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Het doel van dit schrijven is tweeërlei.   
 

1. Heemkundezondagen 
 
Voor de heemkundezondagen namen we als thema WOI.  Een aantal heemkringen 
wensen deel te nemen aan deze activiteit, andere vinden het moeilijker omdat zij op 
een andere datum een gelijkaardige activiteit organiseren. 
 
Daarom vragen wij u met de nodige aandrang te willen meedelen of en wanneer u 
deelneemt aan de heemkundezondagen of wanneer u op een andere periode van 
het jaar een tentoonstelling/activiteit over dit onderwerp organiseert.  Graag opgave 
van plaats en data voor 1 mei.  We maken een affiche met aankondiging van beide. 
 
 

2. Provinciaal project 
 
Tot vorig jaar gaf de provincie een subsidie aan “erkende” heemmusea en 
documentatie centra.  Dit is niet langer het geval, doch wel kunnen we een project 
indienen om steun te vragen.   
 
In dit kader denken we bv aan : 
 

- Een informatieavond rond bewaren van documenten en voorwerpen 
gekoppeld aan een gezamenlijke aankoop zuurvrij materiaal 

- Nieuwe presentatiemiddelen zoals DVD’s gekoppeld aan grote schermen, 
touch screens, … 

- Omgaan met schimmels, ontvochtigers, … 
 
Een project dienen we ten laatste in september in te dienen.  Daarom graag jullie 
medewerking.  Dit kan door opgave van interesse in de bovenvermelde onderwerpen 
of door opgave van andere interessante onderwerpen.  Graag jullie antwoord voor 1 
juni. 
 
U mag uw antwoord sturen naar Jozef.Verckens@ping.be.  Telefonische vragen 
kunnen gesteld worden op zijn GSM nummer 0475/64.94.74. 
 
  
Met vriendelijke groet 
 
 
Jef Verckens       Ludo Helsen 
Secretaris       Voorzitter 
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DE	  	  GROOTE	  	  OORLOG	  	  1914	  –	  1918.	  
	  

Tijdens	   de	   Kwartierbijeenkomsten	   2013	   sprak	   een	   grote	   meerderheid	   van	   de	   kringvertegen-‐
woordigers	  zich	  uit	  om	  als	  thema	  voor	  de	  Heemkundezondagen	  “De	  Groote	  Oorlog”	  te	  nemen.	  	  

Op	  welke	  wijze	  kunnen	  heemkundigen	   in	  hun	  heemmusea	  en	  documentatiecentra	  een	  tipje	  -‐	  en	   in	  
feite	  veel	  meer	  dan	  een	  tipje!	   -‐	  oplichten	  van	  de	  sluier	  hoe	  betover-‐	  en	  overgrootouders	  aankeken	  
tegen	   datgene	   wat	   hen	   gedurende	   vier	   jaar	   overkwam?	   We	   worden	   overspoeld	   met	   uitgaven	  
allerhande,	  maar	  de	  ingreep	  en	  de	  weerslag	  van	  de	  gebeurtenissen	  op	  het	  studie-‐	  en	  werkterrein	  van	  
een	  heemkundekring	  kan	  enkel	  concreet	  worden	  weergegeven	  door…	  heemkundigen.	  	  

Heemkundigen	   kunnen	   deze	   barre	   episode	   tijdens	   de	   Heemkundezondagen	   op	   hun	   eigen	  manier	  
voorstellen,	  met	  inbreng	  van	  hun	  eigen	  plaatselijke	  verhalen,	  getuigenissen,	  documenten,	  relicten...	  

Hoe	  verliep	  het	  leven	  in	  een	  wijk,	  in	  het	  dorp,	  in	  de	  stad,	  in	  de	  provincie?	  

Het	   boek	   “De	  Groote	  Oorlog	   in	   het	   klein”	   is	   geschreven	  door	   heemkundigen	  die	   daarin	   getuigenis	  
afleggen	   van	   een	   breed	   gamma	   aan	   plaatselijke	   ervaringen.	   Raadpleeg	   het	   boek,	   zoek	   op	   wat	  
vergelijkbaar	  is	  met	  wat	  in	  uw	  studie-‐	  en	  werkgebied	  voorviel,	  geef	  er	  de	  plaatsgebonden	  versie	  van	  
weer.	  De	   inhoudstafel	   van	  het	  boek	   rangschikt	  de	   verhalen	   thematisch	  en	  biedt	  dan	  ook	  evenveel	  
invalshoeken	   aan,	   die	   heemkringen	   kunnen	   aanwenden	   voor	   ‘hun	   eigen	   verhaal’,	   uitgedrukt	   in	   de	  
tijdelijke	  tentoonstelling,	  die	  ze	  willen	  opzetten	  tijdens	  de	  Heemkundezondagen	  2014.	  

Heemmusea	   kunnen	  dit	   oorlogsverhaal	   tonen	  met	   allerhande	   voorwerpen	   en	   afbeeldingen	   en	   het	  
specifiek	   duiden	   met	   materiële	   getuigenissen.	   Documentatiecentra	   kunnen	   met	   het	   gericht	  
voorstellen	   van	   archiefstukken,	   familiefoto’s	   en	   specifieke	   documenten	   (brieven,	   verordeningen,	  
prentkaarten,	  frontkranten…)	  hun	  eigen	  oorlogsverhaal	  brengen	  of	  collecties	  tonen.	  	  

Misschien	   plant	   uw	   heemkundekring	   later	   op	   het	   jaar	   nog	   meer	   activiteiten	   in	   verband	   met	   de	  
plaatselijke	  herdenking	  van	  de	  Eerste	  Wereldoorlog	  of	  geeft	  uw	  kring	  een	  of	  andere	  publicatie	  uit.	  
Benut	   dan	   de	   Heemkundezondagen	   om	   ook	   uw	   latere	   herdenkingen	   aan	   te	   kondigen	   en	   te	  
promoten.	   Ook	   promotie	   en	   verkoop	   van	   ons	   boek	   past	   beslist	   in	   uw	   tentoonstelling	   tijdens	   de	  
Heemkundezondagen:	   het	   verrijkt	   uw	   aanbod.	   Contacteer	   ons	   daarvoor:	   we	   kunnen	   boeken	   in	  
consignatie	  geven.	  	  

Al	  deze	  activiteiten	  zullen	  ongetwijfeld	  een	  boeiend	  en	  treffend	  voorbeeld	  vormen	  van	  de	  greep	  van	  
de	  grote	  geschiedenis	  op	  de	  kleine	  geschiedenis.	  Werkt	  uw	  heemkundekring	  in	  2014	  ergens	  mee	  aan	  
een	   herdenkingsactiviteit	   over	   de	   Eerste	   Wereldoorlog,	   dan	   mag	   promotie	   daarvoor	   in	   uw	   kring	  
tijdens	  de	  komende	  Heemkundezondagen	  niet	  ontbreken.	  Schrijf	  nu	  in!	  	  

Op	  de	  volgende	  bladzijde	  stimuleren	  we	  u	  nog	  met	  een	  niet-‐limitatieve	  opsomming	  van	  een	  aantal	  
mogelijke	  subthema’s,	  die	  men	  kan	  benutten.	  	  
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SUBTHEMA’S	  VAN	  BELEVENISSEN	  OP	  ZUIVER	  PLAATSELIJK	  VLAK.	  

1.De	  Duitse	  inval	  in	  het	  dorp,wijk,stad,provincie.	  

2.Gijzelaars	  van	  het	  dorp.	  

3.Vlucht	  uit	  het	  dorp.	  

4.Krijgsgevangenen	  en	  ondergedoken	  soldaten	  van	  het	  dorp.	  

5.Collaboratie.	  

6.Verzet	  in	  en	  door	  het	  dorp.	  

7.Dagelijks	  leven	  in	  dorp,wijk,stad,provincie:	  

	  	  	  -‐noodgeld	  

	  	  	  -‐voedingscomiteit,	  kledinghulp	  en	  andere	  noodhulp	  

	  	  -‐duiven	  tijdens	  de	  oorlog	  

	  	  -‐smokkelen	  

	  	  -‐mobilisatie	  en	  inkwartiering	  

	  -‐Spaanse	  griep,	  medische	  hulpverlening	  

	  -‐paspoort(en),	  doorgangsbewijzen,	  mobiliteitsproblemen	  

	  -‐Amerikaanse	  bloemzakken	  gebruikt	  voor	  kleding	  

	  -‐socio-‐cultureel	  leven	  

	  -‐verordeningen,	  opeisingen,	  represaille-‐	  en	  tuchtmaatregelen	  

	  -‐(sprekende)	  foto’s,	  briefwisseling,	  kranten…	  	  
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2.1. HK Amalia van Solms - Baarle-Hertog
2.2. Themakring Museum Sashuis - Willebroek
2.3. HK Die Swane - Heist-op-den-Berg
2.4. Themakring Molenmuseum Sint-Amands
2.5. HK Erfgoed Balen
2.6. HK Breesgata - Brasschaat
2.7. HK Kontich
2.8. HK Taxandria - Turnhout
2.9. HK Corsendonca - Oud-Turnhout
2.10. HK Turninum - Deurne
2.11. HK Jan Vleminck - Wijnegem
2.12.  HK Rumesta - Rumst
2.13.  HK Essen
2.14. Themakring ‘t Grafzerkje - Hoboken
2.15.  Themakring Den Crans - Borgerhout
2.16. Vrienden Zoerselbos
2.17. HK Rijkevorsel
2.18. HK Heverstam - Sint-Amands
2.19. HK De Vlierbes - Beerse
2.20. HK Zeven Neten - Retie
2.21. HK Het Molenijzer - Putte
2.22. HK De Brakken - Oelegem
2.23. HK Scella - Schelle
2.24. Themakring Jacques Baron Leroy Genootschap - Ranst
2.25. HK Nicolaus Poppelius vzw - Poppel
2.26. HK De Linde - Olen
2.27. HK Eugeen Goeyvaerts - Lint
2.28. HK Aartselaar
2.29. HK Hoghescote - Kapellen
2.30. HK Erf & Heem - Sint-Katelijne-Waver
2.31. HK Berchem 
2.32. HK Marcblas - Merksplas
2.33. HK Ansfried - Westerlo
2.34. HK De Poemp - Nijlen
2.35  HK Zoersel vzw 

2. Heemkunde Gouw Antwerpen lééft
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2. Heemkunde Gouw Antwerpen lééft

2.1.  HK Amalia van Solms - Baarle-Hertog

Datum Vanaf Tot Gebeurtenis Opmerking

04-mei-2014 10:30:00 12:30:00 Open huis in het Heemhuis  

09-mei-2014 09:00:00 15:00:00 Archeologische dag 5de en 6de leerjaar Zondereigen  

13-mei-2014 19:30:00 22:00:00 Bestuursvergadering Heemkundekring Amalia van Solms in het Heemhuis  

17-mei-2014 09:00:00 15:00:00 Bezoek aan Natuurpunt Markvallei De Klapekster in Wortel en de Laermolen in Hoogstraten 

   Vertrek aan het Heemhuis. Deelname gratis en inschrijven niet nodig.

24-mei-2014 00:00:00 00:00:00 Heemreis ‘WO I in de Limburgse grensregio’ 

   Nadere gegevens zoals vertrektijd, inschrijving en kosten volgen later.

01-jun-2014 05:00:00 12:00:00 Vroege vogeltocht. Vertrek aan het Heemhuis. 

   Deelname gratis en inschrijven niet nodig.

01-jun-2014 10:30:00 12:30:00 Open huis in het Heemhuis  

10-jun-2014 19:30:00 22:00:00 Bestuursvergadering Heemkundekring Amalia van Solms in het Heemhuis  

13-jun-2014 12:00:00 20:00:00 Locale Heemdag. Start in de Aula van het CCB 

   Nadere gegevens zoals inschrijving en kosten volgen later.

21-jun-2014 00:00:00 00:00:00 Heemreis ‘WO I in de Westhoek’ 

   Nadere gegevens zoals vertrektijd, inschrijving en kosten volgen later. 

