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1. Heemdag Heemkunde Vlaanderen
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2. Vormingsaanbod

5

Beste erfgoedwerkers,

Voor een overzicht van het aanbod voor vorming rond methodieken en praktijken m.b.t. 
erfgoed kan je rekenen op de jaarlijkse vormingsbrochure samengesteld door de 
vijf provincies en Faro.
De realisatie en coördinatie van de digitale editie Vormingsaanbod voor beheerders en 
zorgdragers van erfgoedcollecties 2014-2015 ligt dit jaar in handen van dienst 
Erfgoed - provincie Antwerpen (als bijlage). 
Vanaf nu is het vormingsaanbod georganiseerd volgens het schooljaar.

Opnieuw ligt de focus op actuele methodieken en praktijken in de omgang met erfgoed.
Bijleren en bijscholen op eigen ritme: in management van een erfgoedorganisatie, 
het versterken van behoud-en-beheer praktijken, het blijven ondersteunen van collectie- & 
objectregistraties, het stimuleren van onderzoek in de erfgoedsector. Maar evenveel 
aandacht voor de presentaties van erfgoed en voor de wensen van publiek en bezoekers.

Je kan de brochure ook consulteren op de website van de Provincie Antwerpen
http:/www.provincieantwerpen.be/aanbod/dcul/erfgoedpublicaties.html

Veel succes in het maken van je keuzes,

Je erfgoedconsulent

Frank Herman
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1

Vormingsaanbod 
voor beheerders en 
zorgdragers van erfgoedcollecties

2014 – 2015
Vormingsaanbod gebundeld door de erfgoedconsulenten van de vijf 

Vlaamse provincies, de Vlaamse Gemeenschapscommissie – Brussel en 

FARO, Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed

www.erfgoedcelbrussel.be

www.faronet.be

www.limburg.be

www.provincieantwerpen.be

www.vlaamsbrabant.be

www.oost-vlaanderen.be

www.west-vlaanderen.be

71

Colofon

Deze brochure bundelt het vormingsaanbod van de consulenten, steunpunten, 

expertisecentra, erfgoedcellen, de landelijke musea en de afdelingen monumentenwacht 

interieur van de provincies Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-

Vlaanderen, van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en van FARO. Vlaams steunpunt 

voor cultureel erfgoed.

Productie brochure: Dienst Erfgoed – Departement Cultuur – Provincie Antwerpen

Coördinatie: Stefanie Bruyndonckx 

Eindredactie: Frank Herman 

Vormgeving: Grafisch team – Communicatiedienst – Provincie Antwerpen

Beeldmateriaal:

©  2014 Filiep Herman

Kalender

©  2014 Abdij van Bornem 

Management & visie 

© 2014 Monumentenwacht Antwerpen – Dienst Erfgoed – Provincie Antwerpen 

Behoud & beheer 

©  2014 voor deze uitgave Dienst Erfgoed – Provincie Antwerpen (Frank Herman)

Collectie- & objectregistratie

Instructies & terminologie 

Deelnemen 

Publiek en presentatie 

Onderzoek 

Contactgegevens

Met dank aan Museum Sportimonium Zemst, Vikingmuseum Stockholm, M. S. 

University Baroda, Modemuseum Provincie Antwerpen.

Je vindt alle informatie over het vormingsaanbod op de respectieve websites van de vijf 

Vlaamse provincies, de Erfgoedcel Brussel van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en 

FARO, Steunpunt voor cultureel erfgoed vzw.

www.provincieantwerpen.be

www.limburg.be

www.oost-vlaanderen.be

www.vlaamsbrabant.be

www.west-vlaanderen.be

www.vgc.be

www.erfgoedcelbrussel.be

www.faronet.be

www.vlaanderen.be

Met de steun van de

een initiatief en samenwerking van:

met steun van:
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Beleidsverantwoordelijke :
Luk Lemmens, N-VA, gedeputeerde bevoegd voor Cultuur en Erfgoed
Perscontact : Willem Migom, persverantwoordelijke Luk Lemmens, T 03 240 51 97,
willem.migom@provincieantwerpen.be
Dienst : 
Frank Herman, dienst Erfgoed, T 03 240 64 29, M 0496 54 74 34,
frank.herman@provincieantwerpen.be



3.1. HK Amalia van Solms - Baarle-Hertog
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3. Heemkunde Gouw Antwerpen lééft
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3. Heemkunde Gouw Antwerpen lééft

3.1.  HK Amalia van Solms - Baarle-Hertog

Datum Vanaf Tot Gebeurtenis Opmerking

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.

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.. 



•  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

10

3.2. HK Die Swane - Heist-op-den-Berg
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3.3.  Themakring Centrum voor Molinologie -  
  Sint-Amands

DE MOLEN :  VRUCHT VAN GRENZELOZE
    INSPIRATIE

Tentoonstelling van 27 april, verlengd tot 29 oktober 2014

Open op :  • 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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3.4.  HK Breesgata - Brasschaat
Agenda

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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3.5. HK Taxandria - Turnhout

Activiteiten : Jaarprogramma 2014

•    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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3.6.  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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3.7.  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 
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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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3.8.  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

    22 november 2014

Funeraire agenda

    08 november 2014
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3.9.  Themakring Den Crans - Borgerhout
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3.10.  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 :

5 oktober Historische wandeling
2 november Keltische wandeling
7 december Natuurwonder

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

Laarzen  aanbevolen!

zie ook naar onze webstek : www.zoerselbos.be



Weldra unieke tentoonstelling! 
 

Leven met de Groote Oorlog 
 

Nooit gezien! 
 
 

Ook  Rijkevorsel moest zijn tol betalen in de Groote Oorlog 1914-1918. 
Tweeëntwintig van onze inwoners lieten het leven. Velen moesten dienen als 

soldaat. Velen leden honger. 
 

Van  8 augustus tot 15 november zal een boeiende tentoonstelling opgezet 
worden in het  Aster Berkhofmuseum in Sint-Jozef. 

 
Met nieuwe informatie gevonden in de archieven van het leger. 

 
Kom en lees zelf in het persoonlijke dossier van  de soldaten. 

 
Kom kijken met uw kinderen, kleinkinderen 
en vertel over de zinloosheid van de oorlog. 

