAN	  	  BE84	  3630	  1481	  3859)	  van	  heemkring	  Scilla	  
- contant	  bij	  Paul	  Vekemans	  of	  Johan	  Van	  Puyenbroeck	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heemkundige	  Kring	  Scilla	  	  heeft	  het	  genoegen	  jullie	  allen	  uit	  te	  nodigen	  op	  haar	  2de	  Stambomendag.	  
Hoe	   begin	   je	   aan	   een	   stamboom?	   Wil	   je	   eens	   bekijken	   hoever	   anderen	   al	   geraakt	   zijn	   met	   de	  
stamboom	  van	  hun	  familie?	  Zoek	  je	  gegevens	  over	  je	  familie?	  Kom	  dan	  naar	  onze	  genealogische	  dag.	  
	  

Met	  de	  steun	  van	  verscheidene	  heemkundige	  kringen	  uit	  de	  buurgemeenten,	  
de	  Vlaamse	  Vereniging	  voor	  Familiekunde	  Antwerpen,	  Kempen	  en	  Mechelen,	  	  bestaat	  de	  mogelijkheid	  
dat	   belangstellenden	   voor	   familiekunde	   opzoekingen	   kunnen	   verrichten	   in	   bewerkingen	   van	  
parochieregisters	   en	   burgerlijke	   stand	   van	   de	   provincie	   Antwerpen,	   boeken	   kunnen	   aanschaffen	   en	  
vragen	  kunnen	  stellen	  betreffende	  genealogie	  of	  stamboomonderzoek.	  
	  

Er	   bestaat	   tevens	  de	  mogelijkheid	  om	   fotokopieën	  of	   digitale	   foto’s	   te	  maken	  en	   een	   cafetaria	   is	   de	  
ganse	  dag	  geopend	  voor	  de	  bezoekers.	  
	  
Wij	  hopen	  alvast	  op	  een	  talrijke	  opkomst!	  

	   STAMBOMENDAG 
 

Wanneer?	  	   Zondag	  24	  november	  2013	  	  

tussen	  10.00u	  en	  17.00u	  	  

Waar?	  	   Zaal	  De	  Wip,	  Speelhofdreef	  4	  -‐	  Schilde	  

Prijs?	   	   Deelnemen	  kost	  €1	  
	  

Meer	  informatie?	  
genealogie@scilla.be	  
Marietta	  Kersemans,	  Oelegemsteenweg	  11,	  Schilde	  
03	  385	  29	  61	  	  of	  	  mariettakersemans@skynet.be	  
Wilfried	  Taeymans,	  Pastorijdreef	  33,	  Schilde	  
Wilfried.taeymans@skynet.be	  
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Onze	   rasvertellers	   laten	  u	   kennismaken	   -‐	   in	  woord	  en	  beeld	   -‐	  met	  
wat	  zij	  vroeger	  moesten	  doen	  om	  aan	  hun	  dagelijks	  brood	  en	  ander	  
eten	  te	  geraken.	  
	  

Wat	  waren	  de	  voorlopers	  van	  de	  diepvries,	  de	  microgolfoven	  en	  de	  
broodmachine?	   Haalde	   men	   zijn	   vlees	   toen	   ook	   al	   bij	   de	  
beenhouwer?	   	   Hoe	   kon	   men	   overleven	   zonder	   pizzeria	   en	  
meeneemchinees?	  

Beleef	  mee	  de	  culinaire	  sfeer	  van	  vroeger.	  
	  

Wanneer?	  	   Dinsdag	  19	  november	  2013	  om	  20.00u	  

Waar?	  	   Zaal	  De	  Wip,	  Speelhofdreef	  4	  -‐	  Schilde	  

Prijs?	   	   Gratis	  voor	  leden	  –	  niet-‐leden	  betalen	  €1	  
	  
	  
	  

 

	  

	  
	  

AVONDUITSTAP	  
POPPENTHEATER	  VAN	  CAMPEN	  

7	  december	  2013	  
 

Nog	  nooit	   gehoord	  van	  poppentheater	  Van	  Campen?	  Vorig	   jaar	   te	   laat	   ingeschreven?	   Je	  weet	  niet	  
wat	  je	  mist!	  Theater	  Van	  Campen	  is	  één	  van	  de	  Poesje-‐theaters	  van	  Antwerpen.	  De	  Neus,	  de	  Schele	  
en	  den	  Bult	  zijn	  dus	  van	  de	  partij.	  Groot	  verschil	  met	  de	  andere	  Poesje	  is	  het	  feit	  dat	  de	  stangpoppen	  
bij	   Van	   Campen	   veel	   kleiner	   zijn	   en	   veel	   fijner	   afgewerkt.	   Ze	   bewegen	   ook	   veel	   echter	   dan	   hun	  
grotere	   broers.	   Je	   vergeet	   gewoon	   dat	   je	   naar	   poppen	   aan	   het	   kijken	   bent.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Scilla	  heeft	  heel	  de	  zaal	  afgehuurd.	  We	  zijn	  dus	  onder	  vrienden	  voor	  :	  

CHRISTOFFEL	  PLANTIJN	  

Een prachtig spektakel over de bekendste drukker uit 
Antwerpen. Mooie decors die tot 
in de kleinste details naar de 
werkelijkheid zijn nagemaakt. 
Zelfs de drukpers van Plantijn  
werkt echt op de scène. Twee uur 
lachen verzekerd met de Schele 
en den Bult.  

 

DAGELIJKSE	  KOST	  VAN	  VROEGER	  
Vertelavond 

 

 
 

	  
	  
KOSTPRIJS	  	  
Leden	  	  	   8€	  	  	  	  	   	  	  
Niet-‐leden	  	  	  	  	  	  	  10€                                                                           	  
	  

INSCHRIJVING	  	  zolang	  de	  voorraad	  strekt!	  
- via	  www.scilla.be;	  heemkringscilla@gmail.com	  of	  johan.van.puyenbroeck2@telenet.be	  
- telefonisch	  bij	  Paul	  Vekemans	  (03	  383	  52	  17)	  of	  Johan	  Van	  Puyenbroeck	  (0474	  73	  73	  87)	  

 

GELIEVE	  PAS	  TE	  BETALEN	  NADAT	  UW	  INSCHRIJVING	  DOOR	  ONS	  WERD	  BEVESTIGD	  !	  
	  