06-jul-2014 10:30:00 12:30:00 Open huis in het Heemhuis  

08-jul-2014 19:30:00 22:00:00 Bestuursvergadring Heemkundekring Amalia van Solms in het Heemhuis  

10-jul-2014 19:00:00 21:00:00 Avondwandeling vertrek vanaf het Heemhuis. 

   Deelname gratis en inschrijving niet nodig.

19-jul-2014 00:00:00 00:00:00 Fietstocht naar herinneringen uit ‘WO I in Turnhout’ 

   Nadere gegegvens worden later bekend gemaakt.

03-aug-2014 10:30:00 12:30:00 Open huis in het Heemhuis.  

12-aug-2014 19:30:00 22:00:00 Bestuursvergadering Heemkundekring Amalia van Solms in Heemhuis.  

20-aug-2014 17:30:00 20:00:00 Bernardusvoetbedevaart naar Ulicoten. Vertrek vanaf Heemhuis. 

   Deelname gratis en inschrijving niet nodig.

23-aug-2014 13:30:00 17:00:00 Fietstocht langs kapelletjes rond Weelde. Vetrek vanaf het Heemhuis. 

   Deelname gratis en inschrijven niet nodig.
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Datum Vanaf Tot Gebeurtenis Opmerking

07-sep-2014 10:30:00 22:00:00 Open huis in het Heemhuis met presentatie van de Heemkalender 2015.  

09-sep-2014 19:30:00 22:00:00 Bestuursvergadering Heemkundekring Amalia van Solms in het Heemhuis.  

14-sep-2014 00:00:00 00:00:00 Open Monumentendag. 

   Nadere gegevens worden later bekend gemaakt.

20-sep-2014 09:30:00 12:00:00 Wandeling in gebied van Landinrichting Zondereigen. 

   Deelname gratis en inschrijving niet nodig.

05-okt-2014 10:30:00 12:30:00 Open huis in het Heemhuis.  

14-okt-2014 19:30:00 22:00:00 Bestuursvergadering Heemkundekring Amalia van Solms in het Heemhuis.  

19-okt-2014 00:00:00 00:00:00 Wandeling in het kader van de ‘Dag van de Trage Weg’. 

   Nadere gegevens zoals vertrektijd, vertrekplaats, e.d. worden later bekend gemaakt.

21-okt-2014 19:30:00 22:00:00 Lezing ‘Het Rijke Roomse Leven’ door Ad Rooms in de Aula van het CCB. 

   Deelname gratis en inschrijving niet nodig.

02-nov-2014 10:30:00 12:30:00 Open huis in het Heemhuis.  

11-nov-2014 19:30:00 22:00:00 Bestuursvergadering Heemkundekring Amalia van Solms in het Heemhuis.  

15-nov-2014 13:30:00 16:30:00 Fotopresentatie van Baarlese gebeurtenissen uit afgelopen 30 jaar. In de Aula van het CCB.

   Selectie uit foto’s geschonken door Kees en Gerda Norbart.

22-nov-2014 09:00:00 15:00:00 Lange herfstwandeling. Vertrek vanaf het Heemhuis. 

   Deelname gratis en inschrijving niet nodig.

07-dec-2014 10:30:00 12:30:00 Open huis in het Heemhuis.  

09-dec-2014 19:30:00 22:00:00 Bestuursvergadering Heemkundekring Amalia van Solms in het Heemhuis.  

16-dec-2014 19:30:00 22:00:00 Kerstviering in de Aula van het CCB. 

   Nadere gegevens over inschrijven en kosten worden later bekend gemaakt.

27-dec-2014 09:00:00 12:00:00 Winterwandeling. Vertrek vanaf Heemhuis. 

   Deelname gratis en inschrijving niet nodig..  
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2.2. Themakring Museum Sashuis - Willebroek
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2.3. HK Die Swane - Heist-op-den-Berg

•  Radiomuseum :  EXPO QSL-grenzeloos internationaal. Radio-amateurisme en
 het Spoor.
 De Erfgoeddag-expo’s in heem-, radio en treinmuseum lopen van 27/4 t.e.m. de laatste  
 zondag van mei.

•  18 mei 2014 (14u-18u) :  55e Meiboomplanting (Bruggeneinde)

•  Van 1 t.e.m. 29 juni : (Heemmuseum)
 Alle zondagen van 14u tot 18u : expo  de Koning-Soldaat. 

•  17 augustus 2014 :  Fietstocht “de relicten van en herinneringen aan W.O.I.”
 Organisatie : Heemkring die Swane

•  31 augustus 2014 :  Oogstfeesten
 aan de molen te Bruggeneinde van 14u tot 18u.

•  Zondag 14 september :  Open Monumentendag of : Erfgoed en de Toekomst.
 Als herbestemming kinderspel was...

•  3 oktober 2014 tot 11 november 2014 :  EXPO WOI + randevenementen
 Coördinatie: Luk Herteleer ‘Archief ), Mieke Van der Heijden (Zwaenberg),
 An Vertommen (Cultuurbeleid gemeente) en René Van Loo (Heemkring);
 in Zwaneberg!

•  24 oktober 2014 :  Nacht van het Kempens Erfgoed, met nocturne van Expo WOI
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Tentoonstelling : alle zondagen van mei open van 14 tot 18u
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2.4.  Themakring Centrum voor Molinologie -  
  Sint-Amands

DE MOLEN :  VRUCHT VAN GRENZELOZE
    INSPIRATIE

Tentoonstelling van 27 april tot 25 mei 2014

Open op :  • Erfgoeddag van 10u00 tot 18u00
  • zaterdag en zondag van 14u30 tot 18u00
  • in de week op afspraak

Vakmanschap is die combinatie
waarin de hersenen voorzien
  de handen uitvoeren.
Vaak ziet men slechts het werk 
van de handen
en beseft men niet dat deze uitvoeren 
wat de hersenen hebben voorzien.
         
                                                    Anton Sipman

MOLENMUSEUM
Vlaams Centrum voor Molinologie vzw
Documentatiecentrum
Vrienden van het Molenmuseum Kerkstraat  3 • 2890 Sint-Amands

www.molenmuseum.be • info@molenmuseum.be

MO L E NMU S E UM

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

Open op: zaterdag en zondag van 14u30 tot 18u00
 & in de week op afspraak

T E N T O O N S T E L L I N G :
“De luister van de molen”

1000 jaar geschiedenis van de mens
der Lage Landen belicht door de molen.

Ter gelegenheid van
Openmonumentendag : 

8 september 2013
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2.5.  HK Erfgoed Balen
Activiteiten Erfgoed Balen 2014
 
Maandag 6 mei 2013:
 Voordracht: ‘Een jaar vol feesten’
 Spreker: Dhr. Bart Lauvrijs
 Locatie: Oud Gemeentehuis Balen • Uur: 19u30 • Toegang/deelname: gratis

Zondag 1 september:          
 10de  Ambachten- en Hobbymarkt
 In en rond ‘De Kruierie’ en aanpalende straten. • 10u – 18u.

Vrijdag 13 september:        
 Deelname Erfgoed Balen aan herdenkingsplechtigheid                                    
 burgerlijke oorlogsslachtoffers Malou.
             Locatie: Kruis Malou, Antverpialaan: 9u • Kerkhof Schoorheide, Reigerstraat: 10u

VOOR MEER INFORMATIE 
MAIL NAAR :                     
               
PROJECT2017@ERFGOEDBALEN.BE 
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2.6.  HK Breesgata - Brasschaat
Agenda

Zondag 4 mei 2014: Heemcafé van 14:00 tot 19:00 uur

Donderdag 29 mei 2014: Bestuursvergadering in het heem om 20:00 uur

Zondag 1 juni 2014: Heemcafé van 14:00 tot 19:00 uur

Zaterdag 7 juni 2014:
Voor de dagreis naar Flanders Fields in Ieper op zaterdag 7 juni 2014 verzamelen we om  
08:00 uur op de parking van het kerkplein (Armand Reusensplein) van Brasschaat-Centrum 
(Miksebaan). Het vertrek is voorzien om 08:15 uur stipt. We rijden met de autobus non-stop 
naar Ieper! Zie programma op de link Dagreis Ieper.

Donderdag 26 juni 2014: Bestuursvergadering in het heem om 20:00 uur

Zondag 6 juli 2014: Heemcafé van 14:00 tot 19:00 uur

Donderdag 31 juli 2014: Bestuursvergadering in het heem om 20:00 uur

Zondag 3 augustus 2014: Heemcafé van 14:00 tot 19:00 uur

Donderdag 28 augustus 2014: Bestuursvergadering in het heem om 20:00 uur

Zondag 7 september 2014: Heemcafé van 14:00 tot 19:00 uur

Donderdag 25 september 2014:   Bestuursvergadering in het heem om 20:00 uur

Zondag 5 oktober 2014: Heemcafé van 14:00 tot 19:00 uur

Donderdag 30 oktober 2014: Bestuursvergadering in het heem om 20:00 uur

Zondag 2 november 2014: Heemcafé van 14:00 tot 19:00 uur

Donderdag 27 november 2014: Bestuursvergadering in het heem om 20:00 uur

Zondag 7 december 2014: Opendeur heem van 14:00 tot 19:00 uur

Donderdag 18 december 2014: Bestuursvergadering in het heem om 20:00 uur
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2.7.  HK Kontich

Activiteitenkalender en Nieuws

Museum voor heem- en oudheidkunde:
Elke zondag open van 14 tot 17 uur met gids, maar het museum blijft tijdens de winter wel 
gesloten van 16 december tot 15 februari.
Het archeologisch gedeelte van ons museum is vernieuwd, nu werken we hard aan de 
verbeterde presentatie van onze overige collecties. Vooral de afdeling textiel (met onze 
merklappen, tekendoeken, ea.) krijgt een prominente plaats in het “voorzaaltje”, waar nu 
ook al enkele van de fraaiste spinnewielen te zien zijn van de meer dan vijftig die we vorig 
jaar hebben verworven. De inwijding van het vernieuwde museum is voorzien voor het 
voorjaar van 2015, onze trouwe lezers worden uiteraard als eersten op de hoogte gesteld 
van de juiste datum.
Ben je op zoek naar de oude nummers van Reineringen of publicaties die met Kontich te 
maken hebben?
Surf dan gewoon naar www.issuu.com - op deze webstek tik je bij zoeken gewoon 
“Reineringen” of “Kontich” in en je komt zo bij onze vroegere nummers terecht.

Alex Vanneste - De dodendraad : 9 mei 2014 om 20.00 uur in de Altenakapel :
De spreker uit onze buurtgemeente Wilrijk is internationaal gerenommeerd.
Hij brengt het verhaal van de dodendraad tussen België en Nederland vol passie. 
Zorg dat je dit niet mist.

Facebook:
Je vindt onze heemkundige kring nu ook op Facebook. We posten er op regelmatige basis 
foto’s uit de oude (en nieuwe) doos.
Enkele honderden mensen hebben de weg al gevonden. Hoe geraak je erbij?
Zoek gewoon onder “Kontichse historische weetjes”.
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2.8. HK Taxandria - Turnhout

Activiteiten : Jaarprogramma 2014

•    Donderdag 15 mei :  lezing door Steven Van Impe: Het boek en de Kempen: 
           500 jaar in de schaduw
•    Zondag 14 september : Cultuurmarkt aan de Warande van 10.00 tot 17.00 uur.  
          De Open Monumentendag vindt die dag ook plaats.
•    Donderdag 16 oktober : lezing door Cor Vanistendael en Stephanie Beghein (onder  
          voorbehoud) over Turnhoutse componisten Sebastiaan J. Robson en Franz Andelhof
•    18 en 19 oktober : herdenking 225 jaar Slag van Turnhout met tal van activiteiten op 
          en rond de Grote Markt (met een mini-thematentoonstelling in het Taxandriamuseum)
•    Donderdag 11 december :  Sam Van Clemen, Turnhout tijdens de Eerste Wereldoorlog

 De lezingen vinden plaats op de zolder van het Taxandriamuseum, Begijnenstraat 28, 
2300 Turnhout in samenwerking met TRAM41.

Begin uur van de lezingen is 20.00 uur. Iedereen is welkom, de toegang is gratis.

