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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.
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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;



9

 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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2.4. Gouwtijdschrift
Vier nummers van het Gouwtijdschrift. 200blz. heemkundige bijdragen.

2.2. 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.

2.5. 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

2.3. 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 mei 2015: 
 mededelen ten laatste in de VOORLAATSTE week van april 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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2.7. 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.

2.6. Bijkomend abonnement Gouwtijdschrift

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

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

3.1.  Themakring Centrum voor Molinologie -  
  Sint-Amands

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

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

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

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

2 5 0 0  J A A R  M A L E N  :
E E N  E R F E N I S

van 26 april 2015 tot 30 augustus 2015
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3.2. HK Taxandria - Turnhout

Activiteiten: Jaarprogramma 2015

• 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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3.3.  HK  Sandelyn - Herenthout
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3.4. HK Rijkevorsel

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	  

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	  

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	  

	  

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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3.5. Den Crans - Borgerhout
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3.6. HK Erf & Heem - Sint-Katelijne-Waver

 

Erf en Heem vzw – activiteitenkalender 2015  1 

 
 

 
 
 

ERF EN HEEM VZW 
ACTIVITEITENKALENDER 2015 

 

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

zondag 01.03.2015 
van 07.00 uur tot 12.00 uur 

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

 
vrijdag 13.03.2015 
om 20 uur 

Vooropening tentoonstelling: “Op het voorouderlijk erf” 
Info: Willy Van Hoof | T. 015 31 10 84 | E.  vanhoof.willy@telenet.be 
 

zondag 15.03.2015 
tot en met 
zondag 26.04.2015 
van 14.00 uur tot 17.00 uur 
 

Tentoonstelling: “Op het voorouderlijk erf” 
Info: Willy Van Hoof | T. 015 31 10 84 | E.  vanhoof.willy@telenet.be 
 

zaterdag 21.03.2015   Halve daguitstap: Schone Schelde, de vissers en het 
scheepswerfmuseum  in  Baasrode 
Info: Helga Schallenbergh| T. 015 63 32 78 | G. 0476 36 84 91 
E. helga.schallenbergh@telenet.be 
 

 zondag 26.04.2015 
van 10.00 uur tot 18.00 uur 

Erfgoeddag: 
Tentoonstelling: “Op het voorouderlijk erf” 
Info: Willy Van Hoof | T. 015 31 10 84 | E.  vanhoof.willy@telenet.be 
 

zaterdag 09.05.2015 
& 
zondag 10.05.2015 
van 12.00 uur tot 20.00 uur 

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

vrijdag 29.05.2015 
om 20 uur 
 

Voordracht en voorstelling boek: 
 “150 jaar openbaar vervoer in Waverland” 
Dit boek geldt als jaarboek. 
Info: Paul Jacops | T. 015 31 57 47 | E.  paul.jacops@telenet.be 
 

 

Erf en Heem vzw – activiteitenkalender 2015  1 

 
 

 
 
 

ERF EN HEEM VZW 
ACTIVITEITENKALENDER 2015 

 

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

zondag 01.03.2015 
van 07.00 uur tot 12.00 uur 

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

 
vrijdag 13.03.2015 
om 20 uur 

Vooropening tentoonstelling: “Op het voorouderlijk erf” 
Info: Willy Van Hoof | T. 015 31 10 84 | E.  vanhoof.willy@telenet.be 
 

zondag 15.03.2015 
tot en met 
zondag 26.04.2015 
van 14.00 uur tot 17.00 uur 
 

Tentoonstelling: “Op het voorouderlijk erf” 
Info: Willy Van Hoof | T. 015 31 10 84 | E.  vanhoof.willy@telenet.be 
 

zaterdag 21.03.2015   Halve daguitstap: Schone Schelde, de vissers en het 
scheepswerfmuseum  in  Baasrode 
Info: Helga Schallenbergh| T. 015 63 32 78 | G. 0476 36 84 91 
E. helga.schallenbergh@telenet.be 
 

 zondag 26.04.2015 
van 10.00 uur tot 18.00 uur 

Erfgoeddag: 
Tentoonstelling: “Op het voorouderlijk erf” 
Info: Willy Van Hoof | T. 015 31 10 84 | E.  vanhoof.willy@telenet.be 
 

zaterdag 09.05.2015 
& 
zondag 10.05.2015 
van 12.00 uur tot 20.00 uur 

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

vrijdag 29.05.2015 
om 20 uur 
 

Voordracht en voorstelling boek: 
 “150 jaar openbaar vervoer in Waverland” 
Dit boek geldt als jaarboek. 
Info: Paul Jacops | T. 015 31 57 47 | E.  paul.jacops@telenet.be 
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“LEKKER WAVERLAND”  
 
Tijdens de week van de Groentestreek organiseert Erf 
en Heem, de heemkundige kring van Sint-Katelijne- 
Waver, voor de 34ste keer “Lekker Waverland”. 
Hiermee draagt Erf en Heem vzw zijn steentje bij tot 
de promotie van de uitgebreide waaier aan 
voorjaarsgroenten en delicatessen geproduceerd door 
de inlandse land- en tuinbouw. 

 

 
 

 

 
In het prachtig historische kader van Roosendael serveert 
Erf & Heem op zaterdag 9 mei en zondag 10 mei 2015 
op de aangeduide uren een schotel verse groenten met  
voor- en nagerecht. 
Ze serveren niet zomaar een koude schotel, maar een 
ongelooflijk rijk en gevarieerd palet aan verse groenten. 
‘Lekker Waverland’ wordt weer een culinair genot, niet te 
evenaren in zijn genre. Dit alles tegen de prijs van 14 euro 
voor volwassenen en 7 euro voor kinderen.  
 

 

PRAKTISCH: 
Wanneer: zaterdag 9 mei om 12-13-14-15-16-17-18-19-20 uur   
       zondag 10 mei om 12-13-14-15-16-17-18-19 uur 
 
Locatie: Landhuis 
  Domein Roosendael 
  2860 Sint-Katelijne-Waver 
Om	  het	  domein	  Roosendael	  gemakkelijk	  te	  vinden	  met	  de	  auto	  geef	   je	  op	  je	  GPS	  het	  volgende	  
adres	  in:	  Lange	  Zandstraat	  133,	  2860	  Sint-‐Katelijne-‐Waver	  Je	  bevindt	  je	  dan	  recht	  tegenover	  de	  
oprijlaan	  naar	  Roosendael. 
 
