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1. In Memoriam

In	  Memoriam	  Jef	  Verckens	  1948	  –	  2015	  
Anderhalve	  maand	  nadat	  Heemkunde	  Gouw	  Antwerpen	  Jef	  	  het	  deken	  –Van-‐	  Herck	  -‐eremerk	  
unaniem	  had	  toegekend	  en	  het	  hem	  plechtig	  had	  mogen	  overhandigen	  ,	  is	  Jef	  Verckens	  van	  ons	  
heengegaan.	  

Al	  twintig	  jaar	  bijna	  was	  hij	  de	  secretaris	  van	  onze	  vereniging	  en	  was	  hij	  een	  belangrijke	  schakel	  in	  
onze	  werking.	  Hij	  schreef	  niet	  alleen	  onze	  geschiedenis	  mee	  ,	  maar	  legde	  ook	  de	  brug	  van	  de	  ene	  
kant	  naar	  Heemkunde	  Vlaanderen	  en	  van	  de	  andere	  kant	  naar	  de	  locale	  heemkringen.	  Hij	  voelde	  zich	  
niet	  alleen	  overal	  thuis	  ,	  hij	  WAS	  ook	  overal	  echt	  thuis	  ,	  op	  alle	  niveau’s.	  

De	  begrafenisplechtigheid	  op	  9	  mei	  in	  de	  parochiekerk	  van	  Aartselaar	  was	  niet	  alleen	  aangrijpend	  ,	  
maar	  ook	  erg	  perfect	  aansluitend	  bij	  de	  persoonlijk	  van	  Jef.	  

In	  het	  evangelie	  kon	  er	  over	  niets	  beter	  verteld	  worden	  dan	  	  over	  de	  parabel	  van	  de	  drie	  mannen	  die	  
talenten	  hadden	  ontvangen	  en	  er	  heel	  veel	  ,	  veel	  ,	  of	  amper	  iets	  mee	  gedaan	  hadden.	  	  

Jef	  had	  veel	  talenten	  gekregen	  en	  had	  er	  ook	  heel	  veel	  mee	  gedaan.	  	  Dat	  was	  trouwens	  ook	  de	  rode	  
draad	  die	  door	  heel	  de	  afscheidsviering	  liep	  :	  de	  drie	  grote	  talenten	  van	  Jef	  :	  Zijn	  bedrijf	  ,	  zijn	  
zangtalent	  en	  zijn	  liefde	  voor	  de	  heemkunde.	  	  Met	  alle	  drie	  mocht	  hij	  méér	  dan	  gezien	  worden.	  

In	  onze	  volgende	  driemaandelijkse	  periodiek	  zullen	  wij	  uitvoerig	  op	  Jef	  Verckens	  en	  zijn	  carrière	  als	  
heemkundige	  terugkomen	  ,	  maar	  als	  opening	  van	  deze	  Gouwtijdingen	  willen	  wij	  ook	  allemaal	  even	  in	  
stilte	  aan	  hem	  terugdenken	  ,	  maar	  ook	  in	  grote	  dankbaarheid	  .	  Heel	  lang	  was	  hij	  onze	  trouwe	  
secretaris	  en	  heel	  lang	  zullen	  wij	  hem	  daarvoor	  dankbaar	  blijven.	  

Aan	  zijn	  lieve	  vrouw	  en	  aan	  zijn	  kinderen	  bieden	  wij	  ook	  hier	  nog	  eens	  onze	  gevoelens	  van	  
medeleven	  aan.	  

Bedankt	  ,	  Jef.	  

	  

L.H.	  
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2. Heemkundezondagen juni 2015

Zondag 7 juni 2015

Sint-Amands  : Molenmuseum , Kerkstraat 3
 Tentoonstelling :”2000 jaar malen : een erfenis”
                              Van 14.30u tot 18u

Beerse : Heemkundige kring De Vlierbes, Tempelhof , Bisschopslaan 1  
 Fototentoonstelling over 70 jaar Gidsen Sint-Rita
                               Van 10u tot 17u

Heist-op-den-Berg : Museum die Swane
 Tentoonstelling :”met de tijdscapsule  200 jaar terug” over de periode van 
 Napoleon en Willem de Eerste en de invloed van die tijd op ons.
                              Van 14 tot 18u

Hoboken : leden van de kring Hobonia leiden u rond in de 
 gerestaureerde parochiekerk n.a.v. de Open Kerkendag.

Merksem : Kon. Kring voor Heemkunde 
 Tentoonstelling :”Het bewaren waard.” Over Merksems erfgoed .
 Wat moeten wij bewaren en wat komt er soms in gevaar.
                              Van 13u tot 18u

Deurne : Heemkundige Kring Turninum
 Open-deurdag 
  Van 14 tot 17u

’s-Gravenwezel : Heemhuis “de drie Rozen” 
 Heemfeest met open cafetaria (drank en Kempisch eten) 
 met de tentoonstelling :”Variaties in Kunsttechnieken”.
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Zondag 14 juni 2015

Sint-Amands  : Molenmuseum , Kerkstraat 3
 Tentoonstelling :”2000 jaar malen : een erfenis”
                              Van 14.30u tot 18u

Kasterlee : Heemerf de Waaiberg :” Zomer op het heemerf”      
 Genieten en muziek in de boomgaard.
                               Van 13u  tot 18u

Rijmenam : ’t Brughuizeke , Dijk 10
 Tentoonstelling  “Waterloo, de ondergang van Napoleon                              
  Van 13u tot 18u

Poppel : Museum aan de grens in ’t Kaske  
 Grensoverschrijdende tentoonstelling : WO 1 : van twee kanten bekeken”
                            Van 14u tot 17u

Heist-op-den-Berg : Museum die Swane 
 Tentoonstelling : ”Met de tijdscapsule 200 jaar terug “ over de periode van 
 Napoleon en Willem de Eerste en de invloed van die tijd op ons.
                              Van 14u tot 18u

Westerlo : Streekmuseum van de Zuiderkempen, st.-Michielsstraat 2 , Oevel
 Tentoonstelling “Gewogen en te licht bevonden” over wegen 
  Van 14 tot 17u

Lint: Heemkundige Kring Eugeen Goeyvaerts  
 Opendeur en opening van de tentoonstelling : “Lint op de velo”
 nav. de Ronde van Frankrijk. Het topbier Den Aker is ook verkrijgbaar.
  Van 13 tot 17u

Deurne : Heemkundige Kring Turninum
 Opendeurdag
  Van 14 tot 17u
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Zondag 21 juni 2015

