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2. Heemkunde Gouw Antwerpen lééft
3. Mededelingen
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2.19. HK De Vlierbes - Beerse

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

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

 

KALENDER
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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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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

Activiteiten in juni van Heemkring Het Molenijzer Putte 
 
Op vrijdagavond 13 juni worden heemmuseum en Lingerie- en Ondergoedmuseum 
heropend. Eén van de blikvangers is de tentoonstelling over kousen en sokken. De 
tentoonstelling wordt die avond officieel geopend, met programma hieronder. Alle leden van 
de heemkring en geïnteresseerden worden hierop uitgenodigd. Om praktische redenen dienen 
zij hun aanwezigheid vooraf te melden aan Staf De Winter, bij voorkeur via e-mail 
Lomp2580@telenet.be, of telefonisch 0495 23 69 46. 
 

 
 
De tentoonstelling blijft te bezichtigen alle zondagen van 15 juni tot en met 28 september 
2014 (behalve 31 augustus) van 14 tot 18 u en de toegang is dan gratis. Groepsbezoeken zijn 
mogelijk op afspraak. 



 
Heropeningsondag 15 juni 
Sedert jaren worden het heemmuseum en het Lingerie- en Ondergoedmuseum half juni 
heropend voor het grote publiek. Dit jaar gaat dit gepaard met een tentoonstelling van 
glaskunst door Gert Renkin en een inleidende tentoonstelling over de “Groote Oorlog”, in het 
kader van de heemkundezondagen van Heemkunde Gouw Antwerpen. De zeer uitgebreide 
tentoonstelling over de eerste wereldoorlog, die vanaf begin augustus kan bezocht worden, 
wordt hiermee gepromoot. Bovendien start de fotozoektocht doorheen het museum, waaraan 
elke bezoeker kan deelnemen tot 14 september. 
Elke zondag tot eind september (behave 31 augustus) blijft het heemmuseum gratis te 
bezichtigen. 
 
Mechelse kant zondag 22 juni 
De kantclub Etterjefke geeft een demonstratie Mechelse kant samen met een tentoonstelling 
op zondag 22 juni. 
 
Kon. fanfare Trouw in Deugd en KVLV-Grasheide zondag 29 juni 
De koninklijke fanfare Trouw in Deugd brengt een serenade. Lekkerbekken kunnen die dag 
genieten van de heerlijke gerechten die door KVLV-Putte in de keuken worden bereid. 
 

39
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2.22.  HK De Brakken - Oelegem

• 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 Nicolaus Poppelius vzw - Poppel
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2.24.  HK De Linde - Olen

Activiteiten :

• 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 
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2.25. 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 !
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2.26. 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.  
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2.27. 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. 
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2.28. 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  
 

 
 
 

Erf en Heem vzw – activiteitenkalender 2014  2 

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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2.29. HK Berchem



Beste, 

Graag ontvingen we een advies voor het toepassen van tarieven voor kopies aan bezoekers van een heemarchief.
Elke heemarchief is een rijke bron voor ontsluiting en voor verder onderzoek, zowel door eigen leden als door 
bezoekers.
Op welke wijze kan je dat bevorderen, zonder misbruiken toe te laten?
Bij Heemkring Marcblas gaat men als volgt te werk:
- Om te vermijden dat zaken verloren gaan, wordt er niets uitgeleend, maar de bezoekers kunnen het archief in het 
heemhuis ter plaatse raadplegen. De heemkring stimuleert de bezoekers ook om het archief zelf te onderzoeken. 
- Om te vermijden dat de (bestuurs-)leden op vraag van de bezoekers een en ander onderzoeken, wordt er een 
financiële rem ingebouwd.
We hanteren volgende ‘tarieven’:
- zoekrecht = 2,50 € (vergoeding voor de gespendeerde tijd).
- papieren kopie (A4) = 0,25 €/blz.
Thans leven we evenwel meer en meer in een digitale wereld.
Vragen en antwoorden zijn meer en meer digitaal.
Ook bij een bezoek aan het heemarchief, is het eenvoudiger om
- een fotoscan te laten nemen.
- een digitaal bestandje mee te geven of op te sturen.
VRAAG: Welke vergoedingen zijn dan redelijk?
We veronderstellen dat ook andere heemkringen met dit probleem ‘worstelen’.
Het kan dus heel nuttig en leerrijk zijn om de werkwijze van alle heemkringen in kaart te brengen:
- welke tendensen zijn er? 
- welke slimme oplossingen zijn er?)
- welk advies kan HK Gouw Antwerpen geven aan zijn leden? 51

