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1. Gouwdag

Zaterdag 14 maart 2015
GOUWDAG 2015 - WOMMELGEM 

“ Fort II van verdedigingsbolwerk tot 
culturele ontmoetingsplaats “ 

Zaal: K.H. DE VERBROEDERING - Schransweg 32, 2160 Wommelgem 

HEEMKUNDE GOUW ANTWERPEN 
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9u   Onthaal 
10u   Welkomstwoord Heemk. Kring De Kaeck. 
10u05     Algemene Vergadering Heemkunde Gouw Antwerpen vzw. 
 Voordracht “Fort II van verdedigingsbolwerk tot culturele          
	 ontmoetingsplaats”		door	ir.	W.	Jacobs.
 Intermezzo volkskunstenaar Werner Alix.
12u				 Koud	en	warm	buffet.	
14u    Geleid bezoek aan Fort II. De fortgidsen leiden u door de minder  
 bekende hoekjes van het fort (laarzen en zaklamp aanbevolen).
16u30				 Slotzitting	en	uitreiking	eremerken.
17u				 Receptie	aangeboden	door	het		gemeentebestuur.

   PROGRAMMA

Deelname	in	de	kosten:	25,	-	€		(voormiddag,	middagmaal,	namiddag-activiteit,	receptie).
Inschrijven: vóór 1 maart bij W. De Preter, Donkerstraat 23, 2820 Rijmenam, tel. 015 51 61 35  

e-mail: warddepreter@hotmail.com    
Gelieve bij inschrijving: naam + voornaam 
van de deelnemers en de kring die ze 
vertegenwoordigen te vermelden.  
Uw	deelname	is	definitief	na	ontvangst	
van de betaling op onze  
bankrekening:  BE16 7343 4120 4074.AU
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Heemkunde Gouw Antwerpen vzw    Beerzel, 1 februari 2015. 
ON:0408 661 097 
Zetel: Peredreef 5, 2580 Beerzel (Putte) 
 
 
Aan de leden van de Raad van Bestuur, 
Aan de Kringen, 
 

Geacht lid, 

U wordt uitgenodigd tot het bijwonen van de jaarlijkse statutaire algemene 
vergadering op zaterdag 14 maart 2015.  

Deze vindt plaats in de zaal van de  KH De Verbroedering, Schransweg 32 te 2160 
Wommelgem om 10u00 (tot 11u00), onthaal vanaf 9u00. 

Agenda: 

Inschrijving aanwezige leden op de aanwezigheidslijst. 

Verslaggeving en stemming voor kwijting aan bestuursleden en commissarissen van:  

        Verslag van vorige algemene vergadering van 1 maart 2014 te Aartselaar. 

        Werkingsverslag 2014. 

        Financiëel verslag 2014. 

        Controleverslag van de commissarissen. 

Benoeming van twee commissarissen voor 2015. 

Voorstel en stemming begroting 2015. 

Verkiezing bestuursleden: geen. 

Aanwijzing gastkring voor algemene vergadering voorjaar 2016. 

 

Om 11u00 begint het programma van onze gouwdag waarvan het verloop en de 
wijze van  inschrijving in de bijgevoegde folder beschreven wordt. De deelname in de 
kosten hiervoor bedraagt 25.00 euro. 

 

Jef Verckens        Ludo Helsen 

secretaris        voorzitter 
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2. Memento

2.1. Wettelijk depot

 

 

AFDELING WETTELIJK DEPOT 
Tel. 02/519.56.80 
Fax  02/519.56.70 
E-mail : secr.depot@kbr.be 
Website : www.kbr.be, Collecties, Wettelijk Depot 
 
 
 
 
 OVERZICHT VAN DE REGELS VAN HET WETTELIJK DEPOT 
 
 
Wetteksten : 

! Wet van 8 april 1965 tot instelling van het wettelijk depot bij de Koninklijke 
Bibliotheek van België (Belgisch Staatsblad van 18 juni 1965). 

 
! Koninklijk Besluit van 31 december 1965 (Belgisch Staatsblad van 19 januari 

1966). 
 
! Wet van 19 december 2006 tot wijziging van de artikelen 1 en 2 van de wet van 

8 april 1965 tot instelling van het wettelijk depot bij de Koninklijke Bibliotheek 
van België, teneinde de toepassingssfeer uit breiden tot microfilms en 
numerieke dragers (Belgisch Staatsblad van 23 maart 2007). 

 
! Koninklijk Besluit van 14 februari 2008 tot wijziging van het Koninklijk 

Besluit van 31 december 1965 tot uitvoering van de wet van 8 april 1965 
houdende instelling van het wettelijk depot bij de Koninklijke Bibliotheek van 
België (Belgisch Staatsblad van 21 maart 2008). 

 
 
 
A. Algemene bepalingen 
 
1. De wetgeving op het wettelijk depot stelt vanaf 1 april 2008 de verplichte neerlegging in bij de 

Koninklijke Bibliotheek van België van twee exemplaren van de sedert die datum in België 
uitgegeven niet-periodieke publicaties, boeken en brochures en van de in het buitenland 
uitgegeven niet-periodieke publicaties, boeken en brochures waarvan de auteur of een der 
auteurs Belg is en in België gedomicilieerd is. Van de periodieke publicaties (dagbladen, 
tijdschriften, jaarlijkse publicaties) dient één exemplaar gedeponeerd te worden. 

 
2. De benaming "publicatie" moet in ruime zin opgevat worden : zij omvat niet alleen de gedrukte 

publicaties, doch alle voortbrengselen van de grafische kunst in het algemeen, met inbegrip van 
de microfilms en de documenten die verschijnen op numerieke of soortgelijke dragers. Onder 
numerieke drager wordt verstaan alle publicaties die worden gepubliceerd op materiële dragers 
zoals een diskette, een CD, een CD-rom of een DVD, met uitzondering van de onlinepublicaties 
(zie ook punt E). 

 Voor al deze publicaties is het depot van twee exemplaren verplicht zodra de publicatie aan het 
publiek aangeboden wordt, zelfs wanneer het om een beperkt publiek gaat (leden van een 
vereniging, personeel van een bedrijf, enz.). 

 
3. Wat de Belgische uitgaven betreft, zijn het de uitgevers, tot wie ook moeten worden gerekend 

de medeuitgevers, de drukkers-uitgevers en de auteurs die zelf hun werken uitgeven, op wie  de 
wettelijke verplichting rust. Als Belgische uitgave wordt beschouwd iedere publicatie waarvan 
de uitgever of de medeuitgever in België zijn hoofdkantoor heeft en iedere publicatie van een 
vreemde uitgever waarin de aanduiding voorkomt van een Belgische plaats van uitgave of 
waarin de vermelding van een Belgische firma laat veronderstellen dat deze laatste enige 
verantwoordelijkheid neemt in de uitgave van de publicatie voor België. 

 
4. De in het buitenland verschenen werken (met inbegrip van de vertalingen van deze werken) 

van Belgische auteurs die in België gedomicilieerd zijn, moeten door dezen worden 
gedeponeerd. 

 
5. De wettelijke verplichting is van toepassing op de rechtspersonen (hierin zijn begrepen de 

publiekrechtelijke personen), alsook op de natuurlijke personen die individueel optreden ofwel 
als leden van verenigingen die geen rechtspersoonlijkheid hebben. 
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6. Ofschoon de wet a priori geen enkele publicatie van het depot uitzondert, voert ze toch een 
onderscheid in tussen de publicaties die rechtstreeks moeten worden gedeponeerd en de 
publikaties die slechts op initiatief van de Algemeen Directeur van de Koninklijke Bibliotheek 
moeten worden neergelegd. Het depot van ambtswege, dat door de aan de wet onderworpen 
personen automatisch moet worden verricht, omvat alle niet-periodieke publicaties van 
tenminste vijf bladzijden (de omslagbladzijden niet inbegrepen), de publicaties van minder dan 
vijf bladzijden die tot een reeks behoren, alsook de tijdschriften die minder dan éénmaal per 
week verschijnen. De andere publicaties, dat wil zeggen de niet-periodieke publicaties van 
minder dan vijf bladzijden die niet tot een reeks behoren, de dagbladen, de weekbladen, de 
prenten, de aardrijkskundige kaarten en andere (niet vergezeld van een gedrukte tekst), de 
fotografieën, enz., moeten slechts op uitdrukkelijk verzoek van de Algemeen Directeur van 
de Koninklijke Bibliotheek worden neergelegd, die aldus een keuze doet tussen de 
documenten welke niet van ambtswege worden gedeponeerd. 

 
7. Het depot dient bezorgd aan het volgende adres : 
 
 Koninklijke Bibliotheek 
 AFDELING WETTELIJK DEPOT 
 Keizerslaan 4 
 1000 Brussel 
 

hetzij ter plaatse, hetzij per post. Het bestaat uit het afgeven of verzenden, naargelang het geval, 
van de te deponeren publicaties en van een verklaring in tweevoud (uitgezonderd voor de 
tijdschriften, die aan een speciale regeling onderworpen zijn). Het poststuk waarbij deze 
verklaring gevoegd moet zijn, geniet van port betaald door bestemmeling. De verpakking moet 
derwijze zijn dat het stuk in volmaakte staat aankomt. De zendingen mogen niet gesloten 
worden, noch persoonlijke briefwisseling bevatten.  

 
8. Behoudens voor de publicaties waarvan de verkoopprijs meer dan 283 Euro bedraagt, geeft het 

depot geen aanleiding tot betaling. Dit bedrag wordt in het begin van elk kalenderjaar aangepast 
aan de index van de consumptieprijzen, met als referentie-index die van de maand december 
2007. 

 
 
B. Bijzondere verplichtingen van de uitgevers van niet-periodieke publicaties (boeken en 

brochures) 
 
1. Elke professionele of niet-professionele uitgever moet twee exemplaren van iedere uitgave 

deponeren van de boeken en brochures onderworpen aan het depot van ambtswege, binnen de 
vijftien dagen volgend op de datum van de eerste verspreiding van het werk. Moeten niet 
worden gedeponeerd, de herdrukken die geen wijziging hebben ondergaan wat betreft inhoud en 
opmaak en slechts verschillen van de vorige uitgave door het verbeteren van zetfouten. 

 
2. Behoudens ingeval de Algemeen Directeur van de Koninklijke Bibliotheek hierover speciaal 

anders beslist, is de verplichting tot deponeren niet van toepassing op de publicaties die volledig 
of hoofdzakelijk voor reclamedoeleinden bestemd of van kortstondig belang zijn, zoals 
catalogussen en prospectussen van handelsondernemingen, telefoongidsen, dienstregelingen, 
prijslijsten, kalenders en agenda's. 

 
3. De overdrukken, dat wil zeggen de herdrukken van een gedeelte van een boek of van een 

tijdschrift, moeten van ambtswege worden neergelegd op voorwaarde dat ze aan het publiek 
worden aangeboden en dat ze minstens vijf bladzijden bedragen (de omslagbladzijden niet 
inbegrepen). Nochtans moeten de overdrukken van minder dan vijf bladzijden gedeponeerd 
worden indien ze tot een reeks behoren. 

 
4. De uitgevers van niet-periodieke publicaties, met inbegrip van de natuurlijke personen en de 

rechtspersonen die als dusdanig optreden, moeten aan de Koninklijke Bibliotheek, Afdeling 
Wettelijk Depot, hun inschrijving in het register der uitgevers vragen. De Koninklijke 
Bibliotheek kent aan ieder uitgever een nummer toe dat hem wordt meegedeeld (zie ook C, 3). 

 
5. Ieder uitgever moet in een speciaal daartoe te houden register, zonder opengelaten ruimten 

noch doorhalingen, de werken vermelden die van ambtswege moeten gedeponeerd worden. 
Elke inschrijving krijgt een volgnummer in een jaarlijkse doorlopende reeks die telkens 
begint met het nummer 1. De inschrijving bestaat uit de opgave van de naam van de auteur, de 
volledige titel van het werk, het aantal boekdelen, het aantal bladzijden, de maand en het jaartal 
van het beëindigen van de druk en de datum van het wettelijk depot. 
De registers worden, wat hun inhoud betreft, gecontroleerd door de Koninklijke Bibliotheek, die 
daartoe kan vragen dat ze haar voorgelegd worden. 
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De verplichtingen van de paragrafen 4 en 5 zijn niet van toepassing op de auteurs die zelf hun 
werk uitgeven. 
 