Beerzel en Heist :  Domein Ter Speelbergen, Peredreef
 Traditioneel midzomerfestival met volksmuziek door Westelfolk en 
 Circo Maximo. Brood vanuit het eigen bakhuis.
                              Van 14.30u tot 18u

Sint-Amands  : Molenmuseum , Kerkstraat 3
 Tentoonstelling :”2000 jaar malen : een erfenis”
                              Van 14.30u tot 18u

Hemiksem : Sint-Bernardusabdij : in het Tegelmuseum
 de Gilliotmarkt
                               Van 10u  tot 18u

Rijmenam : ’t Brughuizeke , Dijk 10
 Tentoonstelling  “Waterloo 1815, de ondergang van Napoleon                              
  Van 13u tot 18u

Heist-op-den-Berg : Museum die Swane 
 Tentoonstelling : ”Met de tijdscapsule 200 jaar terug  “over de periode van 
 Napoleon en Willem de Eerste en de invloed van die tijd op ons.
                              Van 14u tot 18u

Westerlo : Streekmuseum van de Zuiderkempen, st.-Michielsstraat 2 , Oevel
 Tentoonstelling “Gewogen en te licht bevonden” over wegen 
  Van 14 tot 17u
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Zondag 28 juni 2015

Sint-Amands  : Molenmuseum , Kerkstraat 3
 Tentoonstelling :”2000 jaar malen : een erfenis”
                              Van 14.30u tot 18u

Schelle :  Heemmuseum Bystervelt, Peperstraat 48
 Thema-tentoonstelling Netsake
                               Van 14u  tot 18u

Rijmenam : ’t Brughuizeke , Dijk 10
 Tentoonstelling  “Waterloo 1815, de ondergang van Napoleon                              
  Van 13u tot 18u

Heist-op-den-Berg : Museum die Swane 
 Tentoonstelling : ”Met de tijdscapsule 200 jaar terug  “over de periode van 
 Napoleon en Willem de Eerste en de invloed van die tijd op ons.
                              Van 14u tot 18u

Westerlo : Streekmuseum van de Zuiderkempen, st.-Michielsstraat 2 , Oevel
 Tentoonstelling “Gewogen en te licht bevonden” over wegen 
  Van 14 tot 17u
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3.3. Gouwtijdschrift
Vier nummers van het Gouwtijdschrift. 200blz. heemkundige bijdragen.

3.1. Gouwtijdingen

Maandelijks gratis digitale Gouwtijdingen : mededelingen, kringactiviteiten, weetjes.

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

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

3.4. 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

3.2. Mededeling kringactiviteiten

Deze kunnen in de Gouwtijdingen worden aangekondigd als de gegevens worden 
meegedeeld aan : info@krisvdb.be ten laatste in de laatste week van de maand voor de 
activiteit plaatsvindt.
b.v. activiteiten in juli 2015: 
 mededelen ten laatste in de VOORLAATSTE week van juni 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!

3. Vriendelijke geheugensteuntjes
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3.6. Webstek Heemkunde Gouw Antwerpen

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

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

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

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

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

ZIE OP DE OPENINGSBLADZIJDE WEBSTEK HKGA : DRINGENDE GEGEVENS.

3.5. Bijkomend abonnement Gouwtijdschrift

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

Als geschenk aan belangstellende kennissen.



4.1. Themakring Molenmuseum Sint-Amands

4.2. HK Taxandria - Turnhout

4.3. HK ‘t Hoefyser - Rijmenam

4.4. HK Rijkevorsel

4.5. Den Crans - Borgerhout

4.6. HK Turninum - Deurne 

4.7. HK Kontich

4.8.  HK Heymissen - Hemiksem

4.9. HK Gitschotelbuurtschap - Borgerhout

4.10. HK Kasterlee-Lichtaart - Tielen

4.11. HK Vaertlinck - Willebroek

4.12. HK De Drie Rozen - ‘s Gravenwezel

4.13. HK Eugeen Goeyvaerts - Lint

4.14. HK Hobuechen 1135 vzw - Hoboken

4.15. HK Scella - Schelle

4.16. HK De Vlierbes - Beerse

4.17. HK Aartselaar

4.18. HK Ter Speelbergen - Heem - dr. Jozef Weyns - Beerzel
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4. Heemkunde Gouw Antwerpen lééft
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4. Heemkunde Gouw Antwerpen lééft

4.1.  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

Deelnemer Heemkundezondagen
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4.2. 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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4.3.  HK  ‘t Hoefyser - Rijmenam

Hierbij onze aankondiging voor de opening  van onze musea:

 

’t Smiske, Hoogstraat 52A, 2820 Rijmenam

Tentoonstelling: “ERVEN …”

Heemkring ’t Hoefyser bestaat dit jaar 50 jaar. De tentoonstelling geeft een overzicht van wat 

onze kring gedurende deze 50 jaar geërfd heeft:  speciale voorwerpen, kleding, foto’s, 

postkaarten, maar vooral vele oude akten uit familiearchieven van Rijmenam.

Ook opeenvolgende verervingen van de oudste brouwerij van ons dorp wordt voorgesteld.

Opening op zondag 28 juni en verder elke zondag t.e.m.30 augustus van 14u tot 20u.

’t Brughuizeke, Dijk 10,2820 Rijmenam

Tentoonstelling: “WATERLOO 1815, DE ONDERGANG VAN NAPOLEON”

Welke invloed had de Franse tijd op onze bevolking? Napoleon bracht ons onder frans bewind, 

hij veranderde onze ganse samenleving en voerde tal van nieuwe zaken in, die we nog steeds 

gebruiken.

Opening op heemkundezondag, 14 juni  van 13u-18u 

en verder elke zondag  t.e.m. 13 september, Openmonumentendag, telkens van 13u-18u.

Deelnemer Heemkundezondagen.
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4.4. 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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4.5. Den Crans - Borgerhout
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4.6. HK Turnium - Deurne

Hier enig nieuws over onze heemkring en het museum dat er bij hoort :

· Tijdschrift n°2 is in voorbereiding en krijgt een uitgebreid deel in verband met onze 
Erfgoeddag , de Heemkundezondagen en Open Monumentendag die allen in het kader 
staan van “Het Erf – Deurne Dorp land- en tuinbouwdorp-geschiedenis-planten-gereed-
schappen en mensen .“ 
De ganse voortuin is omgevormde tot een “erf “ met tal van groenten, kruiden en bloemen 
tot zelfs aardappelen van een vergeten ras . 
Groeien dat ze doen! 
De bijhorende brochure is tweedelig , per deel kost ze slechts 1 euro en 
samen 1,5 euro, je zou voor minder. 