De aankondiging van deze lezingen gebeurt ook via e-mail 
(wanneer u uw mailadres doorgaf aan taxandriavzw@gmail.com), affiches, Facebook, 
de lichtkrant die aan het station en op de Grote Markt staat, Uit in Turnhout, 
de Nieuwsbrieven van TRAM41 en Cultuurbeleid…
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2.9. HK Corsendonca - Oud-Turnhout
 
 

Tentoonstelling  
De Groote Oorlog in de literatuur 
10 april t.e.m. 3 mei 2014 
 
Met boeken, afbeeldingen, foto’s, voorwerpen  
die gebruikt werden in ‘De Groote Oorlog’   
probeert deze tentoonstelling een beeld  
te schetsen over het leven in die tijd. 
 
Bibliotheek Oud-Turnhout 
Sint-Bavostraat 3 
2360 Oud-Turnhout 
oud-turnhout.bibliotheek.be 
 

Tijdens de openingsuren 
Toegang gratis 

Erfgoeddag 
Zondag 27 april 2014 

Fiets- en autoroute  
‘Grenzeloos’ door een stukje Kempen 

 
Vertrek begeleide fietstocht: 14.00 u Bibliotheek Oud-Turnhout 

Afstand: ± 20 km 
Brochure: tijdens Erfgoeddag verkrijgbaar in Bibliotheek  

Oud-Turnhout (open van 10.00 tot 17.00 u). Na de erfgoeddag is 
de brochure te koop in het Hofke van Chantraine, Kerkstraat 46. 

Voorinschrijven niet nodig 
 
 

 
 

Tentoonstelling  
De Groote Oorlog in de literatuur 
10 april t.e.m. 3 mei 2014 
 
Met boeken, afbeeldingen, foto’s, voorwerpen  
die gebruikt werden in ‘De Groote Oorlog’   
probeert deze tentoonstelling een beeld  
te schetsen over het leven in die tijd. 
 
Bibliotheek Oud-Turnhout 
Sint-Bavostraat 3 
2360 Oud-Turnhout 
oud-turnhout.bibliotheek.be 
 

Tijdens de openingsuren 
Toegang gratis 

Erfgoeddag 
Zondag 27 april 2014 

Fiets- en autoroute  
‘Grenzeloos’ door een stukje Kempen 

 
Vertrek begeleide fietstocht: 14.00 u Bibliotheek Oud-Turnhout 

Afstand: ± 20 km 
Brochure: tijdens Erfgoeddag verkrijgbaar in Bibliotheek  

Oud-Turnhout (open van 10.00 tot 17.00 u). Na de erfgoeddag is 
de brochure te koop in het Hofke van Chantraine, Kerkstraat 46. 

Voorinschrijven niet nodig 
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2.10.  HK Turninum - Deurne

•      Er komen nog steeds schenkingen toe , zo ondermeer een ganse collectie foto’s.

•      We werken nu aan de herdenking van “De Groote Oorlog” op Erfgoeddag 27-04 , op OPEN 
Monumentendag 14-09 , tijdens de week der begraafplaatsen (mei-juni) en op heemdag . 
Er volgt weer een brochure vanuit het brein van onze voorzitter , hierbij geholpen door heel wat 
“medeschrijvers” Kom maar langs .

•      Kom eens naar ons herdenkings grafveldje kijken in onze voortuin . Vanaf mei – juni staan er 
ook alle mogelijke types van “poppies” te pronken . Er zijn er al aangeplant en er worden er nog 
gezaaid ., want …. In Flanders fields where poppies blow … moeten we aan onze jeugd 
meegeven als duurzame boodschap met de nadruk op het hoe en waarom .

•      Op 21 - 05 om 19.30u komt Karen Minsaer ons onderhouden over de verdedigingsgordels 
rond Antwerpen en op 15 -10 eveneens om 19.30u spreekt Marcl Windey over de geschiedenis 
van Cogelsplein . Inkom 1 euro voor niet-leden , gratis voor effectieve leden .

VZW Turninum Volksmuseum Deurne

Volksmuseum Deurne-Dorp
Koraalplaats 2
2100 Deurne
peetersludo@skynet.be

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

Elke dinsdag en donderdag kan u terecht bij ons documentatiecentrum voor al uw vragen. Voor 
de zekerheid kan u best een afspraak maken met Ludo Peeters.

Het Volksmuseum neemt ook deel aan volgende bijzondere activiteiten:
25 mei - 2 juni 2013: Week van de Begraafplaatsen
9 juni 2013: Heemdag
8 september 2013: Open Monumentendag

Turninum Volksmuseum Deurne werkt voor deze activiteiten nauw samen met de Cultuurraad 
Deurne, het Cultureel Centrum Deurne en MAS museum aan de Stroom.
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2.11.  HK  Jan Vleminck - Wijnegem

Komende activiteiten

Fotowedstrijd

Maar dat is nog niet alles. De heemkring wil ook eens weten hoe de Wijnegemnaars hun 
dorp nú zien en nodigt hen uit om die visie in beeld te brengen. 
Toon dus een dorpsgezicht, een stukje natuur, een gebouw of iets anders dat u bijzonder 
vindt … of dat u misschien ergert. Of focus eens op een vertrouwde locatie vanuit een 
origineel standpunt … 

Zo wordt uw kijk op Wijnegem 2014 het onderwerp van onze paastentoonstelling in 
2015. Het volledige wedstrijdreglement vindt u hier, maar u kunt ook een papieren versie 
halen bij een van onze bestuursleden. We stippen alvast enkele belangrijke punten aan:

•   deelnemers mogen geen beroepsfotograaf zijn en dienen in Wijnegem te wonen of   
    gewoond te hebben;

•   de foto’s dienen door de inzenders zelf in Wijnegem te zijn gemaakt tussen 1 januari en  
    31 december 2014;

•   iedere deelnemer mag maximaal drie foto’s inzenden, maar kan slechts één prijs winnen;
    de foto’s mogen zowel analoog als digitaal zijn gemaakt en mogen zowel afgedrukt op 
    A4-formaat als elektronisch aan de voorzitter worden bezorgd, uiterlijk op 1 januari 2015 
    (de precieze modaliteiten vindt u in het volledige reglement);

•   er zijn tien prijzen te winnen, waaronder aankoopbons ter waarde van 250, 200 en 150 
    euro.
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2.12.  HK Rumesta - Rumst

Donderdag 2 januari  Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 
Maandag 6 januari  Op afspraak van 9 tot 13u 
Donderdag 16 januari  Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 
Zondag 26 januari  Beurs Begijnendijk   
Maandag 3 februari  Op afspraak van 9 tot 13u 
Donderdag 6 februari  Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 
Donderdag 20 februari  Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u  
Maandag 3 maart  Op afspraak van 9 tot 13u 
Donderdag 6 maart  Rumesta-avond van 19.30u tot 22u 
Donderdag 20 maart  Rumesta-avond van 19.30u tot 22u 
Donderdag 3 april  Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 
Maandag 7 april  Op afspraak van 9 tot 13u 
Donderdag 17 april  Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 
Zondag 27 april  Erfgoeddag Rupelklei   
Maandag 5 mei  Op afspraak van 9 tot 13u 
Donderdag 15 mei  Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 
Donderdag 16 mei  Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 
Maandag 2 juni  Op afspraak van 9 tot 13u 
Donderdag 5 juni Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 
Donderdag 19 juni Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 
Donderdag 3 juli Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 
Maandag 7 juli Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 
Maandag 1 september  Op afspraak van 9 tot 13u 
Donderdag 4 september Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 
Zondag 14 september  Open monumentendag   
Donderdag 18 september Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 
Donderdag 2 oktober Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 

Zaterdag 4 oktober  Open deur Rumst 
Jaarmarkt   

Maandag 6 oktober  Op afspraak van 9 tot 13u 
Donderdag 16 oktober Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 
Maandag 3 november  Op afspraak van 9 tot 13u 
Donderdag 6 november Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 
Donderdag 20 november Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 
Maandag 1 december  Op afspraak van 9 tot 13u 
Donderdag 4 december Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 
Donderdag 18 december Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 
 

KALENDER 2014 

Donderdag 2 januari  Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 
Maandag 6 januari  Op afspraak van 9 tot 13u 
Donderdag 16 januari  Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 
Zondag 26 januari  Beurs Begijnendijk   
Maandag 3 februari  Op afspraak van 9 tot 13u 
Donderdag 6 februari  Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 
Donderdag 20 februari  Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u  
Maandag 3 maart  Op afspraak van 9 tot 13u 
Donderdag 6 maart  Rumesta-avond van 19.30u tot 22u 
Donderdag 20 maart  Rumesta-avond van 19.30u tot 22u 
Donderdag 3 april  Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 
Maandag 7 april  Op afspraak van 9 tot 13u 
Donderdag 17 april  Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 
Zondag 27 april  Erfgoeddag Rupelklei   
Maandag 5 mei  Op afspraak van 9 tot 13u 
Donderdag 15 mei  Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 
Donderdag 16 mei  Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 
Maandag 2 juni  Op afspraak van 9 tot 13u 
Donderdag 5 juni Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 
Donderdag 19 juni Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 
Donderdag 3 juli Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 
Maandag 7 juli Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 
Maandag 1 september  Op afspraak van 9 tot 13u 
Donderdag 4 september Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 
Zondag 14 september  Open monumentendag   
Donderdag 18 september Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 
Donderdag 2 oktober Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 

Zaterdag 4 oktober  Open deur Rumst 
Jaarmarkt   

Maandag 6 oktober  Op afspraak van 9 tot 13u 
Donderdag 16 oktober Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 
Maandag 3 november  Op afspraak van 9 tot 13u 
Donderdag 6 november Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 
Donderdag 20 november Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 
Maandag 1 december  Op afspraak van 9 tot 13u 
Donderdag 4 december Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 
Donderdag 18 december Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 
 

KALENDER 2014 
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2.13.  HK Essen

Activiteiten HK Essen
 
• Dinsdag 30 september:   Leven en werken van Sooi Noldus 
 Waar?: In het Volkshuis, Stationsstraat te Essen, om 20 uur.    
 Deze lezing is een initiatief van De Kring samen met Curieus,  
 de culturele organisatie van sp-a Essen    
 Spreker: Roger Van Ginderen.   
                  
Zie ook nog naar de webstek :

 www.heemkundekringessen.be
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2.14.  Themakring ‘t Grafzerkje - Hoboken

Agenda

Leden van vzw Grafzerkje en gelijkgestemde zielen krijgen hier de kans om funeraire 
activiteiten die zij organiseren en waar de mogelijkheid bestaat voor onze leden om er aan 
deel te nemen via deze rubriek kenbaar te maken.

Rondleidingen

    24 mei 2014
    26 juli 2014
    27 september 2014
    22 november 2014

Funeraire reizen

    10 mei 2014
    07 september 2014

Funeraire agenda

    11 mei 2014
    09 augustus 2014
    14 september 2014
    08 november 2014
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2.15.  Themakring Den Crans - Borgerhout
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2.16.  Vrienden Zoerselbos

Agenda 2014
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 :

4 mei  Om 6 uur !  Vroege vogels
1 juni  -
6 juli  Dagvlinders
3 augustus Natuur
7 september Kenmerken oud bos
5 oktober Historische wandeling
2 november Keltische wandeling
7 december Natuurwonder

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

Laarzen  aanbevolen!