6. Al de exemplaren van eenzelfde werk dat van ambtswege moet gedeponeerd worden, moeten op 
duidelijk zichtbare wijze en met duurzame letters de vermelding "D" dragen, gevolgd door de 
opgave van het jaar in de loop waarvan het depot is geschied, het inschrijvingsnummer van de 
uitgever bij de Koninklijke Bibliotheek en het volgnummer van het werk in het register van de 
uitgever. Voorbeeld : D/2008/11.128/9. Deze vermeldingen moeten voorkomen op de rugzijde 
van de titelbladzijde of op een der voorafgaande bladzijden, ofwel nog op het einde van de tekst 
of op een der daarop volgende bladzijden (zie echter C, 3). 
Voor de auteurs die zelf hun werk uitgeven, worden het inschrijvingsnummer en het 
volgnummer vervangen door de naam van de auteur, gevolgd door het woord "uitgever". 
Voorbeeld : D/2008/Jan Jansens, uitgever. 

 
7. Het depot van ieder werk dient vergezeld te gaan van een verklaring gedaan op de daartoe 

door de Koninklijke Bibliotheek uitgereikte formulieren (op aanvraag of via de website 
www.kbr.be, Collecties, Wettelijk Depot, Depotformulieren). De verklaring wordt opgemaakt 
in twee gedateerde en ondertekende exemplaren. Een van deze exemplaren, door de 
Koninklijke Bibliotheek geviseerd en afgestempeld, wordt aan de deponerende persoon als 
kennisgeving van ontvangst teruggezonden. Iedere verklaring moet worden gevoegd bij het 
werk waarop ze betrekking heeft. 

 
 
C. Bijzondere verplichtingen van de uitgevers van tijdschriften 
 
1. Ieder uitgever en iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die als dusdanig optreedt moet van 

ambtswege één exemplaar deponeren van elk nummer van een door hem uitgegeven 
tijdschrift dat minder dan éénmaal per week verschijnt en dit binnen vijftien dagen  volgend op 
de datum van de eerste verspreiding. Voor de andere periodieke publikaties (dagbladen, 
weekbladen) kan het depot worden voorgeschreven bij speciale beslissing van de Algemeen 
Directeur, die de betrokkenen hiervan bericht geeft. Nochtans moet het eerste nummer 
gedeponeerd worden van elk tijdschrift dat voor de eerste maal verschijnt of dat een wijziging 
in zijn titel, zijn formaat of zijn periodiciteit heeft ondergaan. 

 
2. Om talrijke identieke verklaringen te vermijden wordt voor ieder gedeponeerd tijdschrift één 

enkele verklaring opgemaakt, geldig voor één kalenderjaar. Deze globale en jaarlijkse 
verklaring, in tweevoud gedaan op de daartoe door de Koninklijke Bibliotheek uitgereikte 
formulieren (op aanvraag of via website www.kbr.be, Collecties, Wettelijk Depot, 
Depotformulieren), moet het laatste gedeponeerde nummer van ieder kalenderjaar 
vergezellen. Een afzonderlijke verklaring, in tweevoud opgemaakt, moet evenwel de eerste 
verzending vergezellen van ieder nieuw tijdschrift of van ieder tijdschrift waarvan de titel, het 
formaat of de periodiciteit gewijzigd werden. 

 
3. Tijdschriften moeten de aanduidingen van het wettelijk depot niet dragen, noch ingeschreven 

worden in het speciaal register van de uitgever. Uitgevers die enkel tijdschriften publiceren 
dienen derhalve geen inschrijvingsnummer aan te vragen in het register der uitgevers bij 
de Koninklijke Bibliotheek. 

 
4. Jaarlijkse publicaties (annalen, jaarboeken, jaarverslagen) worden als tijdschriften beschouwd. 

Hun depot dient vergezeld te gaan van de verklaring voorzien voor de tijdschriften, in dubbel 
opgemaakt. 

 
5. De uitgever van een overdruk die van ambtswege moet worden neergelegd (zie B, 3), moet 

hiervoor al de bijzondere verplichtingen nakomen, opgelegd aan de uitgevers van niet-
periodieke publicaties. 

 
 
D. Bijzondere verplichtingen van de Belgische auteurs die boeken of brochures in het 

buitenland publiceren 
 

Ieder Belgisch auteur die in België gedomicilieerd is en waarvan een werk (met inbegrip 
van de vertalingen) in het buitenland wordt uitgegeven, moet hiervan twee exemplaren 
van elke uitgave bij de Koninklijke Bibliotheek deponeren binnen de twee maanden 
volgend op de datum van publikatie. Elk gedeponeerd exemplaar moet vergezeld zijn 
van een verklaring, in tweevoud 
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gedaan op de daartoe door de Koninklijke Bibliotheek uitgereikte formulieren (op aanvraag of 
via de website www.kbr.be, Collecties, Wettelijk Depot, Depotformulieren). 

 
 
E.        Vrijwillig depot van elektronische online publicaties 
 

De uitgevers van elektronische online publicaties (periodieke en niet-periodieke publicaties) 
wordt de mogelijkheid geboden deze publicaties op vrijwillige basis te deponeren via het URL 
e-Depot. 
De op de website beschikbare informatiebrochure vermeldt hoe de uitgever zich kan registreren 
en beschrijft de verschillende fasen om documenten te deponeren in functie van het type 
publikatie : monografie, eerste nummer van een tijdschrift, of de volgende nummers van het 
tijdschrift 
De gedeponeerde publicaties worden enkel beschikbaar gesteld via het interne netwerk van de 
Koninklijke Bibliotheek en het is uitgesloten dat de gedeponeerde publicaties op diskette of een 
andere drager worden gekopieerd (bescherming auteursrecht). 

 



1.1 “Verzekering Burgelijke Aansprakelijkheid vrijwilligerswerk”

Art. 1 : Omschrijving
Deze waarborg wordt verleend in overeenstemming met de wet van 3 juli 2005
betreffende de rechten van vrijwilligers, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van
29 augustus 2005.

De algemene voorwaarden van het hoofdcontract Burgerlijke Aansprakelijkheid zijn van
toepassing op de hierna omschreven waarborgen in de mate dat de hiernavolgende
bepalingen er niet van afwijken.

 I. BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

Art. 2 : Het verzekerde risico
Wij verzekeren u binnen de grenzen vastgesteld in de algemene en bijzondere
voorwaarden voor de burgerlijke aansprakelijkheid van de organisatie en de burgerlijke 
aansprakelijkheid van de vrijwilliger 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.

Uw burgerlijke aansprakelijkheid is eveneens gedekt voor schade toegebracht aan derden
door de gebouwen, installaties en goederen die u voor de verzekerde activiteiten
gebruikt.

Art. 3 : De verzekerde aansprakelijkheid
Wij verzekeren uw extracontractuele burgerrechtelijke aansprakelijkheid krachtens de
Belgische of buitenlandse rechtsbepalingen die van kracht zijn op het ogenblik van het
ongeval.

Art. 4 : Definities
“U, verzekerden”
- de vrijwilligersorganisatie handelend in het kader van de onderneming van de
verzekeringsnemer vermeld in de bijzondere voorwaarden;
- de bestuurders en werknemers van bovenvermelde organisatie;
- de vrijwilligers voorzover zij de burgerrechtelijke aansprakelijkheid oplopen tijdens de
uitvoering van de activiteiten of op de weg naar en van de activiteiten; als de vrijwilligers
minderjarig zijn, is ook de aansprakelijkheid van hun ouders of voogden op basis van
artikel 1384 van het Burgerlijk Wetboek verzekerd.

9

3. Vriendelijke geheugensteuntjes

Lidmaatschap 2015.
Voor de onveranderde € 30 biedt Heemkunde Gouw Antwerpen aan :

3.1. Verzekering B.A.
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“Derden”
Worden als derden beschouwd :
- elke andere natuurlijke of rechtspersoon dan de verzekerden;
- de vrijwilligers blijven echter steeds derden voor al hun schade;
- de bestuurders en de werknemers van de organisatie worden als derden beschouwd
alleen voor hun lichamelijke schade veroorzaakt door de vrijwilligers;
en dit onverminderd de bepalingen die van toepassing zijn in het land waar het 
vrijwilligerswerk uitgevoerd wordt.

Art. 5 : De verzekerde bedragen
Wij verlenen onze waarborg per schadegeval tot het beloop van de hierna volgende
vermelde bedragen, tenzij anders bepaald in de bijzondere voorwaarden :
  o Lichamelijke schade : 12.394.676,24 €

   Dit bedrag is gekoppeld aan het indexcijfer der consumptieprijzen
   waarbij het basisindexcijfer dat is van december 1983, namelijk
   119,64 (basis 1981=100)

  o Materiële schade : 619.733,81 € gekoppeld aan het indexcijfer
   der consumptieprijzen - waarbij het basisindexcijfer dat is van 
   december 1983, namelijk 119,64 (basis 1981=100) -, zonder dat
   deze beperking lager mag zijn dan 1.500.000 € (niet geïndexeerd).

Het bij een schadegeval toepasselijk indexcijfer, in geval van indexatie, is dat van de
maand die voorafgaat aan de maand waarin het schadegeval zich voordeed.

Die bedragen zijn van toepassing per verzekeringsjaar en niet per schadegeval voor de
schade voortvloeiend uit de beschadeging en de vernietiging van informatiedragers
van elektronische apparatuur met inbegrip van de opgeslagen informatie en de
onstoffelijke schade die hieruit voortvloeit, idien deze beschadiging of vernietiging
rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt wordt of het gevolg is van het elektronisch 
verkeer van gegevens van datatransmissiesystemen zoals internet, intranet, extranet
of andere gelijkaardige systelen, de verspreiding van een virus of de inbraak in deze
systemen.

Art. 6 : Vrijstelling
Een vrijstelling van 173,53 € per schadegeval blijft ten laste van de verzekeringsnemer,
tenzij anders bepaald in de bijzondere voorwaarden.

Art. 7 : Schade aan roerende goederen
De waarborg wordt uitgebreid tot de extracontractuele en contractuele aansprakelijkheid
voor de schade veroorzaakt door de vrijwilliger aan roerende goederen dia aan de 
verzekeringsnemer worden toevertrouwd, of door haar werden gehuurd, in het kader van
het vrijwilligerswerk.
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Blijven van de waarborg uitgesloten :
 o  schade veroorzaakt aan audiovisuele en lichtapparatuur en haar toebehoren;
 o schade veroorzaakt aan voertuigen van om het even welke aard;
 o schade aan goederen die u in bewaring houdt, onder andere de bij de
  vestiaire in bewaring gegeven voorwerpen (vb. kleding, bagage, juwelen), ...;
 o wanneer de goederen toebehoren aan de vrijwilligersorganisatie of een
  vrijwilliger.

Blijven van de waarborg uitgesloten tenzij anders vermeld in de bijzondere voorwaarden:
 o goederen die het voorwerp van het werk of van de dienstverlening
  uitmaken;
 o voor de aansprakelijkheid in geval van diefstal of verlies.

De waarborg is beperkt tot 12.500 €, tenzij anders bepaals in de bijzondere voorwaarden.
Per schadegeval is er een vrijstelling van 173,53 € ten laste van de verzekeringsnemer.

 II. GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALING

Art. 8 : Rechten van de benadeelden en het recht van verhaal van de maatschappij
De excepties, de nietigheid en het verval van recht, voortvloeiend uit de wet of de 
overeenkomst kunnen niet door ons aan de slachtoffers worden tegengeworpen maar
wij behouden ons een recht van verhaal voor, voorzover wij volgend de wet op de
verzekeringsovereenkomst de prestaties hadden kunnen weigeren of verminderen.
Het verhaal heeft betrekking op de vergoedingen in hoofdsom, alsook op de
gerechtskosten en intresten die wij dienen te betalen.