BETALING	  
- op	  rek.	  nr.	  363-‐0148138-‐59	  	  (IBAN	  	  BE84	  3630	  1481	  3859)	  van	  heemkring	  Scilla	  
- contant	  bij	  Paul	  Vekemans	  of	  Johan	  Van	  Puyenbroeck	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heemkundige	  Kring	  Scilla	  	  heeft	  het	  genoegen	  jullie	  allen	  uit	  te	  nodigen	  op	  haar	  2de	  Stambomendag.	  
Hoe	   begin	   je	   aan	   een	   stamboom?	   Wil	   je	   eens	   bekijken	   hoever	   anderen	   al	   geraakt	   zijn	   met	   de	  
stamboom	  van	  hun	  familie?	  Zoek	  je	  gegevens	  over	  je	  familie?	  Kom	  dan	  naar	  onze	  genealogische	  dag.	  
	  

Met	  de	  steun	  van	  verscheidene	  heemkundige	  kringen	  uit	  de	  buurgemeenten,	  
de	  Vlaamse	  Vereniging	  voor	  Familiekunde	  Antwerpen,	  Kempen	  en	  Mechelen,	  	  bestaat	  de	  mogelijkheid	  
dat	   belangstellenden	   voor	   familiekunde	   opzoekingen	   kunnen	   verrichten	   in	   bewerkingen	   van	  
parochieregisters	   en	   burgerlijke	   stand	   van	   de	   provincie	   Antwerpen,	   boeken	   kunnen	   aanschaffen	   en	  
vragen	  kunnen	  stellen	  betreffende	  genealogie	  of	  stamboomonderzoek.	  
	  

Er	   bestaat	   tevens	  de	  mogelijkheid	  om	   fotokopieën	  of	   digitale	   foto’s	   te	  maken	  en	   een	   cafetaria	   is	   de	  
ganse	  dag	  geopend	  voor	  de	  bezoekers.	  
	  
Wij	  hopen	  alvast	  op	  een	  talrijke	  opkomst!	  

	   STAMBOMENDAG 
 

Wanneer?	  	   Zondag	  24	  november	  2013	  	  

tussen	  10.00u	  en	  17.00u	  	  

Waar?	  	   Zaal	  De	  Wip,	  Speelhofdreef	  4	  -‐	  Schilde	  

Prijs?	   	   Deelnemen	  kost	  €1	  
	  

Meer	  informatie?	  
genealogie@scilla.be	  
Marietta	  Kersemans,	  Oelegemsteenweg	  11,	  Schilde	  
03	  385	  29	  61	  	  of	  	  mariettakersemans@skynet.be	  
Wilfried	  Taeymans,	  Pastorijdreef	  33,	  Schilde	  
Wilfried.taeymans@skynet.be	  
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Zaterdag	  15	  en	  22	  februari	  	  2014	  	  om	  19.00u	  
WINTERWANDELING	  MET	  DINER	  

 
Naar	  jaarlijkse	  traditie	  organiseren	  we	  in	  het	  begin	  van	  een	  nieuw	  werkjaar	  	  

een	  winterwandeling	  met	  diner.	  
	  

Onze	  koks	  stellen	  u	  dit	  jaar	  opnieuw	  een	  heerlijk	  menu	  voor:	  
 

Aperitief	  met	  hapjes	  
Warm	  gerookte	  zalm	  met	  paprikacoulis	  

Witloofsoep	  met	  beuling	  
Kalkoengebraad	  met	  groene	  pepersaus,	  broccoli	  en	  groentepuree	  

Scillakoffie	  extra	  
 

Tussen	  hoofd-‐	  en	  nagerecht	  kan	  u	  deelnemen	  aan	  een	  korte	  wandeling	  onder	  begeleiding	  van	  	  
Paul	  Vekemans	  die	  u	  onderweg	  enkele	  “waar	  gebeurde”	  verhalen	  zal	  vertellen.	  

 

Kostprijs:	  €39	  -‐	  dranken	  niet	  inbegrepen	  
Locatie:	  Heemhuis	  Scilla,	  Alfons	  Van	  den	  Sandelaan	  4	  -‐	  Schilde	  
Maximum	  55	  personen,	  dus	  snel	  inschrijven	  is	  de	  boodschap.	  

	  

Vooraf	  inschrijven	  is	  verplicht	  en	  kan	  bij:	  
Johan	  Van	  Puyenbroeck	  –	  tel.	  0474	  737	  387	  

Paul	  Vekemans	  –	  tel.	  03	  383	  52	  17	  
Via	  het	  inschrijvingsformulier	  op	  www.scilla.be	  

	   	  
Opgelet!  

Gelieve	  pas	  geld	  te	  storten	  nadat	  wij	  uw	  inschrijving	  hebben	  bevestigd!	  
Gelieve	  op	  het	  stortingsformulier	  de	  naam	  te	  vermelden	  	  

waaronder	  u	  hebt	  ingeschreven	  voor	  het	  diner.	  
Rek.nr	  	  363-‐0148138-‐59	  	  of	  IBAN	  BE84	  3630	  1481	  3859	  
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2.23. HK Gilde Heren van Lier - Lier

Evenementen :

06/10/2013 11:00: Gildekamer
08/10/2013 20:00: Vergadering Raet
26/10/2013 15:00: Viering 40 jaar Gilde
27/10/2013 11:00: Gildekamer
03/11/2013 11:00: Gildekamer 

De GHVL organiseert i.s.m. Stad Lier

een Kerstmarkt in het Begijnhof te Lier. 

Deze vindt plaats: 
Op vrijdag 14 december 2012 van 18:00 tot 22:00 uur 
Op zaterdag 15 december 2012 van 14:00 tot 22:00 uur 
Op zondag 16 december… 
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2.24. HK Molenijzer - Putte

Programma 2de helft 2013

oktober

zo 06/10          8-12u             Ruildag in GC Klein Boom.

di 08/10           19u                   Film- en dia-avond “Putte vroeger”. Toegang gratis.

november

zo 03/11          8-17u              Nationale ruildag in GC Klein Boom.
                        10-17u               Genealogische dag in GC Klein Boom.

 

december

zo 01/12          8-12u           Ruildag in GC Klein Boom.

zo 15/12          14u                Kerstloten.

zo 22/12          14u            Kerstloten.

Ruilkring Het Molenijzer organiseert

RUILDAGEN

elke eerste zondag van de maand van 8 tot 12 u
vanaf januari 2013 (behalve juli en augustus)

in GC Klein Boom (hallen), Mechelbaan, Putte

(opm.: zondag 30 december is er geen ruilbeurs in cafetaria heemkring)
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2.25. Olmen

DOCUMENTATIECENTRUM 

Schoolmeestershuis (ingang aan achterzijde)

Schoolstraat, 9   • 2491- Olmen

Openingsuren:

Iedere eerste zaterdag van de maand van 10 u tot 12 u

Iedere tweede maandag van de maand (van 9 tot 22 u, even verwittigen 
erfgoedolmen@scarlet.be of tel. 014303832)

iedere derde maandag van de maand (van 9 tot 22 u, even verwittigen 
erfgoedolmen@scarlet.be of tel. 014303832)

Op afspraak ( tel. Louis Schroyen)

Het documentatiecentrum wordt vooral bezocht door mensen die hun stamboom 
opzoeken.