 
 

 
 

Programma: Vrijdag 8 augustus om 18.00 uur: 
Plechtige herdenkingsviering in de kerk van Sint-Jozef met talrijke vlaggen 

van de verenigingen, muzikaal opgeluisterd door doedelzakspeler, het 
zangkoor en Brassband Condor  

 
Daarna opening tentoonstelling met toespraken 

Verder is de tentoonstelling open:  

	  
Zaterdag 9 augustus 2014 tussen 10u en 17u; 
Zondag 10 augustus 2014 tussen 10u en 17u; 
Woensdag 13 augustus 2014 tussen 13u en 17u; 
Zondag 31 augustus 2014 tussen 13u en 16.30u; 
Woensdag 10 september 2014 tussen 13u en 17u; 
Zondag 28 september 2014 tussen 13u en 17u; 
Woensdag 8 oktober 2014 tussen 13u en 17u; 
Zondag 26 oktober 2014 tussen 13u en 16.30u; 
Maandag 11 november 2014 tussen 13u en 17u; 
Extra: Zaterdag 15 en zondag 16 november (hobbytentoontstelling); 
Op afspraak: via Cultuurdienst (Kenneth Kerckhofs) en via de Heemkundige Kring 
(jan.hendriks4@telenet.be  of 03/314 41 25) 

 
 

Uniek  concept 
Als gevolg van de samenwerking tussen de gemeente  Rijkevorsel, de VVV, de Oud-

Strijders Rijkevorsel en de Heemkundige Kring. 
19

3.11. 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   

Weldra unieke tentoonstelling! 
 

Leven met de Groote Oorlog 
 

Nooit gezien! 
 
 

Ook  Rijkevorsel moest zijn tol betalen in de Groote Oorlog 1914-1918. 
Tweeëntwintig van onze inwoners lieten het leven. Velen moesten dienen als 

soldaat. Velen leden honger. 
 

Van  8 augustus tot 15 november zal een boeiende tentoonstelling opgezet 
worden in het  Aster Berkhofmuseum in Sint-Jozef. 

 
Met nieuwe informatie gevonden in de archieven van het leger. 

 
Kom en lees zelf in het persoonlijke dossier van  de soldaten. 

 
Kom kijken met uw kinderen, kleinkinderen 
en vertel over de zinloosheid van de oorlog. 

 
 

 
 

Programma: Vrijdag 8 augustus om 18.00 uur: 
Plechtige herdenkingsviering in de kerk van Sint-Jozef met talrijke vlaggen 

van de verenigingen, muzikaal opgeluisterd door doedelzakspeler, het 
zangkoor en Brassband Condor  

 
Daarna opening tentoonstelling met toespraken 

Verder is de tentoonstelling open:  

	  
Zaterdag 9 augustus 2014 tussen 10u en 17u; 
Zondag 10 augustus 2014 tussen 10u en 17u; 
Woensdag 13 augustus 2014 tussen 13u en 17u; 
Zondag 31 augustus 2014 tussen 13u en 16.30u; 
Woensdag 10 september 2014 tussen 13u en 17u; 
Zondag 28 september 2014 tussen 13u en 17u; 
Woensdag 8 oktober 2014 tussen 13u en 17u; 
Zondag 26 oktober 2014 tussen 13u en 16.30u; 
Maandag 11 november 2014 tussen 13u en 17u; 
Extra: Zaterdag 15 en zondag 16 november (hobbytentoontstelling); 
Op afspraak: via Cultuurdienst (Kenneth Kerckhofs) en via de Heemkundige Kring 
(jan.hendriks4@telenet.be  of 03/314 41 25) 

 
 

Uniek  concept 
Als gevolg van de samenwerking tussen de gemeente  Rijkevorsel, de VVV, de Oud-

Strijders Rijkevorsel en de Heemkundige Kring. 

UNIEKE TENTOONSTELLING TOT 15 NOVEMBER



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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3.12. HK De Vlierbes - Beerse

KALENDER
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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.     
 
 
 

3.13.  HK Zeven Neten - Retie

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.  
 
 
 
 
 
 
 
 



22

3.14.  HK De Brakken - Oelegem

• 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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3.15.  HK De Linde - Olen

Activiteiten :

• zaterdag 8 november 2014  
 Jubileum-misviering
 Kampvuurgezang met gratis “Lievraake”-feestbier (Chiroterrein)

Meer info : zie www.heemkundekringolen.be/activiteiten.html 
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3.16.  HK Eugeen Goeyvaerts - Lint

Ter gelegenheid van de herdenking van Wereldoorlog I 
geeft de heemkring 3 publicaties uit.

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 november 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 !

De heemkundige kring herdenkt uiteraard -zoals zovele organisaties- Wereldoorlog I.

In de heemkundige site (Oranjerie in het gemeentepark Lint) loopt tot november 
2014 een zeer fraaie thematentoonstelling gewijd aan dit onderwerp, 
te bezoeken elke tweede zondag van de maand van 13 uur tot 18 uur, en 
dit tot november 2014. Foto’s, documenten, boeken, opstellingen, voorwerpen … 
geven de bezoeker een concreet beeld van deze duistere oorlogsperiode. 
Ook biedt de kring gelijktijdig drie publicaties aan, voor info klik door 
“onze publicaties”.

     
                                 
 
 
 
 
                HEEMKUNDIGE KRING 
         EUGEEN GOEYVAERTS v.z.w.                     
                           2547  LINT        
        www.heemkringlint.net                                        
 
 
De heemkundige kring Eugeen Goeyvaerts v.z.w. Lint herdenkt uiteraard -zoals zovele 
organisaties- Wereldoorlog I. 
In de heemkundige site (Oranjerie in het gemeentepark Lint) loopt tot november 2014 een 
zeer fraaie thematentoonstelling gewijd aan dit onderwerp, te bezoeken elke tweede zondag 
van de maand van 13 uur tot 18 uur, en dit tot november 2014. 
Foto’s, documenten, boeken, opstellingen, voorwerpen … geven de bezoeker een concreet 
beeld van deze oorlogsperiode. 
 
Ook biedt de kring gelijktijdig drie publicaties aan: 
 
-“Lint en de Groote Oorlog, een kleine gemeente in de greep van een wereldconflict” een 
heruitgave van de studie van Edward Hertogs uit 1998. 
Dit boeiende werk zoemt in op de oorlogsgebeurtenissen in Lint, en geeft met authentieke 
documenten een sfeerbeeld van het leven en beleven van de Lintenaars tijdens deze 
duistere periode. 
Aantal bladzijden: 40 
Ingebonden, zwart-wit 
Verkoopprijs 8 euro 
 
-“De Groote Oorlog volgens de dagboeken en postkaarten van Gummaar Janssens, soldaat 
ten velde”, deel 1 Dagboeken. 
Paul Janssens (geen familie !) oud burgemeester van Lint en erelid van de kring, vond in 
onze archieven zes dagboeken van Lintenaar Gummaar Janssens, kunstsmid en leerling 
van Lodewijk Van Boeckel. 
Gummaar trok als vrijwilliger naar het front, beleefde de hele oorlog en overleefde ! 
Hij schreef zijn ervaringen op in deze dagboeken, en voegde zelfs enkele gedichten toe. 
Paul typte deze dagboeken uit en voorzag ze van commentaar. 
Het werd een uiterst beklijvend document dat het leven aan het front van een eenvoudige 
soldaat in alle details beschrijft. 
Aantal bladzijden: 144 
Ingebonden, zwart-wit 
Verkoopprijs 20 euro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     
                                 