Art. 9 : Uitsluitingen
Onverminderd de bepalingen van de wet van 25 juni 1992 betreffende de
landverzekeringsovereenkomst, zijn alleen de volgende gevallen van de dekking
uitgesloten :
 1. de schade veroorzaakt aan de organisatie;
 2. de schade die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van een
  wijziging van de atoomkern, van de radioactiviteit of van de
  voortbrenging van ioniserende stralingen;
 3. schade veroorzaakt door personen- of goederenliften;
 4. de stoffelijke schade veroorzaakt door vuurn door een brand, door een
  ontploffing of door rook ingevolge vuur of een brand die ontstaat of
  meegedeeld wordt door het gebouw waarvan de verzekerde eigenaar
  of huurder is, met uitzondering evenwel van schade veroozaakt in hotels of
  gelijkaardige logementhuizen door de verzekerden betrokken tijdens
  of toevallig verblijf;
 5. schade veroorzaakt door gebouwen ter gelegenheid van de opbouw,
  wederopbouw of de aanpassingswerken eraan;
 6. stoffelijke schade veroorzaakt door grondverschuivingen;
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 7. schade veroorzaakt door het gebruik van zeilboten van meer dan 200kg of
  motorboten die aan de verzekerde toebehoren of door hem gehuurd worden;
 8. schade veroorzaakt door het gebruik van luchtvaartuigen die aan de
  verzekerde toebehoren of door hem in huur genomen worden;
 9. schade veroorzaakt door het beoefenen van de jacht alsmede de
  wildschade;
 10. alle schade welke rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit asbest en/of
  zijn schadelijke eigenschappen, alsmede uit elk ander materiaal dat
  asbest bevat onder om het even welke vorm;
 11. de schade voortvloeiend uit het verlies, de verdwijning of de diefstal van
  informatiedragers van elektronische apparatuur, met inbegrip van de 
  opgeslagen informatie en de onstoffelijke schade die hieruit voortvloeien;
 12. de schade veroorzaakt aan derden door de verontreiniging van de bodem,
  het water of de atmosfeer. Deze uitsluiting is niet van toepassing indien deze
  schade het rechtstreeks gevolg is van een ongeval;
 13. de gerechterlijke minnelijke, administratieve of economische boeten,
  dwangsommen en de schadevergoedingen als strafmaatregel of
  afschrikkingsmiddel in sommige buitenlandse rechtstelsels, evenals de
  gerechtskosten inzake strafvervolgingen;
 14. de schade als gevolg van de aansprakelijkheid van de bestuurders van
  rechtspersonen betreffende fouten begaan in hun hoedanigheid van
  bestuurder;
 15. de schade voorvloeiend uit de persoonlijke burgerrechtelijke
  aansprakelijkheid buiten overeenkomst van de verzekerde die de jaren
  van onderscheid heeft bereikt en die opzettelijk een schadegeval of
  een schadegeval voortvloeiend uit gevallen van grove schulde die op
  uitdrukkelijke en beperkende wijze in de algemene voorwaarden van de
  overeenkomst zijn bepaald veroorzaakt heeft.

De Gouw verzekert, ook in 2015 elke aangesloten kring. Rechtsbijstand inbegrepen.
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3.4. Gouwtijdschrift
Vier nummers van het Gouwtijdschrift. 200blz. heemkundige bijdragen.

3.2. Gouwtijdingen

Maandelijks gratis digitale Gouwtijdingen : mededelingen, kringactiviteiten, weetjes.

De Gouwtijdingen worden rechtstreeks naar de individuele e-postadressen gestuurd.
De Gouwtijdingen kunnen ook geraadpleegd worden op de webstek van de Gouw.

Er werd ons meegedeeld dat de webstek raadplegen via ‘GoogleExplorer’ niet altijd toelaat 
alle mededelingen te lezen,  daarom is het aangeraden ‘Mozilla Firefox’ aan te klikken.

3.5. Lidgeld

Lidgeld : € 30,00 per kring • Heemkunde Gouw Antwerpen vzw • Ond.nr. : 0 408 661 097
Rek.nr. : BE 16 734 3412040 74

Voor de aangesloten verenigingen : LIDGELD 2015 = 30,00 Euro

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

3.3. 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 april 2015: 
 mededelen ten laatste in de VOORLAATSTE week van maart 2015. 
 (of TEN LAATSTE 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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3.7. Webstek Heemkunde Gouw Antwerpen

Voorzitters, secretarissen, webmeesters : even uw (grote) aandacht.

De waarde van de webstek hangt af van de nauwkeurigheid en volledigheid 
der gegevens.

De Gouw kan hiervoor slechts zorgen wanneer elke kring zijn gegevens nauwkeurig 
bijhoudt en mededeelt aan de webmeester van de Gouw.
Daarom deze oproep.
Graag ontvingen we zo snel mogelijk de op dit ogenblik geldende adresgegevens van de 
kring, de volledige samenstelling van het kringbestuur, alle inlichtingen over
documentatiecentrum (adres, openingsuren, aan te spreken persoon, archivaris) en
museum (adres, openingsdagen- en uren, conservator).

Hierbij een modelsteekkaart die toelaat snel en volledig de webstekgegevens in te vullen 
en te verwerken.

Deze steekkaart kan digitaal ingevuld worden en verstuurd naar :
info@molenmuseum.be

ZIE OP DE OPENINGSBLADZIJDE WEBSTEK HKGA : DRINGENDE GEGEVENS.

3.6. Bijkomend abonnement Gouwtijdschrift

Bijkomend individueel abonnement op Gouwtijdschrift : €20,00 als documentatie
voor kringleden.

Als geschenk aan belangstellende kennissen.
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4. Heemkunde Gouw Antwerpen lééft

4.1.  Themakring Centrum voor Molinologie -  
  Sint-Amands

VLAMINGEN AAN HET IJZERFRONT
DE MENS ACHTER DE FEITEN.

Tentoonstelling van 22 november 2014 tot 29 maart 2015
Open op :  • zondag van 14u30 tot 18u00
  • in de week op afspraak

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

www.molenmuseum.be • info@molenmuseum.be

M O L E N M U S E U M

T E N T O O N S T E L L I N G :

Inlichtingen : Dr. Karel Van den Bossche • 052/33 22 58
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4.2. HK Taxandria - Turnhout

Activiteiten: Jaarprogramma 2015

• Dinsdag 3 maart: dhr. Harry de Kok en dr. Marcel Gielis, lezing rond het schilderij 
‘De Triomf van de Heilige Kerk’ (1620) (locatie nog onbekend) 
Deze activiteit past binnen het kader van de tentoonstelling “De andere verbeeld / 
Verbeeld gevaar”. Een samenwerking met de Vrienden van het Begijnhof, 
Kerkwerk Multicultureel Samenwerken vzw, Erfgoedcel Noorderkempen en TRAM 41.
• Voorjaarsuitstap (datum en bestemming nog onbekend)
• Zondag 26 april, Erfgoeddag met als thema Erf!
• Woensdag 29 april: Dr. Eline Van Onacker, elitevorming binnen Turnhoutse en Kempische 
boerengemeenschappen in de vijftiende en zestiende eeuw
• Vrijdag 5 juni: nocturne in de tuin van het Taxandriamuseum met geleid bezoek aan de 
vernieuwde opstelling (uitsluitend voor leden)
• Zondag 13 september, Cultuurmarkt aan de Warande van 10.00 tot 17.00 uur.  De Open 
Monumentendag vindt die dag ook plaats.
• Dinsdag 22 september, prof. dr. em. Els Witte, Het Verloren Koninkrijk, Het harde verzet 
van Belgische Orangisten tegen de revolutie 1828-1850, met focus op de Antwerpse 
Kempen
• Woensdag 9 december, Harry de Kok, Herinneringen aan een wereldberoemd 
Turnhoutenaar, Paul Janssen

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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4.3.  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. 
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4.4.  HK Klein-Brabant

Nog steeds verkrijgbaar
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Heemkundige	  Kring	  van	  Rijkevorsel	  v.z.w.	  

	  

OPENINGSUREN	  2015	  

	  

Januari	  1915	  
Dinsdag	  6	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  
Dinsdag	  13	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  
Dinsdag	  20	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  
Zondag	  25	   	   14:00	  –	  17:00	   	   opendeur	  museum	  +	  documentatiecentrum	  
Dinsdag	  27	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  

Februari	  1915	  
Dinsdag	  3	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  
Dinsdag	  10	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  
Dinsdag	  17	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  
Zondag	  22	   	   14:00	  –	  17:00	   	   opendeur	  museum	  +	  documentatiecentrum	  
Dinsdag	  24	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  

Maart	  1915	  
Dinsdag	  3	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  
Dinsdag	  10	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  
Dinsdag	  17	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  
Dinsdag	  24	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  
Zondag	  29	   	   14:00	  –	  17:00	   	   opendeur	  museum	  +	  documentatiecentrum	  
Dinsdag	  31	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  

April	  1915	  
Dinsdag	  7	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  
Dinsdag	  14	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  
Dinsdag	  21	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  
Zondag	  26	   	   10:00	  –	  17:00	   	   Erfgoeddag	  +	  opendeur	  museum	  +	  documentatiecentrum	  
Dinsdag	  28	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  

Mei	  1915	  
Dinsdag	  5	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  
Dinsdag	  12	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  
Dinsdag	  19	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  
Dinsdag	  26	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  
Zondag	  31	   	   14:00	  –	  17:00	   	   opendeur	  museum	  +	  documentatiecentrum	  
	  

Juni	  1915	  
Dinsdag	  2	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  
Dinsdag	  9	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  
Dinsdag	  16	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  
Dinsdag	  23	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  
Zondag	  28	   	   14:00	  –	  17:00	   	   opendeur	  museum	  +	  documentatiecentrum	  
Dinsdag	  30	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  

Juli	  1915	  
Zondag	  26	   	   14:00	  –	  17:00	   	   opendeur	  museum	  +	  documentatiecentrum	  

4.5. HK RijkevorselHeemkundige	  Kring	  van	  Rijkevorsel	  v.z.w.	  

	  

OPENINGSUREN	  2015	  

	  

Januari	  1915	  
Dinsdag	  6	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  
Dinsdag	  13	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  
Dinsdag	  20	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  
Zondag	  25	   	   14:00	  –	  17:00	   	   opendeur	  museum	  +	  documentatiecentrum	  
Dinsdag	  27	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  

Februari	  1915	  
Dinsdag	  3	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  
Dinsdag	  10	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  
Dinsdag	  17	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  
Zondag	  22	   	   14:00	  –	  17:00	   	   opendeur	  museum	  +	  documentatiecentrum	  
Dinsdag	  24	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  

Maart	  1915	  
Dinsdag	  3	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  
Dinsdag	  10	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  
Dinsdag	  17	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  
Dinsdag	  24	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  
Zondag	  29	   	   14:00	  –	  17:00	   	   opendeur	  museum	  +	  documentatiecentrum	  
Dinsdag	  31	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  

April	  1915	  
Dinsdag	  7	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  
Dinsdag	  14	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  
Dinsdag	  21	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  
Zondag	  26	   	   10:00	  –	  17:00	   	   Erfgoeddag	  +	  opendeur	  museum	  +	  documentatiecentrum	  
Dinsdag	  28	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  

Mei	  1915	  
Dinsdag	  5	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  
Dinsdag	  12	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  
Dinsdag	  19	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  
Dinsdag	  26	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  
Zondag	  31	   	   14:00	  –	  17:00	   	   opendeur	  museum	  +	  documentatiecentrum	  
	  

Juni	  1915	  
Dinsdag	  2	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  
Dinsdag	  9	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  
Dinsdag	  16	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  
Dinsdag	  23	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  
Zondag	  28	   	   14:00	  –	  17:00	   	   opendeur	  museum	  +	  documentatiecentrum	  
Dinsdag	  30	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  

Juli	  1915	  
Zondag	  26	   	   14:00	  –	  17:00	   	   opendeur	  museum	  +	  documentatiecentrum	  



21

Augustus	  1915	  
Zondag	  30	   	   14:00	  –	  17:00	   	   opendeur	  museum	  +	  documentatiecentrum	  

September	  1915	  
Dinsdag	  1	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  
Dinsdag	  8	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  
Dinsdag	  15	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  
Dinsdag	  22	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  
Zondag	  27	   	   14:00	  –	  17:00	   	   opendeur	  museum	  +	  documentatiecentrum	  
Dinsdag	  29	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  

Oktober	  1915	  
Dinsdag	  6	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  
Dinsdag	  13	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  
Dinsdag	  20	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  
Zondag	  25	   	   14:00	  –	  17:00	   	   opendeur	  museum	  +	  documentatiecentrum	  
Dinsdag	  27	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  

November	  1915	  
Dinsdag	  3	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  
Dinsdag	  10	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  
Dinsdag	  17	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  
Dinsdag	  24	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  
Zondag	  29	   	   14:00	  –	  17:00	   	   opendeur	  museum	  +	  documentatiecentrum	  

December	  1915	  
Dinsdag	  1	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  
Dinsdag	  8	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  
Dinsdag	  15	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  
Dinsdag	  22	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  
Zondag	  27	   	   14:00	  –	  17:00	   	   opendeur	  museum	  +	  documentatiecentrum	  
Dinsdag	  29	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  
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4.6. Den Crans - Borgerhout
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4.7. HK Erf & Heem - Sint-Katelijne-Waver
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4.8. HK Kontich
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4.9. HK Heymissen - Hemiksem
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4.10. HK Gitschotelbuurstschap - Borgerhout

Zondag 19 april om 14.00:  Wandeling V-bommen op Antwerpen met persoonlijke 
getuigenis van de vader (Wim Dobbeleers) van onze gids ( Dirk Dobbeleers)
 
Eigenlijk hebben we twee gidsen die elkaar wonderwel aanvullen. 
We wandelen ongeveer een 4 km op 150 minuten. Dus erg rustig.
We krijgen aan het standbeeld van Teniers uitleg over de tweede zwaarste V-ramp nl. op de 
Teniersplaats en dit na de uitleg over de Rex. We zien later in de verte den Boerentoren. Ook 
daar vloog een V 1 binnen. Langs de Dames en het Atheneum en het Sint-Jansplein gaan 
we uiteindelijk tot in de Twee Netenstraat. Onderweg op de Dambrug wordt er ook heel 
wat verteld. En we eindigen aan de “Blok”, waar Wim  woonde met zijn familie en hij uitein-
delijk  zijn twee jongere zussen verloor. Vader en zoon zijn geoefende vertellers en boeien 
elke minuut tijdens de vele stops. Elke keer wordt fotomateriaal getoond.
 