De data voor ons zomer- en haringfeest zijn :

Zomerfeest  - zondag 22 juni 2014
Haringfeest  - zondag 7 september 2014

zie ook naar onze webstek : www.zoerselbos.be
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2.17. HK Rijkevorsel

Heemkundige Kring van Rijkevorsel vzw 
 
Opening data 2014: 
 
Documentatie centrum  -  Opendeur dag museum + Documentatie centrum 
 
Januari:  dinsdag van 14 – 16 uur      7 -14 -21 -28 doc. Centrum 
        Zondag van 14 – 17 uur     26                opendeur dag 
museum + doc.centrum 
 
Februari:  dinsdag van 14 – 16 uur      4 -11 -18 -25 doc. Centrum 
        Zondag van 14 – 17 uur     23                opendeur dag 
museum + doc.centrum 
 
 
Maart:  dinsdag van 14 – 16 uur      4 -11 -18 -25 doc. Centrum 
        Zondag van 14 – 17 uur     30          opendeur dag 
museum + doc.centrum 
 
 
April   dinsdag van 14 – 16 uur      1 -8 -15 -22 -29 doc. Centrum 
        Zondag van 14 – 17 uur     27                 opendeur dag 
museum + doc.centrum 
 
 
Mei   dinsdag van 14 – 16 uur      6 -13 -20 -27 doc. Centrum 
        Zondag van 14 – 17 uur     25                 opendeur dag 
museum + doc.centrum 
 
 
Juni   dinsdag van 14 – 16 uur      3 -10 -17 -24 doc. Centrum 
        Zondag van 14 – 17 uur     29                opendeur dag 
museum + doc.centrum 
 
Juli    dinsdag van 14 – 16 uur      -        doc centrum 
gesloten 
   Zondag van 14 – 16 uur     27        opendeur dag 
museum + doc.centrum  
 
Augustus  dinsdag van 14 – 16 uur     -        doc.centrum 
gesloten 
   Zondag van 14 – 16 uur     31        opendeur dag 
museum  + doc.centrum   

Nb : Juli - Augustus gesloten

Heemkundige Kring van Rijkevorsel vzw 
 
Opening data 2014: 
 
Documentatie centrum  -  Opendeur dag museum + Documentatie centrum 
 
Januari:  dinsdag van 14 – 16 uur      7 -14 -21 -28 doc. Centrum 
        Zondag van 14 – 17 uur     26                opendeur dag 
museum + doc.centrum 
 
Februari:  dinsdag van 14 – 16 uur      4 -11 -18 -25 doc. Centrum 
        Zondag van 14 – 17 uur     23                opendeur dag 
museum + doc.centrum 
 
 
Maart:  dinsdag van 14 – 16 uur      4 -11 -18 -25 doc. Centrum 
        Zondag van 14 – 17 uur     30          opendeur dag 
museum + doc.centrum 
 
 
April   dinsdag van 14 – 16 uur      1 -8 -15 -22 -29 doc. Centrum 
        Zondag van 14 – 17 uur     27                 opendeur dag 
museum + doc.centrum 
 
 
Mei   dinsdag van 14 – 16 uur      6 -13 -20 -27 doc. Centrum 
        Zondag van 14 – 17 uur     25                 opendeur dag 
museum + doc.centrum 
 
 
Juni   dinsdag van 14 – 16 uur      3 -10 -17 -24 doc. Centrum 
        Zondag van 14 – 17 uur     29                opendeur dag 
museum + doc.centrum 
 
Juli    dinsdag van 14 – 16 uur      -        doc centrum 
gesloten 
   Zondag van 14 – 16 uur     27        opendeur dag 
museum + doc.centrum  
 
Augustus  dinsdag van 14 – 16 uur     -        doc.centrum 
gesloten 
   Zondag van 14 – 16 uur     31        opendeur dag 
museum  + doc.centrum   
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2.18. HK Heverstam - Sint-Amands

Aktiviteiten 2014

Tentoonstelling DE GROOTE OORLOG :

Zaterdag 31 mei van 14u tot 18u

Zondag 1 juni van 14u tot 18u00

Zaterdag 7 juni van 14u tot 18u

Zondag 8 juni van 10u tot 18u

Maandag 9 juni van 10 tot 18u

Tijdens de weekdagen mogelijk op afspraak :
Ludo De Vogelaer - 0476/24 08 47
ludo.devogelaer@skynet.be
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2.19. HK De Vlierbes - Beerse

Mei 2014
4  museum en koetshuis open    14.00 – 17.00
4  Jaarmarkt Vlimmeren  
10  voorjaarsreis      hele dag
12  openarchiefavond     19.00 – 22.00
12  werkgroep paleografie     19.00 – 22.00
14  openarchiefmiddag     14.00 – 17.00
26  bestuursvergadering     19.30 – 22.30

Juni  2014
1  museum en koetshuis open    14.00 – 17.00
9  openarchiefavond     19.00 – 22.00
9  werkgroep paleografie     19.00 – 22.00
11  openarchiefmiddag     14.00 – 17.00
13  avondmarkt  
23  bestuursvergadering     19.30 – 22.30
28  Roefel       22.30 

Juli  2014
-

Augustus  2014
3  museum en koetshuis open    14.00 – 17.00
25  bestuursvergadering     19.30 – 22.30

 

KALENDER
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September  2014
7  museum en koetshuis open    14.00 – 17.00
8  openarchiefavond     19.00 – 22.00
8  werkgroep paleografie     19.00 – 22.00
10  openarchiefmiddag     14.00 – 17.00
22  bestuursvergadering     19.30 – 22.30

Oktober 2014   
5  museum en koetshuis open    14.00 – 17.00
8  openarchiefmiddag     14.00 – 17.00
11  publicatie jaarboek 2014 en tentoonstelling  
12  publicatie jaarboek 2014 en tentoonstelling  
13  openarchiefavond     19.00 – 22.00
13  werkgroep paleografie     19.00 – 22.00
14  jaarboekenbedeling  
27  bestuursvergadering     19.30 – 22.30

November 2014
2  viering Sint-Hubertus     11.00 – 12.00
2  teerfeest       namiddag
10  openarchiefavond     19.00 – 22.00
10  werkgroep paleografie     19.00 – 22.00
12  openarchiefmiddag     14.00 – 17.00
24  bestuursvergadering     19.30 – 22.30

December  2014
7  museum en koetshuis open    14.00 – 17.00
8  openarchiefavond     19.00 – 22.00
8  werkgroep paleografie     19.00 – 22.00
10  openarchiefmiddag     14.00 – 17.00
22  bestuursvergadering     19.30 – 22.30
31  Peperkoek & Borrels     voormiddag  

Meer info : 

www.devlierbes.be
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2 www.devlierbes.be jg. 35 nr. 136 

Kapellekensmarkt 
 
Op 22 april, de dinsdag na Pasen, viert Beerse zijn traditionele Kapellekensmarkt in de 
Kapelstraat. Ook De Vlierbes zal weer vertegenwoordigd zijn met een stand. De 
kinderen kunnen er snuisterijen winnen met ons ‘dobbelewitjesrad’ (zonder 
dobbelewitjes). De ouders kunnen hun voorraad vlierbollen en Beers Vlierke aanvullen. 
Wij stellen ook onze jaarboeken te koop en u kunt inschrijven voor het jaarboek 2014, 
dat in oktober verschijnt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Voorjaarsreis naar Antwerpen op zaterdag 10 mei 2014 
Juliette Van Ermengem 

 
Op zaterdag 10 mei 2014 bezoeken we, samen met het Davidsfonds van Beerse,  de haven en 
Park Spoor Noord in Antwerpen.  
Programma 

- Vertrek met de bus op het Kerkplein in Beerse 
om 9 uur.  

- Tijdens de voormiddag, van 10.45 tot 12.45 
uur, bezoeken we met de bus, onder 
begeleiding van gidsen, de haven. 

- ’s Middags voorzien we een vrije lunchpauze, 
waar iedereen op eigen kosten kan eten wat hij 
wil.  

- Van 15 tot 17 uur is er een wandeling in Park 
Spoor Noord. 

- Met een drankje sluiten we deze interessante 
uitstap af en keren terug naar huis. 

 
Inschrijven bij: 
 
Fons Prinsen, penningmeester van De Vlierbes, Vrijwilligersstraat 29, 2340 Beerse, tel. 
014 61 89 46. 
 
Inschrijven kan tot 10 april 2014. Er wordt maar één bus voorzien. Schrijf dus tijdig in. De prijs 
bedraagt 25 euro. De betaling gebeurt in de bus.  
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Retiese Heemkundige Kring ‘Zeven Neten’ vzw 
 
Activiteiten 2014 
 
Zondag 6 januari 
Driekoningen zingen. De wijzen uit het oosten, Melchior, Balthazar en Caspar, zullen op een 
teken van de ster en begeleid met de zang van de herders uit het gregorianenkoor op zoek 
gaan naar het kindje Jezus in de stal. Vertrek met de ster aan het GC Den Dries. Een initiatief 
van de gemeentelijke cultuurraad i.s.m. de heemkring ‘Zeven Neten’, de VVV en de 
gregorianen. 
 
Dinsdag 21 januari 
Het Davidsfonds-Retie organiseert in Den Dries de voorstelling ‘De gekke soldaat’. Deuren: 
20 uur. Een initiatief van Davidsfonds-Retie i.s.m. ‘Zeven Neten’. 
 
Zondag 30 maart 
Bezoek aan het Sint-Jobretabel van Schoonbroek o.l.v. Jaak Jansen, auteur van Het Sint-
Jobsretabel van Schoonbroek (Retie): een status quaestionis, in: Bulletin 33, 2009-2012, 
Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium. 
Bijeenkomst aan de Sint-Jobkerk van Schoonbroek om 10 uur. Einde: rond 11 uur. Een 
initiatief van ‘Zeven Neten’ i.s.m. Davidsfonds-Retie. 
 
Zaterdag 26 april 
Geleid bezoek aan het vernieuwde bezoekerscentrum van de abdijbibliotheek van Postel. 
Samenkomst: abdijpoort om 14 uur. Programma: algemene inleiding over het leven van de 
norbertijnen (half uur), gevolgd door een bezoek geïllustreerd met filmfragmenten over 
details en fragmenten uit de tentoongestelde werken (anderhalf uur). Een initiatief van ‘Zeven 
Neten’ i.s.m. Davidsfonds - Retie.  
 
Zondag 25 mei 
Fietstocht langs de Retiese grenzen (deel 2) o.l.v. natuurgids Danny Van der Veken: 
verkenning grenzen met Oud-Turnhout, Arendonk, Mol en Dessel. Vertrek: café Den Hoek 
(Schoonbroek) om 9 uur. Einde: rond 16 uur op het Bosend. Meebrengen: picknick. Een 
initiatief van ‘Zeven Neten’ i.s.m. Davidsfonds-Retie. 
 
Zaterdag 14 juni 
Het Davidsfonds - Retie organiseert in het kader van de herdenking van de Eerste 
Wereldoorlog een uitstap naar Nieuwpoort, Diksmuide, Passendale en Ieper. Vertrek aan de 
sporthal om 7uur; terugkomst in Retie rond 20.30 uur. Verdere informatie volgt. Een initiatief 
van Davidsfonds-Retie i.s.m. ‘Zeven Neten’. 
 
Zondag 7 september 
Natuurhistorische wandeling in de Beverdonkse Heide o.l.v. natuurgids Danny Van der 
Veken. Samenkomst: Retiese watermolen om 9 uur; einde wandeling rond 12 uur. Wandeling 
langs het Schaapsgoor naar de Beverdonkse Heide en via de Putten terug naar de Retiese 
watermolen. Einde wandeling: rond 12 uur. Een initiatief van ‘Zeven Neten’ i.s.m. de 
natuurvereniging Den Bunt.     
 
 
 

2.20.  HK Zeven Neten - Retie

Retiese Heemkundige Kring ‘Zeven Neten’ vzw 
 
Activiteiten 2014 
 
Zondag 6 januari 
Driekoningen zingen. De wijzen uit het oosten, Melchior, Balthazar en Caspar, zullen op een 
teken van de ster en begeleid met de zang van de herders uit het gregorianenkoor op zoek 
gaan naar het kindje Jezus in de stal. Vertrek met de ster aan het GC Den Dries. Een initiatief 
van de gemeentelijke cultuurraad i.s.m. de heemkring ‘Zeven Neten’, de VVV en de 
gregorianen. 
 
Dinsdag 21 januari 
Het Davidsfonds-Retie organiseert in Den Dries de voorstelling ‘De gekke soldaat’. Deuren: 
20 uur. Een initiatief van Davidsfonds-Retie i.s.m. ‘Zeven Neten’. 
 