 
 
 
 
                HEEMKUNDIGE KRING 
         EUGEEN GOEYVAERTS v.z.w.                     
                           2547  LINT        
        www.heemkringlint.net                                        
 
 
De heemkundige kring Eugeen Goeyvaerts v.z.w. Lint herdenkt uiteraard -zoals zovele 
organisaties- Wereldoorlog I. 
In de heemkundige site (Oranjerie in het gemeentepark Lint) loopt tot november 2014 een 
zeer fraaie thematentoonstelling gewijd aan dit onderwerp, te bezoeken elke tweede zondag 
van de maand van 13 uur tot 18 uur, en dit tot november 2014. 
Foto’s, documenten, boeken, opstellingen, voorwerpen … geven de bezoeker een concreet 
beeld van deze oorlogsperiode. 
 
Ook biedt de kring gelijktijdig drie publicaties aan: 
 
-“Lint en de Groote Oorlog, een kleine gemeente in de greep van een wereldconflict” een 
heruitgave van de studie van Edward Hertogs uit 1998. 
Dit boeiende werk zoemt in op de oorlogsgebeurtenissen in Lint, en geeft met authentieke 
documenten een sfeerbeeld van het leven en beleven van de Lintenaars tijdens deze 
duistere periode. 
Aantal bladzijden: 40 
Ingebonden, zwart-wit 
Verkoopprijs 8 euro 
 
-“De Groote Oorlog volgens de dagboeken en postkaarten van Gummaar Janssens, soldaat 
ten velde”, deel 1 Dagboeken. 
Paul Janssens (geen familie !) oud burgemeester van Lint en erelid van de kring, vond in 
onze archieven zes dagboeken van Lintenaar Gummaar Janssens, kunstsmid en leerling 
van Lodewijk Van Boeckel. 
Gummaar trok als vrijwilliger naar het front, beleefde de hele oorlog en overleefde ! 
Hij schreef zijn ervaringen op in deze dagboeken, en voegde zelfs enkele gedichten toe. 
Paul typte deze dagboeken uit en voorzag ze van commentaar. 
Het werd een uiterst beklijvend document dat het leven aan het front van een eenvoudige 
soldaat in alle details beschrijft. 
Aantal bladzijden: 144 
Ingebonden, zwart-wit 
Verkoopprijs 20 euro. 
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-“De Groote Oorlog volgens de dagboeken en postkaarten van Gummaar Janssens, soldaat 
en velde”, deel 2 Postkaarten. 
In het archief van Gummaar Janssens zat ook een schoendoos vol postkaarten, 
correspondentie tussen Gummaar en familie en vrienden. 
Dit is werkelijk een unieke uitgave, een “collectors item”. Van de 279 postkaarten uit het 
archief werden er 192 opgenomen in deze studie. Postkaarten waren toen de sms-jes en de 
emails van vandaag.  
De tekst op de rugzijde geeft een ander beeld van het dagelijks leven dan genotuleerd in een 
verslag of een rapport.  
Ook de voorzijde is uiterst waardevol erfgoed: zeer mooie pentekeningen of foto’s geven een 
beeld van de periode 1914 -18. 
Deze uitgave is in kleur en de voorzijde van deze postkaarten wordt haarscherp 
weergegeven.  
Aantal bladzijden: 114 
Ingebonden, in kleur 
Verkoopprijs 40 euro. 
 
U kan inschrijven voor deze publicaties (afzonderlijk of in zijn totaliteit) door een email te 
sturen naar guido.beyens@telenet.be of telefonisch 03 455 50 40. 
De publicaties liggen ter inzage in cultuurcentrum De Witte Merel Lint (bibliotheek), in het 
Gemeentehuis van Lint en in de Oranjerie, gemeentepark Lint (site van de heemkring). 
De inschrijving wordt afgesloten op 15 november 2014, nadien wordt uw bestelling u 
persoonlijk bezorgd. 
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3.17. 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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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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In 2014 verschijnen de eerste twee boekdelen over onze regio in WOI:
- Boekdeel 1. De strijd tussen Walem en Lier.
- Boekdeel 2. De 1 000 gesneuvelden.
 
Telkens 400 pagina’s boeiende lectuur, rijkelijk voorzien van haast nooit eerder 
gepubliceerd fotomateriaal of santjes
 
Vanuit militair oogpunt wordt vooral de integrale strijd in de derde sector van de buitenste 
fortengordel van Antwerpen tussen Walem en Lier benaderd met een speciale invalshoek 
voor de meer dan 1 000 gesneuvelde Belgische soldaten. Twintig getuigenverhalen staven de 
wreedheid van het oorlogsgebeuren en de menselijke ellende en de familietragedies.Voor de 
geïnteresseerde lezer verplichte lectuur.
 
Kostprijs : € 20 per boekdeel bij voorinschrijving en voor leden van Erf en Heem vzw.
€ 25 na de inschrijvingsdatum en niet-leden. Deze publicaties vallen buiten het ‘jaarboek’-
systeem als lid van E&H. Leden krijgen een belangrijke korting.
 
Na de voorinschrijving (tot 1 augustus 2014) is de kostprijs 25 € per boekdeel door storting van 
op het rekeningnummer IBAN : BE16 7330 0078 0474 BIC : KREDBEBB met vermelding boek 1 
- 2 WOI (te verhogen voor personen buiten de gemeente Sint-Katelijne-Waver: + € 7 per boek-
deel portkosten, tenzij de boeken worden afgehaald tijdens de tentoonstellingsuren of in het 
Gemeentelijk documentatiecentrum Marcel Dillen).
 
Bijkomende info bij de werkgroep :
Alfons BUSSCHOTS    015 31 20 03   fons@busschots.eu
René DE MUNTER      0485 577 436  rene.demunter@gmail.com
Willy VAN HOOF        015 31 10 84   vanhoof.willy@telenet.be
 
Tussen 29 augustus en 30 november 2014 is aan beide onderwerpen een thematentoonstelling gewijd. 
Deze gaat door in ’t GROM (groentemuseum), Midzelen 25a 2860 Sint-Katelijne-Waver.
 
 
Erf en Heempublicaties en tentoonstelling na 2014
Tot en met 2018 zijn er verdere publicaties en tentoonstellingen over Sint-Katelijne-Waver en WOI.
 