De volgende documentatie is o.a. aanwezig

Fotocopies van parochieregisters en burgerlijke stand van Olmen
Bewerkte doopregisters Olmen (F.Jennen)
Bewerkte huwelijksregisters Olmen (F. Jennen)
Bewerkte overlijdensregisters Olmen (F. Jennen)
Bewerkte parochieregisters Balen (L. Hannes)
Bewerkte parochieregisters Meerhout ( L. Hannes)
Bewerkte parochieregisters Oostham ( T. Stevens)
Bewerkte parochieregisters Kwaadmechelen (T. Stevens)

Bewerkte parochieregisters uit diverse verder afgelegen dorpen 
(verscheidene auteurs).
Het oud gemeentearchief van Olmen is bewerkt door F. Jennen in de periode
1970-1983 toen computers nog geen dagelijkse kost waren.
Het is toegankelijk gemaakt door steekkaarten en regestenlijsten (transscripties).
Voor stamboomonderzoek zijn deze steekkaarten bij de auteur thuis te raadplegen.
De steekkaarten zijn nu gedigitaliseerd.
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2.26. HK Merksem

MXPO 2013 -
MERKSEM GETEKEND EN GESCHILDERD

Woensdagen
2 en 9 oktober

telkens van 14u tot 17u

Promotie boek WO I
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2.27. HK - Malle



Lokaal: Oud-gemeentehuis Eindhout Eindhoutdorp 13, 2430.
Geopend:  eerste zaterdag van de maand van 08.30 tot 12.00 uur
                       en elke eerste donderdag van de maand van 19:00 tot 22.00 uur

De Laakdalse Werkgroep voor Geschiedenis en Heemkunde v.z.w. staat sinds haar oprichting 
in 1981 voor historisch onderzoek in de vroegere Laakdalse deelgemeenten Eindhout - Va-
rendonk - Veerle en Vorst.

Wij beschikken over:
-   een uitgebreide bibliotheek,
-   een beeldbank met duizenden foto’s,
-   een grote collectie bidprentjes en rouwbrieven,
-   een gedetailleerde genealogische databank,
-   een schaduwarchief met stukken uit de Laakdalse gemeenten
Al deze bronnen kunt u gratis raadplegen in ons documentatiecentrum. Een gespecialiseerd 
team van vrijwilligers staat klaar om uw specifieke vragen te beantwoorden.

Contactgegevens  Maatschappelijke zetel                   
       Heistraat 69 • 2430 Laakdal                                                                             
 
 E-mail: info@lwgh-laakdal.be
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2.28. Laakdalse werkgroep voor Geschiedenis
  en Heemkunde
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2.29. Geels Geschiedkundig Genootschap -  
  Geel
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BRABANTS	  HEEM	  en	  het	  CENTRUM	  VOOR	  DE	  STUDIE	  VAN	  LAND	  EN	  VOLK	  VAN	  DE	  KEMPEN	  

nodigen	  u	  uit	  voor	  hun	  48ste	  gezamenlijke	  congres	  

met	  als	  onderwerp	  

De	  bevrijding	  van	  de	  Kempen	  in	  1944	  

(De	  Kempen	  in	  brede	  zin	  omvatten	  heel	  Noord-‐Brabant,	  de	  Antwerpse	  Kempen	  en	  de	  Limburgse	  Kempen)	  

dat	  gehouden	  wordt	  op	  26	  oktober	  in	  gasterij	  De	  Commanderie	  (op	  de	  grens	  van	  Tilburg	  en	  Riel)	  

	  

PROGRAMMA	  

9.00	  uur	  	   zaal	  open	  
9.30	  uur	  	   ontvangst	  met	  koffie	  
9.45	  uur	  	   welkom	  door	  dr.	  Jan-‐M.	  Goris,	  voorzitter	  CSLVK	  

9.55	  uur	  	   opening	  door	  de	  dagvoorzitter	  prof.dr.	  Wim	  Klinkert	  

10.	  00	  uur	   Prof.	  dr.	  Wim	  Klinkert,	  hoogleraar	  te	  Amsterdam	  en	  docent	  aan	  de	  Militaire	  

Academie.	  Inleiding	  op	  het	  congresthema:	  de	  militair-‐operationele	  kant	  van	  de	  

bevrijding	  van	  de	  Kempen,	  de	  strategie	  van	  Market	  Garden	  en	  de	  Brute	  Force-‐taktiek;	  

10.40	  uur	   Dr.	  Luc	  Vandeweyer,	  archivaris	  bij	  het	  Algemeen	  Rijksarchief	  te	  Brussel,	  spreekt	  

over	  ‘Limburg	  in	  de	  defensieve	  strategie	  van	  het	  Belgische	  leger’,	  met	  uitstapjes	  naar	  
Nederlands	  Limburg,	  de	  Antwerpse	  Kempen	  en	  de	  Peel-‐Raam-‐stelling;	  

11.20	  uur	   koffiepauze	  

11.40	  uur	   Dr.	  Jack	  Didden,	  docent	  Engels,	  schrijver	  en	  specialist-‐publicist	  inzake	  de	  bevrijding	  
van	  Noord-‐Brabant.	  Hij	  bespreekt	  nieuwe	  feiten	  over	  de	  strijd	  zowel	  in	  België	  als	  

richting	  Zeeland	  (West-‐Noord-‐Brabant);	  
12.20	  uur	   vragen	  aan	  de	  drie	  inleiders;	  discussie.	  
12.40	  uur	   warme	  lunch	  
	   	  

14.20	  uur	   Lic.	  Karel	  Strobbe,	  publicist,	  medewerker	  van	  medewerker	  van	  het	  Studie- en 

Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij (Cegesoma)	  en	  

projectmedewerker	  over	  de	  Tweede	  Wereldoorlog.	  Hij	  spreekt	  over	  
'De	  Bevrijding	  van	  Noord-‐Limburg:	  ongeduld,	  overmoed,	  angst,	  euforie,	  
teleurstelling,	  wraak';	  over	  de	  dagen	  van	  september	  1944	  in	  Noord-‐Limburg;	  

15.00	  uur	   Dr.	  Henk	  Termeer,	  wetenschappelijk	  medewerker	  Radbouduniversiteit	  Nijmegen.	  