2.30. 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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2.31. HK Ansfried - Westerlo

Heemkring Ansfried richt samen met de bib van Westerlo de tentoonstelling 
van de provincie ‘De groote oorlog in grote lijnen’ in, aangevuld met het 
verhaal van de mensen van de gemeente Westerlo in deze groote oorlog.
Tijdens deze tentoonstelling zal het boek dat de Heemkring gemaakt heeft 
voorgesteld worden.
De tentoonstelling zal doorgaan van 1 tot14 november 2014.
 

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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2.32.  HK De Poemp - Nijlen
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2.33.  HK Zoersel vzw



3. Mededelingen

55

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 juli 2014: 

 mededelen ten laatste in de laatste week van juni 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.

Met speciale dank aan de kringen die dit reeds doen!

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. Wijziging meldingsadres Gouwtijdingen

Het  meldingsadres voor het toesturen van activiteiten voor de Gouwtijdingen  :
info@krisvdb.be

Voor verder vlot verschijnen van de maandelijkse Gouwtijding gelieve hiermee
rekening te houden, met speciale dank aan de Kringen die dit reeds vlot doen...
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3.7. Heemkundige spreker

(Heemkundige) spreker gezocht? Over de Eerste Wereldoorlog? 
 
 

We vernemen vanuit verscheidene kanten dat het niet altijd gemakkelijk is om een gepaste 
spreker te vinden, die een waardige lezing kan brengen over de Eerste Wereldoorlog. Enkele 
gerenommeerde professoren zijn druk bezet in gans Vlaanderen in de bredere sector van 
socio-culturele verenigingen, met als gevolg dat het niet altijd eenvoudig is om nog iemand te 
strikken voor een plaatselijke voordracht aan goed betaalbare voorwaarden. Zeker in het 
komende najaar, wanneer de talrijke (vaak omvangrijke) herdenkingsevenementen zich als het 
ware opstapelen in de grote, maar ook in de kleinere provinciesteden.  
 
Heemkunde Gouw Antwerpen denkt onze aangesloten heemkringen mogelijk te kunnen 
helpen door een (heemkundige) spreker onder uw aandacht te brengen die de laatste maanden 
enkele succesvolle lezingen heeft gegeven (en nog in de pijplijn heeft zitten) in de provincies 
Antwerpen en Noord-Brabant. René Beyst, een bekende uit het dagelijks bestuur van 
Heemkunde Gouw Antwerpen, is niet alleen verantwoordelijk voor de kwartierwerking in de 
provincie en voor de eindredactie van het boek “De Grote Oorlog in het klein – Met ons gaat 
alles goed”, maar is daarnaast ook de “trekker” van de Werkgroep Hertogdom Brabant, samen 
met zijn heemkundige collega’s Theo Cuijpers (Noord-Brab.) en Dr. Henri Vannoppen 
(Vlaams-Brab.).  
 