2015    In de Diaspora (op de vlucht, geïnterneerd, krijgsgevangen, opgeëist en weggevoerd)
Oorlogsschade en herstel.  Getuigenverhalen.
 
2016    Overleven tijdens de bezetting. Het leven onder Plakkaten en Diktaten met nooit eindigende 
opeisingen midden honger en kou met een tekort aan zowat alles.
 
2017    In de loopgraven van het IJzerfront. De oorlog in zijn grauwe wreedheid met zijn nieuwe wapens, 
diepe wonden in lichaam en ziel en de besmettelijke ziektes in de loopgraven.
 
2018    En dan is er vrede. Herdenken van de gesneuvelden en burgerslachtoffers (monumenten, 
Dorpveld en Walem). Onze oud-strijders. De verenigingen van de oudgedienden, weggevoerden en 
invaliden.
 
In 2015, 2016 en 2017 wordt telkens één en in 2018 
twee boekdelen gepubliceerd.
 
René De Munter, Werkgroep 1914-1918.



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?
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3.18. 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 28-dec-14 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag
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3.19. 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.
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3.20.  HK De Poemp - Nijlen
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3.21. HK ‘Norbert de Vrijter’ Lille vzw - Lille

Heemkundige kring ‘Norbert de Vrijter’ Lille vzw 
 
Adres: Rechtestraat 7, 2275 Lille 
 

 
 
 
 
OVERZICHT JAARPROGRAMMA 2014 
 
   
Zondag 9 november 
Lezing door prof. dr. Luc De Vos 
! Organisatie gemeente Lille in samenwerking met HK Lille 
 
Elke derde dinsdag van de maand (behalve juli en augustus) – 18.30 – 21.30 uur 
Open archiefavond 
! Heemhuis, Rechtestraat 7, 2275 Lille 
 
Elke tweede dinsdag van de maand (behalve juli en augustus) – 18.30 – 21.30 uur 
Werkgroep ‘Oud schrift’ 
! Heemhuis, Rechtestraat 7, 2275 Lille 
 
 
JAARBOEK 2014 
 
In maart 2015 brengen wij ons tweede oorlogsboek uit, dat volledig gewijd zal zijn aan 
de oud-strijders 1914-1918, die vanuit de vier Lilse deelgemeenten (Gierle, Lille, 
Poederlee, Wechelderzande) zijn vertrokken of hier na de oorlog kwamen wonen en 
echte dorpsgenoten werden. 

Het wordt een zeer lijvig werk, want we proberen elk van hen te situeren in hun gezin en 
een overzicht te geven van hun militaire activiteiten. We spreken hier over meer dan 
honderd(!) soldaten. 

Vermits we nu reeds de vraag krijgen om het boek te kopen, vragen wij aan niet-leden 
van onze kring vooraf in te tekenen voor het jaarboek 2014 aan de prijs van 20 euro. 
Inschrijven kan via e-mail: secretariaat@hklille.be. Voor onze leden is er uiteraard een 
exemplaar gereserveerd. 

 

Inlichtingen:  secretariaat@hklille.be 
www.hklille.be  
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3.22. Mortelse Heemkundige Kring

Mortselse Heemkundige Kring  
 

 

Herdenkt WOI met een boek: 

De eerste 
oorlogsmaanden in 1914 

in en om Mortsel 
Beste trouwe lezer, 
 

In oktober 1914 kwam de Groote Oorlog door Mortsel…. 
 

Hoe zag het krijgstoneel in Mortsel eruit?  
Wat gebeurde er tijdens de eerste oorlogsmaanden in Mortsel?   
Waarom reden Londense dubbeldekkers door de Statielei? 
 

Aan de hand van dagboeken van aalmoezenier Van Herck en van kapitein-commandant   
A. Romain, vormde Bruno Gastmans zich een beeld van wat er zich in Mortsel heeft 
afgespeeld tijdens de eerste oorlogsmaanden. Hij bundelde deze informatie samen met 
unieke foto’s in een boek dat uitgegeven wordt door de Mortselse Heemkundige kring: 
“De eerste oorlogsmaanden in 1914 in en om Mortsel” verschijnt op 11 oktober. 

Let wel: dit is niet het Jaarboek van de Mortselse Heemkundige Kring. Het 
Jaarboek wordt verwacht begin december! 

	  
Deze	  speciale	  uitgave	  kan	  u	  reserveren	  aan	  de	  voordelige	  prijs	  van	  12,50	  euro!	  
	  
Na verschijning kost het boek 15,00  euro. Het zal dan ook verkrijgbaar zijn bij boekhandel 
“De Boekuil”	  
	  
U	  kan	  dit	  boek	  bestellen	  met	  bijgevoegd	  formulier,	  of	  met	  een	  mail	  aan	  	  
martinheyligen@hotmail.com	  
	  
	  
Met vriendelijke groeten 
Martin Heyligen 
Secretaris 
 
Mortselse Heemkundige Kring 
p/a Selland 20 
2640 Mortsel 
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                      MORTSELSE HEEMKUNDIGE KRING     
        

                Intekening op EXTRA UITGAVE - WOI in MORTSEL     
 
De ondergetekende,  (in drukletters a.u.b.) 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . ,                       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(voornaam)                                              (familienaam) 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(straat en huisnummer) 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
(indient NIET in Mortsel: postnummer en gemeente) 
 
Prijs EXTRA UITGAVE - WOI: 12,50 euro in voorverkoop. 
 
Tekent in op   . . . . .    ex.  ad  € 12,50 per ex. 
 

                                    (+ € 6.50 voor verzending buiten Mortsel) 
 
Betaling gebeurt    ◊    vandaag op rekening nr. BE44 4143 2320 4945 
                                                                          
 
 
 
 
Datum : . . . . . . . . . . . . . . . . . .                Handtekening :  . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
Voor onze administratie verzoeken wij u a.u.b. dezelfde naam op het intekenbiljet  
én op de overschrijving te vermelden. 
 
 
 
   Dit formulier kan u ingevuld terugbezorgen aan: 
 

! M. Heyligen (secretaris)   
! Selland 20 
! 2640 Mortsel 
 

 
 
Of via mail:  mhkmortsel@gmail.be  
                     martinheyligen@hotmail.be  
 
 
 
 
 
Martin Heyligen, 
Secretaris Mortselse Heemkundige Kring 
Selland 20 
2640 Mortsel 
 
 

 
 
 
 
 
 EX  
 
 
ONT 
 
 
ST 
 
 
NIL 
 
 
BEZ 
 
 
 
 
 
 
AD 
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3.23. HK Heymissen - Hemiksem
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3.24. HK Hobuechen 1135 - Hoboken

Het boek kan afgehaald worden op 11 oktober 2014 om 15 uur in het districts huis 
Hoboken, Marneflaan 3, 2660 Hoboken, of, op een zondagnamiddag in het lokaal 
van de Heemkundige Kring ‘Hobuechen 1135’, Kasteel Broydenborg, Broyden-
borglaan 2, 2660 Hoboken.