Zondag 30 maart 
Bezoek aan het Sint-Jobretabel van Schoonbroek o.l.v. Jaak Jansen, auteur van Het Sint-
Jobsretabel van Schoonbroek (Retie): een status quaestionis, in: Bulletin 33, 2009-2012, 
Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium. 
Bijeenkomst aan de Sint-Jobkerk van Schoonbroek om 10 uur. Einde: rond 11 uur. Een 
initiatief van ‘Zeven Neten’ i.s.m. Davidsfonds-Retie. 
 
Zaterdag 26 april 
Geleid bezoek aan het vernieuwde bezoekerscentrum van de abdijbibliotheek van Postel. 
Samenkomst: abdijpoort om 14 uur. Programma: algemene inleiding over het leven van de 
norbertijnen (half uur), gevolgd door een bezoek geïllustreerd met filmfragmenten over 
details en fragmenten uit de tentoongestelde werken (anderhalf uur). Een initiatief van ‘Zeven 
Neten’ i.s.m. Davidsfonds - Retie.  
 
Zondag 25 mei 
Fietstocht langs de Retiese grenzen (deel 2) o.l.v. natuurgids Danny Van der Veken: 
verkenning grenzen met Oud-Turnhout, Arendonk, Mol en Dessel. Vertrek: café Den Hoek 
(Schoonbroek) om 9 uur. Einde: rond 16 uur op het Bosend. Meebrengen: picknick. Een 
initiatief van ‘Zeven Neten’ i.s.m. Davidsfonds-Retie. 
 
Zaterdag 14 juni 
Het Davidsfonds - Retie organiseert in het kader van de herdenking van de Eerste 
Wereldoorlog een uitstap naar Nieuwpoort, Diksmuide, Passendale en Ieper. Vertrek aan de 
sporthal om 7uur; terugkomst in Retie rond 20.30 uur. Verdere informatie volgt. Een initiatief 
van Davidsfonds-Retie i.s.m. ‘Zeven Neten’. 
 
Zondag 7 september 
Natuurhistorische wandeling in de Beverdonkse Heide o.l.v. natuurgids Danny Van der 
Veken. Samenkomst: Retiese watermolen om 9 uur; einde wandeling rond 12 uur. Wandeling 
langs het Schaapsgoor naar de Beverdonkse Heide en via de Putten terug naar de Retiese 
watermolen. Einde wandeling: rond 12 uur. Een initiatief van ‘Zeven Neten’ i.s.m. de 
natuurvereniging Den Bunt.     
 
 
 November 2014 
Tentoonstelling ‘Herdenking Eerste Wereldoorlog’ op een weekeinde rond 11 november. 
Verdere informatie hieromtrent volgt nog.  
 
Lidmaatschap 2014 
Geachte vriend(in) van onze heemkring. 
De Raad van Bestuur van ‘Zeven Neten’ vzw zou het ten zeerste op prijs stellen als u ook in 
2014 lid zou blijven van de heemkring. Gelieve in dat geval uw lidgeld voor het jaar 2014 te 
storten door middel van het ingesloten overschrijvingsformulier (gewoon lid: 10 euro, 
steunend lid: 15 euro, erelid: vanaf 25 euro). Mocht u niet kunnen beschikken over een 
overschrijvingsformulier, gelieve dan het lidgeld steeds te storten op het gewone 
rekeningnummer van de heemkring: IBAN BE80 3200 3670 5577. Op die manier komt het 
jaarlijkse lidgeld niet terecht op het speciale rekeningnummer geopend ter gelegenheid van 
een of andere publicatie (bv. een boek). Bij voorbaat onze hartelijke dank voor uw begrip, 
steun en sympathie. 
 
Nuttige en blijvende eindejaarsgeschenken 
De reeds verschenen boeken Retie – Veranderend landschap (35 euro), Sterke vrouwen (30 
euro), Reties Album (15 euro) en Kerken is werken (40 euro) zijn nog steeds te verkrijgen op 
het secretariaat van de heemkring in de Oude Pastorie, Passtraat 14, 2470 Retie, iedere vrijdag 
tussen 10 en 12 uur. Ook bij de dagbladhandel De Mus, Sint-Martinusstraat 74, 2470 Retie 
zijn die uitgaven nog steeds te koop.  
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2.21.  HK Het Molenijzer - Putte

Daguitstap op zaterdag 24 mei 2014 richting Aalst 
 
Op zaterdag 24 mei 2014 gaat de jaarlijkse daguitstap van heemkring Het Molenijzer richting 
Aalst met bezoek aan het Nationaal brandweermuseum in Erembodegem, de Abdij van 
Affligem en een stadswandeling in Aalst centrum. In de deelnameprijs is busvervoer, koffie 
en koek, lunch (soep, kipfilet met groenten en gebakken aardappelen, ijs en één drankje 
inbegrepen), gidsen, bezoeken en een drankje tijdens de stadswandeling inbegrepen. Vertrek 
is in Putte op het kerkplein om 08u00, terugkomst is voorzien omstreeks 20u30. 
Inschrijven kan bij Robby Goovaerts via 0494 51 56 31 of robby.goovaerts@putte.be, 
betalen vooraf via BE88 7332 2925 0941 met als mededeling "daguitstap + naam 
deelnemer(s)". 

 
 
Programma 2014   

zo 04/05 8-12u              Ruildag in GC Klein Boom

za 24/05 8-21u             Daguitstap heemkring naar omgeving Aalst

 zo 01/06   8-12u  Ruildag in GC Klein Boom

vr 13/06      20u                   Openingsavond zomerseizoen rond thema “kousen”

zo 15/06     14-20u   Zondagopening
                                    Start zoektocht doorheen het museum (elke zondag tem. zondag 14/09)
                                                Tentoonstelling glaskunst door Gert Renkin

zo 22/06   14-20u Zondagopening

za 28/06                                   Deelname Roefel

zo 29/06  14-20u             Zondagopening
            15u                   Optreden van de kon. fanfare Trouw in Deugd
                            KVLV-Putte in keuken

Voor het hele jaarprogramma : 

Kijk naar :www.bloggen.be/heemkundekringputte/
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2.22.  HK De Brakken - Oelegem

• Zondag 25 mei 2014  
 bezoek aan het Red Star Linemuseum in Antwerpen

• Najaar  
 hiervoor moet er nog een activiteit worden vastgelegd

• dinsdag 11 november 2014  
 medewerking aan de voorstelling van het boek
 “Vergeet Mij Niet” over de oorlogsslachtoffers van Ranst 
 tijdens WO-I

Onze klassiekers :  
 Mogelijkheid tot bezoek aan de 
 werkende Oelegemse stenen molen -
  iedere tweede en laatste zondag van de maand

Voor meer info : Luc Verachter - luccanddany@hotmail.com
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2.23.  HK Scella - Schelle

Peperstraat 48   2627 Schelle 
 

THEMA TENTOONSTELLING 
 

  
 
 

    Maandag 21 April 2014 van 14.00 U tot 18.00 U. 
   Zondag 27 April 2014 van 10.00 U tot 17.00 U. 
   Zondag 25 Mei   2014 van 14.00 U tot 17.00 U. 

      
( INKOM GRATIS ) 

E-mail: Henry.de.bondt@telenet.be • G.S.M. 0477 / 84.32.20
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2.24. Themakring Jacques Baron Le Roy
  Genootschap vzw - Ranst
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2.25.  HK Nicolaus Poppelius vzw - Poppel



37

2.26.  HK De Linde - Olen

Activiteiten :

• vrijdag 2 mei 2014  
 Academische zitting Boekelheem

• zondag 4 mei 2014 
 Opening toeristisch seizoen dorpsplein 
    - Kapellekeswandeling en -fietstocht met drankstand
     - Inhuldiging Gestelkapel - gedenkplaats Buulmolen
     - Fotosfoot
     - Gratis kaartspel
     - Fototentoonstelling kerk met dvd interviews bekende Olenaars

• zondag 10 augustus 2014 
 Hoevefeest in Gerheze-Doffen met medewerking van heemkring 
 
• zat-zon-maa 6-7-8 september 2014
 Tentoonstelling in de kerk  
 
• zondag 7 september 2014  
 Boerkesfeest in het thema van 150 jaar Parochie O.-L.-Vrouw-Olen 
    
• zaterdag 8 november 2014  
 Jubileum-misviering
 Kampvuurgezang met gratis “Lievraake”-feestbier (Chiroterrein)

Meer info : zie www.heemkundekringolen.be/activiteiten.html 
    

 



38

2.27. HK Eugeen Goeyvaerts - Lint

Onze opendeurdagen:
Je kan onze heemmusea ‘Den Aker’, ‘De Roskam’ en ‘De Ploeg’, en onze heemtuin gratis 
bezoeken tijdens onze opendeurdagen,  Oranjerie in het Gemeentepark van Lint:

van april tot oktober 2014: 
elke tweede zondag van de maand opendeurdag van 13u tot 18u. Gratis inkom. Onze 
gidsen staan u te woord in de musea en op de tentoonstellingen. U kan uw bezoek 
afronden met een lekkere Augustijn in ons heemcafé of met een overheerlijke dubbele 
pannenkoek ! Een aanrader !

zondag 11 mei 2014: 
tweede opendeurdag 2014 met als thematentoonstelling “Lint in oude prentkaarten”, 
collectie van postmeester Massart.

Indien u ons op andere dagen wilt bezoeken, neem dan gerust even contact met ons 
op!  Wij organiseren ook begeleide dorpswandelingen

In mei 2014 ontvangt de heemkring 5 groepen 
(verspreid over 8 dagen), het betreft in totaal 170 bezoekers !
De voorbije dagen kwam de heemkring herhaaldelijk in de pers. De belangstelling van 
de journalisten ging vooral uit naar de dagboeken van Gommaar Janssens, kunstsmid 
en oorlogsvrijwilliger 1914-18. Wij overwegen een selectie van deze beklijvende 
documenten aan te bieden aan geïnteresseerden. 
Indien u ons op andere dagen wilt bezoeken, neem dan gerust even contact met ons 
op!  Wij organiseren ook begeleide dorpswandelingen
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2.28. HK Aartselaar

 
 

 
Opgericht in 1980 
Lokaal:   Carillolei 3 
open op maandagavond  
van 19.30 tot 22.30 uur 
 

 
Wat nog komen moet...! 
 
Zondag 4 mei om 14.00 uur: bezoek aan het privémuseum “Huize Mortelmans”  
Op de hoek van de Boterhamstraat en de Falconrui te Antwerpen bevindt zich het 
privémuseum “Huize Mortelmans”, waar de nazaten van Frans, Lodewijk en Franck 
Mortelmans de herinnering aan deze kunstenaars hoog houden. De conservator van dit 
museum, Dirk Schiltz, woont in Aartselaar en is die dag onze gids in dit huis vol 
muzikale en picturale herinneringen. Vooraf reserveren (tot uiterlijk 1 mei) is 
noodzakelijk bij René Beyst (telefonisch of per e-bericht) wegens beperking van de 
groep deelnemers. We verzamelen tegen 13.55 uur aan de hoek Boterhamstraat en 
Falconrui te Antwerpen. Deelname in de kosten, die ter plaatse worden ontvangen, 
bedragen 2,50 euro per persoon, gids en een koffie in het museum inbegrepen.  
Op zondag is er parkeergelegenheid in de buurt (Falconrui, Paardenmarkt, 
Brouwersvliet), maar men kan natuurlijk ook voor het openbaar vervoer kiezen.  
 
Zaterdag 9 mei in de Gemeentelijke Bibliotheek, della Faillelaan 32: 
Herdenkingsmoment 1914-1918.  
Op zaterdag 9 mei om 20.00 uur 
presenteren de Gemeentelijke Bibliotheek 
en de Heemkundige Kring een 
herdenkingsmoment over de Eerste 
Wereldoorlog.  
Deze avond - voor iedereen vrij 
toegankelijk mits reservatie - zal bestaan 
uit een lezing door René Beyst, voorzitter 
van de Heemkundige Kring Aartselaar en 
eindredacteur van het boek “De Groote 
Oorlog in het klein – Met ons gaat alles 
goed”. De lezing wordt ondersteund door 
een powerpointpresentatie met talrijke, 
realistische, ongeziene beelden uit de 
Eerste Wereldoorlog. Het vooropgestelde 
thema behandelt niet de militaire operaties 
als dusdanig, maar wil veeleer de gevolgen 
ervan schetsen voor de bevolking met de 
ellende of ontheemding, honger en 
verzwakking, die de oorlog meebracht.  