Vooraf inschrijven met aanduiding van het gekozen uur is noodzakelijk. 
Inschrijven kan tot en met woensdag 6 mei 2015 bij Frans Rigauts: 
 T. 015 31 20 96 
 E. frans.rigauts@skynet.be 
 

Betaling 14 euro voor volwassenen en 7 euro voor kinderen gebeurt ter plaatse. 
Dranken aan tafel te betalen. 
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3.7. HK Kontich
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3.8. HK Heymissen - Hemiksem
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3.9. HK Gitschotelbuurstschap - Borgerhout

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 passagiers 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”.

Wees er snel bij om in te schrijven zeker voor deze  activiteit van 6 juni.

Raadpleeg ook onze website www.gitschotel.be <https://www.gitschotel.be>  
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3.10. HK Kasterlee-Lichtaart - Tielen

Gouwtijdingen:	  ziehier	  de	  activiteiten	  in	  mei	  2015	  van	  HK	  Kasterlee-‐Lichtaart-‐Tielen:	  
	  	  
di 5 mei  Open documentatiecentrum – Gemeentehuis Tielen 
  19 tot 21 uur (info 014 55 15 77) 
zo 10 mei Levend Heemerf 14 tot 17 u.  Demonstratie broodbakken – muziek door Triple F –    

pompoenplanting – houtdraaiers – wissen schillen 
(info 014 85 07 68)  

di 19 mei Open documentatiecentrum – Gemeentehuis Tielen 
  19 tot 21 uur (info 014 55 15 77) 
do 21 mei Bestuursvergadering 19 u. – Gemeentehuis Tielen 
  (info 014 85 07 68) 
do 28 mei 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 
 
 



	  
	  

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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3.11. 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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3.12. HK Laakdals Erfgoed - Laakdal

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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3.13. HK Eugeen Goeyvaerts - Lint

    
                                 
 
 
 
 
                HEEMKUNDIGE KRING 
         EUGEEN GOEYVAERTS v.z.w.                     
                           2547  LINT   
               www.heemkringlint.net                                             
 
 
 
 
 
Zondag 12 april e.k. starten de traditionele open-deur-dagen anno 2015 van de 
heemkundige kring Eugeen Goeyvaerts v.z.w. , in de Oranjerie van het gemeentepark in 
Lint. 
Elke tweede zondag van de maand -van april tot oktober- kan u dan van 13u tot 18u de 
musea en tuin bezoeken, onder begeleiding van deskundige gidsen. 
U kan uw bezoek afsluiten met een dubbele pannenkoek of met een lekker biertje, 
bijvoorbeeld het huisbier Augustijn (bruin, blond of grand cru). 
 
Nieuw dit jaar is de actie “bier van de maand”. Elke open-deur-dag stelt de kring een 
speciaal bier in de kijker, dat –zij het in beperkte oplage- aan de bezoekers aangeboden 
wordt. 
In april staat “Zundert” op de kaart.  
Dit is een Nederlands trappistenbier, gebrouwen in de brouwerij De Kievit van de abdij Maria 
Toevlucht in Zundert. 
Het is een amberkleurig, bitter-zoet, fruitig en kruidig echt trappistenbier met een 
alcoholpercentage van 8%. 
Het wordt er gebrouwen sinds 2013 en op 10 december 2013 verkreeg het een ATP-logo 
(Authentic Trappist  Product) waardoor het officieel het 10de trappistenbier in de wereld werd. 
De overige authentieke trappistenbieren zijn: Westmalle, Westvleteren, Orval, Chimay, 
Rochefort, Achel, Stift Engelszeil (Oostenrijk), Spencer (USA) en La Trappa (Nederland). 
 
Om het ATP-loge te verkrijgen of m.a.w. de titel van trappist te mogen dragen moet het bier 
voldoen aan drie criteria: 
-het bier moet gebrouwen worden binnen de muren of in de onmiddellijke omgeving van een 
trappistenabdij (Cisterciënzerorde der Strikte Observantie) 
-het bier moet gebrouwen worden onder toezicht of door de kloostergemeenschap 
-het grootste deel van de winst moet gaan naar sociale werken 
 
Trappist roept bij veel mensen de perceptie op van lekker, zuiver en zwaar bier. Daarom dat 
nogal wat brouwers de indruk willen geven dat hun bier ook trappist is. Nochtans de 
benaming trappist is strikt voorbehouden aan de hierboven genoemde tien abdijen. Andere 
brouwers zetten dan maar abdijbier, patersbier, … op hun etiket, zij mogen trappist niet 
afficheren. Hiermee beweren wij niet dat deze bieren minder smakelijk of minder kwalitatief 
zouden zijn dan de echte trappisten. Bijvoorbeeld ons huisbier Augustijn kan met gemak de 
vergelijking doorstaan met echte trappisten ! 
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Op 10 mei (tweede open-deur) staat Gulden Draak quadruple 9000 op de kaart. Een  
bier van brouwerij Van Steenberge Ertvelde (ook de brouwer van ons huisbier Augustijn), 
met een alcoholgehalte van 10,5 % en nagisting op de fles dankzij een wijngist. 
Gulden Draak is genoemd naar het vergulde beeld op het Gentse Belfort, dat volgens de 
legende op het voorsteven van het schip stond van de Noorse koning Sigrid Magnusson die 
hiermee in 1111 op kruistocht trok. Het beeld werd geschonken aan de keizer van 
Constantinopel, die het op de Aya Sophia plaatste. Ongeveer 100 jaar later  bracht graaf 
Boudewijn IX het beeld terug naar Brugge, maar na de slag van Beverhoutsveld in 1382 
kwam het beeld naar Gent als oorlogsbuit. 
 
De heemtuin zoemt dit jaar –naast de traditionele oude en vergeten groeten- in op 
oorlogsgroenten. Dit in het kader van de herdenking van wereldoorlog I. 
 
Op enkele percelen worden typische groenten, die tijdens de periode 14-18 vooral omwille 
van hun hoge opbrengst geteeld werden, verbouwd. Zo onder andere kolen, bonen, zuring, 
rapen, ajuin en … aardappelen. 
De kring maakte een keuze uit vier oude aardappelculturen: Ratte, Corne de Gatt, 
Pompadour en Amandine.  
 