Hij	  bespreekt	  ‘In de ban van bevrijding en ‘ommekeer’, de Zuid-Nederlandse illegaliteit 
in de wilde fase van juni tot oktober 1944. De (aanstaande)	  bevrijding	  had	  ingrijpende	  
gevolgen	  voor	  het	  verzet	  in	  Noord-‐Brabant,	  Limburg	  en	  Zeeland	  en	  de	  contacten	  met	  
het	  verzet	  in	  België.	  

15.40	  uur	   theepauze	  

16.00	  uur	   Lic.	  Gorik	  Goris	  (voorzitter	  van	  het	  Geels	  Geschiedkundig	  Genootschap;	  adjunct-‐
directeur	  van	  een	  middelbare	  school)	  zal	  spreken	  over	  de	  bevrijding	  van	  Geel	  in	  1944	  

16.45	  uur	   vragen	  aan	  de	  drie	  inleiders;	  discussie	  o.l.v.	  de	  dagvoorzitter	  
17.00	  uur	   sluiting	  en	  dankwoord	  door	  de	  voorzitter	  van	  het	  CSLVK,	  dr.	  Jan-‐M.	  Goris	  
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DE	  BEVRIJDING	  VAN	  DE	  KEMPEN	  IN	  1944	  (wat	  vooraf	  ging)	  

De	  krachtsinspanning	  van	  de	  landing	  in	  Normandië	  was	  groot	  en	  de	  verliezen	  daarbij	  waren	  enorm.	  

Maar	  na	  begin	  juni	  1944	  verliep	  de	  bevrijding	  van	  Frankrijk	  en	  Zuid-‐België	  onverwacht	  voorspoedig.	  
Parijs	  en	  zelfs	  Antwerpen	  kwamen	  zo	  snel	  in	  geallieerde	  handen	  dat	  de	  aanvoerlijnen	  voor	  brandstof,	  
munitie	  en	  reparatieonderdelen	  onverantwoord	  lang	  werden.	  Want	  met	  de	  inname	  van	  Antwerpen	  

was	  er	  nog	  geen	  aanvoerhaven	  naar	  zee.	  De	  Westerschelde	  was	  in	  Duitse	  handen	  en	  goed	  
verdedigbaar.	  Boven	  Duinkerken	  hadden	  de	  Duitsers	  de	  polders	  onder	  water	  gezet.	  Alles	  moest	  via	  
de	  Normandische	  en	  Zuid-‐Vlaamse	  havens	  aangevoerd	  worden	  en	  die	  hadden	  daarbij	  fel	  te	  lijden	  van	  

Duitse	  luchtaanvallen.	  

De	  snelle	  geallieerde	  opmars	  lokte	  ten	  noorden	  van	  het	  Albertkanaal	  Dolle	  Dinsdag	  (een	  algemene	  
vlucht)	  uit.	  Maar	  toen	  de	  legers	  aan	  het	  Albertkanaal	  de	  uiterste	  grenzen	  van	  hun	  geïmproviseerde	  
infrastructuur	  bereikt	  hadden	  en	  zich	  moesten	  hergroeperen,	  kregen	  de	  Duitse	  generaals	  in	  de	  

Kempen	  en	  op	  de	  Veluwe	  de	  kans	  een	  solide	  verdediging	  op	  te	  bouwen.	  

Wellicht	  omdat	  de	  noordwaartse	  opmars	  	  over	  een	  breed	  front	  nu	  ondoenlijk	  was,	  kreeg	  een	  
gewaagd	  plan	  van	  Montgomery	  de	  kans.	  Het	  was	  een	  van	  die	  plannen	  die,	  als	  ze	  slagen	  van	  de	  
bedenker	  een	  held	  maken,	  maar	  die	  wanneer	  ze	  misluktken	  hem	  nagedragen	  zullen	  worden.	  Dat	  was	  

de	  ‘Brute	  Force	  Strategy’.	  Het	  plan	  voorzag	  in	  een	  smalle	  corridor,	  Hell’s	  Highway,	  die	  door	  de	  
Limburgse	  Kempen	  en	  oostelijk	  Noord-‐Brabant	  in	  een	  razendsnelle	  opmars	  een	  bruggenhoofd	  over	  
de	  rivieren	  in	  Arnhem	  zou	  vestigen.	  Vandaar	  was	  het	  Ruhrgebied	  het	  doel.	  Die	  verovering	  zou	  voor	  

Duitsland	  fataal	  zijn	  en	  de	  overgave	  van	  Zeeland	  en	  Holland	  zou	  vanzelf	  volgen.	  

Die	  	  brute	  ‘Blizkrieg’	  leek	  succes	  te	  hebben.	  Voorgegaan	  door	  lichtbewapende	  luchtlandingstroepen	  
die	  op	  hetzelfde	  moment	  plukjes	  in	  de	  route	  tot	  bij	  Arnhem	  bevrijdden,	  sloegen	  de	  tankdivisies	  een	  
wig	  in	  het	  hevige	  Duitse	  verzet.	  Bij	  alle	  vorderingen	  noordwaarts	  legde	  de	  genie	  onmiddellijk	  weer	  in	  

plukjes	  noodvliegvelden	  aan	  voor	  de	  vliegtuigen	  en	  glijders	  die	  parachutisten	  moesten	  droppen.	  
Uiteindelijk	  bleek	  de	  Slag	  om	  Arnhem	  een	  brug	  te	  ver.	  Met	  Brute	  Force	  was	  er	  wel	  een	  geallieerde	  
tunnel	  tot	  en	  met	  Nijmegen	  ontstaan.	  Maar	  boven	  Maas	  en	  Waal	  moest	  de	  bevolking	  nog	  een	  

hongerig	  halfjaar	  op	  bevrijding	  wachten.	  

Een	  gang	  naar	  het	  Ruhrgebied	  vanuit	  de	  smalle	  corridor	  van	  Neerpelt	  tot	  Nijmegen	  was	  geen	  optie.	  
Nu	  moest	  eerst	  de	  weg	  naar	  de	  Schelde	  vrijgemaakt	  worden.	  De	  geallieerden	  staken	  het	  Albertkanaal	  
over.	  De	  zware	  slag	  om	  Geel	  tussen	  8	  en	  23	  september	  was	  even	  bloedig	  als	  de	  nederlaag	  bij	  

Arnhem.	  De	  oorlogsmachine	  trok	  in	  oktober	  zowel	  vanuit	  het	  zuiden	  als	  vanuit	  de	  bevrijde	  streep	  in	  
Oost-‐Brabant	  in	  de	  richting	  van	  Midden-‐	  en	  West-‐Brabant	  en	  Zeeland.	  Zo	  werd	  Den	  Bosch	  vanuit	  
Veghel	  aangevallen,	  en	  werd	  Tilburg	  –waar	  de	  Duitsers	  vanuit	  Helvoirt	  bij	  Den	  Bosch	  en	  vanuit	  België	  

bedreigd	  werden-‐	  ruim	  een	  maand	  na	  Turnhout	  bevrijd	  door	  Schotten	  en	  de	  Irenebrigade.	  Twee	  
dagen	  later	  dan	  Tilburg	  en	  Roosendaal	  kon	  Breda	  gaan	  feesten.	  Vervolgens	  werd	  de	  Langstraat	  langs	  
de	  Maas	  schoongeveegd	  en	  kon	  men	  aan	  de	  bevrijding	  van	  het	  zwaar	  gebombardeerde	  en	  

grotendeels	  onder	  water	  gezette	  Zeeland	  beginnen.	  