Als u nog op zoek bent naar een spreker over de zeer actuele herdenking 14-18, kunt u René 
Beyst gerust contacteren. Meer zelfs: de reacties op zijn lezingen waren telkens zeer positief, 
zowel in het Antwerpse als in Noord-Brabant. Deze lezingen worden ondersteund door een 
boeiende (deels confronterende) powerpointpresentatie, die nauw aansluit bij de behandelde 
thematiek, die omvat: een inleiding, de oorzaken en gevolgen van WO1, de Duitse inval, de 
vluchtelingen naar en in Nederland, eventueel een hoofdstukje over uw lokale gebeurtenissen, 
en in een tweede deel de boekbespreking en een (pacifistische) slotbeschouwing met reflectie 
op onze hedendaagse maatschappij. Uiteraard is een filmdoek en een beamer vereist op een 
bij voorkeur verduisterbare locatie. Desgewenst kan de spreker – uiteraard tegen een 
meerprijs - een drietal muzikanten meebrengen die enkele oorlogsliedjes uit de Eerste 
Wereldoorlog ten gehore brengen om de lezing nog een bredere culturele uitstraling te geven.  
 
Geïnteresseerde kringen kunnen René Beyst bereiken op tel. 03 887 71 06 of per e-bericht 
gericht aan rene.beyst@scarlet.be . Hij zal dan welwillend zijn voorwaarden laten kennen op 
uw eenvoudig verzoek.  



 

 
59

3.8. Oproep voor project
	  

OPROEP	  voor	  PROJECT	  
Ten	  behoeve	  	  van	  de	  kringen	  met	  een	  museum	  of	  een	  documentatiecentrum	  	  zouden	  wij	  een	  	  
projectaanvraag	  willen	  doen	  	  om	  hun	  activiteiten	  	  filmtechnisch	  	  te	  versterken	  of	  uit	  te	  breiden.	  

Of	  gewoon	  om	  de	  website	  daarmee	  beter	  te	  ondersteunen	  	  

Indien	  uw	  kring	  hiervoor	  belangstelling	  zou	  hebben	  ,	  gelieve	  dan	  een	  seintje	  te	  geven	  aan	  onze	  
secretaris	  	  Jef	  Verckens	  of	  aan	  voorzitter	  Ludo	  Helsen.	  

Voor	  het	  	  andere	  project	  ,	  namelijk	  het	  	  investeren	  in	  zuurvrije	  	  opslagdozen	  of	  –mappen	  hebben	  wij	  
tot	  nu	  toe	  	  vijf	  	  aanvragen	  binnen.	  Mochten	  er	  kringen	  zijn	  die	  	  zich	  daarbij	  willen	  aansluiten	  ,	  dan	  kan	  
dit	  nog	  altijd.	  

Ook	  gewoon	  contact	  opnemen	  met	  secretaris	  Jef	  Verckens	  of	  met	  voorzitter	  Ludo	  Helsen	  	  (	  
lenhthuis@hotmail.com	  )	  maar	  liefst	  voor	  20	  juni	  eerstkomend.	  

3.9. Boekenverkoop
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3.10. Kent u dit voorwerp?

Vraag en antwoord: Wie kent dit gebruiksvoorwerp? 
 

Een van onze heemvrienden liet ons 
een gebruiksvoorwerp zien en vroeg 
ons of we het specifiek nuttig gebruik 
er niet van kunnen achterhalen. Wie 
kent het doel en het nut van bijgaande 
gebruiksvoorwerpen? Samen zitten die 
opgeborgen in een daarvoor bestemd 
kartonnen doosje, gemerkt: “Kobold” 
(zie afbeelding 1)? Bij navorsing 
kwamen we te weten dat de firma 
“Vorwerk & Co” in 1883 in Wuppertal 

werd 
opgericht als een tapijtweverij, om nadien ook borstels en 
stofzuigers van het merk “Kobold” te gaan produceren en 
verkopen. De frima produceert vandaag nog steeds moderne 
stofzuigers.  
 
In het (door het gebruik wat gehavende) doosje bevinden zich 

twee voorwerpen 
met gevernisd 
houten handvat. 
De borstel heeft 
een breedte van 6 
cm. een totale 
hoogte van 5 cm. met borstelhaar en slechts een 
dikte van 1 cm. (zie afbeelding 2). Daarbij bevindt 
zich een houten balkje eveneens met gevernisd 
houten handvat waaraan zwartgeschilderde 
gleuven zitten aan de onderkant. Deze gleuven 
hebben een diepte van 5mm., terwijl de hoogte 
ervan 15 mm. bedraagt. Het balkje telt een lengte 
van 19 cm. met een breedte van 5,5 cm. en een 

hoogte van 3 cm.,waardoor het goed in 
de palm van de hand komt te liggen (zie 
afbeeldingen 3 en 4). Deze beide 
voorwerpen hebben blijkbaar niet erg 
onder het gebruik te lijden gehad, 
waardoor we veronderstellen dat deze 
voorwerpen slechts zeer sporadisch 
gediend hebben.  
 