Uitgave van Pandora

400 bladzijden geïllustreerd, prijs boekhandel 24,95 euro
Voorintekenprijs (tot 22 september 2014) 20,95euro.

OPSTUREN NAAR:

HEEMKUNDIGE KRING ‘HOBUECHEN 1135’
Rita Paenen-Spies
p/a Sint Bernardsesteenweg 987 bus 10
2660 Hoboken
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Door intekening tussen 23 augustus 2014 en 22 september 2014 kan u deze 
publicatie voor slechts 20,95 euro aankopen. 

Stuur onderstaand bestelformulier ingevuld terug naar: 
Heemkundige Kring ‘Hobuechen 1135’,
p/a Sint Bernardsesteenweg 987 bus 10, 2660 Hoboken. 

De intekening is slechts geldig van zodra de bijbehorende betaling 
werd gestort op rekening: BE46 0682 0716 3836.

De voorintekenaars krijgen per aangekocht boek één gratis ticket voor het 
bijwonen van de filmische vertelling over Wereldoorlog I 
op zaterdagen 15, 22 en 29 november 2014 om 20 uur 
of op zondagen 16, 23 en 30 november om 15 uur 
in het OUTFORT ‘HOOFDFRONT’ HOOFDFRONTWEG 3 - 2660 HOBOKEN. 
Route via GPS ‘HOOFDFRONTWEG’

Meer inlichtingen: www.hobuechen.be

BESTELFORMULIER:
NAAM:  ..........................................................................................................................................................

ADRES:  ..........................................................................................................................................................

POSTCODE:  ..................................................GEMEENTE:  ................................................................................

TELEFOON:  .................................................. E-MAIL:.......................................................................................

BESTELT …… ex. van ‘BRIEVEN AAN MIJN LIEF’, voor de prijs van 20,95 euro per exemplaar 

O Ik haal mijn exempla(a)r(en) af op 11 oktober 2014 om 15 uur in het districtshuis Hoboken

O Ik haal mijn exempla(a)r(en) af op een zondagnamiddag in het lokaal van de Heemkundige Kring ‘Hobuechen 1135’,           

    kasteel Broydenborg, Broydenborglaan 2, 2660 Hoboken.

O Stuur mijn exempla(a)r(en) op naar mijn adres. (verzendingskosten voor België 9 euro per exemplaar) 

BETALING:

BE46 0682 0716 3836

DATUM:  ......................................................  HANDTEKENING: .........................................................................

Hobokenaar Eduardus Pir wordt eind 1913 opgeroepen om zijn dienstplicht te 
gaan vervullen. Hij wordt in Walem gekazerneerd waar hij een opleiding krijgt 
als grenadier-nettoyeur, een loopgravenzuiveraar. Bij het uitbreken van de oor-
log, in augustus 1914, is hij één keer in verlof geweest.

Na de chaotische terugtrekking van het Belgische leger tot achter de IJzer, ok-
tober 1914, wordt korporaal Pir, één van de weinige overlevenden bij de val 
van het fort van Walem en de laatste die ontsnapt uit dat van Breendonk, 
gedetacheerd bij de Engelsen waar hij het debacle van de strijd om Loos mee-
maakt, en nadien bij de Fransen die hem, met onzinnige bevelen, stormloop 
na stormloop doen lopen om onneembare stellingen in te nemen. Gelukkig is 
daar zijn vriend Schelleman die meer dan eens zijn schutsengel blijkt te zijn. Bij 
zijn terugkeer bij het Belgische leger is hij getuige van de mijnenslag om Me-
sen en de slag om Passendale, het dorp dat hij bij het eindoffensief van 1918 
mee moffenvrij zal maken. Vier jaar lang is hij deelgenoot van een onmenselij-
ke oorlog en maakt hij kennis met de nieuwste wapens: het gas, de tank en de 
vlammenwerper. Maar evenzeer kent hij liefde, vriendschap en vooral kame-
raadschap zonder hetwelk een soldaat in oorlogstijd een vogel voor de kat is.

Zijn hele verhaal zet hij, bijna dagelijks, op papier in brieven aan zijn lief.
Die brieven zijn vaak ontroerend en menselijk, maar even vaak gruwelijk.

De ‘Groote oorlog’ in zijn blootje gezet.

Korneel M. E. Paenen (°1942) is een gepensio-
neerd onderwijzer die zich vooral toelegt op het 
schrijven van toneelstukken waarvan Jean d’Arc, 
Het kreng, Zet ‘m op zuster en One day in the 
hammam de voornaamste zijn.

Brieven aan mijn lief is zijn debuutroman, 
geschreven naar waargebeurde feiten uit WO 
I. Zijn zeer speciale schrijfstijl geeft het boek 
dat ‘ietsje’ meer waardoor het leest als een 
trein.

Spannend en verhalend en met een verrassend slot.



  
 

- 6 - 
 

Peperstraat 48   2627 Schelle 
SCHELLE JAARMARKT 2014 
THEMA TENTOONSTELLING 

GROOTE OORLOG 
Gedenkenis van onze dierbare gesneuvelden. 

1914 SCHELLE 1918. 

 
Zaterdag 18 Oktober van 10.00 U tot 18.00 U 
  Zondag 19 Oktober van 14.00 U tot 18.00 U 

( INKOM GRATIS ) 39

3.25. HK Scella - Schelle
 

 

HEEMKRING SCELLA 
 

 
 
 
 

HEEMMUSEUM BYSTERVELT 
 

 
 

Jaar 2014   Nr.27 
Prijs 2,50 € 

Verantwoordelijke uitgever: Heemkring Scella De Bondt H. 
 

DRIEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT 
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3.26. HK Die Swaene - Heist op-den-Berg

 
HEIST-OP-DEN-BERG  - HEEMKRING DIE SWANE I.S.M. HET GEMEENTEARCHIEF,  

DIENST CULTUURBELEID EN HET CC ZWANEBERG 
   

Bijna	   iedereen	  weet	  onderhand	  dat	  100	   jaar	  geleden	  de	  Eerste	  Wereldoorlog	  uitbrak.	  Weinigen	  zijn	  echter	  op	  de	  hoogte	  

van	  wat	   er	   zich	   in	   die	   oorlogsjaren	   1914-‐1918	   	   in	   Heist	   precies	   heeft	   voorgedaan.	   Deze	   expo	   gaat	   hierop	   in	   en	  wil	   een	  

antwoord	   geven	   op	   vragen	   als:	   Vonden	   er	   in	   Heist-‐op-‐den-‐Berg	   gevechten	   plaats?	   Vluchtte	   de	   Heistenaar	   voor	   het	  

oorlogsgeweld?	  Hoe	  hebben	  onze	  inwoners	  deze	  oorlog	  overleefd?	  Hoe	  streng	  was	  de	  Duitse	  bezetter	  voor	  de	  plaatselijke	  

bevolking?	  Hoe	  groot	  was	  de	  armoede	  en	  hongersnood?	  Met	  behulp	  van	  een	  reusachtige	  kaart	  van	  België	  met	  hierop	  de	  

portretten	  van	  de	  bijna	  100	  Heistse	  gesneuvelde	  soldaten,	  kenmerkend	  wapentuig,	  pinhelmen,	   loopgraafkunst,	   foto’s	  en	  

documenten,	  ingesproken	  frontbrieven,	  enz	  …	  probeert	  deze	  expo	  die	  indringende	  oorlogsperiode	  te	  evoceren.	  

	  

VAN ZA 4 OKTOBER 2014 TOT DI 11 NOVEMBER 2014,  EXPORUIMTE CC ZWANEBERG EXPO 
VOOR-OPENING VRIJDAG 3 OKTOBER  20U30  

 

De	  expo	  is	  vrij	  te	  bezoeken.	  Ma.,	  di.	  en	  vr.	  van	  9	  tot	  17	  uur,	  wo.	  van	  9	  tot	  20	  uur,	  do.	  van	  13	  tot	  17	  uur,	  za.	  
van	  10	  tot	  17	  uur	  en	  op	  zon-‐	  en	  feestdagen	  van	  14	  tot	  17	  uur.	  Op	  zondag	  is	  er	  altijd	  een	  	  suppoost	  aanwezig	  
en	  is	  ook	  het	  nieuwe	  boek	  over	  de	  Slag	  van	  Heist	  te	  koop.	  	  
Rondleiding	  op	  vrijdag	  24	  oktober	  om	  21.30	  uur	  (na	  de	  lezing	  ‘WO	  I	  als	  katalysator	  voor	  de	  Vlaamse	  literatuur	  
en	  schilderkunst’)	  en	  op	  zondag	  9	  november	  om	  14	  uur.	  
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Ziekenzorg	  en	  verpleging	  in	  het	  begin	  van	  vorige	  eeuw.	  

 
Nog	  tot	  en	  met	  31	  oktober	  2014	  	  	  

woon-‐	  en	  zorghuis	  Ten	  Kerselaere,	  	  
Boonmarkt	  27	  in	  2220	  Heist-‐op-‐den-‐Berg	  

	  
Ouderlingentehuizen,	  klinieken,	  militaire-‐	  en	  andere	  hospitalen	  en	  materniteiten	  uit	   vervlogen	   tijden:	   slechts	  
enkelingen	   konden	   zich	   een	   eenpersoonskamer	   veroorloven,	   als	   die	   al	   beschikbaar	   was.	  	   De	   gewone	   man	  
kwam	  terecht	  in	  zalen	  waar	  de	  bedden	  op	  een	  lange	  rij	  stonden.	  Omstreeks	  W.O.I.	  was	  dat	  niet	  anders.	  
	  

	  
	  
Zusters	   met	   prachtige	   maar	   ook	   lastige	   kappen,	   sombere	   grootkeukens	   en	   wasserijen	   in	   de	   gasthuizen,	  
eenvoudig	  en	  schamel	  ingerichte	  operatiezalen.	  Doktoors,	  nonnetjes,	  	  verpleegsters,	  verzorgenden	  ...	  	  moesten	  
werken	  met	  uiterst	  beperkte	  	  uitrusting	  en	  middelen,	  omgekeerd	  evenredig	  aan	  hun	  inzet	  en	  vindingrijkheid.	  	  
	  

Een	  unieke	  kijk	  op	  de	  geschiedenis	  	  van	  de	  zorgverlening	  voorheen.	  
	  
°	  Idee,	  uitwerking	  en	  expocollectie:	  Fr.	  Nauwelaerts,	  actief	  lid	  heemkring	  Die	  Swane. Speciaal	  opgedragen	  aan	  zijn	  vader,	  

die	  verongelukte	  in	  de	  Antwerpse	  haven	  en	  terecht	  kwam	  in	  de	  Sint	  Camilluskliniek	  in	  de	  stad,	  	  begin	  jaren	  ‘50.	  	  
	  

	  
	  



vrijdag 24 oktober
Dag Kempens Erfgoed
Ter Speelbergen, Peredreef 5, 2580 Beerzel-Putte 

Voorstelling film over Wannes Raps. Deze bekende volksroman van Ernest Claes kreeg 
in 2012 een verfilming onder leiding van cineast Bruno Boons. Tijdens de nacht van het 
Kempens erfgoed wordt de film om 20 uur geprojecteerd in de rode hal 
van Ter Speelbergen. Voor de omkadering zorgen cineast Bruno Boons en acteur Willy 
Duts.
Terug in de tijd van Ernest Claes... en zijn Wannes Raps dus.
Aansluitend drankje tegen democratische prijs. 

Toegang gratis. Reserveer tijdig uw plaats bij katelijne.weyns@gmail.com of 
0495 165 545.
Parkeren langs de Heiststeenweg Beerzel

zondag 21 december
Kerstsamenzang
Ter Speelbergen, Peredreef 5, 2580 Beerzel-Putte

Samenzang van kerstliederen, gezellig rond de haard, onder leiding van 
Ilse Van Dessel, dirigente van het koor Laudate.
Afwisselend vertelt auteur Gaston Van Camp uit zijn kerstverhaal met mals titel 
Gekookte honing.

We verwachten u om 15 uur.
Deelname 5 €, inclusief drankje.
Plaatsen zijn beperkt. Reserveren kan via katelijne.weyns@gmail.com of telefonisch op nr 
0495 165 545
Parkeren langs de Heiststeenweg Beerzel
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3.27. HK Ter Speelbergen - Beerzel
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3.28. Laakdalserfgoed

In het bloedspoor van de Duitse inval (film)

In samenwerking met Rural Alliances, acteurs en figuranten van de toneelgroepen 
Pandora, Plansjeetrappers, de Clochards en losse acteurs presenteert LWGH de film: 
In het bloedspoor van de Duitse inval. Voor de trailer klikt u hier.

Volg de Duitse inval vanaf de Slag der Zilveren Helmen via Tessenderlo, Schaffen, 
Veerle, Herselt en buurgemeenten tot Aarschot: zeven dagen van brand en bloed.