De toegevoegde compost wordt dit jaar verrijkt met digestaat. Dit is een zeer recente, 100% 
organische bodemverbeteraar, met interessante bemestingseigenschappen. 
Digestaat is een restproduct van bio-gas-installaties. In deze installaties wordt brandbaar gas 
onttrokken aan groenresten.  Wat over blijft is een dikke, stroperige massa: digestaat. 
 
De kring nam contact op met een bio-gas-producent in Bree, die er in lukte het vloeibare 
digestaat in een vaste stof te transformeren (korrels). 
De lanbouwfaculteiten van de universiteiten in Gent en Leuven onderzochten de 
bemestingseigenschappen van digestaat en wezen recent op de interessante 
eigenschappen. 
 
De kring werd ook ingeschakeld in een onderzoeksproject naar de werking van digestaat in 
de moes- en siertuin. Dit onderzoek wordt gecoördineerd door Vlaco v.z.w., bij het grote 
publiek gekend als de organisatie van de Vlaamse Overheid die zich inzet rond composteren 
en kringlooptuinieren. 
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3.14. HK Hobuecken 1135 vzw - Hoboken

Agenda  -     Alle activiteiten gaan door in onze lokalen

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

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 bibliotheek-
wetenschap 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 
gegaan 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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3.15. HK Scella - Schelle

Heemmuseum Bystervelt 

Openingsuren : van april tot augustus telkens de laatste zondag van de maand 
van 14.00 tot 17.00 uur

- tijdens Schelle jaarmarkt zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur en zondag van 14.00 tot 
  18.00 uur (weekend van de derde zondag van oktober)
- met de Open MonumentenDag van 14.00 tot 18.00 uur

Bezoek ook mogelijk na afspraak.
Adres: Peperstraat 48
Info: Henri De Bondt, 0477 84 32 20
Email: henry.de.bondt@telenet.be

Het heemmuseum is gevestigd in een voormalige pastorij. Het gebouw dateert uit de 18de 
eeuw. Het museum stelt verschillende voorwerpen tentoon, die door de Schelse bevolking 
werden geschonken. Men vindt er ook het winkeltje van Trees Bazaar, een klaslokaal van 
juist voor de Tweede Wereldoorlog en een specifiek cafeetje. Het museum bezit een grote 
verzameling van boerenalaam, waarvan een groot deel uit het Waasland komt.
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3.16  HK De Vlierbes - Beerse

jaargang 36 nr. 140  www.devlierbes.be  3 

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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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. 

2 www.devlierbes.be jaargang 36 nr. 140 

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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3.17. HK Aartselaar

HEEMKUNDIGE KRING
AARTSELAAR

speelt
zijn

RUITEN TROEF
Tentoonstelling “Expo Aartselaar” in de bib van 5 tot 18 mei tijdens de
openingsuren van de bib. 

We tonen u enkele “smaakmakers” uit ons rijk
archief:
- foto’s uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog,

klasfoto’s, recentere kleurfoto’s, zelfs filmpjes
uit de jaren ’70 en ’80. 

- oude affiches en krantenartikels aangaande
Aartselaar

- doop-, communie- en rouwprentjes, menu’s, luxetelegrammen…
- tijdschriften, boeken, e.a. documenten
- enkele heemkundige voorwerpen

HEEMKUNDE WERKT: GISTEREN, VANDAAG 
EN MORGEN.

OOK GOESTING? OF NOG VRAGEN?
Indien interesse contacteer voor verdere inlichtingen:
Voorzitter: 
René Beyst tel. 03 887 71 06, Kapellestraat 119B1, Aartselaar

rene.beyst@scarlet.be 
Erevoorzitter: 
Roger Verslype rogerverslype@scarlet.be 

Bestuursleden: 
Leo Callens en Chris Hertogs, leocallens@telenet.be 
Lode Weyn, lodeweyn@hotmail.com 
Bart Biesemans, bartbiesemans@hotmail.com 
Georges Cornelis, familiecornelis@hotmail.com 
Louis Bastiaens. 

Carillolei 3, Aartselaar

Open: elke maandagavond vanaf 19.30 tot 22.00 uur
(of na afspraak: tel. 03 887 71 06)

HARTEN TROEF
Ons (pas vernieuwd) tijdschrift

Ons tijdschrift grijpt naar het hart van iedereen, die van
Aartselaar houdt of hier graag woont. Het verschijnt
vier maal per jaar en is kleurig verzorgd met boeiende
artikels. 
Lid worden kan vanaf 10 euro per jaar. Vanaf 25 euro
per jaar wordt u als erelid in elk tijdschrift vermeld. 
Vraag een gratis kennismakings-exemplaar of stort ge-
woon uw sponsorbedrag op rek. nr.: BE18 2930 5123
6465 – Heemkundige Kring Aartselaar.

KLAVEREN TROEF
Onze webstek, onze bibliotheek, ons archief, beeldbank AZURA vormen
een rijkelijk klavertje-vier. 
- Onze webstek is onze jongste uitbreiding, zopas van start gegaan via deze

link: www.heemkundigekringaartselaar.be  Bezoek onze webstek met nostal-
gische beelden, inventarissen en informatie over onze activiteiten, die op re-
gelmatige basis geactualiseerd worden. 

- Onze heemkundige bibliotheek, gevestigd in de Carillolei 3 omvat een
boekenbestand van meer dan 3500 geregistreerde titels. U vindt er overwe-
gend boeken en tijdschriften over Aartselaar en buurgemeenten, over heem-
kunde, erfgoed, geschiedenis enz… Deze boeken worden niet uitgeleend,
maar zijn wel ter plaatse te raadplegen op maandagavonden of op afspraak. 