Wim Dobbeleers (1931) schreef hierover : Antwerpse Oorlogsherinneringen en de Zwarte 
Markt.(2011)
Dirk Dobbeleers (1961)  is acteur en schrijver van een veertigtal theaterstukken en schreef 
samen met Marc Hendrickx de roman : Getreinde wanhoop (2003) met rijkelijk gebruik van 
waar gebeurde en historische feiten.
 
Plaats en uur : ingang Zoo  om  13.45 (bijeenkomst)  tram 2,3,5,6,9,10,11,24 bus:19,23,31
Inschrijvingen: iedereen 7 euro  (maximum 25 wandelaars) bij Geert Janssens: 03/236.34.13 
of janssens.geert1@hotmail.com <mailto:janssens.geert1@hotmail.com>  
                       
Leden kunnen hun bedrag overmaken op de bankrekening BE56 4026 0965 4188 van Git-
schotelbuurschap, met vermelding “V-bommenwandeling”.
 

Zaterdag 6 juni om 13.45: Bezoek Red Star Line Museum met gids

Als de muren konden spreken, stonden we versteld van hun verhalen. Twee miljoen passa-
giers maakten met de stoomschepen van Red Star Line de oversteek.
In het Red Star Line Museum staan verhalen centraal. De verhalen van de passagiers die 
met de Red Star Line naar Amerika reisden op zoek naar geluk en een beter bestaan. Het 
zijn al die verhalen samen die het verhaal van de Red Star Line vertellen.
Wij gaan die zaken ontdekken onder leiding van een gids.
 
Plaats en uur : om 13.45 aan de ingang van het museum Montevideostraat 3 te Antwerpen
Het is te bereiken met bus 31, 35,37
Inschrijvingen : 15 euro  bij Geert Janssens: 03/236.34.13 of janssens.geert1@hotmail.com
We vragen om tot ten laatste 10 mei  in te schrijven, omwille van het aantal gidsen dat we 
moeten reserveren. De inschrijving is pas geldig bij ontvangst van het bedrag.
 
Leden kunnen hun bedrag overmaken op de bankrekening BE56 4026 0965 4188 van 
Gitschotelbuurschap, met vermelding “Red Star Line”.
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4.11. HK Kasterlee-Lichtaart - Tielen

De activiteiten in maart 2015 van HK Kasterlee-Lichtaart-Tielen:
 
 
di 3 maart         Open documentatiecentrum – Gemeentehuis Tielen
                              19 tot 21 uur (info 014 55 15 77)

zo 8 maart        Levend Heemerf  14 tot 17 u.  gratis toegang
                              Demonstratie broodbakken – muziek door de Lichtaartse fanfare Vreugd in 
                              Deugd –  demonstratie manden vlechten (info 014 85 07 68)

do 12 maart      Open documentatiecentrum – Gemeentehuis Tielen
                              14 tot 16 uur (info 014 55 15 77)

di 17 maart       Open documentatiecentrum – Gemeentehuis Tielen
                              19 tot 21 uur (info 014 55 15 77)       

do 26 maart      Open documentatiecentrum – Gemeentehuis Tielen
                              14 tot 16 uur (info 014 55 15 77)

Heemerf De Waaiberg Waaiberg 1A 2460 Kasterlee 
Buiten de Levende Heemerfdagen kan altijd een bezoek aan ons Heemerf aangevraagd 
worden, en dit 7 dagen op 7, het ganse jaar door.
Voor het reserveren van een bezoek met gids kan je terecht bij de Toeristische Dienst van 
Kasterlee: 014 848519.
Toegangsprijs:gegidste groepen tot 25 personen: 50 euro
 
Meer info: heemkring.kasterlee.be en https://www.facebook.com/heemkring.klt 
<https://www.facebook.com/heemkring.klt>  



	  
	  

OPENINGSDAGEN	  EN	  UREN	  
DOCUMENTATIECENTRUM	  2015	  
	  
Centrum	  Jan	  Van	  Winghe,	  Capt.	  Trippstraat	  33	  te	  2830	  Willebroek,	  lokaal	  17	  (1ste	  verdieping).	  
	  
Het	  documentatiecentrum	  	  “Fonds	  Gust	  Van	  Auwenis”	  is	  geopend	  op	  volgende	  dagen	  en	  uren.	  
	  
	  
2015	  
	  
Januari	  2015	   	   	   zaterdag	  10	  en	  24	  van	  9	  tot	  12	  uur.	  
	  
Februari	  2015	   	   	   zaterdag	  14	  en	  28	  van	  9	  tot	  12	  uur.	  
	  
Maart	  2015	   	   	   zaterdag	  14	  en	  28	  van	  9	  tot	  12	  uur.	  
	  
April	  2015	   	   	   zaterdag	  11	  en	  25	  van	  9	  tot	  12	  uur.	  
	  
Mei	  2015	   	   	   zaterdag	  9	  en	  23	  van	  9	  tot	  12	  uur.	  
	  
Juni	  2015	   	   	   zaterdag	  13	  en	  27	  van	  9	  tot	  12	  uur.	  
	  
Juli	  2015	   	   	   GESLOTEN	  (op	  aanvraag	  kan).	  
	  
Augustus	  2015	   	   	   GESLOTEN	  (op	  aanvraag	  kan).	  
	  
September	  2015	   	   zaterdag	  12	  en	  26	  van	  9	  tot	  12	  uur.	  
	  
Oktober	  2015	   	   	   zaterdag	  10	  en24	  van	  9	  tot	  12	  uur.	  
	  
November	  2015	   	   zaterdag	  14	  en	  28	  van	  9	  tot	  12	  uur.	  
	  
December	  2015	   	   zaterdag	  12	  van	  9	  tot	  12	  uur.	  
.	  
	  
Raadpleeg	  regelmatig	  onze	  website:	  www.vaertlinck.be	  
	  
	  
Inlichtingen:	  René	  Pattyn:	  e-‐mail:	  rene.pattyn@telenet.be	  
Bij	  problemen:	  GSM:	  0477	  266	  537	  
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4.12. HK Vaertlinck - Willebroek

	  
	  

OPENINGSDAGEN	  EN	  UREN	  
DOCUMENTATIECENTRUM	  2015	  
	  
Centrum	  Jan	  Van	  Winghe,	  Capt.	  Trippstraat	  33	  te	  2830	  Willebroek,	  lokaal	  17	  (1ste	  verdieping).	  
	  
Het	  documentatiecentrum	  	  “Fonds	  Gust	  Van	  Auwenis”	  is	  geopend	  op	  volgende	  dagen	  en	  uren.	  
	  
	  
2015	  
	  
Januari	  2015	   	   	   zaterdag	  10	  en	  24	  van	  9	  tot	  12	  uur.	  
	  
Februari	  2015	   	   	   zaterdag	  14	  en	  28	  van	  9	  tot	  12	  uur.	  
	  
Maart	  2015	   	   	   zaterdag	  14	  en	  28	  van	  9	  tot	  12	  uur.	  
	  
April	  2015	   	   	   zaterdag	  11	  en	  25	  van	  9	  tot	  12	  uur.	  
	  
Mei	  2015	   	   	   zaterdag	  9	  en	  23	  van	  9	  tot	  12	  uur.	  
	  
Juni	  2015	   	   	   zaterdag	  13	  en	  27	  van	  9	  tot	  12	  uur.	  
	  
Juli	  2015	   	   	   GESLOTEN	  (op	  aanvraag	  kan).	  
	  
Augustus	  2015	   	   	   GESLOTEN	  (op	  aanvraag	  kan).	  
	  
September	  2015	   	   zaterdag	  12	  en	  26	  van	  9	  tot	  12	  uur.	  
	  
Oktober	  2015	   	   	   zaterdag	  10	  en24	  van	  9	  tot	  12	  uur.	  
	  
November	  2015	   	   zaterdag	  14	  en	  28	  van	  9	  tot	  12	  uur.	  
	  
December	  2015	   	   zaterdag	  12	  van	  9	  tot	  12	  uur.	  
.	  
	  
Raadpleeg	  regelmatig	  onze	  website:	  www.vaertlinck.be	  
	  
	  
Inlichtingen:	  René	  Pattyn:	  e-‐mail:	  rene.pattyn@telenet.be	  
Bij	  problemen:	  GSM:	  0477	  266	  537	  
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4.13. HK De Griffioen - Dessel

 

VOOR BOER & TUINDER 
Nacht van de Geschiedenis 

 
 De evolutie van de landbouw in de voorbije 50 jaar, lezing door Peter 

Broeckx, Desselaar en gewezen ondervoorzitter van de Boerenbond 
 Oude landbouwfilms uit Dessel 
 Honderden foto’s uit de fotodozen van Desselse boerenfamilies 
 En gratis een gezonde peer of appel voor elke aanwezige 

 

Dinsdag 24 maart 2015 
Parochiecentrum Witgoor (Meistraat - Dessel) 
Voorstellingen om 14 en 20 uur 
Deuren open om 13 en om 19 uur - Inkom: 5 euro 

 
Een organisatie van Heemkundige Kring De Griffioen Dessel vzw  

en het Davidsfonds – afdeling Dessel met de steun van  
 
 

  
 
 
 
 www.stora.org 
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4.14. HK Amalia Van Solms - Baarle-Hertog

In memoriam Jef van Tilburg
 
 
 

Op maandag 2 februari ontvingen wij het droeve bericht dat Jef van Tilburg, bestuurslid en 
vicevoorzitter van onze heemkundekring, is overleden. Wij wisten allemaal dat Jef ernstig 
ziek was en dat genezing niet meer mogelijk was. Toch heeft het tijdstip van overlijden 
iedereen verrast.

Sinds maart 2009 was Jef bestuurslid van onze vereniging. Vanaf het eerste moment heeft 
hij zich vol overgave ingezet. In deze periode hebben we hem leren kennen als een integer 
man met altijd een vrolijke noot in zijn bagage. Zo had hij de gewoonte elke bestuursverga-
dering af te sluiten met een mop, waaraan hijzelf minstens zoveel plezier beleefde als wij. 
Iedereen had graag met hem te doen en je kon bij hem altijd terecht voor goede raad. Jef 
hield van Amalia en wij, het bestuur en de 1.700 leden, hielden van hem.

Jef heeft zich ingezet om samen een aantal heemkundige projecten te realiseren. Zo heeft 
hij heel veel tijd en energie gestoken in het Dodendraadproject, een project dat veel overleg 
vergde. Maar zijn visie en bemiddeling waren bij dit project van onschatbare waarde. Hij 
was de perfecte presentator van ons boek ‘Hoogspanning aan de Belgisch-Nederlandse 
grens’ in de Wouwer in Ravels. Hier genoot hij zichtbaar van en het was natuurlijk een 
hoogtepunt in de historie van onze vereniging. Wij kijken graag terug op zulke realisaties.

Onze website is een van de visitekaartjes van onze vereniging. Samen met de webmaster 
heeft Jef ervoor gezorgd dat de inhoud en uitstraling nog steeds veel bezoekers trekt.

Het overlijden van Jef is voor onze vereniging een geweldig verlies en wij zullen hem heel 
erg missen. Maar het verlies is nog veel groter voor zijn gezinleden. Zij zullen hem elke dag 
missen als man, pa, opa en schoonpa. Wij hopen dat ze samen de kracht zullen vinden om 
dit verlies een plaats te geven in hun verdere leven. Wij van Amalia willen hen daar graag 
bij helpen.