· Er zijn nog altijd vrijwilligers te kort om het Volksmuseum op zaterdag en zondag 
open te houden en medewerkers voor het onderhoud van de 
collecties en nazicht van het depot zijn ook welkom . In het laatste geval wordt wel veron-
dersteld dat zij kennis van zaken hebben.

· Het schoolprogramma “Dat is zo 1900 “ dringt blijkbaar onvoldoende door tot 
het onderwijs ondanks de verstrekte informatie, zelfs via de Cultuurantennes .

·  Er zijn nog steeds gesprekken in de gang met de leden van het districtscollege en 
het bestuur over de toekomst van het Volksmuseum, dat door hen als “behorend tot de 
schatten van Deurne” wordt gerekend . 
We hopen op een positieve evolutie in de nabije toekomst. 

· We hebben een voorstel klaar tot bescherming van het oudste gedeelte van het 
Antwerp Stadion dat een voorbeeld is van de modernistische stroming in de architectuur 
wat betonnen skeletbouw betreft, in feite een onrechtstreekse tegenhanger van de 
Boerentoren die een stalen skelet heeft. Alleen is het stadion in veel slechtere toestand .

· De poort van Boterlaar is terug opgebouwd, weliswaar niet op juist dezelfde 
plaats maar toch goed. Ook hiervoor heeft Turninum zijn bijdrage geleverd zoals enkele 
jaren geleden voor de bescherming van de bibliotheek in “brutalistische betonbouw” van 
Jules De Roovere op Te Cauwelaerlei en voor de bescherming van het oude gemeentehuis 
van architect E. Gife op Cogelsplein. 
Turninum speelt nog steeds “waakhond” in Deurne wat ons erfgoed betreft en is nu weer in 
gang voor de Schijnvallei tussen de brug en Schijnpoort naar aanleiding van de geplande 
werken in kader van Oosterweel en Ringland. Ook daar mag geen geschiedenis verloren 
gaan, we ontdekten er in de zeventiger jaren al bewoning uit de 9° en 10° eeuw .

Deelnemer Heemkundezondagen.
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4.7. HK Kontich
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4.8. HK Heymissen - Hemiksem

Deelnemer Heemkundezondagen

Zondag 21 juni 2015

Hemiksem : Sint-Bernardusabdij : in het tegelmuseum
 de Gilliotmarkt
                               Van 10u  tot 18u
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4.9. HK Gitschotelbuurtschap - 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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Zaterdag 26 september 2015: Busreis naar het Kasteel De Haar en Utrecht
 
07:00 – 07:30 : verzamelen op de opstapplaats Borsbeekbrug  tegenover het vroegere 
postgebouw autocar van de firma Lauwers
 
09.30 - 11.00 Kasteel De Haar (rondleiding): 
Kasteel de Haar is het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland.
We bezoeken het kasteel onder begeleiding van een deskundige gids en leren alles over de 
wereld van weelde waarin de baronale familie leeft. 
De rondleiding over het reilen en zeilen tijdens de septemberbewoning van het kasteel door 
de baronale familie, uitgebreid.
De gids vertelt u over de geschiedenis van de kapel, de gebrandschilderde ramen en de rijk 
gedecoreerde grafmonumenten.
 
12:00 – 13:15: lunch (inbegrepen in de prijs, exclusief de drank)
Brioche, stokbrood, boerenbrie,  bayonneham, gemarineerde zalm, uiensoepje

13:15 -  15:00 : vrije tijd
Rustig de stad  verkennen in ongeveer 1 uur 45 minuten.
Volgens vrije keuze :
* Zelf te doen, dus eigen gids spelen, aan de hand van een stadsplannetje dat zal ter 
beschikking gesteld worden. Best gaan langs ‘de’ Hotspots van Utrecht: zoals de Dom, de 
grachten, de werven, de kerken en leuke steegjes.
* Of wandelen met “vrijwillige” gids Max Carette, die een rondwandeling zal leiden voor 
een “beperkte” groep en wat bijbehorende historische informatie zal  geven over Utrecht.

15:00 -16:00 : geleid bezoek Museum Speelklok
Museum Speelklok heeft met ruim 11.000 stukken de grootste collectie automatisch 
spelende muziekinstrumenten ter wereld. Tijdens uw bezoek aan dit vrolijke en muzikale 
museum wordt u getrakteerd op een rondleiding. 
De kleinste speeldoosjes en de grootste dansorgels worden live aan u gepresenteerd.
Maar ook het konijntje uit de kool, de spookpiano en de Vioolspeler zullen uw 
verwondering opwekken. Van gigue tot wals, van klassiek tot house. 
Allemaal te vinden in de onlangs totaal verbouwde middeleeuwse Buurkerk.
Het bezoek aan het museum kan niet vroeger wegens andere groepen.

16:00 – 17:00: vrije tijd 
 
Prijs:  50 euro 
(alles inbegrepen behalve drankjes tijdens de lunch/drinkgeld chauffeur).
De vereniging legt 10 euro op uit de kas om jullie deze mooie uitstap te kunnen aanbieden.

Inschrijvingen: voor 12 september bij Geert Janssens: 03/236.34.13 of 
janssens.geert1@hotmail.com

Men kan het bedrag overmaken op de bankrekening BE56 4026 0965 4188 van 
Gitschotelsbuurschap met vermelding “Busreis Utrecht”

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

Gouwtijdingen:	  ziehier	  de	  activiteiten	  in	  juni	  2015	  van	  HK	  Kasterlee-‐Lichtaart-‐Tielen:	  
	  	  
di 2 juni  Open documentatiecentrum – Gemeentehuis Tielen 
  19 tot 21 uur (info 014 55 15 77) 
do 11 juni Open documentatiecentrum – Gemeentehuis Tielen 
  14 tot 16 uur (info 014 55 15 77) 
zo 14 juni Levend Heemerf 13 tot 18 u.  Zomer op het heemerf - Demonstratie broodbakken –    
  muziek door The Vickings op het openluchtpodium – buitentap van de biervereniging 

(info 014 85 07 68)  
di 16 juni Open documentatiecentrum – Gemeentehuis Tielen 
  19 tot 21 uur (info 014 55 15 77) 
do 18 juni Bestuursvergadering 19 u. – Gemeentehuis Tielen 
  (info 014 85 07 68) 
do 25 juni 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 
 
 

Deelnemer Heemkundezondagen.