- Onze archieven en collecties
Wij bezitten grote collecties rouwprentjes, rouwbrieven, foto’s, affiches, klein
alaam, e.a. heemkundige voorwerpen. De inventarisatie ervan is lopende. Be-
langwekkend is onze collectie 

Maak kennis met HKA

Aartselaarse krantenknipsels: (meer dan 20.000 stuks). Bijzonder is ook ons uit-
gebreid verenigingsarchief (momenteel meer dan 135 archiefdozen). 
- De beeldbank AZURA is een intergemeentelijk project met zeven omlig-

gende gemeenten, (waaronder Aartselaar) dat in volle ontwikkeling is en in sa-
menwerking met heemkundige kringen uit de regio oude foto’s, dia’s, films,
geluidsfragmenten en documenten inventariseert, digitaliseert en ontsluit via
digitale weg. Raadpleegbaar in ons lokaal of thuis op uw computer te bezoe-
ken via de link: www.filmbankazura.be 

SCHOPPEN TROEF
Onze verdere werking
Onze werking wordt aangevuld met tentoonstellingen, uitstappen, museum-
bezoeken, voordrachten, of andere activiteiten in ons gezellig nostalgisch
lokaal. We werken mee aan OMD e.a. activiteiten van gemeentelijk cultuurbe-
lang of heemkundige aard. We doen aan erfgoededucatie in scholen, geven
voordrachten, advies aan ruimtelijke ordening en werken samen met de cultuur-
dienst en vele verenigingen, enz… 

Meer interesse?
Bent u een beetje handig? Compu-
terfreak? Houdt u van: sorteren,
klasseren, tappen? 
Gewoon een bezige bij? Dan hou-
den wij een plaatsje vrij voor u als
losse medewerker. U bent van harte
welkom! 

en ontdek de ware ziel van Aartselaar
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3.18. vzw Speelbergen-Heem-dr. Jozef Weyns
  - Beerzel (Putte)

Cultuurkalender 2015 

zondag 21 juni  Midzomerfestival -  om 14u30 - toegang gratis

Volksfeest met traditionele muziek uit binnen- en buitenland. 

• Westel Folk 
Goede wijn behoeft geen krans...! 

Zij zijn onze trouwe volksmuziekgasten op dit festival en brengen volksmuziek die 
herinnert aan de volksfeesten van toen.  Ze koesteren de oude muziek, tradities en erfgoed, 
én brengen die op volkse wijze!

• Circo Maximo
Deze akoestische folkgroep van 6 vrienden uit Beerzel-Heist Op Den Berg repeteert 
ondertussen 2 jaar  in keukens en woonkamers. Ons repertoire bestaat uit folk (Ierland, 
Schotland, Estland, Hongarije,...) die ze op onze eigen manier combineren. Hun invloeden 
zijn nogal “on”-folk (rock, dance, klassiek,...) net zoals de combinatie van ons 
instrumentarium niet typisch voor de folkmuziek is (doedelzak, viool, gitaar, bas, càjon, 
ukelele, low flute, djembé,...).

• Westel Folk 

Tot slot laat Westel Folk nog eens van zich horen. Ze sluiten het festival af. 

De langste dag van het jaar wordt verder opgefleurd met kraampjes in de boomgaard, 
bakker Jan Peeters is aan het werk in het bakhuis, dorstigen worden gelaafd.

Iedereen van harte welkom!
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zondag 24 mei  Meiboomplanting  

in Heist-op-den-Berg om 14u30

Bruggeneinde bij de molen - Bruggeneindse Heibaan,

Volksspelen voor het meigraafschap en dansen rond 

de meiboom.

Volksfeest rond de meiboom, teken van nieuw leven 

en vriendschap bij het lentegroen.

________________________________________________________________________

 

Wil u zelf activiteiten organiseren op het domein?

Kaderen de activiteiten in de doelstellingen van de vzw Speelbergen-Heem-dr. Jozef Weyns, 
dan kunnen verenigingen en groepen  terecht in Ter Speelbergen. 
Het terrein en de infrastructuur, d.i. de tuin, de schuur en eventueel ruimtes in de woning, 
kunnen ter beschikking worden gesteld tegen een democratische huurprijs.

Uw contactpersoon is Coördinator en verantwoordelijke vzw Kempens Landschap Philippe 
De Backer, tel. 015 22 82 30.

•  Katelijne.Weyns@gmail.com  •  © 2015 • Privacy Policy 
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3.19. HK Essen

Karrenmuseum	  (onder)zoekt	  historische	  handelsvoertuigen	  
	  
Het	  Karrenmuseum	  in	  Essen	  voert	  momenteel	  een	  wetenschappelijk	  onderzoek	  uit	  naar	  
historische	  ongemotoriseerde	  handelsvoertuigen.	  Hierbij	  valt	  te	  denken	  aan	  bewaarde	  
bakkerskarren,	  brouwerswagens,	  handelstriporteurs,	  havenvoertuigen	  en	  scharensliepen.	  Het	  
museum	  doet	  een	  warme	  oproep	  aan	  bewaarders	  van	  dit	  type	  erfgoed	  om	  hun	  voertuigen	  mee	  te	  
mogen	  opnemen	  in	  het	  onderzoek.	  Tips	  en	  suggesties	  zijn	  eveneens	  welkom.	  
	  
“Onze	  ambitie	  is	  om	  in	  heel	  Vlaanderen	  ruim	  300	  historische	  handelsvoertuigen	  in	  kaart	  te	  brengen,	  
te	  beschrijven,	  te	  fotograferen	  en	  uiteindelijk	  te	  typologeren	  aan	  de	  hand	  van	  alle	  data,”	  vertelt	  
wetenschappelijk	  onderzoeker	  Marin	  Menu.	  “Onder	  handelsvoertuigen	  verstaan	  we	  voertuigen	  die	  
werden	  benut	  voor	  het	  transport	  van	  goederen	  en	  personen	  van	  de	  ene	  plaats	  naar	  de	  andere	  
binnen	  de	  nijverheidssector,	  commerciële	  dienstensector	  en	  niet-‐commerciële	  dienstensector.	  Het	  
gaat	  dus	  ook	  om	  voertuigen	  als	  stootkarren,	  brandweerwagens,	  hondenkarren,	  begrafeniswagens,	  
defensiewagens,	  omnibussen	  en	  praalwagens.”	  
	  