Namens bestuur en leden Heemkundekring Amalia van Solms.
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4.15. HK Laakdals Erfgoed - Laakdal

5 maart 2015 Documentatie- en archiefcentrum open
  18u00 - 21u00

7 maart 2015 Documentatie- en archiefcentrum open
  9u00 - 12u00

2 april 2015 Documentatie- en archiefcentrum open
  18u00 - 21u00

4 april 2015 Documentatie- en archiefcentrum open
  8u30 - 8u45

2 mei 2015 Documentatie- en archiefcentrum open
  8u30 - 12u00

Contact:

U kan ons voor algemene vragen en informatie contacteren via: info@lwgh-laakdal.be

Openingsuren:

Ons archief- en documentatiecentrum is  elke eerste donderdag en zaterdag van de maand 
geopend.

Donderdag: 18.00h – 21.00h
Zaterdag: 08.30h – 12.00h

Bekijk onze kalender voor de exacte data.

Adres:

Oud-gemeentehuis Vorst, Markt 19, 2430 Vorst-Laakdal (zelfde gebouw als politiekantoor)

www.lwgh-laakdal.be
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4.16. HK Eugeen Goeyvaerts - Lint
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4.17. HK Hobuecken 1135 vzw - Hoboken

Agenda  -     Alle activiteiten gaan door in onze lokalen

Kasteel Broydenborg, Broydenborglaan 2, Hoboken
  -  tenzij anders vermeld.

-----------------------------------------

Zondag 1 maart 2015 : 14 uur

Rondleiding in de OLV-geboortekerk (Kioskplaats) door Eddy Van Honsté.

€ 5 voor leden en € 6 voor niet-leden,  inbegrepen een informatieboekje over de kerk
en na de rondleiding één gratis consumptie in het lokaal van de Heemkundige Kring, 
asteel Broydenborg.

Inschrijving :  
   
E-mail kpaenen@skynet.be
Tel. 03.827.33.26
GSM 0496.26.55.93

Uw inschrijving is slechts definitief NA betaling op rekeningnummer
BE46 0682 0716 3836 van de Heemkundige Kring Hobuechen 1135,
met vermelding “OLV-kerk 1 maart”.

-----------------------------------------

Zondagen 8, 15, 22 en 29 maart 2015

telkens van 14 uur tot 17 uur

Tentoonstelling ter gelegenheid van

40 jaar Don Boscokoor - Hoboken

in onze lokalen

Kasteel Broydenborg, Broydenborglaan 2, Hoboken

Toegang gratis

Don Bosco koor 40 jaar

-----------------------------------------



36

Maandag 4 mei 2015 : 19.30 uur

Algemene Vergadering

Voordracht door Steven Van Impe :

“Boeken in Hoboken en Hoboken in boeken (1500-1800)”

Steven Van Impe is licentiaat in de geschiedenis, master in de informatie- en bibliotheekwe-
tenschap en wetenschappelijk medewerker aan de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience 
(Antwerpen).
Hij doet onderzoek naar de geschiedenis van het boek in Antwerpen tijdens het ancien 
régime.

De geschiedenis van het handgedrukte boek, die begint rond 1450 met Gutenberg en die 
loopt tot het begin van de industriële revolutie rond 1800, lijkt aan Hoboken voorbij ge-
gaan te zijn.
Pas diep in de negentiende eeuw verschijnen er hier drukkers, en van erfgoedbibliotheken 
lijkt er geen sprake te zijn.
Hoboken was in die periode dan ook niet meer dan een vlek in de schaduw van Antwerpen, 
een boerendorp dat enkel vanwege zijn kermis enige lokale bekendheid genoot. Toch is er, 
voor wie wat dieper graaft, verrassend veel te vertellen over de geschiedenis van het boek 
in Hoboken - en het hoeft daarbij niet alleen over Moretusburg te gaan.

-----------------------------------------
Vrijdag 8 mei 2015 : 13 uur

Bezoek aan Procap, Schroeilaan 15 te Hoboken

Procap Hoboken (vroeger Resibel) is al sinds 1940 actief in het produceren van doppen en 
sluitingen en is een zelfstandige entiteit binnen de Procap Group.

Om aan de stijgende vraag te beantwoorden en verder te kunnen groeien, investeerde het 
bedrijf onlangs 9,5 miljoen euro in nieuwe gebouwen en machines.

Momenteel levert het bedrijf vooral aan agrochemische bedrijven, zoals BASF en Monsan-
to, maar nu willen ze ook stappen zetten naar levering aan de voedingsindustrie.

De werken startten in 2012 en de terreinoppervlakte werd meer dan verdubbeld en ook de 
magazijn- en productiecapaciteit nam sterk toe. Omdat het terrein zich in natuurgebied 
bevindt, werd bij de uitbreiding nauwgezet samengewerkt met Natuurpunt.

€ 3 voor leden en € 4 voor niet-leden

Inschrijving :    E-mail kpaenen@skynet.be   • Tel. 03.827.33.26  •  GSM 0496.26.55.93

Uw inschrijving is slechts definitief NA betaling op rekeningnummer
BE46 0682 0716 3836 van de Heemkundige Kring Hobuechen 1135,
met vermelding “Procap 8 mei”.

-----------------------------------------
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Maandag 7 september 2015 : 19.30 uur

Algemene Vergadering

Voordracht door Ivan Derycke :

“De geschiedenis van het bierbrouwen in Hoboken,
voornamelijk 19de en 20ste eeuw”

Ivan Derycke, licentiaat geschiedenis en bibliothecaris,
is auteur van het boek “Antwerpen Bierstad” en vele andere publicaties
over de Antwerpse geschiedenis.

-----------------------------------------

Maandag 7 december 2015 : 19.30 uur

Algemene Vergadering 
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4.18. HK Scella - Schelle
  
 

- 6 - 
 

Peperstraat 48   2627 Schelle 
 

THEMA TENTOONSTELLING 

Uilen 

  
 

   Maandag 06 April 2015 van 14.00 U tot 18.00 U. 
       Zondag   26 April 2015 van 10.00 U tot 17.00 U. 

( INKOM GRATIS ) 
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4.19. HK Nicolaus Poppelius - Ravels

JAARLIJKSE LEDENFEEST

vrijdag 13 maart om 18.30

in zaal bij Mieke Pap, Dorp te Poppel

Op het menu staan een uitgebreid warm- en koud buffet.

Hierbij een greep uit het aanbod : 

- Koud buffet : Gerookte zalm en forel
Tomaten-garnaal

Gebraad

- Warm buffet: Kipfilet-currysaus
Varkenshaasje

Baars met preisaus

- Nagerecht: Chocolademousse
Condérijst

- Alle dranken zijn inbegrepen

U ziet er is voor elk wat wils.

Uw inschrijving wordt genoteerd na uw betaling.

Inschrijven en betalen van € 40,oo per persoon uiterlijk op 27 februari 2015
(IBAN: BE93 7333 5222 0467 • BIC code: KREDDEBB)

Wij hopen u en uw partner te mogen ontmoeten op ons jaarlijks gezellig ledenfeest. 
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Daguitstap 2015 naar “De Peel” 

Een eigentijdse beleving van een luisterrijk verleden.
Met dit thema gaan we op donderdag 16 april 2015 op daguitstap !!!  
Een luxe touringcar brengt ons deze dag van de Antwerpse Kempen naar de 
Nederlandse Peel.

Welke link heeft Gemert met Weelde-Station?
Een gegidste wandeling wil ons kennis doen maken met het historische hart van 
Gemert.   Uitgegroeid van Vrije Heerlijkheid naar een verstedelijkt dorp herbergt het 
een kasteel met parktuin, een neogotische parochiekerk en nog vele andere 
bezienswaardigheden.  Hoe vaak horen we in onze dorpen de kerkklokken luiden? 
Waar ontstaat dit geluid?  Het “Klok&Peel museum Asten” herbergt belangwekkend 
Brabants cultureel en natuurhistorisch erfgoed. De binding van dit erfgoed met de 
gemeente Asten is niet toevallig. Asten is al heel lang het centrum van de 
klokkenindustrie voor Nederland en Vlaanderen.

Koninklijke Eijsbouts Klokkengieterij is in Asten gevestigd. Hier werd in 2012 de grote 
klok “Maria” gegoten voor de Notre Dame in Parijs!
Daarnaast maakt Asten deel uit van het gebied De Peel, dat landelijk bekend is om 
zijn bijzondere landschappelijke kwaliteit en cultuurhistorie.

Om de overgang te maken van de voormiddag naar de namiddag schuiven we aan 
tafel voor een heerlijke lunch genaamd het “Astens Plenkske”.

U gaat toch mee !?! Mis deze kans niet!  Alles op een rijtje:
*vervoer heen en terug met luxe touringcar
*bij aankomst koffie/thee met iets lekkers
*wandeling met gids in het historische centrum van Gemert
*heerlijke lunch het “Astens Plenkske”
*inkom en gegidste rondleiding “Klok&Peel Museum Asten”
*vrije tijd in Asten voor bvb. een terrasje, een bezoek aan de sterrenwacht / het pla-
netarium of een wandeling. (niet in de prijs inbegrepen)

Wij kunnen deze daguitstap aanbieden voor: 48 euro pp. voor leden! Niet leden 
betalen 50 euro.

Schrijf u in voor 15 maart 2015, de plaatsen zijn beperkt !!!
Er zijn 3 opstapplaatsen voorzien:
Ravels: (7u30) parking voor de kerk, Weelde: (7u40) aan de Sint Janskerk,
Poppel: (7u50) aan het “MAG in’t Kaske”
De terugreis is gepland om 18 uur. U wordt weer afgezet aan de opgegeven 
opstapplaats.
Deelname is doormiddel en op volgorde van betaling met als mededeling: 
deelnemers namen en opstapplaats.



4.20. HK De Vlierbes - Beerse
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uitgiftekantoor 2340 BEERSE 1 
P 708527 

Uitnodiging 
Helden op zijn Belgisch 1915-1918 

 
Een Belgisch elitekorps vecht in Rusland en verovert Amerika 

 
voordracht door August Thiry en Dirk Van Cleemput 

DRIEMAANDELIJKS CONTACTBLAD 
ZESENDERTIGSTE JAARGANG NR. 140 

februari 2015 

Verantwoordelijke uitgever: 
Leo Dignef, Berenlaan 16 

2340 BEERSE 
Contact: tel. 014 61 28 74 

August Thiry en Dirk Van Cleemput vertellen het onwaarschijnlijke 
verhaal van het Belgische ACM-korps, dat met zijn pantservoertui-
gen – een wereldprimeur – tijdens de Eerste Wereldoorlog werd in-
gezet aan het Russische front. In het Vlierbesarchief (collectie Karel 
Van Nyen) bewaren wij correspondentie van ACM-soldaten. 
 
Op de voordrachtavond zijn nog enkele exemplaren te koop (€ 15) 
van het boek van A. Thiry en D. Van Cleemput, Reizigers door de 
Grote Oorlog (Davidsfonds, 2008), dat in 2010 ook in het Russisch 
vertaald werd. In het najaar 2015 verschijnt bij Uitgeverij Houtekiet 
Antwerpen een herwerkte uitgave: King Albert’s Heroes. Een Bel-
gisch elitekorps in Rusland en Amerika 1915-1918. 
 
Gratis toegang. Iedereen van harte welkom. 
Met steun van het Vlaams Fonds voor de Letteren. 

woensdag 18 maart 2015 om 20 uur in Tempelhof, Bisschopslaan 1, Beerse. 

 
 

  

uitgiftekantoor 2340 BEERSE 1 
P 708527 

Uitnodiging 
Helden op zijn Belgisch 1915-1918 

 
Een Belgisch elitekorps vecht in Rusland en verovert Amerika 

 
voordracht door August Thiry en Dirk Van Cleemput 

DRIEMAANDELIJKS CONTACTBLAD 
ZESENDERTIGSTE JAARGANG NR. 140 

februari 2015 

Verantwoordelijke uitgever: 
Leo Dignef, Berenlaan 16 

2340 BEERSE 
Contact: tel. 014 61 28 74 

August Thiry en Dirk Van Cleemput vertellen het onwaarschijnlijke 
verhaal van het Belgische ACM-korps, dat met zijn pantservoertui-
gen – een wereldprimeur – tijdens de Eerste Wereldoorlog werd in-
gezet aan het Russische front. In het Vlierbesarchief (collectie Karel 
Van Nyen) bewaren wij correspondentie van ACM-soldaten. 
 