 



2 
 

Het herdenken van de gruwel van een oorlog blijft ook vandaag broodnodig, willen we 
het geluk van ons menselijk bestaan en van vrede in onze hedendaagse 
welvaartmaatschappij op zijn volle waarde kunnen inschatten.  
Deze presentatie wordt verder omkaderd met een optreden van de volkse muziekgroep 
DeRuPeL, die enkele liedjes uit de Eerste Wereldoorlog zullen zingen. 
Terzelfder tijd zal in een kleine gelegenheidstentoonstelling een overzicht gegeven 
worden over hetgeen de bibliotheek aanbiedt aan de lezers over de Eerste Wereldoorlog.  
De avond wordt afgerond met een drankje om nog even na te kaarten.  
Inkom gratis, maar reserveren is noodzakelijk bij de balie van de Bib, of bij René Beyst, 
telefoon 03 887 71 06 of ook via e-postadres: rene.beyst@scarlet.be  
 
Dinsdag 27 mei in het foyer van het Cultureel Centrum, dela Faillelaan 34 
Aartselaar: voordracht door prof. E. De Maesschalck. 
Op dinsdag 27 mei 2014 om 20.00 uur nodigt de Gezinsbond ook onze leden uit in de 
foyer van het CC. te Aartselaar voor een voordracht met beeldpresentatie door prof. E. 
De Maesschalck. Inkom 7 euro voor leden van HKA en de Gezinsbond, 10 euro voor 
niet-leden. (Opgelet! Dit bedrag is te storten op rekeningnummer. 789-5522058-60 van 
de Gezinsbond Aartselaar). 
We werkten vorig jaar in november mee aan de viering “90 jaar Gezinsbond Aartselaar” 
in onze gemeente (zie de neerslag daarvan verder in dit nummer). Als nationale 
organisatie is de Gezinsbond ontstaan in 1921 op initiatief van kolonel Lemercier, die 
zich tijdens en na de Eerste Wereldoorlog fel bekommerde om de oorlogswezen. Want 
het bleven de kinderen van zijn gesneuvelde makkers en soldaten. Tot zijn ontsteltenis 
stelde hij vast dat niet alleen de vaderloze, maar alle grote gezinnen op weg waren de 
paria’s te worden van de 20ste eeuw. Met het kinderaantal werd immers nergens 
rekening gehouden: noch bij het leger, noch bij de belastingen, noch bij het schoolgeld, 
enz…  
Historicus Edward De Maesschalck (°1946) schreef in 1996 het boek: “Een bond voor 
alle gezinnen. Geschiedenis van de gezinsbeweging in Vlaanderen”. Hij kent de 
geschiedenis van de Gezinsbond als geen ander. Hij vertelt het verhaal aan de hand van 
een powerpoint met historische, soms ontroerende foto’s over een strijd naar meer 
sociale rechtvaardigheid.  
 
Vierdaagse reis naar Kent en Sussex in juni 
Van dinsdag 3 juni tot en met vrijdag 6 juni hebben we een vierdaagse reis naar Kent en 
Sussex op ons programma staan. Deze activiteit is evenwel al maandenlang volgeboekt. 
Niettegenstaande ondertussen enkele reislustigen jammer genoeg om 
gezondheidsredenen moesten afhaken, staan er nog steeds enkele wachtenden als 
reserve op een wachtlijst. Zij die geboekt staan voor de reis, kregen recent een brief in 
de bus met het reisprogramma en met het verzoek om het erin vermelde restbedrag te 
storten.  

40
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2.29. HK Hoghescote - Kapellen

CAPPELLEN IN DEN GROOTEN OORLOG 
 

Heemkring Hoghescote 
 

 
 

NU INSCHRIJVEN IN VOORVERKOOP 
 
Beste lezer, dit boek wordt NIET het zoveelste boek over Wereldoorlog I, maar wel een unieke 
herinnering aan het leven in onze eigen gemeente Kapellen (en het geïsoleerde Putte) tijdens 
dit eerste wereldwijde oorlogsgebeuren. 
 
Studiegroep Wereldoorlog I 
 
Sinds 2012 werkt een studiegroep van enthousiaste mensen bij Heemkring Hoghescote aan de 
kleine geschiedenis van ons dorp tijdens de vier bezettingsjaren van de Groote Oorlog 14-18, 
met veel opzoekings-werk in allerlei archieven: het Leger Museum, het Rijksarchief in Brussel 
en Antwerpen (thans in Beveren), het Provinciaal Archief Antwerpen, het historisch centrum 
Markiezenhof te Bergen-op-Zoom (NL), de gemeente-raadsverslagen en bijzondere brief-
wisseling van Kapellen uit die tijd. Niet te vergeten de interviews met enkele kinderen, 
intussen zelf in de tachtig, waarvan de ouders op de eerste rij stonden. 
 

     
 
Tijdens ons onderzoek botsten we op unieke documenten die bijna 100 jaar als stille getuigen 
verborgen lagen: het spionagedossier rond Georges Spelier met zijn tientallen helpers, maar 
ook de sinds lange tijd vermiste documenten van het Moskou-archief, de Zimmermann-foto’s 
van de Bun-kerlinie, maar ook veel materiaal over de elektrische Dodendraad, intense 
contacten met Nederland en de levenslijn met pakjes en brieven naar het front. 
 

   

http://www.heemkring-hoghescote.be
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2.30. HK Erf & Heem - Sint-Katelijne-Waver

Erf en Heem vzw – activiteitenkalender 2014  1 

 
 

 
 
 

ERF EN HEEM VZW 
ACTIVITEITENKALENDER 2014 

 

Behalve  de uitstappen of tenzij anders vermeld,  gaat elke  activiteit door op de site Midzeelhoeve, Midzelen 25A-
27, 2860 Sint-Katelijne-Waver. Tentoonstellingen kunnen alleen op zondag - nooit op feestdagen - bezocht worden. De 
tentoonstellingen zijn gratis. Data en uren van activiteiten kunnen door  omstandigheden aangepast worden. De  
activiteitenkalender verschijnt gedetailleerd  in de  vier afleveringen van onze nieuwsbrief (Erf en Heemmededelingen) die de 
leden toegezonden krijgen. 
 

zondag 02.03.2014 
van 07.00 uur tot 13.00 uur 

Ruildag Jan Busschots. Devotionalia en Doodsprentjes 
Info: Alfons Busschots | T. 015 31 20 03 | E. fons@busschots.eu 
&       René De Munter | G. 0485 57 74 36 | E.  rene.demunter@gmail.com  
Plaats: Parochielokalen - Sint-Catharinaparochie, Markt 28,  
             2860 Sint- Katelijne-Waver 

 
zondag 16.03.2014 
tot en met 
zondag 27.04.2014 
van 14.00 uur tot 17.00 uur 
 

Tentoonstelling: “Groenten kijken” 
Info: Willy Van Hoof | T. 015 31 10 84 | E.  vanhoof.willy@telenet.be 

vrijdag 28.03.2014 
om 20 uur 

Voordracht door Eveline Nevens: “Traditie en moderniteit in Afrika. 
 Een terugblik naar  onze voormalige kolonie” 
Info:  Willy Van Hoof | T. 015 31 10 84 | E.  vanhoof.willy@telenet.be 
 

zaterdag 29.03.2014   Daguitstap:  Van het trotse Floreffe naar het excentrieke Fosses-la-Ville  
Info:  Paul Delbaere | T. 015 41 07 51| G. 0498 26 93 31 
          E. pauldelbaere@skynet.be 
  

zaterdag 26.04.2014 
& 
zondag 27.04.2014 
van 12.00 uur tot 20.00 uur 

Lekker WaverLand. Promotiedagen van de voorjaarsgroenten 
Info:  Paula Tops | T. 015 31 10 84 | E. tops.paula@telenet.be 
Plaats: Landhuis – Domein Roosendael 
         2 860 Sint- Katelijne-Waver 
 

zondag 27.04.2014 
van 10.00 uur tot 12.00 uur  
en van 13.30 uur tot 18.00 uur 
   

Erfgoeddag: Het thema “Grenzeloos” wordt ingevuld door  
 1. “Fantasie kent geen grenzen” 
Info:  Leopold Maes | T. 015 31 10 93 | G. 0494 30 52 28 
          E. leopold4@scarlet.be 
Plaats:  In het Schoolarchief en –museum  en Klasje van Toen  
              Documentatiecentrum Marcel Dillen 
              Borgersteinlei 203, 2860 Sint-Katelijne-Waver  
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zondag 27.04.2014 
om 15.00 uur 

Erfgoeddag: Het thema “Grenzeloos” wordt ook ingevuld door  
2.  Voordracht: “Vlaamse boeren en Hollandse tuinders in het 
Denemarken van de 16de eeuw. “ 
Een kritische kijk op een bekend Deens immigratieverhaal door Willy Van Hoof 
Info: Willy Van Hoof | T. 015 31 10 84 | E.  vanhoof.willy@telenet.be 
Plaats:  zaaltje van ’t Grom 
 

zaterdag 14.06.2014 
om 14.00 uur  

Geleid Bezoek: “Speuren naar sporen van 1914 in het spoorwegfort 
Duffel” 
Info: René De Munter | G. 0485 57 74 36 | E.  rene.demunter@gmail.com 
 

vrijdag 29.08.2014 
om 20.00 uur 

Opening Tentoonstelling 100 jaar WO I: 
 “De gevechten” en  “Gesneuvelden Walem-Lier” 
Info: René De Munter | G. 0485 57 74 36 | E.  rene.demunter@gmail.com  
 

zondag 31.08.2014  
tot en met 
zondag 30.11.2014 
van 14.00 uur tot 17.00 uur   
 

Tentoonstelling 100 jaar WO I:  
“De gevechten”  en “Gesneuvelden  Walem-Lier” 
Info: René De Munter | G. 0485 57 74 36 | E.  rene.demunter@gmail.com  
 

zaterdag 20.09.2014 
tussen 17.00 uur en 20.00 uur 

Sprookjeswandeling 
Info: Helga Schallenbergh| T. 015 63 32 78 | G. 0476 36 84 91 
         E. helga.schallenbergh@telenet.be  
Plaats: Domein Roosendael 

 
zondag 05.10.2014 
van 07.00 uur tot 13.00 uur 

Ruildag Jan Busschots. Devotionalia en Doodsprentjes 
Info: Alfons Busschots | . T. 015 31 20 03 | E. fons@busschots.eu  
&       René De Munter | G. 0485 57 74 36 | E.  rene.demunter@gmail.com    
Plaats: Parochielokalen - Sint-Catharinaparochie, Markt 28,  
              2860 Sint- Katelijne-Waver 

 
vrijdag 17.10.2014 
om 20 uur 

Voordracht: “Oorlog in de Kinderkamer”. 
Over oorlogsspeelgoed met het accent op WO I, door Marc Wellens, conservator 
van het Speelgoedmuseum in Mechelen. 
Info: Frans  Rigauts | T. 015 31 20 96 | E.  frans.rigauts@skynet.be  
Plaats: zaaltje van ’t Grom 
 

zondag 16.11.2014 
om 12.45 uur 

Geleid bezoek “Achter de schermen van het  Speelgoedmuseum” en vrij 
bezoek aan de tentoonstelling “ Oorlog in de kinderkamer” 
Info: Helga Schallenbergh | T. 015 63 32 78 | G. 0476 36 84 91  
         E. helga.schallenbergh@telenet.be  
Plaats: Speelgoedmuseum, Mechelen 
 

vrijdag 12.12.2014 
om 20.00 uur 

Opening : Herberg Bij Suske Wiet met Kerststal 
Info: Jan Segers | T. 015 20 90 30 | G. 0477 44 39 38 
          E. jan.segers01@skynet.be 
Plaats: Fietscafé “De Schuur” – Domein Roosendael 
         2 860 Sint- Katelijne-Waver 
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zondag 27.04.2014 
om 15.00 uur 