Alle	  beschrijvingen	  en	  afbeeldingen	  van	  de	  voertuigen	  zullen	  na	  afloop	  van	  het	  onderzoek	  
raadpleegbaar	  zijn	  in	  de	  kennisbank	  van	  ETWIE	  en	  op	  de	  website	  van	  het	  Karrenmuseum.	  Uiteindelijk	  
doel	  van	  het	  onderzoek	  is	  om	  de	  Vlaamse	  erfgoedgemeenschap	  een	  duidelijk	  beeld	  te	  geven	  van	  dit	  
segment	  van	  historische	  voertuigen.	  Een	  vergelijkbaar	  onderzoek	  voltooide	  het	  Karrenmuseum	  al	  
eerder	  voor	  het	  segment	  van	  land-‐	  en	  tuinbouwbouwvoertuigen.	  De	  zeer	  uitvoerige	  database	  en	  
hiërarchische	  boomstructuur	  zijn	  te	  raadplegen	  op	  de	  website	  van	  het	  Karrenmuseum	  
(www.karrenmuseum.be).	  
	  
Wie	  handelsvoertuigen	  uit	  zijn	  collectie	  wil	  laten	  opnemen	  in	  het	  onderzoek	  of	  suggesties	  heeft,	  kan	  
vrijblijvend	  contact	  opnemen	  met	  het	  Karrenmuseum	  via	  03	  667	  11	  42	  of	  info@karrenmuseum.be.	  
Het	  onderzoek	  wordt	  ondersteund	  door	  de	  Vlaamse	  overheid	  en	  betrokken	  partners	  zijn	  
Openluchtmuseum	  Bokrijk,	  Museum	  voor	  de	  Oudere	  Technieken,	  Centrum	  voor	  Agrarische	  
Geschiedenis,	  ETWIE,	  UNIZO	  en	  Packed	  vzw.	  
	  
	  
Handelsvoertuigen	  
Voor	  het	  wetenschappelijk	  onderzoek	  ‘Typologering	  van	  de	  bewaarde	  bespannen,	  of	  door	  menselijke	  
kracht	  aangedreven	  handels-‐	  en	  dienstvoertuigen’	  worden	  handelsvoertuigen	  als	  volgt	  gedefinieerd:	  
“Handelsvoertuigen	  zijn	  de	  voertuigen	  die	  worden	  benut	  voor	  het	  transport	  van	  goederen	  en	  
personen	  van	  de	  ene	  plaats	  naar	  de	  andere	  binnen	  de	  nijverheidssector,	  de	  commerciële	  
dienstensector	  en	  de	  niet-‐commerciële	  dienstensector.”	  We	  verstaan	  hieronder	  onder	  meer	  de	  
volgende	  types	  voertuigen:	  
	  

-‐ Stootkarren	   	   	   	   -‐	  Brouwerskarren	  en	  –wagens	  
-‐ Bakkerskarren	  en	  –wagens	   	   -‐	  Brandweerkarren	  en	  –wagens	  
-‐ Handelstriporteurs	   	   	   -‐	  Handelsfietsen	  
-‐ Hondenkarren	   	   	   	   -‐	  Begrafeniswagens	  
-‐ Scharensliepen	  	   	   	   -‐	  Omnibussen	  
-‐ Gevangeniswagens	   	   	   -‐	  Defensiewagens	  
-‐ Praalwagens	   	   	   	   -‐	  Havenvoertuigen	  

	  
	  
Het	  Karrenmuseum	  
Het	  met	  een	  kwaliteitslabel	  erkende	  Karrenmuseum	  in	  Essen	  verwerft,	  beheert,	  onderzoekt	  en	  toont	  
een	  museumcollectie	  die	  representatief	  is	  voor	  het	  landvervoer	  in	  Vlaanderen,	  voortgedreven	  door	  
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mens	  of	  dier	  tot	  halverwege	  twintigste	  eeuw.	  De	  circa	  250	  voertuigen	  staan	  in	  een	  2	  hectare	  groot	  
museumpark	  verspreid	  opgesteld	  in	  loodsen	  en	  een	  koetshuis.	  Er	  zijn	  voor	  het	  publiek	  toegankelijke	  
werkplaatsen,	  zoals	  de	  zadelmakerij,	  de	  wagenmakerij	  en	  de	  smidse,	  die	  met	  authentieke	  
gereedschappen	  en	  machines	  zijn	  ingericht.	  Vrijwilligers	  demonstreren	  hier	  geregeld	  ambachten.	  
Ondanks	  gevoelige	  besparingen	  slaagt	  het	  Karrenmuseum	  er	  de	  jongste	  jaren	  in	  om	  mede	  door	  een	  
dynamische	  vrijwilligerswerking	  zijn	  infrastructuur	  en	  algemene	  publiekswerking	  naar	  een	  hoger	  plan	  
te	  tillen.	  In	  2014	  ontving	  het	  Karrenmuseum	  ruim	  11.000	  bezoekers.	  
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3.20. HK Mortsel

De Mortselse Heemkundige Kring moet einde december 2017 haar lokalen in de 
kelders van de Sint-Lutgardisschool, Edegemsestraat te 2640 Mortsel verlaten 

(het deel van de gebouwen, waarin de Mortselse Heemkundige Kring ondergebracht 
is, wordt in het kader van een nieuwbouw en een fusie van drie scholen afgebroken).

 

Wij zijn dus volop aan het nazien wat we kunnen meenemen naar nieuwe lokalen en 
wat we beter liquideren of verkopen.

 

Er staan nog 5 boekenrekken zoals op de foto’s in bijlage. 
Ze zijn te koop voor € 200,00, (€ 40,00 per rek) af te halen door de persoon of 
de vereniging die ze koopt.

Voor verdere details over de rekken en/of afspraken om de rekken te komen afhalen :

mvannoey@telenet.be
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3.21. HK Die Swane - Heist o/d Berg

zondag 24 mei  Meiboomplanting  

in Heist-op-den-Berg om 14u30

Bruggeneinde bij de molen - Bruggeneindse Heibaan,

Volksspelen voor het meigraafschap en dansen rond 

de meiboom.

Volksfeest rond de meiboom, teken van nieuw leven 

en vriendschap bij het lentegroen.

________________________________________________________________________
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4. Mededelingen

4.1. Graven in Ouwen - Grobbendonk



41

4.2. Uitstap; Orde van Hingene
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4.3. Symposium Julia Margaret Cameron 

200 Years 13.05.2015, 10:00–17:00
Auditorium
Museum voor
Schone Kunsten
Gent
Hofbouwlaan 28, 9000 Gent 
www.mskgent.be

sy m posi u m

Pioneering Photography

10:00  Ontvangst / Reception
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  Catherine de Zegher Director, Museum voor  

Schone Kunsten Gent
  Griselda Pollock Professor of Social and Critical 

Histories of Art, University of Leeds
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  Jeff Rosen Vice President for Accreditation Relations 

and Director of the Open Pathway Higher Learning 
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  Clara Drummond Writer and curator, Brussels
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Histories of Art, University of Leeds
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Participation: please pay the admission fee via bank transfer 
mentioning the name of the participant + Symposium 
Cameron.