Op de voordrachtavond zijn nog enkele exemplaren te koop (€ 15) 
van het boek van A. Thiry en D. Van Cleemput, Reizigers door de 
Grote Oorlog (Davidsfonds, 2008), dat in 2010 ook in het Russisch 
vertaald werd. In het najaar 2015 verschijnt bij Uitgeverij Houtekiet 
Antwerpen een herwerkte uitgave: King Albert’s Heroes. Een Bel-
gisch elitekorps in Rusland en Amerika 1915-1918. 
 
Gratis toegang. Iedereen van harte welkom. 
Met steun van het Vlaams Fonds voor de Letteren. 

woensdag 18 maart 2015 om 20 uur in Tempelhof, Bisschopslaan 1, Beerse. 
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Kapellekensmarkt 
 

 
Op 7 april, de dinsdag na Pasen, viert Beerse 
zijn traditionele Kapellekensmarkt in de Kapel-
straat. Ook De Vlierbes zal weer vertegen-
woordigd zijn met een stand. De kinderen 
kunnen er snuisterijen winnen met ons ‘dob-
belewitjesrad’ (zonder dobbelewitjes). De ou-
ders kunnen hun voorraad vlierbollen en 
Beers Vlierke aanvullen. Wij stellen ook onze 
jaarboeken te koop en u kunt inschrijven voor 
het jaarboek 2015, dat in oktober verschijnt. 

Streekbieren proeven in ons museum-
café 

 
Op de 3e zondag van de maand nodigen onze 
medewerkers van ‘De Smulderianen’ u uit om 
streekbieren te komen proeven in ons muse-
umcafé ’t Koetshuis. Heb je bijvoorbeeld al 
eens een ‘Flodder’ of ‘Barse Cuvée’ van hob-
bybrouwers Patrick 
Cox en Heidi Van Loon 
geproefd? De proeve-
rijen hebben plaats op 
zondag 15 maart, 19 
april en 17 mei 2015 
van 14 tot 17 uur. Ie-
dereen welkom!

 
 

Erfgoeddag zondag 26 april 2015 
 
Dienst cultuur, dienst jeugd, HK De Vlierbes, De Tuinhier Beerse, dienst Toerisme, Toerisme 
Beerse vzw en JH Korridor presenteren op Erfgoeddag: 'Daar is de Lente!' 
 
 

WE ZETTEN DE BLEMETJES BUITEN!’ 
Zondag 26 april 2015 - 10 uur tot 17 uur 

De lente staat symbool voor jeugdigheid, bloe-
men en nieuwe dingen scheppen. Beleef op 
26 april een revival van de 80'ies met new 
beaters, new wavers en hard rockers, work-
shops over tuinieren, plantenruil, kunstzinnige 
workshops voor kinderen en zoveel meer! 
 
PROGRAMMA: 
 
TUINHIERDAG 
Waar? ingang langs tuin Sociaal Huis 
Wat? 
 
 Weggeefmarkt van plantjes en tuinmateriaal: de 

leden van De Tuinhier kweken plantjes op  

(er wordt gezaaid en veelal heb je te veel). Wie 
artikelen te veel heeft of deze overbodig vindt, 
kan ze meebrengen naar de weggeefmarkt 
waar we ze graag in ontvangst zullen nemen. 
Let wel: de artikelen moeten te maken hebben 
met de tuin en moeten echt bruikbaar zijn. Ook 
alles wat te maken heeft met kamerplanten en 
sierpotten. 

 Workshops (ergonomisch tuinieren, krui-
dentuin, nuttige insecten, rabarber) 

 Standjes van Velt vzw, Toerisme Beerse, ... 
 
REVIVAL OF THE 80'ies - We zetten de bloe-
metjes nog eens goed buiten! (erfgoeddag) 
waar? JH Korridor - Heilaarstraat 6, Beerse 
wat? Uitgaan in Beerse in de jaren 80? New 
Beaters naar de Checkpoint, Hard Rockers 
naar de Exile en New Wavers naar de Krinkel! 
We herbeleven die rare jaren 80 door beeld en 
muziek! Verzamel je vrienden en kom herinne-
ringen opsnuiven! 
 
DE KLEINE ARTIEST (week van de amateur-
kunsten) 
Waar? Oude Gemeentelijke Magazijnen - Peerde-
kensstraat 6 – Beerse. 
Wat? In elk kind schuilt een kunstenaar. De 
grote Picasso zei zelfs: “Het duurt lang om jong 
te worden.” We laten kinderen hun creatieve 
kant ontdekken. Ze mogen hun gangen gaan in 
de lege magazijnen en er mag al eens gemorst 
worden! 

 
Meer informatie? Dienst cultuur – 014 600 770 – cultuur@beerse.be -  www.uitinbeerse.be   
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Jaarlijkse voorjaarsreis van Zaterdag 9 mei 2015 
“Brussel zien en zoenen” 

De Vlierbes 
 

Programma: 
8.30 uur: vertrek met de bus op het Kerkplein 
in Beerse. Tijdens de voormiddag maken we 
met een gids een rondrit in Brussel. Halfweg 
is er een koffiepauze. 
Nadien brengt de bus ons zo dicht mogelijk bij 
de Grote Markt, waar een vrije lunchpauze 
voorzien is (op eigen kosten). Iedereen kan 
dan zelf zijn keuze maken. 
’s Namiddags brengen we een bezoek aan 
het museum van de Belgische bierbrouwers 
op de Grote Markt.  Na zo’n bezoek besluiten 
we de dag met …een biertje! 
Om 17.30 uur vertrekken we naar Beerse. 
Prijs : 25 euro per persoon. 
Het wordt dus een reis waar zeer weinig ge-
stapt wordt. Het is tevens een enige gelegen-
heid om op een aangename wijze uw kennis 
van Brussel wat bij te spijkeren.  

Inschrijven vóór 24 april 2015 bij onze pen-
ningmeester Alfons Prinsen, telefoon nr. 014 
618946. 
De afrekening gebeurt in de bus. We zijn er-
van overtuigd dat dit een prachtige uitstap 
wordt. 
Iedereen van harte welkom. 
Reisleiding: Juliette Van Ermengem. 

 
Jaarboek 2015 

 
In oktober 2015 kunnen wij u het 37e jaarboek 
van De Vlierbes aanbieden. Als er op het eti-
ket van uw tijdschrift niet 2015 staat, dan hebt 
u nog niet ingetekend voor het nieuwe jaar-
boek. Stort dan nu 19 euro (voor verzending 
buiten Beerse of Vlimmeren 22 euro) op reke-
ning nr. BE 19 3200 3562 2312, BIC-code 

BBRUBEBB van A. Prinsen, De Vlierbes, Vrij-
willigersstraat 29, Beerse. U kunt ook steeds 
betalen via een bestuurslid. 
Intekenaars die niet wensen dat hun naam ge-
publiceerd wordt bij de intekenaars moeten dit 
melden aan penningmeester Alfons Prinsen. 
We houden dan rekening met hun wens. 

 
Foto uit de oude doos 

 

 
 

Soms komen er in ons archief foto’s terecht waarover we geen informatie hebben. Welke drie 
personen staan op deze foto? Waar bevond zich het winkeltje en rond welk jaar is de foto ge-
maakt? Kunt u ons helpen? Mail uw antwoord dan naar leo.dignef@telenet.be of vertel het aan 
een van onze bestuursleden.  
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4.21. HK Het Molenijzer vzw - Putte

Ruildagen en vlaaien loten

Heemkring Het Molenijzer organiseert ruildagen in GC Klein Boom op de eerste zon-
dag van de maand, behalve juli en augustus, telkens van 8 tot 12 u. 
De toegang is gratis en er is een ruime parking (ook gratis).

De eerste 3 ruildagen zijn op zondagen (4 januari, 1 februari) en 1 maart 2015 van 
8 tot 12 u.

Deze 3 zondagen kan iedereen in GC Klein Boom komen vlaaien loten om 14 u. 
Vanaf 13 u is de polyvalente zaal toegankelijk.

www.bloggen.be/heemkringputte/
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5. Mededelingen

5.1. Familiekunde Vlaanderen

Dag van de familiegeschiedenis

15 maart 2015
FelixArchief Antwerpen
Iedereen welkom!

Alles over genealogie, familienamen en  (jouw) familiegeschiedenis

Presentaties • workshops • demonstraties

Bekende Vlamingen over hun familiegeschiedenis

Meer info op www.familiekunde-vlaanderen.be/50jaar

V.U. Marc Van den Cloot

GRATIS!

Familiekunde
Vlaanderen

50 JAAR

Schud 
eens aan je 
stamboom!
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       Familiekunde Vlaanderen vzw 
 Van Heybeeckstraat 3 
 2170 Merksem 
 Ondernemingsnummer 0410941587 
 administratie@familiekunde-vlaanderen.be 
  

  

Merksem, 15 januari 2014 
Geachte Mevrouw, Mijnheer, 
 
In 2015 bestaat Familiekunde Vlaanderen 50 jaar. Dit vieren we in het FelixArchief te Antwerpen (Oude 
Leeuwenrui 29) met een tweedaags evenement: ’50 jaar Familiekunde (in) Vlaanderen’ op zaterdag 
14 en zondag 15 maart 2015. Tijdens deze twee dagen vindt ook een genealogische beurs plaats in 
de grote zuilenzaal. Deze beurs is zowel op zaterdag als op zondag doorlopend geopend voor de 
bezoekers van 10u tot 17u. Wij nodigen U van harte uit om als standhouder hieraan deel te nemen.  
 
Enkele praktische gegevens: 
- de zuilenzaal is voor standhouders op 14 en 15 maart 2015 toegankelijk vanaf 9u. 
- standaardlengte van een stand: 3 meter of 6 meter (max. 6 meter).  
- er is gratis WiFi (draadloos internet) in de zuilenzaal beschikbaar, evenals voldoende stopcontacten. 
- u dient zelf verlengkabels, panelen en tafellakens e.d. te voorzien indien dit wenselijk is. 
- elke stand ontvangt twee gratis drankbonnetjes per dag. 
- voor zondagmiddag kan er een broodjeslunch aan 10 euro/standhouder besteld worden, via 
voorafgaandelijke inschrijving en betaling via onderstaande invulstrook of via 
administratie@familiekunde-vlaanderen.be. 
- ook op zaterdagmiddag is een broodjeslunch voor standhouders mogelijk, via gewone 
congresinschrijving: www.familiekunde-vlaanderen.be/50jaar/zaterdag/inschrijven. 
- standhouders moeten zich omwille van organisatorische redenen voor zaterdag 14 maart ook 
inschrijven als congresdeelnemer, in ruil voor een gratis koffie. 
- voor elke stand wordt een waarborg van 50 euro gevraagd, die vooraf te betalen is, maar deze wordt 
integraal teruggestort bij effectieve aanwezigheid en bij het achterlaten van een reine plaats. U kan 
ervoor opteren om als sponsor in de congresmap vermeld te worden indien u deze waarborg schenkt 
aan onze organisatie. We zijn u erg erkentelijk als u ons met een kleine bijdrage wil steunen ! 
- op zaterdag kan u betalend parkeren in parking Q-Park Godefriduskaai; op zondag is het gratis 
parkeren in de omgeving van het FelixArchief. 
 
Gelieve uw inschrijving vóór 31 januari 2015 te bezorgen:  
- via e-mail aan: administratie@familiekunde-vlaanderen.be of schriftelijk: Familiekunde 
Vlaanderen, Van Heybeeckstraat 3 B-2170 Merksem 
- via onze website: www.familiekunde-vlaanderen.be/50jaar  
Verdere vragen: www.familiekunde-vlaanderen.be/50jaar of administratie@familiekunde-
vlaanderen.be. We hopen u te mogen verwelkomen op 14 en 15 maart 2015 ! 
Met vriendelijke groeten van het organisatiecomité en de vrijwilligers van Familiekunde Vlaanderen. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
INSCHRIJVING GENEALOGISCHE BEURS: 50 jaar Familiekunde (in) Vlaanderen (14-15/03/2015) 
 
Naam of organisatie: ……………………………………………………………………………………………………………………… 
Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Tel/GSM van de verantwoordelijke standhouder: ……………………………………………………………. ……………… 
E-mailadres van de verantwoordelijke standhouder: …………………………………………………............................... 
Gewenst aantal meters voor de stand: 3 meter/ 6 meter (omcirkel uw keuze) 
Aantal deelnemers aan de stand:……………… deelnemers 
Aantal broodjeslunches op zondagmiddag 15 maart :………………stuks (10 euro/standhouder) 
Ik stort vooraf 50 euro als waarborg voor mijn deelname (en eventueel bijkomend ook het bedrag voor 
de broodjeslunches op zondag 15 maart) op rekeningnummer: IBAN: BE47 7360 1119 5480  BIC: 
KREDBEBB van Familiekunde Vlaanderen vzw. 
□ Ik wens niet als sponsor vermeld te worden in de congresmap en vraag dat het waarborgbedrag voor 
de stand nadien op mijn rekening teruggestort wordt.     
  Handtekening, 
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5.2. Europees Jaar van het Industrieel Erfgoed

Op de eerste plaats onze beste wensen voor een actief en 
succesvol 2015

Europees Jaar van het Industrieel en Technisch Erfgoed

Ja, het is er - een idee dat vanaf 2009 sluimerde en dat in 2013 de ondersteuning kreeg van 
de Raad van Europa.
Op 6 maart wordt in Brussel de officiële start gegeven van het Europees Jaar van het 
Industrieel enn Technisch Erfgoed <http://www.industrialheritage2015.eu/>  
en de coördinatoren van de European Heritage Days (bij ons de ‘Open Monumentendag’) 
bepaalden reeds dat het globaal thema voor 2015 het industrieel en technisch erfgoed 
wordt.