De	  gebeurtenissen	  van	  september	  en	  oktober	  1944,	  de	  weerslag	  op	  de	  bevolking	  en	  het	  verzet	  in	  de	  
Antwerpse	  en	  Limburgse	  Kempen	  en	  in	  Noord-‐Brabant	  vormen	  de	  onderwerpen	  van	  deze	  bijzondere	  

studiedag.	  De	  beste	  deskundigen	  op	  dit	  gebied	  zijn	  die	  dag	  van	  plan	  nieuwe	  inzichten	  te	  presenteren.	  
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2.30. HK Vaertlinck
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2.31. HK Gitschotelbuurtschap - Borgerhout

Gitschotelbuurschap
Borgerhout

Komende Activiteiten

zaterdag 5/10 Westhoek 1914

 

Vóór de grote drukte begint volgend jaar kunnen we een bezoek brengen met een quartet Les 
Voix Perdues en begeleiding. Naast de traditionele locaties (Ijzertoren, Menenpoort,...) 
kunnen ook enkele onbekende pareltjes aan bod komen (Hill62, Bayernwald, Vladslo,...) 
all in: alle inkomgelden, vervoer per luxecar, verzekering, syllabus met gepersonaliseerde info, 
warme maaltijd in 3 gangen ‘s avonds, broodjesmaaltijd ‘s middags, alle animatie en begelei-
ding, ... Een westhoekdag loopt ruwweg van 7.45u tot 22.30u.

Grote troef: Les Voix Perdues treedt elke keer op tijdens de Last Post Ceremony, een gunst die 
slechts enkele muzikanten ‘automatisch’ krijgen, en waardoor jullie ook deze plechtigheid met 
een persoonlijke toets kunnen bekijken.

Aan het programma wordt nog een laatste hand gelegd maar van zodra het klaar is, kom je het 
hier op te weten.

De prijs staat al vast en is democratisch gehouden dankzij de subsidies van het district 
Borgerhout.

Kostprijs: 35 euro te storten op de bankrekening BE56 4026 0965 4188 met vermelding van 
“Westhoek 1914” voor 25/9
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2.32. HK De Vlierbes - Beerse

KALENDER

Oktober 2013   
5  Heemdag Heemkunde Vlaanderen  
6  museum en koetshuis open  14.00 – 17.00
9  openarchiefmiddag  14.00 – 17.00
12  tentoonstelling en publicatie jaarboek 2013  
13  tentoonstellingsweekeinde  
14  openarchiefavond  19.00 – 22.00
14  werkgroep paleografie  20.00 – 22.00
15  jaarboekbedeling  
28  bestuursvergadering  19.30 – 22.30
.   
November 2013   
2  viering Sint-Hubertus, kerk Den Hout  18.00 – 19.00
3  museum en koetshuis open  14.00 – 17.00
11  openarchiefavond  19.00 – 22.00
11  werkgroep paleografie  20.00 – 22.00
13  openarchiefmiddag  14.00 – 17.00
25  bestuursvergadering  19.30 – 22.30
.   
December 2013   
1  museum en koetshuis open  14.00 – 17.00
9  openarchiefavond  19.00 – 22.00
9  werkgroep paleografie  20.00 – 22.00
11  openarchiefmiddag  14.00 – 17.00
23  bestuursvergadering  19.30 – 22.30
31  Peperkoek & Borrels  voormiddag
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Tentoonstelling: 
“Honderd jaar onderwijs op Schransdries”.

Wij nodigen u uit op de openingsreceptie op zaterdag 12 oktober 2013 om 15 uur in 
Tempelhof. 
De tentoonstelling is open op 
zaterdag 12 oktober 2013 van 15 tot 18 uur 
zondag 13 oktober 2013 van 10 tot 18 uur 

in Tempelhof, Bisschopslaan 1, Beerse. 
De toegang is gratis en iedereen is van harte welkom. 
Wij stellen u ook ons 35e jaarboek voor. Wij vragen aan onze intekenaars bij die 
gelegenheid hun jaarboek 2013 te komen afhalen. Ook andere publicaties zijn er te 
koop. Op zaterdag en zondag zijn ook het museum en het museumcafé open.

Sint-Hubertusviering : zaterdag 2 november 2013

     De jaarlijkse Sint-Hubertusviering heeft dit jaar 
     plaats in de kerk van Onze-Lieve-Vrouw van Altijd
     durende Bijstand 
     op zaterdag 2 november 2013 om 18.00 uur. 
     
     De plechtigheid wordt opgeluisterd door het 
     koperensemble van de fanfare 
     ‘Het Werk der Toekomst’. 

Na de viering zullen de ‘huibekens’ uitgedeeld worden.
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Jaarboek 2013 voor 840 intekenaars

Tijdens het tentoonstellingsweekend van 12 en 13 oktober 2013 mogen de intekenaars 
hun jaarboek 2013 komen afhalen in Tempelhof. Ons 35e jaarboek omvat 288 bladzij-
den en is geïllustreerd met 195 foto’s, waarvan 69 in kleur.