In de jaren 1980 werden in Laakdal en Tessenderlo vele getuigenissen (o.a. Benedict 
Limet, Jef Mertens, Jef Pals, Louis Verbruggen, Jan Helsen, Jef Schonk, …) over de 
Duitse inval opgenomen. Aan de hand van deze verhalen en bestaand fotomateriaal 
werd een documentaire over de Eerste Wereldoorlog gemaakt. Dit archiefmateriaal 
samengebracht met nagespeelde, waargebeurde scènes zorgt voor een anderhalf uur 
durend spektakelstuk.

De première vindt plaats op zondag 19 oktober om 14.30 uur in het Buurthuis. 
Dit is echter uitsluitend bestemd voor alle acteurs, figuranten en medewerkers (circa 
zeventig mensen) en hun partners. Voorlopige voorstellingen voor het brede publiek 
zijn de volgende:

Zondag 19 oktober 19.00 uur Buurthuis Veerle-Heide (max 200 pers.)
        Reservatie: Sander Van Nylen: 014 84 00 44; sandervannylen@euphonynet.be
Zondag 26 oktober 15.00 en 19.00 uur CC. Het Loo Tessenderlo 
(org. VVV-Tessenderlo)
        Geen reservatie vooraf vereist
Dinsdag 4 november 19.30 uur Bovenzaal Bergom-Herselt 
(org. Vrienden van Bergom)
        Reservatie: Marc Croonenborghs 0475 63 88 03; marc.croonenborghs@telenet.be
Vrijdag 7 november 20.00 uur ’t Fortun Vorst
        Reservatie: Jan Nysmans 013 66 66 22;  jan@nysmans.be
Dinsdag 11 november 15.00 uur Eindhout (org. gemeentebestuur Laakdal)
        Verdere informatie volgt nog
Zondag 16 november 20.00 uur Parochiezaal Heultje-Westerlo 
(org. Heemkring Ansfried Westerlo)
        Geen reservatie vooraf vereist

Duurtijd van de film: 1 uur en 30 minuten (2x 45 min. met pauze)
Toegangsprijs: € 5
Kostprijs DVD: € 10 (wordt pas na afloop van alle voorstellingen vrijgegeven)

meer info : http://lwgh-laakdal.be/in-het-bloedspoor-van-de-duitse-inval/
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3.29. Geschiedkundige Kring Ten Boome - 
  Boom
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3.30. HK Aartselaar - Aartselaar

Maandag 20 oktober
Algemene ledenvergadering vanaf 19u30 in ons lokaal 

Noteer al dat onze jaarlijkse algemene ledenvergadering al doorgaan 
op ma. 5 oktober e.k.
Een uitnodiging volgt nog per apart schrijven of e-bericht.
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4. Mededelingen

4.1. Week van het bos

Van 12 tot en met 9 oktober is het weer zover: De Week van het Bos 
<http://www.natuurenbos.be/weekvanhetbo . 
Met dit jaar als thema de Groote Oorlog.

Tijdens deze week willen we zoveel mogelijk mensen de sporen van WOI laten 
ontdekken in Bos en Natuur. 
De bomen zijn onze laatst levende ‘kruingetuigen’.

Lokale heemkringen hebben vaak een schat van informatie, 
daarom verspreiden we onze oproep ook graag via jouw nieuwsbrief!

 Sien Cromphout

Projectmedewerker BOS+ 
Geraardsbergsesteenweg 267 - 9090 Gontrode - Belgium
Tel: ++32 (0)9 264 90 54 
www.bosplus.be <http://www.bosplus.be/> 
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Beste

Heb je de nieuwe Week van het Bos campagnesite al ontdekt?! 
Onze oud-strijders komen er tot leven en vertellen heel wat boeiende verhalen.

Na de zomer kan het aftellen immers beginnen. Tussen 12 en 19 oktober trekken jong 
en oud het bos in. Samen maken we van deze campagne een succes! 

Kom op de site alles te weten over de kerndomeinen, 
help mee met het verzamelen van 1914 verhalen, 
en doe mee!

Organiseer zelf een bosaardige oorlogsactiviteit, vul je rantsoen aan met bosplanten, 
maak een wandeling in de buurt met aandacht voor oorlogsrelicten, … 
Inspiratie en tips vind je hier.

Registreer je activiteit in de UIT-databank en stuur een mailtje naar 
info@weekvanhetbos.be

 

We duimen alvast voor 
veel boeiende activiteiten!

Week van het Bos team



 

 

 

 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Postbus 1325,  5200 BJ  ʼs-Hertogenbosch   

  E-mail: secretaris@hvbrabant.nl 
 Bank: NL08 INGB 000 4776 738    

K.v.K. V40218414 
www.hvbrabant.nl  
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Aan de leden van de HVB 
 
 
 
’s-Hertogenbosch, september 2014 
 
 
Geachte leden, 
 
Graag nodigen wij u uit deel te nemen aan de tweede Collegetour door Brabant die wij dit jaar 
organiseren.  
De tour vindt plaats op zaterdag 11 oktober 2014 en speelt zich af in de regio van het waterschap 
Brabantse Delta.  Dit waterschap heeft het beheer over het water in het westelijk deel van onze 
provincie. Het programma van deze tweede studiereis met colleges op locatie zal ook nu weer in 
het teken staan van ons jaarthema: Water: vriend en vijand.  
 
Ook voor deze dag hebben wij historicus Henk Buijks, onze tourleider van de vorige studiereis, 
bereid gevonden om onder zijn leiding het noordwestelijk deel van onze provincie te bezoeken.  
Hij doet dit met veel plezier, ook omdat hij uit dit gebied afkomstig is.  
De dag begint met een bezoek aan Kasteel Bouvigne waar we te gast zijn bij het waterschap 
Brabantse Delta. Na het welkomstwoord volgt een lezing die goed aansluit bij ons thema.  
De tweede locatie die op het programma staat is de vestingplaats Willemstad.  Hier wordt de 
lunch gebruikt, maken we een rondwandeling en bezoeken we een museum.   
Vanuit Willemstad gaat de tour verder naar de Overdiepse Polder waar we worden ontvangen 
door drs. J. van Groos, wethouder van Waalwijk. Vervolgens maken we een rondrit door de polder 
waarbij er tijd zal zijn voor een drankje in één van de boerderijen, die gebouwd zijn op een terp.  
 
PROGRAMMA 
 
(vanaf)  
09.30 uur Samenkomst in het koetshuis van Kasteel Bouvigne. 
  Adres: Bouvignelaan 5, 4836 AA Breda. 
 