Er komt dus véél op ons af !
Waarvan we jullie op de hoogte zullen houden via onze website <http://www.vvia.be/> , 
via onze Facebook-groep <https://www.facebook.com/groups/234100949985196/> , 
via onze groep op LinkedIn <https://www.linkedin.com/groups?home=&gid=4616634>  
en nu ook via Twitter <https://twitter.com/Industr_erfg_VL> 

In bijlage vindt U de informatietekst die VVIA eind vorig jaar verspreidde tijdens de 
informatie-avonden over het Europees Jaar van het Industrieel en Technisch Erfgoed. 
Het woord is nu aan de lokale verenigingen en iedereen die zich op één of andere wijze wil 
inzetten voor het industrieel en technisch erfgoed om van 2015 een succes te maken.
Verspreid deze tekst gerust via Uw wegen - naar verenigingen, vrienden en kennissen, 
de erfgoedcel, de cultuurraad van uw gemeente, Uw schepen van cultuur,... 

Wij gaan ook erg actief het nieuwe jaar in !
VVIA start in januari ook opnieuw met zijn cursusmodule ‘Inleiding tot de 
Industriële Archeologie’  <http://www.vvia.be/activiteiten/CURSUSSEN/cursus-ia.htm> - 
een must in het kader van 2015 !! 
Men kan nog steeds inschrijven. 
De eerste les heeft reeds plaats gevonden op 17 januari plaats in het MIAT in Gent.  
Meer informatie eveneens op onze website 
<http://www.vvia.be/activiteiten/CURSUSSEN/cursus-ia.htm>  
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En, indien U VVIA wil steunen: lid worden <http://www.vvia.be/lidworden.htm>  ! 
Slechts 25 euro per jaar - maar meer mag natuurlijk ook ;-)
U ontvangt dan tevens gratis het Vlaams-Nederlandse tijdschrift ‘Erfgoed van Industrie en 
Techniek <http://www.erfgoed.org/> ‘ (inbegrepen in ons lidgeld)
---------------------------------------------------------------------------------------
Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie vzw
administratie @ vvia.be
Postbus 30 Postkantoor Stationswijk
B-9000 Gent 12

----------------------------------------------------------------------------------------

De VVIA is het platform voor vrijwilligersorganisaties en privaatrechtelijke initiatieven 
inzake studie, behoud en valorisatie van industrieel, technisch en wetenschappelijk 
erfgoed in Vlaanderen en Brussel.
Sedert 1978 als onafhankelijke vereniging op de bres voor het industrieel en technisch 
erfgoed - zonder steun of subsidie van de Vlaamse overheid...
VVIA steunen ? Dat kan ! WORD LID-ABONNEE <http://www.vvia.be/lidworden.htm> 
----------------------------------------------------------------------------------------
VVIA is stichtend lid van de Europese Federatie van Verenigingen voor Industrieel en 
Technisch Erfgoed / European Federation of Associations of Industrial and Technical 
Heritage - www.e-faith.org/ <http://www.e-faith.org/>  en van het Forum van 
Erfgoedverenigingen, thans ‘Herita’
----------------------------------------------------------------------------------------

Noteer nu reeds: 
2015 wordt  het Europees Jaar van het Industrieel en Technisch Erfgoed !!!!
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EUROPEES JAAR VAN HET
INDUSTRIEEL EN TECHNISCH ERFGOED

1. De Industriële Revolutie startte in de 18de en begin 19de eeuw op het Europees continent
en verbreidde zich van hieruit over alle werelddelen. Het was het begin van een globale 
economie, waarbij technieken, materialen, machines, kapitalen, maatschappelijke 
opvattingen alle grenzen overschreden.
Het industrieel en het technisch erfgoed zijn een pan-Europees erfgoed.

2. Enkele jaren geleden lanceerden verenigingen uit verschillende Europese landen,
verenigd in E-FAITH (Europese Federatie van Verenigingen voor Industrieel en Technisch
Erfgoed) de idee om samen in zoveel mogelijk landen in de loop van één jaar, tezelfdertijd,
initiatieven te nemen en acties te lanceren om de waarde van dit erfgoed in de schijnwerpers
te plaatsen. Op korte tijd zegden meer dan 150 verenigingen en instellingen uit 19 Europese
landen hun steun aan het initiatief toe, en op tal van plaatsen - van Finland tot Andalusië -
werden door vrijwilligers, verenigingen en instellingen de handen uit de mouwen gestoken
Deze campagne, die vanuit het werkveld ontstond, ontwikkelt zich van onderuit, bottom-up, 
in tegenstelling tot de meeste andere Europese campagnes die top-down tot stand kwamen. 
Het is aldus een voorbeeld van burgerinitiatief en van de kracht van de verenigingen. Het is 
ook een test die zal aantonen op welke wijze overheden en instellingen in de verschillende 
landen en regio’s de inzet van verenigingen en vrijwilligers aanmoedigen, ernstig nemen en 
ondersteunen.

3. In maart 2013 vond de idee haar weerslag in een rapport en een resolutie goedgekeurd
door de Parlementaire Assemblé van de Raad van Europa 1: “The Assembly calls for 
continuous encouragement of public involvement and volunteer work that generates 
awareness and appreciation of the value of the industrial heritage and contributes through 
grassroots initiatives to designating for protection, preserving and converting to new uses 
thousands of industrial heritage sites across Europe. In this respect, the Assembly supports 
the campaign of the European Federation of Associations of Industrial and Technical 
Heritage (E-FAITH) calling for a European Industrial Heritage Year in 2015.” 
Dit betekende een stroomversnelling in de beweging.

4. Sedert het ontstaan van de belangstelling voor het industrieel erfgoed, vanaf het midden
van de jaren 1960 in Groot-Brittannië, nadien in andere landen, waren het steeds 
verenigingen en vrijwilligers die het voortouw namen. Zonder hun inzet zou vandaag een 
groot deel van dat erfgoed reeds reddeloos verloren zijn - en zou veel industrieel erfgoed 
ook vandaag nog steeds verloren gaan.
2015, Europees Jaar van het Industrieel en Technisch Erfgoed  wordt daarom een eerbetoon 
aan de onbezoldigde en onbaatzuchtige inzet van zovelen, in verenigingsverband of 
individueel.

1 Committee on Culture, Science, Education and Media: Industrial heritage in Europe. Report (Doc. 
13134, 15 February 2013. Rapporteur: Ms Ismeta DERVOZ) - 8 March 2013. Dit rapport kan in het Engels en 

het Frans gedownload worden van de webpagina: http://www.e-faith.org/home/?q=content/council-europe
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5. De belangrijkste doelstelling van E-FAITH is om in 2015 de contacten en samenwerking
tussen verenigingen en vrijwilligers over de grenzen heen aan te moedigen. Samen kunnen 
deze inderdaad méér bereiken, mekaars werking in inzet ondersteunen, ideeën, ervaringen en 
expertise uitwisselen.
2015 moet daartoe een aanzet zijn, een eerste stap die verder loopt en een vervolg kent in de 
jaren nadien.

6. Wat/hoe kunt U bijdragen aan
2015 Europees Jaar van het Industrieel en Technisch Erfgoed

Elke gemeente bezit wel één of ander relict, gebouw of site die getuigt van het 
industrieel en technisch verleden van Vlaanderen, van de ‘wortels van Flanders 
Technology’ zoals het vroeger zo mooi heette.
► U kunt met uw vereniging, buurtcomité, of met enkele vrienden een actie
ondernemen om dat erfgoed in de aandacht te zetten, om er voor te zorgen dat het 
niet meer verloren gaat of dat het op één of andere wijze beschermd zou worden.

Een verjaardag is een mooi alibi om iets te vieren. Gebeurde er in jouw gemeente iets 
100, 75, 50, 25,... jaar geleden inzake nijverheid en techniek. Een voorbeeld: in 2015 is 
het 75 jaar geleden dat onze grote ingenieur en bruggenbouwer Arthur Vierendeel 
overleed, bekend van de Vierendeel-ligger waarmee zoveel bruggen in de wereld en 
zelfs het WTC in New York ontworpen werd. Een ander voorbeeld: volgend jaar is het 
40 jaar geleden dat in Vlaanderen het eerste industrieel monument wettelijk beschermd 
werd, de jeneverstokerij Stellingwerff-Theunissen in Hasselt
► Help ons het lijstje van verjaardagen, dat nu reeds op de website van E-FAITH
prijkt aan te vullen met voor Vlaanderen relevante data. En probeer die dan volgend 
jaar op één of andere wijze te vieren

Tijdens de recente bijeenkomst van de coördinatoren van de European Heritage Days 
(bij ons de ‘Open Monumentendag’) werd het industrieel en technisch erfgoed als 
gezamelijk themaen als Europese rode draad naar voor geschoven. Intussen zijn er 
reeds een twintigtal landen die het industrieel erfgoed als (één van de) thema(’s) in 
september 2015 programmeren
► Kijk na wat de mogelijkheden in jouw gemeente zijn, en zet het industrieel
erfgoed prominent op het programma van volgende Open Monumentendag.

E-FAITH stimuleert de verbroedering tussen verenigingen van dezelfde aard en die 
zich voor een gelijkaardig industrieel erfgoed inzetten. Het gaat dan over verenigingen 
uit twee verschillende landen die mekaar ontmoeten, mekaar leren kennen, en zich 
onderling tot samenwerking verbinden - en waarvan bestuursleden en leden op termijn 
ware vrienden worden
► Zoek in een ander Europees land een vereniging die ongeveer op dezelfde manier
als de jouwe werkt en die min of meer de zelfde doelstellingen heeft. Leg het contact 
en kijk of het ‘klikt’. Wie weet wat daar nog uit voortspruit
De Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie is sedert 1989 verbroederd met 
haar Catalaanse tegenhanger, en we kunnen maar besluiten dat het in de loop der jaren 
uitgroeide tot een héél grote win-win situatie. VVIA en E-FAITH kunnen je helpen bij 
het zoeken naar partners !

*

*

*

*
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E-FAITH organiseert een aantal grensoverschrijdende thematische stuurgroepen. 
Via die weg wil men komen tot een gezamenlijke aanpak van een gemeenschappelijke 
problematiek, of tot samenwerking bij het oplijsten, behouden of ontsluiten van een 
specifiek type industrieel of technisch erfgoed. 
► Je kunt je aansluiten bij één van de bestaande stuurgroepen, maar je kunt ook het
initiatief nemen voor een nieuwe stuurgroep waarvan jouw organisatie de locomotief 
wordt
Op dit ogenblik zijn reeds volgende stuurgroepen actief:
• gevaarlijk industrieelerfgoed erfgoed’ (vervuild of waarvan de werking niet in

overeenstemming is met de wet- en regelgeving over arbeidsveiligheid en -
hygiëne) - van deze stuurgroep is VVIA coördinator

• fabrieksschoorstenen als symbolen en merktekens in het landschap - met acties
ten voordele van fabrieksschoorstenen in mei en tijdens de Open
Monumentendag 2015

• behoud en herbestemming van havenkranen
• een Europese campagne ten voordele van het behoud van wind-, water- en

rosmolens (M3 - Mei Molen Maand, Mai Mois des Moulins, May Month of the
Mills).

• binnenvaartuigen en binnenvaart
• “Enterprise Industrial Heritage”- hoe kan men op basis van traditie, traditionele

technieken en erfgoed niche-bedrijfjes opstarten of in leven houden?
• Public opinion - er worden partners gezocht om een onderzoek op Europese

schaal te organiseren naar de houding van het publiek t.o.v. industrieel en
technisch erfgoed

• RESTOR Hydro - het opnieuw inschakelen van watermolens en waterkracht in
de productie van ‘blauwe’ energie

• ...