    Stef Sneyders blikt terug op honderd jaar onderwijs op Schransdries. In 1913 zaten 
er 70 jongens in de klas van meester Constant Meyers, 70 meisjes bij juffrouw Maria 
Meyers en 106 kleuters in de ‘bewaarklas’ van juffrouw Dymphna Kenis. Begin er maar 
aan!
    Jan Oostvogels is uitermate goed geplaatst om ons de wereld van bijen en honing 
te openbaren in zijn artikel ’Meer dan vier generaties imkers bij de Vlimmerse familie 
Oostvogels’.
    Leo Dignef stelt ons het leven en het werk van kunstschilder Albert Haest (1916-
2002) voor. Deze oud-mijnwerker zocht licht en kleur in schilderijen en ironische ge-
dichtjes: “Ik zoek al jarenlang Zijn bruinen van het land, de groenen uit Zijn wei, het 
paarse uit Zijn hei, het felle rood bij Zijn roos, ‘k heb ze niet in mijn doos…”
    Stephan Delaruelle en zijn medewerkers van AdAK (Archeologische dienst Antwerp-
se Kempen) beschrijven de vondst van een bronsdepot aan de Beekakkers in Beerse in 
2010. De titel van het artikel begint met een mysterieuze vraag: ‘Vervloekte voorwer-
pen?’
    Ludo Verhoeven vloog in 2008 met een luchtballon over Beerse en Vlimmeren en 
maakte schitterende foto’s. Leo Dignef beschrijft wat er allemaal te zien was. 
    Jan Oostvogels schetst de geschiedenis van 25 jaar Belgian Border Collie Club Vlim-
meren. U leert alles over het trainen van de bordercollie, een echte schapendrijver.
    Jos Boeckx vertelt over Duitse paarden in Beerse in de Tweede Wereldoorlog. Van juli 
1940 tot februari 1941 was er op het Heilaar een kampement met 160 paarden van een 
Duitse artillerie-eenheid.
    Marleen Smans interviewde twee Vlimmerse diamantbewerkers die uitweken naar 
andere continenten: Australië en Zuid-Afrika. Hoe ver een Vlimmers steentje rollen 
kan…
    Luc Andries ging op de koffie bij Louis en Anneke Guns-Van Houten, twee Beersena-
ren die naar Ravels zijn uitgeweken.

Ons Jaarboek 2013 is ook zonder intekening tegen € 17 (+ € 3 voor verzending buiten 
Beerse-Vlimmeren) te verkrijgen bij alle bestuursleden. Jaarboek 2010 was al na één 
maand uitverkocht. U bent pas zeker dat u het volgende boek in handen krijgt, als u in-
tekent voor jaarboek 2014. Dat kunt u doen bij afhaling van uw jaarboek 2013 of door 
storting op rekening BE19 3200 3562 2312 van A. Prinsen, De Vlierbes, Vrijwilligers-
straat 29, Beerse, met de mededeling “jaarboek 2014”. Voor buitenlandse stortingen 
moet u ook de BIC-code BBRUBEBB vermelden.
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Gezocht : vrijwillige erfgoedmedewerkers met een neus 
voor multimedia

Je experimenteert graag met moderne multimedia? Je bent vertrouwd met de moge-
lijkheden van iPhones en tablets? Je vindt dat multimedia een museumbezoek veel 
boeiender kunnen maken? Waarom zou je eens niet proberen om ons erfgoedmuseum 
in een app-jasje te steken? Verras de bezoekers van Heemkundig Museum Tempelhof 
in Beerse met een elektronische gids. Ontwerp voor ons een programma waarmee 
je ons plaatselijk erfgoed een hypermoderne uitstraling geeft. De medewerkers van 
heemkundige kring De Vlierbes (www.devlierbes.be) en van Heemkundig Museum 
Tempelhof willen je in deze uitdaging technisch en inhoudelijk begeleiden. 
Mail “Yes, I can” naar leo.dignef@telenet.be voor een verkennend gesprek.

Nieuws uit het Heemkundig Museum Tempelhof
Kleuter- en basischolen op ontdekkingstocht in ons 
museum

Museum Tempelhof heeft een nieuw programma klaar op maat van kleuters en leer-
lingen van de basisschool. De kinderen gaan op ontdekkingstocht in vier tentoonstel-
lingskamers van ons museum. Wat zij met hulp van de gidsen vinden, nemen zij mee 
op hun verdere tocht. Die eindigt op oma’s zolder, die nog vele herinneringen aan de 
‘sixties’ bewaard heeft. Daar kunnen zij zich uitleven in een bonte verkleedpartij. Een 
‘fotoshoot’ hoort er natuurlijk ook bij! Wij nodigen de 3e kleuterklas en de klassen van 
de 1e en de 2e graad van de basisscholen uit om gratis in ons museum onder te duiken 
in de wondere wereld van de gouden jaren 60. De juffen en meesters van die klassen 
kunnen een afspraak maken met Leo Dignef en Monique Thijs, tel. 014 61 28 74 of 
leo.dignef@telenet.be.

De leerlingen van de 3e graad van de basisscholen laten wij kennismaken met het 
roemrijke steenbakkersverleden van onze gemeente. Met behulp van hun ‘kidsgids’ 
ontdekken zij hoe in de ‘barse’ grond van Beerse een nieuwe toekomst verscholen 
zat: ‘van klei tot baksteen’.

Ons museum Tempelhof,
Bisschoplaan 1 te Beerse is open elke eerste zondag van de maand : 
op 6 oktober, 3 november en 1 december 2013

Ons documentatiecentrum
Boudewijnstraat 18 te Beerse is open elke tweede maandag van 19u00 tot 22u00 :
op 14 oktober, 11 november en 9 december 2013
en elke tweede woensdag van 14u tot 17u :
op 9 oktober, 13 november en 11 december 2013.
De toegang is steeds gratis.
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2.33. Themakring Baron Jacques Leroy
  Genootschap

RANST

©onroerend erfgoed

 Lezingen Archeologie in Ranst
De Erfgoedraad nodigt u en uw partner van harte uit op 2 lezingen over  
archeologie in Ranst naar aanleiding van de archeologietentoonstelling 
in het gemeentehuis (deze loopt van 8 september tot 3 november 2013).
Aansluitend bieden wij u een glaasje aan en is het mogelijk om de  
tentoonstelling te bezoeken met een gids.

 Donderdag 24 oktober 2013 - 20u
 ‘Het vroegmiddeleeuws grafveld van Broechem’
 Rica Annaert, Agentschap Onroerend Erfgoed - Vlaamse Overheid

 Woensdag 30 oktober 2013 - 20u
 ‘De Kempen in de Romeinse tijd’
 prof. dr. Wim De Clercq, Universiteit Gent

Waar: Kerk Broechem -  Gemeenteplein - 2520 Broechem

Gelieve uw aanwezigheid op één of beide lezingen 
voor 10 oktober te bevestigen via cultuurdienst@ranst.be 
of per telefoon 03/225.34.19

RANST

©onroerend erfgoed

 Lezingen Archeologie in Ranst
De Erfgoedraad nodigt u en uw partner van harte uit op 2 lezingen over  
archeologie in Ranst naar aanleiding van de archeologietentoonstelling 
in het gemeentehuis (deze loopt van 8 september tot 3 november 2013).
Aansluitend bieden wij u een glaasje aan en is het mogelijk om de  
tentoonstelling te bezoeken met een gids.