Kent u het juiste gebruik ervan? Graag 
uw antwoord sturen naar de eindredacteur van dit tijdschrift en/of naar René Beyst (telefoon: 
03 887 71 06 – e-postadres: rene.beyst@scarlet.be ).  

Afb.1: het doosje waarin de gebruiksvoorwerpen 
opgeborgen zitten. 

Afb.2: De borstel met 
borstelhaar van circa 2,5 cm 

hoogte in quasi ongeschonden 
staat en met gevernisd 

handvat 

Afb.3: Een ‘tapijtklopper’(?) voor 
kleinere tapijten, bekeken langs de 

onderkant. In schier ongeschonden staat, 
het gevernisd houten handvat aan de 
bovenkant is hier moeilijk zichtbaar. 
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3.11. Gouwarchief ordenen

Wie helpt er mee het Gouwarchief ordenen deze zomer?  
 
 

Vorig jaar in de zomermaanden brachten Karel van den Bossche en René Beyst, elk met een 
medewerker uit hun eigen kring, het archief van Heemkunde Gouw Antwerpen over van Sint-
Amands naar de abdij van Sint-Bernards in Hemiksem, waar de heemkring Heymissen 
bereidwillig in hun thuishaven een ruimte voor ons archief voorzag en zelfs wat manuele hulp 
aanbood tijdens de verhuis.  
 
We kwamen vorig jaar echter niet verder dan enkele transporten te verwezenlijken en de vele 
kartonnen dozen te stapelen in de rekken van onze nieuwe archiefruimte op de 
bovenverdieping. De volgende zomermaanden willen we graag benutten om dit archief te 

ordenen. De talrijke dozen 
bevatten in hoofdzaak restanten 
van uitgaven van de Gouw, zoals 
tijdschriften, nieuwsbrieven en 
andere specifieke uitgaven. Een 
flink gedeelte beslaat ook de 
uitgaven van de tijdschriften en 
jaarboeken van onze aangesloten 
heemkringen. En tenslotte is er 
ook nog een gedeelte oud archief 
bestaande uit briefwisseling 
tussen kringen en de Gouw. 
Onnodig daarbij te vertellen dat 
het tijdschriftenbestand iedere 
maand aangroeit en dus op z’n 
minst klassering en ordening 
behoeft om - in een later stadium 
- geïnventariseerd te worden door 
middel van een digitaal 

registratiesysteem.  
 
Dit archief is voor ons iedere 
donderdagnamiddag of zaterdag-
ochtend toegankelijk mits afspraak 
met René Beyst, die over de 
sleutel beschikt. René Beyst is 
bereid deze zomermaanden twee 
keer per maand een halve dag tijd 
te besteden aan klassering en 
ordening, mits hij dit niet alleen 
hoeft te doen. Uw hulp is dus meer 
dan welkom; zeg maar 
noodzakelijk. Immers: uit het niets 
is nog maar weinig vruchtbaars 
gegroeid. En – net als huis en tuin 

– vraagt ook een archiefbeheer een 
regelmatig onderhoud. We mikken 

Een kijkje door de inkomdeur van onze nieuwe archiefstek in de 
heemkundige kring te Hemiksem in de St.-Bernardusabdij. 

Een zicht na de opkuis van de uitnodigende, nog lege metalen rekken, 
waarin ons archief een geordend onderkomen moet krijgen, mits uw 
hulp. Spendeer deze zomer eens een halve dag aan klasseerwerk in 

Hemiksem.  



4. Weetjes
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4.1. 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. 
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