BE11 0910 1974 1448 (GKCCBEBB)
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The official language is English.

Exhibition organised by
the Victoria and Albert 
Museum, London
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Lezingen en andere activiteiten

Inge Henneman over 25.03.2015, 18:00

Portret van / voor vrouwen. 
Van Julia Margaret Cameron 
tot Cindy Sherman
Julia Margaret Cameron was één van de eerste vrouwelijke foto-
grafen. Ze trok voluit de kaart van de fictie en de verbeelding, die 
meer waarheid vertellen dan de uiterlijke gelijkenis. Haar ‘out-
of-focus’ portretten van familie en vrienden vertolken de ‘inner-
lijke’ wereld. Vertrekkend vanuit haar theatrale enscenering van 
het model tot een fictieve heldin –  een belichaming van waar-
den, emoties en idealen – maken we een reis langs (zelf )por-
tretten van verschillende generaties vrouwelijke fotografen die 
voor het oog van de camera een spel opvoeren van maskerade en 
simulaties van vrouwelijkheid en zo ontsnappen aan vaststaan-
de stereotypen. Hierbij worden ook foto’s besproken van onder 
meer Claude Cahun, Fransesca Woodman, Cindy Sherman, 
Nadine Tasseel, Catherine Opie en Shirin Neshat. Een speciale 
gastrol is weggelegd voor Jeff Walls ‘Picture for Women’.

Inge Henneman is publicist, freelance curator en docent foto-
geschiedenis aan de Academie voor Schone Kunsten Antwerpen.

Pool Andries over 29.04.2015, 18:00

Julia Margaret Cameron, 
omstreden pionier van de 
kunstfotografie
Ondanks het onconventionele karakter van haar werk kunnen 
de foto’s van Julia Margaret Cameron ook gelezen worden als 
een geactualiseerde vorm van een langdurige, typisch Angelsak- 
sische emblematische traditie. Zorgvuldig opgebouwde ‘portret-
ten’ worden in een weloverwogen regie voorstellingen van scè-
nes en personages uit Bijbelse en mythische verhalen, populaire 
legenden en de eigentijdse epische literatuur. Tevens ambiëren ze 
uitdrukking te geven aan een brede waaier van zielenroerselen, 
deugden en emoties, eigen aan de mens, die door deze literaire 
personages exemplarisch worden belichaamd en bij het toenma-
lige geletterde publiek als vanzelfsprekend een keten van beel-
den en associaties opriepen, die meteen ook het gepaste mentale 
kader konden bieden voor de ‘lectuur’ van haar composities.

Pool Andries studeerde kunstgeschiedenis aan de Universiteit 
Gent. Hij specialiseerde zich in de geschiedenis van de fotogra-
fie en was van 1980 tot 2012 verbonden aan het FotoMuseum 
Antwerpen, eerst als wetenschappelijk medewerker, later als hoofd 
collectiebeheer en dienstdoend directeur.

Nadine Tasseel 27.05.2015, 18:00

In gesprek met 
Julia Margaret Cameron
Ter gelegenheid van de tentoonstelling ‘Julia Margaret Cameron’ 
spreekt Nadine Tasseel  over haar fotografisch werk in relatie tot 
dat van Julia Margaret Cameron. 

Met haar picturale foto’s evoceert Nadine Tasseel een arti-
ficiële wereld van in het atelier geënsceneerde  tableau vivants, 
waarbij het menselijk lichaam beschouwd wordt als een ‘nature 
morte’. Doordat de beelden verder in de donkere kamer bewerkt 
worden, wordt het kunstmatig karakter ervan extra benadrukt.

Sarah Vanagt over 10.06.2015, 18:00
Onzichtbare moeders
Ter gelegenheid van de tentoonstelling ‘Julia Margaret Cameron’ 
spreekt Sarah Vanagt over haar nieuwste filmproject dat geba-
seerd is op het fenomeen van de ‘onzichtbare moeders’, een 
fotografische praktijk uit de 19de eeuw waarbij moeders die hun 
jonge kinderen op hun schoot lieten fotograferen, zichzelf onder 
een doek verborgen hielden en op deze manier hun kind konden 
stilhouden terwijl ze zelf in het decor verdwenen. 

Sarah Vanagt maakt documentaires, video-installaties en foto’s 
waarin ze haar belangstelling voor geschiedenis combineert met 
haar belangstelling voor (het ontstaan van) de cinema. Momenteel 
werkt ze aan een film geïnspireerd op ‘Gastvrijheid voor vreem-
delingen’ van Gustave Van de Woestyne, die in het najaar in het 
museum getoond zal worden.

Alle lezingen gaan door in het Auditorium van het MSK
De toegang is gratis. 
Ingang via de Hofbouwlaan 28, 9000 Gent
Reserveren via lieven.van.den.abeele@gent.be 
of 09 / 240 07 37

21.03.2015  Publieke rondleiding

25.03.2015  Lezing ‘Portret van/voor vrouwen.  
Van Julia Margaret Cameron tot Cindy Sherman’ 
door Inge Henneman

25.04.2015  Publieke rondleiding 

26.04.2015  Erfgoeddag – ERF! 

26.04.2015  Kunstboekenbeurs

29.04.2015  Lezing ‘Julia Margaret Cameron, omstreden pionier 
van de kunstfotografie’ door Pool Andries

10.05.2015  Workshop collodium 
Gezinsactiviteit

13.05.2015  Symposium Julia Margaret Cameron 

17.05.2015  Workshop collodium

23.05.2015  Publieke rondleiding

27.05.2015  Lezing ‘In gesprek met Julia Margaret Cameron’ 
door Nadine Tasseel

30.05.2015  Workshop collodium

10.06.2015  Lezing ‘Onzichtbare moeders’ door Sarah Vanagt

13.06.2015  Publieke rondleiding

14.06.2015  Gezinsactiviteit ism FoMu Antwerpen

voor verdere informatie: www.mskgent.be
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29.04.2015  Lezing ‘Julia Margaret Cameron, omstreden pionier 
van de kunstfotografie’ door Pool Andries