 Donderdag 24 oktober 2013 - 20u
 ‘Het vroegmiddeleeuws grafveld van Broechem’
 Rica Annaert, Agentschap Onroerend Erfgoed - Vlaamse Overheid

 Woensdag 30 oktober 2013 - 20u
 ‘De Kempen in de Romeinse tijd’
 prof. dr. Wim De Clercq, Universiteit Gent

Waar: Kerk Broechem -  Gemeenteplein - 2520 Broechem

Gelieve uw aanwezigheid op één of beide lezingen 
voor 10 oktober te bevestigen via cultuurdienst@ranst.be 
of per telefoon 03/225.34.19
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2.34. Geschiedkundige Kring Herentals

Historisch Jaarboek van Herentals XXI - 2012

Dit nieuwe Historisch Jaarboek telt 136 pagina’s.
De kostprijs van dit jaarboek bedraagt 20 euro voorintekenprijs per stuk. Na 31 okto-
ber 2013 zal de prijs verhoogd worden tot 22 euro per stuk.

De inhoud van Historisch Jaarboek van Herentals XXI ziet eruit als volgt:

Het aandeel van de Kempische nederzettingen in de vorming van de Brabantse ste-
dengroep en hun positie in de stedelijke hiÃ«rarchie van het hertogdom Brabant 
(14de-16de eeuw) deel I (door Jan-M. Goris)
Plattelandspublicaties voor de jury. Casus: het hof van assisen te Antwerpen (1831-
1914) (door Bram Delbecke)
De binnenrestauratie van de Lakenhal te Herentals. Een tussentijds rapport over de 
eerste fase (door Philip Baelus)

Herentalse kroniek

Een berechtingsciborie van de Herentalse begijnhofkerk uit 1719 herontdekt (door Jan 
Cools)
Historisch kleingoed (Jan-M. Goris)
Het Hertals Dialect XIX (door Jef Van Den Bosch)

De gegadigden kunnen uiteraard vanaf heden een exemplaar van het nieuwe jaarboek 
reserveren.
Hiervoor kunt U contact opnemen met het Stadsarchief te Herentals, 
Augustijnenlaan 1 - 2200 Herentals of telefonisch (tijdens de werkuren) 
op het nummer 014/212800 of via e-mail documentatie@hgk.be 
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Historisch Jaarboek van Herentals XXII - 2012

Dit nieuwe Historisch Jaarboek telt 168 bladzijden.
De kostprijs van dit jaarboek bedraagt 23 euro voorintekenprijs per stuk. 
Na 31 oktober 2013 zal de prijs verhoogd worden tot 25 euro per stuk.
Het Historisch Jaarboek van Herentals XXII kan u zich op dezelfde wijze aanschaffen als 
het Historisch Jaarboek van Herentals XXI (Zie hoger).

De inhoud van Historisch Jaarboek van Herentals XXII ziet eruit als volgt:

Het aandeel van de Kempische nederzettingen in de vorming van de Brabantse 
stedengroep en hun positie in de stedelijke hiÃ«rarchie van het hertogdom Brabant 
(14de-16de eeuw) deel II (door Jan-M. Goris)
Het Herentals handschrift van Het Ryck Gods van Joannes Evangelista van 
‘s-Hertogenbosch, O.F.M. Cap.(door Ernest Persoons)
De oude dekenij te Herentals. Drie eeuwen bouwgeschiedenis (door Jan Cools)

Herentalse kroniek

Verkleurde jeugdherinneringen van Ernest Claes aan de Anglo-Boerenoorlog (door 
Jan-M. Goris)
Vijf pentekeningen over Herentals door E.H. Jozef Tegenbos (1937) (door Jan-M. Goris)
Het Hertals Dialect XX (door Jef Van Den Bosch)

De gegadigden kunnen uiteraard vanaf heden een exemplaar van het nieuwe jaarboek 
reserveren.
Zolang de voorraad strekt zijn ook de eerder verschenen jaarboeken en andere 
uitgaven van de Herentalse Geschiedkundige Kring nog verkrijgbaar.
Hiervoor kunt U contact opnemen met het Stadsarchief te Herentals, 
Augustijnenlaan 1 - 2200 Herentals of telefonisch (tijdens de werkuren) op het num-
mer 014/212800 of via e-mail documentatie@hgk.be 
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3.1. Vormingsaanbod Heemkunde Vlaanderen
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3.2. Hartelijkst van huis tot huis
Hartelijkst	  van	  huis	  tot	  huis	  -‐	  Brieven	  van	  Jozef	  Weyns	  	  (1913	  -‐	  1974)	  	  

In	  2013	  is	  het	  100	  jaar	  geleden	  dat	  Dr.	  Jozef	  Weyns	  geboren	  werd.	  Naast	  tal	  van	  evenementen,	  

ingericht	  door	  de	  gemeentebesturen	  en	  Heemkundige	  kringen	  van	  Putte	  en	  Heist-‐op-‐den-‐Berg,	  neemt	  
de	  vzw	  Ter	  Speelbergen-‐Heem	  Dr.	  Jozef	  Weyns	  de	  uitgave	  van	  een	  uniek	  boek	  voor	  haar	  rekening.	  

De	  vele	  duizenden	  brieven	  die	  Jozef	  Weyns	  schreef	  en	  ontving,	  vormen	  voor	  het	  nieuwe	  boek	  een	  
bijzondere	  invalshoek.	  Dankzij	  deze	  briefwisseling	  krijgt	  de	  lezer	  een	  boeiende	  kijk	  op	  de	  persoon	  die	  

Jozef	  Weyns	  was	  als	  heemkundige	  en	  als	  conservator	  van	  het	  Openluchtmuseum	  van	  Bokrijk,	  maar	  
evenzeer	  als	  mens	  en	  als	  gezinshoofd.	  

Robert	  Lenaerts,	  schoonzoon	  van	  Jozef	  Weyns	  en	  historicus,	  selecteerde	  een	  aantal	  brieven	  en	  
brieffragmenten.	  Hiermee	  stelde	  hij	  het	  levensverhaal	  van	  Jozef	  Weyns	  opnieuw	  samen.	  Bijzonder	  is	  

dat	  vooral	  Jozef	  Weyns	  zelf	  aan	  het	  woord	  komt.	  Wie	  kan	  er	  immers	  beter	  en	  met	  meer	  passie	  
vertellen	  over	  het	  levenswerk	  van	  Jozef	  Weyns	  dan	  hijzelf?	  Ook	  zijn	  uitgebreide	  vrienden-‐	  en	  
kennissenkring	  komt	  regelmatig	  aan	  het	  woord.	  

Naast	  de	  boeiende	  inhoud	  is	  ook	  de	  bijzondere	  vormgeving	  van	  het	  boek	  opvallend.	  Er	  is	  bijzondere	  

aandacht	  voor	  het	  sierschrift	  en	  de	  decoratieve	  zin	  van	  Jozef	  Weyns.	  In	  het	  boek	  zijn	  ongeveer	  25	  
brieven	  integraal	  opgenomen,	  waaronder	  een	  aantal	  in	  het	  originele	  handschrift	  van	  Jozef	  Weyns.	  
Het	  boek	  bevat	  tevens	  onuitgegeven	  tekeningen	  van	  zijn	  hand.	  