	  
	  

OPENINGSDAGEN	  EN	  UREN	  
DOCUMENTATIECENTRUM	  2015	  
	  
Centrum	  Jan	  Van	  Winghe,	  Capt.	  Trippstraat	  33	  te	  2830	  Willebroek,	  lokaal	  17	  (1ste	  verdieping).	  
	  
Het	  documentatiecentrum	  	  “Fonds	  Gust	  Van	  Auwenis”	  is	  geopend	  op	  volgende	  dagen	  en	  uren.	  
	  
	  
2015	  
	  
Januari	  2015	   	   	   zaterdag	  10	  en	  24	  van	  9	  tot	  12	  uur.	  
	  
Februari	  2015	   	   	   zaterdag	  14	  en	  28	  van	  9	  tot	  12	  uur.	  
	  
Maart	  2015	   	   	   zaterdag	  14	  en	  28	  van	  9	  tot	  12	  uur.	  
	  
April	  2015	   	   	   zaterdag	  11	  en	  25	  van	  9	  tot	  12	  uur.	  
	  
Mei	  2015	   	   	   zaterdag	  9	  en	  23	  van	  9	  tot	  12	  uur.	  
	  
Juni	  2015	   	   	   zaterdag	  13	  en	  27	  van	  9	  tot	  12	  uur.	  
	  
Juli	  2015	   	   	   GESLOTEN	  (op	  aanvraag	  kan).	  
	  
Augustus	  2015	   	   	   GESLOTEN	  (op	  aanvraag	  kan).	  
	  
September	  2015	   	   zaterdag	  12	  en	  26	  van	  9	  tot	  12	  uur.	  
	  
Oktober	  2015	   	   	   zaterdag	  10	  en24	  van	  9	  tot	  12	  uur.	  
	  
November	  2015	   	   zaterdag	  14	  en	  28	  van	  9	  tot	  12	  uur.	  
	  
December	  2015	   	   zaterdag	  12	  van	  9	  tot	  12	  uur.	  
.	  
	  
Raadpleeg	  regelmatig	  onze	  website:	  www.vaertlinck.be	  
	  
	  
Inlichtingen:	  René	  Pattyn:	  e-‐mail:	  rene.pattyn@telenet.be	  
Bij	  problemen:	  GSM:	  0477	  266	  537	  
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4.11. 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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4.12. HK De Drie Rozen - ‘s Gravenwezel

- 7 juni 2015 : Heemfeest met open cafétaria (drank en kempisch eten )
                                       met tentoonstelling “ Variaties in Kunsttechnieken “

- 23 juni 2015 : bezoek stadhuis Antwerpen.

Deelnemer Heemkundezondagen.
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4.13. HK Eugeen Goeyvaerts - Lint

    
                                 
 
 
 
 
                HEEMKUNDIGE KRING 
         EUGEEN GOEYVAERTS v.z.w.                     
                           2547  LINT   
               www.heemkringlint.net                                             
 
 
 
 
 
Zondag 12 april en zondag 10 mei opende de heemkundige kring Eugeen Goeyvaerts v.z.w. 
Lint zijn deuren voor de traditionele open-deur-dagen anno 2015. 
Wij mochten telkens meer dan tweehonderd bezoekers verwelkomen. Onze musea Den 
Aker, De Roskam en De Ploeg kenden een grote belangstelling, vooral van “nieuwe” 
bezoekers, mensen die voor de eerste keer afzakten naar De Oranjerie in het gemeentepark 
van Lint. 
Ook in de tuin met oude en vergeten groenten en kruiden kon men bij wijze van spreken over 
de koppen lopen. De aanplant van oorlogsgroenten (speciale aardappelrassen zoals gate, 
amandine, pompadour, corne de gatte …), ui, bonen, kolen, rapen, … kende heel veel 
belangstelling. 
 
Op het laatste  perceel zijn nu campanula’s aangeplant in samenwerking met Natuurpunt 
Lint, dit om een uitstervende wilde bijensoort een kans te geven. 
 
Kortom, elke tweede zondag van de maand -van april tot oktober- kunnen van 13u tot 18u de 
musea en tuin bezocht worden, onder begeleiding van deskundige gidsen (Oranjerie, 
gemeentepark Lint). 
Het bezoek kan afgesloten worden met een dubbele pannenkoek of met een lekker biertje, 
bijvoorbeeld het huisbier Augustijn (bruin, blond of grand cru). 
 
De actie  “bier van de maand” was in april en mei een succes.  
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 stond  “Zundert” op de kaart.  Dit was een Nederlands trappistenbier, gebrouwen in 
de brouwerij De Kievit van de abdij Maria Toevlucht in Zundert met ATP-logo (Authentic 
Trappist  Product) het 10de trappistenbier in de wereld, naast  Westmalle, Westvleteren, 
Orval, Chimay, Rochefort, Achel, Stift Engelszeil (Oostenrijk), Spencer (USA) en La Trappa 
(Nederland). 
Enkele weken geleden kreeg de abdij Tre Fontane uit Rome ook het label van trappist voor 
hun bier “Tre Fontane”. Een bier van 8,5 % alcohol, gekruid met eucalyptus. Het totaal aantal 
authentieke trappisten komt hiermee op 11. Echter de abdij brouwt jaarlijks maar 1000 
hectoliter en het bier is enkel te koop in hun abdij en in enkele horecazaken in Rome … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deelnemer Heemkundezondagen.
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Op 10 mei (tweede open-deur) stond 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. 
 
Op 14 juni staat Gouden Carolus Hopsinjoor op de kaart. Een stevig bier om de zomer 
mee te verwelkomen. 
 
Ook het  experiment met digestaat in de moestuin kan op ruime belangstelling rekenen. 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 landbouwfaculteiten van de universiteiten in Gent en Leuven onderzochten de 
bemestingseigenschappen van digestaat en wezen recent op de interessante 
eigenschappen. 
 
De kring werd 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. 
 
Op 14 juni wordt ook de tentoonstelling “Lint op de velo” geopend. Dit o.a. naar 
aanleiding van het feit dat de ronde van Frankrijk dit jaar start in Boechout, een 
deelgemeente van Lint … ;-) 
Veel unieke documenten van Lintse fietshelden, en uitzonderlijke fietsen worden 
tentoongesteld. 
 
Op 31 mei neemt de kring ook deel aan het initiatief “Parkdag”, georganiseerd door de 
gemeente Lint. Den Aker en de heemtuin zijn dan open van 14 u tot 18 u en om 14 u start 
een gegidste wandeling langs het Eugeen Goeyvaertswandelpad (start aan Den Aker, 
Oranjerie gemeentepark Lint). 
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4.14. HK Hobuecken 1135 vzw - Hoboken

Agenda  -     Alle activiteiten gaan door in onze lokalen

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

Maandag 7 september 2015 : 19.30 uur

Algemene Vergadering

Voordracht door Ivan Derycke :

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

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

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

Maandag 7 december 2015 : 19.30 uur

Algemene Vergadering 
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4.15. 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.