Erfgoeddag: Het thema “Grenzeloos” wordt ook ingevuld door  
2.  Voordracht: “Vlaamse boeren en Hollandse tuinders in het 
Denemarken van de 16de eeuw. “ 
Een kritische kijk op een bekend Deens immigratieverhaal door Willy Van Hoof 
Info: Willy Van Hoof | T. 015 31 10 84 | E.  vanhoof.willy@telenet.be 
Plaats:  zaaltje van ’t Grom 
 

zaterdag 14.06.2014 
om 14.00 uur  

Geleid Bezoek: “Speuren naar sporen van 1914 in het spoorwegfort 
Duffel” 
Info: René De Munter | G. 0485 57 74 36 | E.  rene.demunter@gmail.com 
 

vrijdag 29.08.2014 
om 20.00 uur 

Opening Tentoonstelling 100 jaar WO I: 
 “De gevechten” en  “Gesneuvelden Walem-Lier” 
Info: René De Munter | G. 0485 57 74 36 | E.  rene.demunter@gmail.com  
 

zondag 31.08.2014  
tot en met 
zondag 30.11.2014 
van 14.00 uur tot 17.00 uur   
 

Tentoonstelling 100 jaar WO I:  
“De gevechten”  en “Gesneuvelden  Walem-Lier” 
Info: René De Munter | G. 0485 57 74 36 | E.  rene.demunter@gmail.com  
 

zaterdag 20.09.2014 
tussen 17.00 uur en 20.00 uur 

Sprookjeswandeling 
Info: Helga Schallenbergh| T. 015 63 32 78 | G. 0476 36 84 91 
         E. helga.schallenbergh@telenet.be  
Plaats: Domein Roosendael 

 
zondag 05.10.2014 
van 07.00 uur tot 13.00 uur 

Ruildag Jan Busschots. Devotionalia en Doodsprentjes 
Info: Alfons Busschots | . T. 015 31 20 03 | E. fons@busschots.eu  
&       René De Munter | G. 0485 57 74 36 | E.  rene.demunter@gmail.com    
Plaats: Parochielokalen - Sint-Catharinaparochie, Markt 28,  
              2860 Sint- Katelijne-Waver 

 
vrijdag 17.10.2014 
om 20 uur 

Voordracht: “Oorlog in de Kinderkamer”. 
Over oorlogsspeelgoed met het accent op WO I, door Marc Wellens, conservator 
van het Speelgoedmuseum in Mechelen. 
Info: Frans  Rigauts | T. 015 31 20 96 | E.  frans.rigauts@skynet.be  
Plaats: zaaltje van ’t Grom 
 

zondag 16.11.2014 
om 12.45 uur 

Geleid bezoek “Achter de schermen van het  Speelgoedmuseum” en vrij 
bezoek aan de tentoonstelling “ Oorlog in de kinderkamer” 
Info: Helga Schallenbergh | T. 015 63 32 78 | G. 0476 36 84 91  
         E. helga.schallenbergh@telenet.be  
Plaats: Speelgoedmuseum, Mechelen 
 

vrijdag 12.12.2014 
om 20.00 uur 

Opening : Herberg Bij Suske Wiet met Kerststal 
Info: Jan Segers | T. 015 20 90 30 | G. 0477 44 39 38 
          E. jan.segers01@skynet.be 
Plaats: Fietscafé “De Schuur” – Domein Roosendael 
         2 860 Sint- Katelijne-Waver 
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ALGEMENE INFORMATIE 

 
 
Rond de werking van Erf en Heem vzw kan informatie ingewonnen worden bij: 
 
Jan Segers 
voorzitter 
A. Walemstraat 32, 2860 Sint-Katelijne-Waver 
T. 015 20 90 30 | G. 0477 44 39 38 | E. jan.segers01@skynet.be 
 
Frans Rigauts 
secretaris 
A. Stationsstraat 143, 2860 Sint-Katelijne-Waver 
T. 015 31 20 96 | E. frans.rigauts@skynet.be 
 
Willy Van Hoof 
penningmeester 

   A. Brouwerijstraat 2/6, 2860 Sint-Katelijne-Waver 
T. 015 31 10 84 | E.  vanhoof.willy@telenet.be 
 

 
 

PRAKTISCHE INFORMATIE 
 

 
Contact: 
T. 015 55 34 35 | F. 015 55 34 35 | E. info@erfenheem.be | W. www.erfenheem.be 
 
Adres: 
Maatschappelijk adres: Midzelen 27, 2860 Sint-Katelijne-Waver 
Correspondentieadres: Borgersteinlei 203, 2860 Sint-Katelijne-Waver 
 
Rekeningnummers: 
Adres: KBC-bank, Mechelsesteenweg 105, 2860 Sint-Katelijne-Waver 
* Erf en Heem vzw - rekeningnummer: IBAN: BE16 7330 0078 0474 – BIC: KRED BE BB 
* Gemeentelijk Documentatiecentrum Marcel Dillen - rekeningnummer: IBAN: BE91 7330 0078 0676 – BIC: KRED BE BB 
 
 

 
LIDGELD 

 
 
Het lidgeld van Erf en Heem vzw bedraagt per jaar: 
€ 10 ,00  enke l  Er f  en Heemmedede l ingen   
€ 20 ,00  Medede l ingen plus één grat is  boek dat  de  loka le  geschieden is behandel t  
Vanaf € 25 ,00  Ereleden worden ook persoonlijk uitgenodigd op elke opening van een activiteit.      
 
Di t  kan gestort worden op rekeningnummer BE16 7330 0078 0474. BIC: KREDBEBB met vermelding ‘lidgeld 2014’ 
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DOCUMENTATIECENTRUM MARCEL DILLEN 

SCHOOLARCHIEF EN -MUSEUM 
 

 
Contact: 
 
Willy Van Hoof - verantwoordelijke Documentatiecentrum Marcel Dillen 
A. Brouwerijstraat 2/6, 2860 Sint-Katelijne-Waver | T. 015 31 10 84 | E. vanhoof.willy@telenet.be 
 
Leopold Maes - verantwoordelijke Schoolarchief  en –museum 
T. 015 31 10 93 | G. 0494 30 52 28 | E. leopold4@scarlet.be 
 
Marleen Lens  - bediende 
T. 015 55 34 35 | F. 015 55 34 35 | E. documentatiecentrum@erfenheem.be | W. www.erfenheem.be 
 
Adres: 
‘t Loerenboske, Borgersteinlei 203, 2860 Sint-Katelijne-Waver 
 
Openingsuren Documentatiecentrum Marcel Dillen: 
dinsdag: enkel en alleen op afspraak, woensdag: 13.30 uur - 15.30 uur, donderdag: 16.30 uur - 19.30 uur 
 
Openingsuren Schoolarchief- en museum: 
enkel en alleen op afspraak 

 
 

’T GROM (MIDZEELHOEVE VZW) 
 

 
Contact:  Erika T’Jaeckx - directeur-conservator 
T. 015 31 50 55 | F. 015 31 50 54 | E. info@tgrom.be | W. www.tgrom.be 
Adres:  Midzelen 25A, 2860 Sint-Katelijne-Waver 
 
 
 

 
TOERISME SINT-KATELIJNE-WAVER 

 
 

 
Contact:  Katja Maes - toerismecoördinator  
T. & F. 015 32 11 14 | E. info@toerismeskw.be | W. www.toerismeskw.be 
Adres:  Gemeentehuis. 
 

 
DE MEEST RECENTE INFORMATIE OVER DE WERKING 
VAN ERF EN HEEM KAN U STEEDS TERUGVINDEN OP:  

 www.erfenheem.be 
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2.31. HK Berchem
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2.32. HK Marcblas - Merksplas

    HKM-ACTIVITEITEN
WERKJAAR 2013 - 2014

DATUM PLAATS UUR        ACTIVITEIT
2013 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
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

2014 wo 8-jan-14 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
di 14-jan-14 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag +
di 21-jan-14 GC DeMarckt 19u30 Voordracht & NwYrsDrink
zo 26-jan-14 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag
di 11-feb-14 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag +
wo 12-feb-13 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
za 15-feb-14 Lindehoeve 19u00 Algemene Vergadering
zo 23-feb-14 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag
di 11-mrt-14 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag +
wo 12-mrt-14 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
zo 23-mrt-14 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag
di 8-apr-14 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag +
wo 9-apr-14 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
zo 27-apr-14 Erfgoeddag ?? Fietslus WO1
zo 27-apr-14 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag
di 13-mei-14 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag +
wo 14-mei-14 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
za 17-mei-14 Daguitstap ?? Uden??
zo 25-mei-14 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag
di 10-jun-14 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag +
wo 11-jun-14 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
za 14-jun-14 Lok.&Prov. Heemdag ?? WO1??
zo 22-jun-14 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag

juli
di 12-aug-14 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag +
wo 13-aug-14 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
zo 24-aug-14 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag
di 9-sep-14 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag +
wo 10-sep-14 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
zo 7-sep-14 Carons Hofke ?? Inhuldigen Carons Hofke??
zo 14-sep-14 OMD ?? Inhuldigen Carons Hofke??
zo 28-sep-14 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag
wo 8-okt-14 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
di 14-okt-14 Heemhuis 20u-00 Open Archiefdag +
zo 26-okt-14 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag
di 11-nov-14 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag
wo 12-nov-14 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
?? 21 of 28-09 "70j. WO2" ??
?? nov.?? Publicatie WO1-boek + tento ??
zo 23-nov-14 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag
di 9-dec-13 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag +
wo 10-dec-14 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
zo 28-dec-14 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag
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zo 24-aug-14 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag
di 9-sep-14 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag +
wo 10-sep-14 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
zo 7-sep-14 Carons Hofke ?? Inhuldigen Carons Hofke??
zo 14-sep-14 OMD ?? Inhuldigen Carons Hofke??
zo 28-sep-14 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag
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Heb je zin om met Heemkundekring Marcblas van Merksplas op zaterdag 17 mei 2014 
een daguitstap te doen naar vluchtoord Uden (WO1), Ravenstein en Nijmegen? Dat kan!
Vertrek om 8u aan de kerk van Merksplas.
Terug thuis omstreeks 20u.
In bijlage vind je meer uitleg over de trip zelf. Inschrijven kan tot 10 mei of tot de bus vol is.
 
Nodig ook je familie, buren, collega’s, vrienden, ... uit en maak er een leuke dag van.
 
Uw deelname in de kosten bedraagt 40€ per persoon, voor de busreis, inkom en gidsen.
Als lid van heemkundekring Marcblas krijg je 5€ korting. In dat geval betaal je dus slechts 35 € 
per persoon.
Gelieve het vereiste bedrag over te schrijven op bankrekening BE05 0013 7078 2475 
(met BIC-code GEBA BEBB), 
op naam van Heemkring Marcblas, p.a. De Diepte 1, 2330 Merksplas, met vermelding van 
“Uitstap 17-05”.
Gelieve per telefoon of per e-mail aan govaerts.karel@skynet.be de namen te melden 
van degenen die meegaan.
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HKM-uitstap naar 
Uden, Ravenstein, Nijmegen. 

 
De jaarlijkse uitstap van de heemkundekring op zaterdag 17 mei ziet er veelbelovend uit.  
Er staan drie leerrijke bezoeken op het programma: Uden, Ravenstein en Nijmegen. 
 
Vluchtoord Uden 
In Uden brengen we een bezoek aan de plaats waar tijdens de Eerste Wereldoorlog het kamp van de 
Belgische vluchtelingen was opgebouwd. Tijdens die donkere jaren verbleven er in dit vluchtoord meer dan 
10.000 Belgen, een ware stad dus. De meeste vluchtelingen uit de Kempen kwamen hier terecht. 
Waarschijnlijk ook inwoners uit Merksplas. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Deze foto geeft een beeld van het 
kampleven in de houten gebouwen. Hier 
zie je de Belgische jongens van de 4de 
klas, in juni 1915.. 

 
Velen herinneren zich wellicht nog de voordracht van Pierre van Diepenbeek op woensdag 22 januari in GC 
De Markt. Aan de hand van foto's en een filmpje toonde hij toen aan hoe men kon overleven in zo'n kamp. 
En dat was best indrukwekkend. 
 