Het	  boek	  wordt	  voorgesteld	  tijdens	  een	  academische	  zitting	  op	  19	  oktober	  2013.	  Wie	  vooraf	  

inschrijft	  kan	  het	  boek	  bekomen	  aan	  19,50	  euro.	  Voorinschrijven	  kan	  tot	  10	  oktober,	  nadien	  kost	  het	  
boek	  25,00	  euro.	  Wie	  het	  boek	  graag	  per	  post	  ontvangt,	  betaalt	  6,50	  euro	  meer	  voor	  portkosten.	  

Het	  boek	  kan	  besteld	  worden	  per	  mail	  bij	  katelijne.weyns@gmail.com	  of	  per	  telefoon	  	  0495	  16	  55	  45.	  
Storten	  op	  rekeningnummer	  BE97	  7330	  3185	  6749	  KREDBEBB	  	  op	  naam	  van	  vzw	  Speelbergen-‐Heem-‐

Dr.	  Jozef	  Weyns	  met	  als	  mededeling	  “boek	  Jozef	  Weyns	  +	  naam	  intekenaar”.	  	  
Het	  boek	  kan	  door	  de	  voorintekenaars	  worden	  afgehaald	  op	  19	  oktober	  in	  de	  basisschool	  Dr.	  Jozef	  
Weyns.	  Alle	  voorintekenaars	  krijgen	  hierover	  nog	  alle	  informatie	  toegestuurd.	  

	  

	  

	  

	  



Uitnodiging academische zitting 

De vzw Speelbergen-Heem-Dr Jozef Weyns nodigt u graag uit op de 
academische zitting op 19 oktober om 10u30 in het kader van de 
voorstelling van het boek “Hartelijkst van huis tot huis”. 

Programma: 
Welkom door Ludo Helsen, voorzitter Speelbergen-Heem-Dr Jozef Weyns. 
Frans Stroebel, directeur van “Historische huizen Zuid-Afrika” brengt een 
lezing over Historische huizen: een economisch probleem? 
Robert Lenaerts, auteur van het boek, kadert zijn nieuwste werk binnen 
de herdenking van Dr. Jozef Weyns. 
Cantorij De Boskapel o.l.v. Johan Heylen verzorgt de muzikale omlijsting. 

Aansluitend biedt de vzw Speelbergen-Heem-Dr Jozef Weyns aan alle 
aanwezigen graag een drankje en een hapje aan.  

 
Bestelde boeken kunnen ter plaatse afgehaald worden, bijkomende 
exemplaren kunnen aangekocht worden aan de prijs van 25,00 euro.  
 

Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen via katelijne.weyns@gmail.com of 
0495 16 55 45. 
 

Locatie:  
Basisschool Dr. Jozef Weyns 
Jan de Cordesstraat  58 
2580 Beerzel 
Parking via Balveldstraat    
(straat naast Fintro kantoor). 
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3.3. Priester Daens

In 2014 wordt Priester Daens, het sociale boegbeeld van Vlaanderen, 
175 jaar.   Vier Daens175 mee met uw vereniging!
 
Volgend jaar viert het Priester Daensfonds met iedereen die het wil de 175-ste verjaardag van Priester Daens! 
Deze ereburger van de stad Aalst en boegbeeld van de Vlaamse sociale strijd werd in 1839 (18 dec) in Aalst 
geboren. 
Omdat verjaren gerust feestelijk mag zijn, willen we in 2014 Daens letterlijk en figuurlijk in de bloemetjes zet-
ten. Niet alleen in zijn geboortestad Aalst, maar in heel de Denderstreek en Vlaanderen. 
 
Het Priester Daensfonds start daarom in de tweede jaarhelft van 2014  ‘Daens175’.  Het is de bedoeling om 
dan met zoveel mogelijk mensen, organisaties en verenigingen Daens en vooral zijn boodschap in de schijn-
werper te plaatsen. 
 
We roepen u en uw vereniging op om, indien mogelijk, in de periode van juni tot december 2014 in uw 
programmatie een activiteit te voorzien die verwijst naar Daens, naar sociale inzet of naar engagement. Het 
zou tof zijn als uw vereniging op die wijze Daens mee in de kijker plaatst. Dit kan een sociaal geëngageerd 
artikel zijn in uw tijdschrift, de programmatie van een toneelstuk of film, een kwis, een historisch verhaal, een 
tentoonstelling, een wandeling, een debat, een les- of bezinningsmoment… 
 
Indien u een initiatief neemt, vragen we u om ons dat te melden! En dit liefst vanaf de concept- of plannings-
fase. Zo kunnen we al de geïnteresseerden informeren over de verschillende initiatieven en maken we er 
allen samen één groot feest van. 
 
Uw activiteiten zullen we met plezier opnemen in de activiteitenkalender op de website www.daens175.
be <http://www.daens175.be>  en in de elektronische nieuwsbrief die ter gelegenheid van Daens175 ruim 
wordt verspreid.
 
Op de website kan u nu al terecht voor informatie, inschrijvingen, meldingen van activiteiten, enz… Vanaf 18 
december 2013 beginnen we met het publiceren van de activiteiten, ook deze van uw vereniging. 
 
Wij zijn er van overtuigd dat uw vereniging dit feestmoment van Daens’ verjaardag op een passende wijze 
mee wil steunen en invullen. En het is ook een uitstekende gelegenheid om uw vereniging in de kijker te 
plaatsen.

   Contact Priester Daensfonds:
 
   info@daens175.be <mailto:info@daens175.be> 
   secretariaat.daensfonds@skynet.be

Priester Daensfonds vzw



74

3.4. Welkom aan boord



75

3.5. Week van het bos

Week van het bos !
Van 13 tot en met 20 oktober 2013

Voor een uitbebreid programma zie : 
www.natuurenbos.be
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3.6. 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 november 2013: 

 mededelen ten laatste in de laatste week van oktober 2013.

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

mogelijk 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.

3.7. Gouwtijdingen

De Gouwtijdingen kunnen geraadpleegd worden op de webstek van de Gouw.

Dit is een oplossing is om de computerbestemmeling niet te overbelasten.

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

ogenblik dat de Gouwtijdingen beschikbaar zijn op de webstek.

Er werd ons meegedeeld dat de webstek raadplegen via ‘Google explorer’ niet altijd toelaat 

alle mededelingen te lezen,

daarom is het aangeraden ‘Mozilla Firefox’ aan te klikken.

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

afdrukken vanaf de webstek.