10.05.2015  Workshop collodium 
Gezinsactiviteit

13.05.2015  Symposium Julia Margaret Cameron 

17.05.2015  Workshop collodium

23.05.2015  Publieke rondleiding

27.05.2015  Lezing ‘In gesprek met Julia Margaret Cameron’ 
door Nadine Tasseel

30.05.2015  Workshop collodium

10.06.2015  Lezing ‘Onzichtbare moeders’ door Sarah Vanagt

13.06.2015  Publieke rondleiding

14.06.2015  Gezinsactiviteit ism FoMu Antwerpen

voor verdere informatie: www.mskgent.be



44

4.4. Contactdag ‘s Hertogenbosch

       
 
 
 
 
Aan de leden van de Historische Vereniging Brabant 
 
 
‘s-Hertogenbosch,  9 maart  2015 
Onderwerp: Contactdag 9 mei  2015 
 
 
Geachte mevrouw, mijnheer, 
 
Met genoegen nodigen wij u uit voor de jaarlijkse ledenvergadering en contactdag, die dit jaar zal 
plaatsvinden op zaterdag 9 mei 2014 in Kasteel Stapelen, Stapelen 1, 5281 EH Boxtel 
 
De Historische Vereniging Brabant is op deze historievolle locatie die dag te gast bij Heemkundekring 
Boxtel. Samen met het bestuur van deze vereniging bieden wij u die dag een programma aan, dat – naast 
kennismaking met de activiteiten van deze vereniging en de rijke kloostergeschiedenis van Boxtel –  in het 
teken zal staan van ons jaarthema 2015: de geschiedenis van mobiliteit en vervoer in Noord-Brabant.  
 
Programma 
 
10.00 uur:  Ontvangst deelnemers ochtendprogramma (locatie: Ridderzaal)  
10.30 uur:  Aanvang ledenvergadering 
12.00 uur:  Gezamenlijke lunch (locatie: Ridderzaal)  
 
12.30 uur:  Ontvangst deelnemers middagprogramma (locatie: Carrouseltent)  
 
13.00 uur:  Rondleiding door kasteel  Stapelen (groep 1) en bezoek aan de    
  Jubileumexpositie van de paters Assumptionisten in Boxtel.(groep 2)  
  
13.50 uur:  Welkomstwoord namens het bestuur van Heemkundekring Boxtel,   
  
14.00 uur:  Lezing door Hans de Visser, auteur van o.a. de studie “Boxtel: een heerlijkheid tussen  

 twee heren, ca. 1100 – 1652”, die zal spreken over de bijzondere posities van Boxtel als  
 vorstendom en als geestelijk middelpunt in de middeleeuwen. 

     
14.45 uur:   Rondleiding door kasteel Stapelen (groep 2) en bezoek aan de     
  Jubileumexpositie van de paters Assumptionisten in Boxtel (groep 1) 
 
16.00 uur  Lezing door Ruud van Nooijen, auteur van o.a. de historische biografie ” Leven, werk en 
  tijdsbeeld van Hendrik Verhees (1744-1813)”, die zal spreken over Boxtel als   
  verkeersknooppunt voor vervoer en mobiliteit van IJzertijd tot heden. 
 
16.45 uur:  Afronding en afsluiting middagprogramma’.  
   
17.00 uur  Einde bijeenkomst met ‘afscheidsdrankje’  
 
 
 
 



45

4.5. Fortengordel

Fortengordel zondag 17 mei 2015: Herover de forten!

Vanaf vandaag vind je op www.fortengordel.be het uitgebreide programma van Forten-
gordel 2015: Herover de forten! Fietsers en wandelaars halen op zondag 17 mei weer hun 
hartje op in en rond de forten die de provincie Antwerpen rijk is. 
Op deze 7de editie lanceren we de vernieuwde Brialmontroute, die dan langs alle
 8 Brialmontforten loopt. Om de forten van de buitengordel te bereiken, volg je gewoon de 
fietsknooppunten. Pijlen leiden je van de knooppunten naar de forten en terug. 
We organiseren geen bijkomende bewegwijzerde fietsroutes. Mooi meegenomen: je hoeft 
niet te betalen om mee te fietsen. 

Gevarieerd aanbod
De pareltjes militair erfgoed, die ooit Antwerpen moesten beschermen, zijn er nog bijna 
allemaal. Vandaag vormen ze een groene gordel rondom de stad, waar het zeer 
aangenaam vertoeven is. De ruimte en mogelijkheden van de forten zijn immens. 
De provincie Antwerpen ijvert samen met de gemeenten, vrijwilligers, verenigingen en 
individuele eigenaars naar een zo goed mogelijke instandhouding, restauratie en 
ontsluiting van de forten. Met het strategisch project Fortengordels rond Antwerpen zet het 
provinciebestuur de historische, ecologische en maatschappelijke waarde van de forten in 
en rond Antwerpen in de verf. Vele forten hebben doorheen de jaren een nieuwe rol 
gekregen als park, sportcentrum, cultuurhuis, museum of natuurgebied. Deze editie van de 
Fortengordel plaatst het aanbod in elk fort volop in de kijker.
Elk fort brengt een gevarieerd programma en toont je zijn mooie, onbekende kantjes. Zo 
bieden enkele forten onderdak aan monumentale kunstwerken, die je ontdekt met de FORT 
ART/ART FORT-route. Wil je echt  veel te weten komen over de forten? De specialisten van 
het Simon Stevin Vlaams Vestingbouwkundig Centrum zorgen voor boeiende duiding in 
Fort 2 in Wommelgem en Fort 5 in Edegem, met dito zoektocht.
 