 

 

Peperstraat 48   2627 Schelle 
 

THEMA TENTOONSTELLING 

Netsuke  

  
 

   Zondag 31 Mei  2015 van 14.00 U tot 17.00 U. 
        Zondag 28 Juni  2015 van 14.00 U tot 17.00 U. 

( INKOM GRATIS ) 

Deelnemer Heemkundezondagen.
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   Zondag 31 Mei  2015 van 14.00 U tot 17.00 U. 
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4.16  HK De Vlierbes - Beerse

‘Vlimmeren in een notendop’ 
Jan Oostvogels 

Samen met het 37e jaarboek van De Vlierbes zal  in oktober 2015 ook een afzonderlijk boek 
uitsluitend over Vlimmeren verschijnen, onder auspiciën van heemkundige kring De Vlierbes, met 
de steun van de Vlaamse Overheid, en Erfgoedcel Noorderkempen. 

Een Vlimmerse notendop van 330 blz. in kleurendruk, meer dan 250 foto’s, in boekformaat zoals 
De Vlierbes 15,5 x 23,5 cm. Ludo Helsen, eregedeputeerde van de provincie Antwerpen en 
voorzitter van Heemkunde Vlaanderen Gouw 
Antwerpen schreef het voorwoord.  In zes 
hoofdstukken beleef je Vlimmeren in de 20e eeuw:     
1. Folklore en tradities 2. Vlimmerse personen            
3. Vlimmerse straten en landschappen  4. Vlimmerse 
verenigingen 5. De Vlimmerse parochie met zijn kerk 
en St.-Quirinusverering 6. Index van publicaties over 
Vlimmeren. Het boek is een verzameld werk van meer 
dan 35 jaar publicaties over Vlimmeren in het tijdschrift 
van de heemkundige kring. Het bevat een schat aan 
informatie over de geschiedenis van Vlimmeren tot 100 
jaar geleden. De foto’s van de vier honderdjarigen, vijf 
missionarissen, zes parochiepastoors, 30 oude 
Vlimmerse prentkaarten enz. Het is onmogelijk om kort 
al de 165 artikels te vermelden, doch belangrijk zijn de 
Vlimmerse bijnamen, oorlogsbommen op Vlimmeren, 
25 Vlimmerse cafés, 27 Vlimmerse winkels, 
familietradities bij smid Vosters, de peggers, de imkers, 
muzikanten, kaartspelers en kerkzangers. Interessant 
zijn de Vlimmerse straatnamen, veld- en akkernamen, 
familiestambomen,  100 jaar onderwijs, molens en 
waterburchten, missies en processies en de historische 
omschrijving van de Sint-Quirinusverering als dorpspatroonheilige met een reputatie . De oudste 
Vlimmerse verenigingen met de Sint-Sebastiaansgilde, de schutters van Moed en Volharding  en 
de fanfare De Kempengalm brachten Vlimmeren bij het begin van de 20e eeuw tot leven. Het boek 
bevat een schat aan informatie om elke schoolopdracht over Vlimmeren vlot neer te schrijven. 
Wist je dat er reeds 119 artikels over Vlimmeren gepubliceerd werden in de jaarboeken van De 
Vlierbes op meer dan 2000 blz.! Raadpleeg eenvoudig de index in dit boek, met een rechtstreekse 
verwijzing waar je alle info over Vlimmeren kan terugvinden.  

Heb je interesse in dit boek en wil je zeker zijn van een exemplaar, reserveer dan graag vóór 10 
augustus via mail aan jan.oostvogels@telenet.be , of via een seintje aan de auteur Jan 
Oostvogels, Hei-ende 39, 2340 Vlimmeren, ofwel via tel. 03.312.16.19 . In het weekend van 10 en 
11 oktober 2015 kan je over uw boek beschikken in het heemkundig museum Tempelhof te 
Beerse, of ten huize mits de som van 20 € te betalen bij afhaling.  
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uitgiftekantoor 2340 BEERSE 1 
P 708527 

Uitnodiging 
    Uit de fotoalbums van de gidsen 

Sint-Rita Beerse 

DRIEMAANDELIJKS CONTACTBLAD 
ZESENDERTIGSTE JAARGANG NR. 141 

mei 2015 

Verantwoordelijke uitgever: 
Leo Dignef, Berenlaan 16 

2340 BEERSE 
Contact: tel. 014 61 28 74 

zondag 7 juni 2015 van 10 tot 17 uur 
in de raadzaal van Tempelhof, Bisschopslaan 1, Beerse 

 
Op de 7e ‘Heemkundedag’ van Heemkunde Gouw Antwerpen roepen wij met een fototentoon-
stelling herinneringen op aan de gidsen Sint-Rita in Beerse, die hun 70-jarig bestaan vieren. 
 
Wij hopen vele oud-gidsen te ontmoeten. Met hun foto’s, documenten en anekdoten willen wij in 
2016 de geschiedenis van deze jeugdbeweging in een jaarboekartikel reconstrueren. 
 
Op zondag 7 juni zijn ook Heemkundig Museum Tempelhof en het museumcafé open. 
 
Gratis toegang.  Iedereen van harte welkom. 

Deelnemer Heemkundezondagen.

jaargang 36 nr. 141  www.devlierbes.be  3 

Avondmarkt vrijdag 12 juni 2015 
 
Ons ‘dobbelewitjesrad’ met speelgoed zal weer draaien op de avondmarkt. Je doos vlierbollen 
van Kapellekensmarkt is ondertussen bijna leeg. Je kan je voorraad aanvullen op de avond-
markt in Beerse op vrijdag 12 juni. En weer of geen weer, een Beers Vlierke kan er altijd in. Wil 
je intekenen voor ons jaarboek 2015 of oudere jaargangen aankopen? Dat alles kan bij de 
stand van De Vlierbes op de avondmarkt. 
 