10.00-10.10 Welkom door mevrouw Ineke Beemster, afdelingshoofd Bestuur en Communicatie 

van het waterschap Brabantse Delta.  
 
10.10-10.45 Lezing ‘De macht van het water in de Noordwaard’ door historicus Dr. Cees de 

Gast.  
De heer De Gast heeft diverse publicaties op zijn naam staan waaronder het werk 
‘De macht van het water’. Hierin wordt de geschiedenis van de waterschappen van 
het noordwestelijk deel van onze provincie beschreven.  
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4.2. Tweede Collegetour
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-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
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11.00-11.45 Van Breda rijden we naar Willemstad. Tijdens de rit geeft de heer Buijks een 

toelichting op het landschap en vertelt over de zuidelijke waterlinie. 
 
12.00-14.00 Bezoek aan de vestingplaats Willemstad. Hier zijn we te gast bij de 

heemkundekring De Willemstad. We beginnen ons bezoek met de lunch. 
Vervolgens maken we onder  leiding van gidsen van de heemkundekring een 
stadswandeling en brengen een bezoek aan het Mauritshuis met daarin het 
Museum Heemkundezolder.   

 
14.15-15.00 Van Willemstad rijden we naar de Overdiepse Polder, Blauwe Keet in Waspik.  
 
15.00-15.15 Welkomstwoord door drs. J. van Groos. De heer Van Groos is econoom en als 

coördinerend waterwethouder van de gemeente Waalwijk bestuurlijk 
verantwoordelijk voor de Overdiepse polder. Hij zal ingaan op de achtergrond van 
het tot stand komen van de ontpoldering en op het belang van dit project voor zijn 
gemeente.  

15.15-17.30 Rondrit door de polder. Twee deskundige rondleiders geven een toelichting op de 
ontpoldering en informatie over de boerderijen op de terpen. Na de informatieve 
rondrit zal er tijd zijn voor het nuttigen van een drankje.  

 
17.30-18.15 Terugrit naar de parkeerplaats bij Kasteel Bouvigne 
 
De deelnamekosten bedragen € 30,-- per persoon voor leden met één introducé, en € 35,--  per 
persoon, voor niet-leden.  
Wilt u zich als deelnemer aanmelden, dan moet u dat doen vóór zaterdag  4 oktober 2014  
per e-mail (secretaris@hvbrabant.nl ) of schriftelijk (adres: Historische Vereniging Brabant, 
Postbus 1325, 5200 BJ  ’s-Hertogenbosch).   
Het verschuldigde bedrag gelieve u over te maken naar bankrekening: NL08 INGB 000 4776 738 
t.n.v. Historische Vereniging Brabant, o.v.v.  “Collegetour 2014-2”. De aanmeldingen worden 
gehonoreerd in de volgorde van ontvangst van de betalingen. 
 
Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet en ontmoeten u graag op zaterdag 11 oktober. 
 
Bestuur Historische Vereniging Brabant, 
 
Willem van der Staak, voorzitter 
Ria de Folter-Sebregts,  secretaris /penningmeester 
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Wilt ge uw kringgegevens nauwkeurig vermeld zien?

Indien ze dienen aangepast, gelieve de steekkaart “dringende gegevens”
in te vullen en digitaal te laten geworden aan

info@heemkundegouwantwerpen.be
 

4.3. Kringgegevens Vadecum

4.4. 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 november 2014: 

 mededelen ten laatste in de laatste week van oktober 2014. (of rond de 20ste)

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!
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4.5. 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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4.6. Nieuwe E-Postadressen Provincie Antwerpen

Beste vrienden & collega’s, 
De provincie Antwerpen heeft nieuwe e-mailadressen. 
Voortaan kun je de collega’s van de dienst Erfgoed bereiken op voornaam.
achternaam@provincieantwerpen.be.
Voor mij is dit dus joke.bungeneers@provincieantwerpen.be.
 
 
Ook onze algemene postadressen werden aangepast:
dienst.erfgoed@provincieantwerpen.be
erfgoeddepot@provincieantwerpen.be
monumentenwacht@provincieantwerpen.be

Pas onze gegevens dus zeker even aan in je adresboek.

Neem trouwens ook gerust eens een kijkje op onze nieuwe website 
www.provincieantwerpen.be <http://www.provincieantwerpen.be> .
Met vriendelijke groeten
 
 
Joke Bungeneers
diensthoofd - dienst erfgoed
PaS - Provinciehuis aan de Singel
Desguinlei 100, 2018 Antwerpen
T +32 3 240 64 17, M +32 474 88 05 11
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5. Weetje

5.1. Studiedag

Op 6 januari vieren we Driekoningen. Voor heel wat kinderen 
uit België en Nederland is dit feest de aanleiding om er samen 
op uit te trekken. Verkleed als de drie wijzen gaan ze van deur 
tot deur om bedelliedjes te zingen. De toehoorders stoppen de 
zangertjes daarna wat geld of snoepgoed toe. Maar was dat 
altijd zo en hoe is dat in andere streken van Europa? 

De studiedag belicht dit bijzonder element uit ons imma
terieel cultureel erfgoed. Het is een feest met een lange 
 geschiedenis en is vaak afgebeeld op schilderijen van bekende 
zeventiende en achttiendeeeuwse schilders. In de voor
middag wordt ingegaan op de geschiedenis en hoe de viering 
van Driekoningen zijn weg naar een groot publiek vindt. In het 
namiddaggedeelte staat de praktijk centraal en focussen we 
op enkele inspirerende voorbeelden op het vlak van borgen. 

Datum:  24 oktober 2014
Locatie:  Raadzaal gemeentehuis Tilburg, Stadhuisplein 130, 

Tilburg, Nederland

Inschrijving 
Vooraf inschrijven is noodzakelijk en kan tot 14 oktober door 
te mailen naar immaterieelerfgoed@live.nl. Deelnemen kost 
€ 15,–  (in de prijs is een broodjesmaaltijd en een receptie 
 inbegrepen). Je inschrijving is pas definitief nadat we het 
inschrijvingsgeld hebben ontvangen. Betalen doe je door het 
verschuldigde bedrag over te maken op rekeningnummer 
NL29INGB0000810806 / BIC code INGBNL2A, op naam van de 
Stichting Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed te Utrecht. Als 
vermelding geef je ‘studiedag en naam deelnemers(s)’ op.

Organisatie
De studiedag is een gezamenlijk initiatief van de Werkgroep 

Driekoningenzingen, LECA | Landelijk Expertisecentrum 
voor Cultuur van Alledag, VIE | Nederlands Centrum voor 

Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed, Erfgoedcel k.ERF in 
samenwerking met de Gemeente Tilburg.

Studiedag  
Driekoningen hier 
en elders in Europa