Fietstocht
Combineer je bezoek aan de forten met een mooie fietstocht! Speciaal voor de 
Fortengordel vernieuwt de provincie Antwerpen de Brialmontroute, zodat ze langs alle 8 
Brialmontforten loopt. Om de forten van de buitengordel te bereiken, organiseren we dit 
jaar geen speciale bewegwijzerde routes. Volg gewoon de fietsknooppunten. Pijlen leiden 
je van de knooppunten naar de forten en terug. 
Er komen suggestieroutes in het programma en op de website.  Of volg gewoon je inspiratie 
van het moment. Mooi meegenomen: je hoeft niet te betalen om mee te fietsen.
Surf snel naar de website http://www.fortengordel.be en stel je eigen programma samen!
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Geschiedenis
In het begin van de 19de eeuw maakte men zich zorgen over de landsverdediging.  
Om die bezorgdheid weg te nemen, bouwde men één grote vesting: Antwerpen als 
Nationaal Reduit met een Groote Omwalling (nu de R1) en een voorliggende fortengordel: 
de bakstenen Brialmontforten van 1 tot 8. Doordat de vuurkracht en reikwijdte van het 
geschut stelselmatig toenam, bleek reeds in 1870 dat deze fortengordel te dicht bij de stad 
lag om nog bescherming te bieden. Daarom werden stelselmatig nieuwe forten 
opgetrokken die verder van de stad lagen,  bestaande forten werden versterkt met beton en 
tenslotte werd in 1906 beslist om een nieuwe fortengordel met betonnen pantserforten en 
schansen rond Antwerpen op te trekken: de Buitenlinie. 
Voor meer info: zie www.simonstevin.org

PRACTISCHE INFO :
Wanneer:
Zondag 17 mei 2015 van 9u30 tem 17u30

Waar: 
In 19 forten rond Antwerpen

Meer info:
www.fortengordel.be

Beleidsverantwoordelijke:
Luk Lemmens, N-VA, gedeputeerde bevoegd voor gebiedsprogramma ‘Fortengordels rond 
Antwerpen’.
 
Voor strategisch project Fortengordels rond Antwerpen:
Kaat Mertens
T 03 240 66 47, M 0474 94 74 26
E kaat.mertens@provincieantwerpen.be
www.fortengordel.be
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4.6. Overleg Cultureel Erfgoed vzw

Persbericht             Overleg Cultureel Erfgoed vzw

Spreekbuis versterkt het Cultureel-Erfgoedveld: OVERLEG CULTUREEL ERFGOED vzw 
(OCE)

Belangenbehartiger voor de cultureel-erfgoedsector opgericht

Op 26 maart werd in Gent een formele belangenbehartiger voor de cultureel-erfgoedsector 
opgericht: vzw Overleg Cultureel Erfgoed, kortweg OCE. Dat klinkt als oké en daarmee is 
meteen de positieve inzet van deze krachtenbundeling voor de toekomstige ontwikkeling 
in het cultureel-erfgoedveld duidelijk. 

Met deze vzw krijgt de cultureel-erfgoedsector een representatieve spreekbuis, die opkomt 
voor de gezamenlijke belangen in de sector. In het platform werken alle deelsectoren – 
culturele archiefinstellingen, musea, erfgoedbibliotheken, expertisecentra cultureel 
erfgoed, organisaties volkscultuur, erfgoedcellen en coördinatie lokaal cultureel-erfgoed-
beleid – collegiaal en solidair samen. 

Het Overleg Cultureel Erfgoed wil bijdragen aan een duurzaam en transparant beleid, dat 
antwoorden geeft op actuele uitdagingen. Zo versterkt OCE, in dialoog met diverse 
overheden en in een constructieve afstemming met het steunpunt FARO, 
de maatschappelijke verankering, de zichtbaarheid, de diversiteit en de dynamiek die de 
cultureel-erfgoedsector het afgelopen decennium heeft gerealiseerd. 

Het verzamelde cultureel-erfgoedveld kwam al sinds 2009 regelmatig bijeen in het 
cultureel-erfgoedoverleg voor uitwisseling en om gezamenlijke standpunten te formuleren 
waar wenselijk of nodig. De minister van Cultuur en het Vlaams parlement uitten al 
eerder de wens om één aanspreekpunt te hebben voor overleg met de sector, naar analogie 
met bv OKO in de kunstensector of FOV in de sector sociaal-cultureel werk. In het recentste 
Cultureel-Erfgoeddecreet (2012) werd in die zin ook een hoofdstuk toegevoegd dat voorziet 
in de subsidiëring van een belangenbehartiger cultureel erfgoed (afdeling 3, art. 50). 
Met de oprichting van OCE is er nu een organisatie die voldoet aan de formele vereisten, 
opgelegd door het decreet.

Inlichtingen: 
Jorijn Neyrinck • 0478 72 23 01  • cultureelerfgoedoverleg@gmail.com
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4.7. Heemkundezondagen?

Vrienden ,
 
al een aantal jaren hebben wij getracht elk jaar in de maand juni bijzondere 
aandacht te vragen voor de Heemkunde bij wijze van inrichten van de 
Heemkundezondagen.
 
Dit gebeurde om ,naast de aandacht die anderen elders in het jaar vragen voor 
Monumenten en Erfgoed ,
en waaraan de meesten onder ons trouw hun medewerking verlenen ,
vaak met grote inzet , toch ook speciale aandacht te geven aan al die aspecten van
Heemkunde waar wij mee bezig zijn.
 
Tot nu toe hadden wij gevraagd die Heemkundezondagen te wijden aan een bepaald 
thema ,
vorig jaar nog “de Eerste Wereldoorlog “.

In de kwartiervergaderingen dit jaar werd besloten het thema over te laten aan elke kring
afzonderlijk. 
Dit omdat de voorbije jaren sommige verenigingen niet konden deelnemen
omdat zij in juni al wat anders hadden gepland.
 
Daarom nu deze vraag :

Met welke Juni-activiteit wenst uw kring aan de Heemkundezondagen deel te nemen
en tijdens welke zondagen van juni?

Wij zullen dan vanuit de koepel Heemkunde Gouw Antwerpen deze activiteiten globaal
ook ondersteunen.

Nu uw bericht nemen wij er verder met u contact over .

Stuur aub uw melding door aan het mailadres van de voorzitter 

lenhthuis@hotmail.com of in een briefomslag aan Ludo Helsen , Oude Geelsebaan 19 ,
2431 Laakdal.

Dank op voorhand
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4.2. Oproep

Betreffende de mededelingen van uw activiteiten

GRAAG op tijd mailen aub : info@krisvdb.be

Uw gegevens worden iedere maand opgenomen in de Gouwtijdingen indien u me deze 
op tijd doorstuurt...
MAAR er zijn er maar weinigen die dit doen!

mededelingen ten laatste in de VOORLAATSTE week van de maand,
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!