Roefel zaterdag 27 juni 2015 
 
Zoals de voorbije jaren neemt heemkundige 
kring De Vlierbes ook dit jaar weer deel aan 
Roefel. Ons thema is: “Waar kom ik van-
daan?” In het documentatiecentrum De Vlier-
bes aan de Boudewijnstraat 18 staan onze 
medewerkers van 10 tot 12 uur klaar om kin-
deren van 6 tot 12 jaar te ontvangen. Samen 
met onze familiekundigen zoeken zij antwoor-
den op onder meer de volgende vragen: Wat 

betekent mijn familienaam? Waar komen mijn 
voorouders vandaan? Wat vind ik in parochie-
registers? … 
Kinderen die de naam, de geboorteplaats en 
geboortedatum van hun ouders en grootou-
ders meebrengen, zullen al vlug een boeiende 
reis doorheen hun familieverleden kunnen 
maken. De kinderen hoeven geen afspraak te 
maken. 

 
30 000e Last Post op 9 juli 2015 

 
Op 9 juli 2015 neemt de brandweer van Beerse 
deel aan de “Ode aan de Ode” naar aanleiding 
van de 30 000e Last Post die dan om 20 uur 
onder de Menenpoort in Ieper geblazen wordt. 

Bij die gelegenheid wordt in de brandweerka-
zerne aan de Bisschopslaan ook onze tentoon-
stelling “Post van het front in 1914-1918” opge-
steld. 
 
Gone West, het culturele herdenkingspro-
gramma WO I van de provincie West-Vlaande-
ren, organiseert ter ere van deze gebeurtenis, 
samen met de Last Post Association en inten-
dant Wim Opbrouck, de “Ode aan de Ode” in 
brandweerkazernes en andere verzamelplaat-
sen overal ter wereld. Sinds 1928 organiseert 
The Last Post Association in Ieper elke avond 
een plechtigheid onder de Menenpoort als eer-
betoon aan de gesneuvelden van de Eerste 
Wereldoorlog. Traditioneel worden hun klaroe-
ners gerekruteerd bij de lokale brandweer en 
dragen zij dus ook het brandweeruniform. 

 
 

Knobbeltang 
 
In tijdschrift nr. 4/2014 van Heemkunde Gouw 
Antwerpen publiceerde Staf Bleeckx de foto 
van een tang met op het handvat “Patent Co-
lumbus” met de vraag: “Wie kent dit voorwerp?” 
Ons bestuurslid Peter Braeken reageerde 
hierop in tijdschrift nr. 1/2015 met het ant-
woord: “Dit is een knobbeltang. Ze wordt ge-
bruikt voor het uitrekken van het leder van een 
schoen ter hoogte van een ‘hallux valgus’, een 
knobbel op de voet ter hoogte van de grote 
teen. Het toestel is nog steeds in de handel en 
wordt nog gebruikt door schoenmakers.” 

De klaroenblazers van de brandweer van Beerse bij het 
heldenmonument in 2010. 
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4.17. 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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4.18. vzw Speelbergen-Heem-dr. Jozef Weyns
  - Beerzel (Putte)

Persbericht	  Ter	  Speelbergen	  

Midzomerfestival	  21	  juni	  2015	  

	  

	  

Op	  zondag	  21	  juni	  bruist	  het	  weer	  van	  de	  activiteiten	  op	  de	  site	  van	  Ter	  Speelbergen.	  Het	  jaarlijkse	  
midzomerfestival	  zorgt	  ook	  nu	  immers	  voor	  een	  ontspannende	  namiddag	  vol	  muziek	  en	  andere	  
sfeermakers.	  Zo	  brengen	  vanaf	  14u30	  de	  groepen	  Westel	  Folk	  en	  Circo	  Maximo	  elk	  een	  optreden	  met	  
volksmuziek	  van	  de	  bovenste	  plank.	  Meezingen,	  een	  dansje	  wagen	  of	  gewoon	  genieten	  is	  de	  
boodschap.	  

Westel	  Folk	  zijn	  de	  trouwe	  volksmuziekgasten	  op	  dit	  festival	  en	  brengen	  volksmuziek	  die	  herinnert	  
aan	  de	  volksfeesten	  van	  weleer.	  Ze	  koesteren	  de	  oude	  muziek,	  tradities	  en	  erfgoed,	  én	  brengen	  die	  
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repertoire	  bestaat	  uit	  folk	  (Ierland,	  Schotland,	  Estland,	  Hongarije,...)	  die	  ze	  op	  hun	  eigen	  manier	  
combineren.	  Hun	  invloeden	  zijn	  nogal	  "on"-‐folk	  (rock,	  dance,	  klassiek,...)	  net	  zoals	  de	  combinatie	  van	  
hun	  instrumentarium	  niet	  typisch	  is	  voor	  de	  folkmuziek	  	  (doedelzak,	  viool,	  gitaar,	  bas,	  càjon,	  ukelele,	  
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zorgt	  in	  de	  authentieke	  bakoven.	  Verder	  worden	  de	  dorstige	  en	  de	  hongerige	  bezoekers	  voorzien	  van	  
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Meer	  info:	  www.ter-‐speelbergen.be	  

	  	  

	  

	  

	  

	  	  



Domein Ter Speelbergen : zondag 21 juni  Midzomerfestival -  van 14u30 tot 18u 

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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Deelnemer Heemkundezondagen.
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5. Mededelingen

5.1. Schepenregisters Schoten
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5.2. Tentoonstelling RIP
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5.3. Symposium Julia Margaret Cameron 

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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Aan de leden van de Historische Vereniging Brabant 
 
 
 
 
 
‘s-Hertogenbosch, mei 2015 
Betreft: uitnodiging collegetour 
 
 
 
Geachte leden, beste vrienden,  
 
De Historische Vereniging Brabant (HVB) nodigt u uit deel te nemen aan de Collegetour door 
Brabant, die zal plaats vinden op zaterdag 13 juni 2015 in de regio West Brabant.  
 
Deze eerste studiereis van dit jaar met colleges op locatie zal in het teken staan van ons jaarthema 
2015: de geschiedenis van mobiliteit en vervoer in Brabant door de eeuwen heen. Onder leiding 
van Joss Hopstaken, gemeentearchivaris van Roosendaal, wordt er die dag per touringcar een 
bezoek gebracht aan o.a. het spoorwegstationscomplex in Roosendaal, de Steenbergse haven, het 
sluizencomplex Beneden Sas in De Heen en de Kaai, het oude havenkwartier van Bergen op 
Zoom. Ook zult u op deze dag nader kennis kunnen maken met de activiteiten van HKK De Vrijheijt 
van Roosendale, Akkermans Leisure & Sport en de Stichting Industrieel Erfgoed Bergen op Stoom.  
 
 
PROGRAMMA 
 
09.30 uur Samenkomst in Klooster Mariadal    
(vanaf)  Adres: Vincentiusstraat 5 4701 LM Roosendaal. 
 
10.00 uur Welkomstwoord en ontvangst door Heemkundekring De Vrijheijt van Rosendale.  
 