In alle landen wordt door vrijwilligers nu reeds hard gewerkt aan “2015 Campagne Industrieel 
en Technisch Erfgoed”.
We roepen dan ook iedereen op medewerking te verlenen en bij te dragen tot het welslagen 
van hét jaar.
Verspreid de boodschap via uw wegen !!!

Indien U of uw vereniging ideeën heeft, in 2015 activiteiten plant, of samenwerking zoekt met
gelijkgestemden uit een ander Europees land,

neem dan contact op met het Europees campagnesecretariaat:
E-FAITH - European Federation of Associations of Industrial and Technical Heritage

2015@e-faith.org
of via de website  http://www.industrialheritage2015.eu (voorlopig enkel in het Engels, 
maar binnenkort worden vertalingen in andere talen, o.m. het Nederlands, toegevoegd)

of in Vlaanderen
de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie 
vvia@vvia.be , website www.vvia.be -  en ook op Facebook

* *



UITNODIGING 
Doe mee aan Open Monumentendag 2015! 

Hét monumentenfeest is op zondag 13 september 2015 al aan zijn 27ste editie toe! 
Het recept van Open Monumentendag is bekend: op de 2de zondag van september stellen 
honderden monumenten in heel Vlaanderen gratis hun deuren open.  

Open Monumentendag, ook voor jou! 

Vanaf 2015 is iedereen die iets wenst te organiseren voor Open Monumentendag 
welkom. Is jouw statig herenhuis de moeite waard om te bezoeken, vertel je graag over 
jouw passie voor die oude schoenfabriek of wil je mensen dat unieke erfgoedlandschap 
laten ontdekken? Meld je per mail aan bij Herita als organisator voor Open 
Monumentendag en bouw samen met ons aan het grote monumentenfeest.  

Schrijf je monument of activiteit in vóór 17 mei en geniet van extra promotie voor jouw 
Open Monumentendag.  

Vind je die deadline te vroeg? Geen probleem. Via het open inschrijvingssysteem kan je 
tot net voor Open Monumentendag nog activiteiten en monumenten toevoegen 
aan het programma. 

Geen thema, wel 6 categorieën 

Vanaf 2015 werken we niet langer met een thema maar leggen we accenten aan de 
hand van enkele categorieën:

Verborgen parel: exclusief erfgoed, onbekend voor het grote publiek 
Klassieker: bekende monumenten die steevast kunnen rekenen op een grote 

belangstelling  
Vergeet-me-nietje: klein en onopvallend erfgoed, onbekend en soms ook onbemind 
Herbestemming/Restauratie: onroerend erfgoed en de zorg ervoor met oog voor 

de toekomst 
Voor families: kinderen zijn de erfgoedzorgers van morgen en ontdekken vandaag 

wat gebouwen van vroeger (kunnen) betekenen 
Het Europees thema in 2015: de rode draad doorheen het Europese programma in 

2015 is industrieel en technisch erfgoed

Als lokale organisator bepaal je helemaal zelf rond welke categorie(ën) je werkt. Stel een 
programma samen op maat van jouw aanbod. Past jouw activiteit of openstelling niet 
meteen in een van deze 6 categorieën? Geen probleem. Zolang jouw activiteit of 
openstelling voldoet aan de basisvoorwaarden (gratis onroerend erfgoed op Open 
Monumentendag) wordt het opgenomen in het programma.  
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Infosessies: schrijf je nu in! 

Om je helemaal klaar te stomen voor deze vernieuwde Open Monumentendag 
organiseert Herita in de loop van januari-februari per provincie 3 infosessies. Dus ook 
bij jou in de buurt! Je komt er alles te weten over hoe we samen Open Monumentendag 
2015 organiseren. De infosessies zijn gratis, maar inschrijven is verplicht.  

Meer info vind je op onze website www.openmonumentendag.be 

(website beschikbaar vanaf 25 november) 

Vragen? 

Herita vzw | Open Monumentendag Vlaanderen 

Oude Beurs 27 | 2000 Antwerpen 

T 03 212 29 55  

E openmonumentendag@herita.be

Open Monumentendag is een initiatief van Herita in samenwerking met het agentschap Onroerend Erfgoed en 
VVSG 

Infosessies: schrijf je nu in! 

Om je helemaal klaar te stomen voor deze vernieuwde Open Monumentendag 
organiseert Herita in de loop van januari-februari per provincie 3 infosessies. Dus ook 
bij jou in de buurt! Je komt er alles te weten over hoe we samen Open Monumentendag 
2015 organiseren. De infosessies zijn gratis, maar inschrijven is verplicht.  

Meer info vind je op onze website www.openmonumentendag.be 

(website beschikbaar vanaf 25 november) 

Vragen? 

Herita vzw | Open Monumentendag Vlaanderen 

Oude Beurs 27 | 2000 Antwerpen 

T 03 212 29 55  

E openmonumentendag@herita.be

Open Monumentendag is een initiatief van Herita in samenwerking met het agentschap Onroerend Erfgoed en 
VVSG 

Infosessies: schrijf je nu in! 

Om je helemaal klaar te stomen voor deze vernieuwde Open Monumentendag 
organiseert Herita in de loop van januari-februari per provincie 3 infosessies. Dus ook 
bij jou in de buurt! Je komt er alles te weten over hoe we samen Open Monumentendag 
2015 organiseren. De infosessies zijn gratis, maar inschrijven is verplicht.  

Meer info vind je op onze website www.openmonumentendag.be 

(website beschikbaar vanaf 25 november) 

Vragen? 

Herita vzw | Open Monumentendag Vlaanderen 

Oude Beurs 27 | 2000 Antwerpen 

T 03 212 29 55  

E openmonumentendag@herita.be

Open Monumentendag is een initiatief van Herita in samenwerking met het agentschap Onroerend Erfgoed en 
VVSG 
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5.3. Uitwisselingsproject WCB

Zin in een heemkundige, grensoverschri jdende 
uitstap? 

 
Een nieuw voorstel gelanceerd door de Werkgroep Hertogdom Brabant 

 
 

 
Verrijk uw kennis… 

…en plan in 2015 een uitwisselingsproject met een Noord-Brabantse heemkring.  
De Werkgroep Hertogdom Brabant, die goede banden onderhoudt met Brabants Heem 
en Heemkunde Vlaams-Brabant, lanceert voor uw kring het idee om in 2015 eens een 
heemmuseum, een (heemkundig) erfgoeddepot of een documentatiecentrum te 
bezoeken in Noord-Brabant. Dit kan immers uw inzichten inzake goed beheer in een 
heemkundekontekst verrijken via tips, andere visies of onvermoede beheers- of 
presentatietechnieken, naast het nut van een gezellige uitstap met aangename 
kennismaking. Voor vele heemkringen is Noord-Brabant niet veraf en uitermate 
geschikt voor een daguitstap per autobus.  
Later op het jaar - of het jaar nadien – is een retourbezoek van jullie gekozen gastkring 
aan jullie eigen heemkring zeker wenselijk, maar daarom niet verplicht. Maar wie een 
open geest heeft en zijn ogen openhoudt, kan altijd wel wat opsteken (of bijbrengen).  
Wie interesse heeft om zo’n uitstap uit te bouwen, laat dit best snel weten - d.i. uiterlijk 
op zondag 11 januari 2015 – aan rene.beyst@scarlet.be via een e-bericht. Omdat wij in 
januari daaromtrent nog een dossier willen samenstellen, waardoor wij wellicht extra 
subsidies voor dit project kunnen bekomen zodat wij de helft van de kosten voor de 
autobus zouden kunnen terugbetalen. Verder zijn wij bereid - via ons grens-
overschrijdend netwerk in de werkgroep – om eventueel mee te werken aan de 
totstandkoming van zo’n uitwisseling door u in contact te brengen met een Noord-
Brabantse heemkring, aangesloten bij Brabants Heem.  
 
Een paar ideeën nodig als springplank?  

- Hebben jullie al een idee hoe een regionaal erfgoeddepot werkt en er zoal kan 
uitzien? In Riel bij Tilburg, op amper een uurtje rijden vanuit Antwerpen, kan u 
het gaan ontdekken. Wij kunnen makkelijk bemiddelen, als jullie dat wensen.  

- De studie van plaatsnamen blijft steeds interessant heemkundig terrein, 
bovendien goed vergelijkbaar van gemeente tot gemeente in gans dat oude 
Brabant. Willen jullie bepaalde (misschien nog onduidelijke) toponiemen, 
voorkomend in uw gemeente en vaak gebonden aan oude terreinvorming, 
vergelijken met die voorkomend in een andere Brabantse gemeente? Het kan 
mogelijk worden en meteen een interessante daguitstap vormen, waarbij eens 
een ‘buitenlandse’ heemkring bezocht wordt om er nieuwe dingen te ontdekken 
of wat bij te leren.  

- Waarvandaan kwamen of waarheen trokken jullie vroegere adellijke families uit 
jullie lokale kastelen of hoven van plaisantie? Misschien wel uit of naar Noord-
Brabant? Zeker een reden om met de betrokken migratiegemeente contact te 
zoeken en er eens naar toe te trekken.  

- Zin in een bezoek aan een gelijkaardend heemmuseum? Staan jullie heemkundig 
sterk als klompenmuseum, als kantwerkmuseum, als steenbakkerijmuseum, als 
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5.4. Muzikale straten?

Zit	  er	  muziek	  in	  je	  straat?	  
	  

	   	   	   	  
	  

Of	  beter:	  zit	  er	  muziek	  in	  je	  straatnaam?	  Ken	  je	  een	  Peter	  Benoitstraat,	  een	  Mozartdreef,	  een	  Edgar	  
Tinellaan,	  een	  Emiel	  Hullebroeckpad,	  een	  Jef	  Van	  Hoofplein,	  een	  Wannes	  van	  de	  Veldeweg,	  ...?	  	  

Neem	  er	  dan	  een	  foto	  van!	  En	  stuur	  die	  naar:	  muzikalestraatnamen@resonant.be.	  	  

Jouw	  foto’s	  komen	  terecht	  op	  de	  weblog	  Muzikale	  Straatnamen.	  Daar	  verzamelen	  we	  de	  muzikale	  
straatnaamborden	  van	  elke	  stad	  en	  gemeente	  in	  Vlaanderen	  en	  Brussel.	  Alle	  straatnaamborden	  met	  
namen	  van	  componisten,	  muzikanten	  of	  zangers	  (m/v)	  zijn	  welkom.	  Kijk	  daarom	  eens	  rond	  in	  je	  
buurt	  of	  je	  gemeente.	  Misschien	  ontdek	  je	  wel	  ‘muziek	  in	  de	  straat’.	  	  

De	  weblog	  Muzikale	  Straatnamen	  is	  een	  initiatief	  van	  Resonant,	  Centrum	  voor	  Muzikaal	  Erfgoed.	  Op	  
deze	  site	  documenteren	  we	  –	  met	  jouw	  hulp	  –	  hoe	  de	  herinnering	  aan	  Vlaamse	  en	  andere	  
componisten,	  muzikanten	  en	  muziekuitvoerders	  voortleeft	  in	  het	  dagelijkse	  straatbeeld.	  En	  zo	  
belichten	  we	  een	  bijzondere	  erfgoedpraktijk,	  want	  elke	  straatnaam	  is	  een	  ‘bescheiden	  monument’	  
voor	  diegene	  die	  erop	  vermeld	  wordt.	  

Ken	  je	  een	  muzikale	  straatnaam	  in	  je	  gemeente	  (of	  daarbuiten),	  neem	  er	  dan	  een	  foto	  van	  en	  stuur	  
die	  naar	  muzikalestraatnamen@resonant.be.	  De	  foto’s	  krijgen	  een	  plaats	  op	  de	  website.	  Er	  staan	  al	  
een	  heleboel	  foto’s	  op,	  dus	  kijk	  gerust	  of	  er	  al	  foto’s	  uit	  jouw	  stad	  of	  gemeente	  op	  staan.	  	  

	  

	  
	  
Meer	  info	  over	  dit	  project:	  
http://muzikalestraatnamen.wordpress.com	  

	  

	  
	  
Meer	  info	  over	  Resonant	  en	  muzikaal	  erfgoed:	  
www.muzikaalerfgoed.be	  

	  

	  
Like	  ons	  op	  Facebook	  voor	  regelmatige	  updates:	  
http://www.facebook.com/muzikalestraatnamen	  

	  