Op 17 mei drinken we eerst een tas koffie in het heemhuis van Uden. Daar krijgen we een korte introductie 
over het vluchtelingenkamp. Daarna gaan we met een gids ter plaatse kijken naar de restanten van dit 
vluchtoord. 
 
Ravenstein 
Tijdens de middagpauze verblijven we in Ravenstein aan de Maas, een romantisch vestingstadje met circa 
3500 inwoners. 
Hier kan je uw lunchpakket aanspreken of je kan een leuk restaurantje of eethuisje zoeken. 
Na de lunch is er nog tijd voor een kleine stadswandeling in het historisch stadscentrum. Dan kan je een 
bezoek brengen aan de Sint-Lucia-kerk, aan de voormalige Garnizoenskerk, aan de vestingwerken en de 
stadspoorten. Er is ook nog een theehuisje, en een leerlooierijhuisje dat thans fungeert als een 
bezoekerscentrum vlak bij de heemtuin. 
 
Nijmegen 

In de vroege namiddag vertrekken we naar Nijmegen, 
vlak bij de Duitse grens. Samen met een gids maken we 
een stadswandeling. Nijmegen heeft een rijke en oude 
geschiedenis. Het is mogelijk de oudste stad van 
Nederland. In 2005 vierde het zijn 2000-jarig bestaan. 
Enig mooi is het historisch stadhuis, de St.-Stevenskerk, 
de Mariënburg en de stadsbrouwerij "De Hemel". Op de 
Grote Markt bevindt zich de Waag, alsook een bronzen 
beeldje van Mariken van Nieumeghen, bekend als 
hoofdpersoon uit een Middeleeuws mirakelspel. Er zijn 
ook verschillende musea. De Lange Hezelstraat is de 
oudste winkelstraat van Nederland. Langs de Waalkade 
met zijn (eet-)cafeetjes en terrasjes in de smalle 
straatjes heb je een mooi uitzicht op de voorbijvarende 
boten. 
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2.33. HK Ansfried - Westerlo

Naar aanleiding van zeventig jaar bevrijding na Wereldoorlog II brengt 
Heemkring Ansfried Westerlo een nieuwe uitgave op de markt.
Het is een boek met het oorlogsverhaal van Nard Van Loy uit Oevel, 
die politiek gevangene was in Duitsland. 
Nard bracht zijn verhaal voor het eerst in 2004, tijdens een voordracht van 
de Heemkring. Patrick Bastiaens noteerde alles wat Nard vertelde en bezocht 
Nard nadien nog verschillende malen om het verhaal volledig op te tekenen. 
Nard was in die gesprekken zeer open over die periode van zijn leven. 
Patrick bezocht ook de concentratiekampen waar Nard verbleven had om zich 
volledig in het verhaal te kunnen inleven.

De voorstelling van het boek vindt plaats op 12 mei, omstreeks 18.30 
uur bij de plechtigheden naar aanleiding van 70 jaar bevrijding in Westerlo. 
Het boek telt 75 bladzijden en is in kleur. 
Meer dan 100 foto’s illustreren het boek! Je kan het boek tot 15 april in 
voorverkoop bestellen door 8 euro over te schrijven op rekeningnummer 
BE17 0011 8813 5721 met BIC GEBABEBB en vermelding Nard Van Loy. 

Je kan het boek dan afhalen op de voorstelling of nadien in het Heemmuseum 
in de Sint-Michielsstraat 2 in Oevel. Nadien is het boek te koop aan 10 euro. 
Wil je het boek toegezonden krijgen, dan wel 5 euro verzendkosten bijtellen!

Heemkring Ansfried heeft in het museum een nieuw project rond Vlaamse 
spreekwoorden en gezegden uitgewerkt onder de naam: Oost west, museum best!
De bezoeker maakt een ontdekkingstocht naar de oorsprong van heel wat Vlaamse 
spreekwoorden en gezegden.
Een paar voorbeelden: hoe zit de vork aan de steel?  Met de plak zwaaien.  Het gaat als 
een fluitje van een cent.  In het gareel lopen, enz.
Heel wat voorwerpen en/of oude ambachten liggen aan de oorsprong van onze 
Vlaamse spreekwoorden.
Het museum biedt een uitgebreid gamma aan oude ambachten naast het oud cafeetje, 
het klasje, enz., zodat het spreekwoord duidelijk in verband kan gebracht worden met 
de getoonde voorwerpen.
Naast de vaste spreekwoorden kan de bezoeker aan de hand van een wedstrijd-
formulier zelf actief op zoek gaan naar het verband tussen de specifieke voorwerpen 
en het spreekwoord.
 
Het project en tegelijk de wedstrijd loopt tot 7 september.  Afsluiting met 
bekendmaking van de winnaars is op 14 september, Open Monumentendag.
 
Het museum is elke zondag (let op: wel gesloten op de feestdag van Pinksteren!) 
tussen Erfgoeddag en Open Monumentendag open vanaf 14.00 uur tot 17.00 uur 
en de toegang is gratis.
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2.34.  HK De Poemp - Nijlen
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2.35.  HK Zoersel vzw



3. Mededelingen
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3.1. Mededeling kringactiviteiten

Deze kunnen in de Gouwtijdingen worden aangekondigd als de gegevens worden 

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

activiteit plaatsvindt.

b.v. activiteiten in juni 2014: 

 mededelen ten laatste in de laatste week van mei 2014.

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.

ZIE OOK MEDEDELING 3.8.

3.2. 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.
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3.3.  Lidgeld 2014 - 
  abonnementen Gouwtijdschrift 2014

De financiële tijden zijn zwaar.
Het Gouwbestuur acht het zijn plicht het lidgeld 2014 en 
de abonnementsprijs aan te passen.

• lidgeld 2014 :  € 30,00
• Abonnement : € 20,00
Na jaren ongewijzigd te zijn gebleven deze lichte aanpassing.
Dank u .
REKENINGNUMMER HKGA : BE 16 7343 4120 4074

3.4. Webstek Gouw en kringen

De wereld in het algemeen en deze van de Gouw in het bijzonder, draait rond nuttige en 
juiste communicatie en informatie.
Daarom deze oproep.

1.  Webstek Gouw.
 Deze kan enkel volledig zijn als de Gouw elke wijziging in de samenstelling van 
 Heemkring, Heemmuseum, Documentatiecentrum, meegedeeld krijgt.
 Een aantal kringen hebben er blijkbaar geen probleem mee dat de nodige gegevens 
 onvolledig zijn, onjuist blijven.
 Deel deze digitaal in te vullen steekkaart mee aan :
 info@molenmuseum.be
 met uw volledige gegevens.

2. Webstek Heemkringen
 Een flink aantal HKGA-kringen beheren een eigen webstek. En dit tot nut van de  
 Heemkunde-wereld, én de buitenwereld.
 Nochtans welk nut heeft dit communicatiemiddel als er totaal verouderde en niet
 meer geldende mededelingen blijven vermeld?
 Ook stoot men bij het raadplegen niet zelden op : “Deze pagina wordt niet gevonden”.
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3.5. Verzekering

De verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid is inbegrepen in het lidgeld.
Wie de polis wil inkijken; raadpleeg Gouwtijdingen december 2012 - blz 42-45

Verzekering : wat te doen bij een ongelukkig voorval?

In antwoord op aan de Gouw gestelde vragen, hierna een korte beschrijving van de te 
volgen procedure. Nog even ter herinnering : FORTIS verzekert u binnen de grenzen vast-
gesteld in de algemene en bijzondere voorwaarden voor de burgerlijke 
aansprakelijkheid van de organisatie en de burgerlijke aansprakelijkheid van de 
vrijwilligers tijdens de uitvoering van de activiteiten als vrijwilliger voor die organisatie en 
op weg naar en van de activiteiten, met uitzondering van de contractuele 
aansprakelijkheid.

1. Wanneer er zich een voorval doet waarbij de aansprakelijkheid van de organisatie/
 bestuurder/werknemer/vrijwilliger in het gedrang zou kunnen komen, moet de
 betreffende persoon dit melden aan Dhr. van den Bossche van de vzw Heemkunde
 Gouw Antwerpen.

2. Dhr. van den Bossche zal ons een aangifte laten toekomen per fax: 03/218 72 94 of
 mail : claims@b-safe.eu, met een gedetailleerde omschrijving van de feiten 
 (datum, partijen, gebeurtenis,...)

3. Wij openen een schadedossier en contacteren onmiddellijk FORTIS. Zij zullen - in
 functie van de gebeurtenis - de nodige acties ondernemen en desgevallend een 
 expert aanstellen.

4. Ons kantoor blijft uw aanspreekpunt voor bijkomende vragen of opmerkingen en zal 
 zorgen voor de nodige opvolging en bijstand.

 B-SAFE NV, O.L.-Vrouwstraat 6, 2600 Berchem
 Tel. : 03/286.92.00 - Fax: 03/218.72.94

3.6. Heemkundezondagen 1 - 8 - 15 juni 2014

Zie blz 2
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3.7. Provinciale infodag erfgoedspots
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3.9. Infosessies ivm. onroerend erfgoed

Op 1 januari 2015 treedt het nieuwe Onroerenderfgoeddecreet in werking. 
Dit brengt heel wat wijzigingen met zich mee. Om al de betrokkenen wegwijs te maken in 
deze nieuwe regelgeving organiseren we in het najaar enkele informatiesessies. 

Algemene studiedag ‘De nieuwe onroerenderfgoedregelgeving
Wanneer?  Donderdag 30 oktober 2014, met in de voormiddag een algemene 
   toelichting en in de namiddag thematische workshops

Waar?   Lamot Mechelen

 Voor wie?  Belanghebbenden uit de sector zoals eigenaars, professionelen, …
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3.10. Wijziging meldingsadres Gouwtijdingen

Vanaf deze Gouwtijdingen is het  meldingsadres voor het toesturen van activiteiten  :
info@krisvdb.be

Voor verder vlot verschijnen van de maandelijkse Gouwtijding gelieve hiermee
rekening te houden.

Toelichting nieuwe regelgeving aan lokale besturen en provincies
Wanneer en waar?  
   Dit betreft telkens een halve dag per provincie waarbij er een algemene 
   toelichting op maat zal worden gegeven en nadien tijd is voor vragen.
Waar?   
·         Limburg: dinsdag 16 september (voormiddag): VAC Hasselt
·         Vlaams-Brabant: vrijdag 19 september (voormiddag): Provinciehuis Leuven
·         Oost-Vlaanderen: woensdag 24 september (voormiddag): VAC Gent
·         Antwerpen: vrijdag 26 september (voormiddag): Lamot Mechelen
·         West-Vlaanderen: dinsdag 7 oktober (namiddag): Provinciehuis Brugge

 Voor wie?  Lokale overheden, provincie- en gemeentebesturen

De infosessies zijn gratis. Eens de inschrijvingen geopend zijn, zullen we dit via 
verschillende kanalen communiceren. Hou ook zeker deze website in de gaten voor 
verdere praktische afspraken. 

Meer info over het Onroerenderfgoeddecreet. </nl/wetgeving/onroerenderfgoedbeleid/
onroerenderfgoeddecreet> 

https://www.onroerenderfgoed.be/nl



4. Weetjes
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4.1. Over leven en bezetting

meer info :
http://www.antwerpen1914-1918.be/pagina/colloquium-over-leven-en-bezetting>
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4.2. Ter Speelbergen (Beerzel)

1994-2014, 20 jaar 
democratische verkiezingen.  

Een ander Zuid-Afrika?  

 

Dinsdag 6 mei, 20u 
Erfgoed in Zuid-Afrika.         

Lezing  door Eureka Barnard 
 

Woensdag 18 juni, 20u 
Heeft een taal ook rechten? 

Lezing door prof. Theo du Plessis 
 

 

Ter Speelbergen, Peredreef 5 te Beerzel. 
 

Gratis deelname.                                                      
Wel vooraf inschrijven via: 0495 16 55 45 of 
katelijne.weyns@gmail.com. 