10.10 uur Inleiding verzorgd door Marius Broos, actief onderzoeker en kenner van de  
  spoorweghistorie van West Brabant, onder de titel: Roosendaal: een   
  spoorwegknooppunt als ’s lands voorportaal naar het Zuiden.  
 
11.00 uur Bezoek (te voet) aan het NS Station Roosendaal, het Seinhuis en de   
  Locomotiefloods. Rondleiding verzorgd door Luc Zwegers, oud-machinist NS en 
  voorzitter van Post B, vereniging van modelspoorbouwers in Roosendaal.  
 
12.00 uur Vertrek touringcar naar sluizencomplex Beneden Sas in De Heen  
  Rondleiding sluizencomplex en lunch in Café Restaurant Beneden Sas.  
  Namens Akkermans Leisure & Sport zal Jeroen Akkermans spreken over de  
  historie  en restauratie van dit complex en de totstandkoming van de onderneming.  
 
14.00 uur Vertrek touringcar via Steenbergen naar de Kaai in Bergen op Zoom. 
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15.00 uur Ontmoeting met de Stichting Industrieel Erfgoed Bergen op Stoom.  
  Inleiding verzorgd door Marc van der Steen en Gerrit Groeneweg, beiden auteurs 
  van de recente publicatie Bergen op Weg, een driedelig boekwerk met studies en 
  essays over het transport en de logistiek in en rond Bergen op Zoom. Daarna  
  rondleiding (te voet) door de oude haven en directe omgeving.  
 
17.00 uur Afsluiting programma (met afscheidsdrankje) 
17.30 uur Vertrek touringcar naar NS-Station Roosendaal (aankomst ca. 18.00 uur) . 
 
Wilt u zich als deelnemer aanmelden, dan moet u dat doen vóór zaterdag 6 juni 2015 per e-mail 
(secretaris@hvbrabant.nl ) of schriftelijk (adres: Historische Vereniging Brabant, Postbus 1325, 
5200BJ  ’s-Hertogenbosch). Wij raden u aan dat snel te doen, want het aantal beschikbare plaatsen 
in de bus is beperkt. De deelnamekosten bedragen € 35, - per persoon voor leden en degene die 
hem of haar die dag vergezelt, en € 40, - per persoon voor niet-leden.  
 
Het verschuldigde bedrag gelieve u over te maken naar bankrekening: NL08 INGB 0004 7767 38 
t.n.v. Historische Vereniging Brabant, o.v.v. “Collegetour West Brabant 2015”. De aanmeldingen 
worden gehonoreerd in de volgorde van ontvangst van de betalingen.  
 
Van harte welkom bij de collegetour op zaterdag 13 juni 2015 in West Brabant !  
 
Met vriendelijke groet, 
bestuur van de Historische Vereniging Brabant, 
 
 
Willem van der Staak, voorzitter 
Ria de Folter, secretaris / penningmeester. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota Bene 
 

 De afstand van NS Station Roosendaal naar Catharinadal bedraagt ca. 700 m (ca 5 min 
lopen). 

 Voor wie met de auto komt: naast het NS-station bevindt zich een P&R parkeerterrein.  
 De Stg Industrieel Erfgoed Bergen op Stoom heeft voor de HVB een bijzondere aanbieding 

in petto. Voor de deelnemers aan de collegetour is de driedelige boekenset Bergen op 
Weg, 852 pagina’s, die dag verkrijgbaar voor € 35, - (€ 10, - korting op de reguliere 
verkoopprijs). Ter plekke contant en met gepast geld af te rekenen.  

 De tweede en tevens laatste collegetour van dit jaar zal plaats vinden op zaterdag 10 
oktober 2015 en zich afspelen in de regio Midden Brabant (’s -Hertogenbosch – Veghel – 
Helmond). Houd in uw agenda deze dag daarvoor vrij.  
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5.5. Tentoonstelling kinderwagens Mortsel

Van 13 juni tot en met 1 augustus
Statielei 26 - 2640 Mortsel

Mis de kans niet om deze unieke privécollectie te bewonderen!

Bezoekuren
Donderdag, vrijdag en zaterdag, telkens van 14.00 tot 18.00 uur.  

Ook op zondag 28 juni 2015 zal de tentoonstelling tijdens  
dezelfde uren te bezichtigen zijn. Op 1 augustus wordt de tentoonstelling  

afgesloten tijdens een nocturne van 20.00 tot 22.00 uur.
Deze tentoonstelling is gratis toegankelijk.

Tentoonstelling
Kinderwagens van 1840 tot nu

Meer info: www.mortsel.be

Unieke tentoonstelling kinderwagens 
in leegstaand winkelpand op Statielei 26!
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Stad Mortsel zorgt voor een primeur. Tussen 13 juni en 1 augustus is de 
Statielei niet alleen meer een prachtige winkelstraat in Mortsel. Het wordt  
ook heel even dé cultuurplek bij uitstek! Stad Mortsel tovert immers een  
leegstaand winkelpand om tot een absoluut unieke pop-uptentoonstelling  
die een overzicht biedt van kinderwagens van 1840 tot nu.

Over de tentoonstelling
Hilde Vervliet uit Mortsel verzamelt al 15 jaar kinderwagens in binnen- en 
buitenland en heeft ondertussen een waardevolle collectie die teruggaat tot 
1840. Met 260 exemplaren heeft ze de meest uitgebreide verzameling van 
heel België. Vanaf 12 juni zal ze de mooiste pareltjes tentoonstellen in een 
leegstaand winkelpand op de Statielei. Deze prachtige tentoonstelling zal op die 
manier de geschiedenis van de kinderwagens van 1840 tot nu reconstrueren. 

De tentoonstelling neemt je mee terug naar je eigen kindertijd en naar de  
tijd dat je eigen kinderen nog jong waren en roept zo een warm nostalgisch 
gevoel op. Niet te missen!
Bovendien zorgt stad Mortsel er op deze manier voor dat een winkelpand  
dat reeds geruime tijd leegstond op de Statielei tijdelijk terug in gebruik wordt 
genomen. Twee vliegen in één klap!

Openingsuren
De tentoonstelling is van zaterdag 13 juni tot en met zaterdag 1 augustus 2015 
geopend op donderdag, vrijdag en zaterdag, telkens van 14.00 tot 18.00 uur. 
Ook op zondag 28 juni 2015 zal de tentoonstelling op dezelfde uren te  
bezichtigen zijn tijdens het feestweekend Mortsel feest!  
Op 1 augustus wordt de tentoonstelling afgesloten tijdens een nocturne  
van 20.00 tot 22.00 uur.
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5.6. Visietekst
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Visietekst   

 
Heemkunde en de heemkundige beweging hebben al een lange geschiedenis. Ontelbare mensen hebben zich in 
het verleden met heemkunde bezig gehouden en ook vandaag nog bloeien heemkunde en de studie van lokaal 
erfgoed. De wereld mag dan wel een dorp geworden zijn, het dorp blijft voor velen toch het referentiepunt. Dat 
en het feit dat een begrip als heemkunde tot in de eenentwintigste eeuw is blijven bestaan, bevestigen hoe 
stevig de fundamenten van heemkunde zijn en hoe sterk de aantrekkingskracht van het lokale verleden is. 
Toch is heemkunde vandaag niet meer wat ze gisteren was en zal ze morgen ongetwijfeld weer wat anders zijn. 
De wereld verandert; heemkunde en de betekenis ervan bijgevolg ook. Deze tekst reflecteert op heemkunde 
vandaag en morgen en wil zo ideeën aanreiken, inspireren, begeesteren en enthousiasmeren. De tekst 
pretendeert geenszins om voor eens en voor altijd te bepalen wat hedendaagse heemkunde moet zijn. Het is 
een visie, onze visie, op heemkunde van nu en straks.  
 
Heemkunde is… 
 
Heemkunde is het bewaren, koesteren, bestuderen en publiek toegankelijk maken van lokaal erfgoed en het 
lokale verleden. Meer nog dan een fysieke plaats, een geografische entiteit, is het heem van morgen, een 
mentale ruimte. Het is de plaats waar mensen zich thuis voelen, waarmee ze zich verbonden voelen, waarmee 
ze een geschiedenis delen. Heemkunde is dus lokale geschiedenis, maar heemkunde is ook meer: heemkunde 
raakt aan hart, hoofd en handen. 
 
Hart 
Heemkunde is bovenal een passie. Heemkunde gaat over verbondenheid. Niet alleen met een plaats, met een 
heem, maar onvermijdelijk ook met mensen. Want plaatsen worden pas betekenisvol als mensen er een band 
mee hebben, er verhalen over vertellen en er zin aan geven. Heemkunde is dus zingeving. Heemkunde brengt 
mensen met verschillende achtergronden samen en creëert gemeenschap . Elke individuele geschiedenis is 
immers verweven met het verleden van een lokale gemeenschap. Maar hét verhaal van dé lokale 
gemeenschap bestaat niet. Heemkunde van morgen moet oog hebben voor de vele verhalen in de lokale 
gemeenschap(pen). Hoe meer mensen en hoe meer mensen met een verschillende achtergrond met 
heemkunde bezig kunnen zijn, hoe meer verhalen er worden bewaard en doorgegeven en hoe zinvoller het 
lokaal erfgoed wordt. Dé opdracht voor de toekomst wordt dan ook om de passie voor heemkunde door te 
geven. Een hele uitdaging, want heemkunde vraagt niet alleen engagement van het hart.  
 
Hoofd 
Heemkunde is immers niet zomaar een hobby zoals een andere. Ze is een ernstige tijdsbesteding. De studie van 
het lokaal verleden betekent bronnenonderzoek, nadenken over methode en verwerking van het materiaal en 
(voor sommigen) ook veel schrijfwerk. Een wisselwerking tussen academische geschiedschrijving en 
heemkunde is daarbij cruciaal. Net als de samenwerking tussen heemkundigen en het brede erfgoedveld. Wil 
heemkunde in de toekomst relevant blijven en serieus genomen worden, dan moet de heemkundig 
onderzoeker zijn voelsprieten blijven uitsteken en nieuwe tendensen in het historisch onderzoek en in de 
erfgoedpraktijk in binnen- en buitenland oppikken en lokaal vertalen. Heemkundigen kunnen daarbij fungeren 
als makelaars. De geschiedenis van het lokale is immers onlosmakelijk verbonden met de ‘grote’ geschiedenis. 
En heemkunde is lokale geschiedenis, maar ze is ook meer. Wat dat meer is, is niet eenvoudig te definiëren. 
Heemkunde is immers vooral ‘iets wat je moet doen’.  
 
Handen 
Heemkunde definieert en toont zich bovenal in en doorheen de praktijk. Of beter: doorheen een veelheid aan 
praktijken. ‘Aan heemkunde doen’ kan immers op heel wat manieren en met verschillende graden van 
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engagement. Tijdschrift of jaarboek, museum of documentatiecentrum, Facebookpagina of interactieve 
weblog, allemaal hebben ze de bedoeling mensen in contact te brengen met het lokale verleden dat ook hun 
verleden is. Sommigen zweren bij een continue inzet, anderen houden zich meer sporadisch of projectmatig 
met heemkunde bezig. Die veelheid aan praktijken en engagementen is noodzakelijk voor het voortbestaan van 
heemkunde. Sommige praktijken worden naast een middel immers vaak een doel. Doorheen de tijd zijn ze 
gaan fungeren als hét symbool van de heemkundige kring. Kring en tijdschrift, kring en museum delen zo (een 
stuk van) hun identiteit. Maar identiteiten staan niet vast, zijn dynamisch en meervoudig. Heemkundige 
praktijken die ook morgen relevant willen zijn, moeten daarom in beweging blijven, zichzelf bevragen en 
aanpassen aan de veranderende realiteit. 
 
Niets is voor eeuwig. Lokaal erfgoed zal er altijd zijn, maar het zal misschien niet altijd uit dezelfde objecten, 
rituelen, gebouwen, verhalen bestaan. Elke generatie voegt immers een nieuwe betekenislaag toe en maakt zo 
in feite haar eigen erfgoed. Hedendaagse heemkundigen zijn daarom bovenal bruggenbouwers, makelaars, 
knooppunten, waardebepalers. Niet alleen vandaag, maar ook morgen. Heemkundigen geven immers niet 
alleen richting aan, maar laten ook sporen na. Sporen die jaren later nog zichtbaar en zinvol kunnen zijn. Want 
door mee te bepalen welk erfgoed waardevol is voor de lokale gemeenschap, voegen ze betekenis toe, 
vertalen en hertalen ze verhalen over vroeger en geven ze het geheugen van de gemeenschap door. Zonder 
dat geheugen, geen gemeenschapsvorming. Heemkunde is dus nodig, nu meer dan ooit. Ze verdient alle steun 
en aandacht. Want de heemkundige gemeenschap van morgen is ondenkbaar zonder die van vandaag en 
gisteren.  
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5.7. 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!


