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Een vruchtbaar
en voorspoedig

HEEMKUNDEJAAR 2016
dat wensen we 

      U

      Uw familie

      Uw kring 

       HET GOUWBESTUUR
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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.

3

1. Vriendelijke geheugensteuntjes

Lidmaatschap 2016.
Voor de onveranderde € 30 biedt Heemkunde Gouw Antwerpen aan :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 II. GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALING

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

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

De Gouw verzekert, ook in 2016 elke aangesloten kring. Rechtsbijstand inbegrepen.



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 2016 = 30,00 Euro

Beste lezer,
Met het jaareinde in zicht graag uw medewerking om het jaarlijks lidgeld voor de 
vereniging te innen. Gelieve daarom dit document zo snel mogelijk te bezorgen aan de 
persoon die in uw vereniging belast is met de financiële zaken of aan een ander 
bestuurslid die op een efficiënte wijze hierin kan tussenkomen. 
Hartelijk dank!
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1.4. Gouwtijdschrift
Vier nummers van het Gouwtijdschrift. 200blz. heemkundige bijdragen.

1.2. 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.

1.5. Lidgeld

1.3. Mededeling kringactiviteiten

Deze kunnen in de Gouwtijdingen worden aangekondigd als de gegevens worden 

meegedeeld aan : info@krisvdb.be  of  ludo helsen <lenhthuis@hotmail.com>

ten laatste in de laatste week van de maand voor de activiteit plaatsvindt.

b.v. activiteiten in februari 2016: 

 mededelen ten laatste in de laatste week van januari 2016. (of rond de 20ste)

Deze mededelingen maken het de redactie van Gouwtijdingen, allemaal vrijwilligers, 

mogelijk het tijdbenemende werk van de zowat 100 kring webstekken te moeten 

raadplegen om dan gegevens te gaan plukken.

Bij voorbaat dank voor de vrijwillige medewerking.

Met speciale dank aan de kringen die dit reeds doen!



2. Mededeling van de Gouw

8

HEEMKUNDE GOUW ANTWERPEN  vzw 
 

Maatschappelijke zetel: Peredreef 5, 2580 Beerzel - Putte 
secretaris (a.i.): Jan Geudens, Driemastenbaan 29, 2160 Wommelgem 

 
 

AAN ALLE BESTUUSLEDEN VAN ONZE AANGESLOTEN HEEMKRINGEN 
 
De raad van bestuur van Heemkunde Gouw Antwerpen is nog steeds erg begaan met 

de slagkracht van onze heemkundekoepel en zijn aangesloten leden. Reeds meer dan tien jaar 
gingen wij in de diverse kwartieren naar onze kringen toe via een reeks vergaderingen in de 
herfst om enerzijds uw wensen en verzuchtingen beter te leren kennen en om anderzijds - daar 
waar mogelijk - de sturing van ons beleid aan te passen aan jullie wensen.  

 
De grote onzekerheid voor de toekomst beperkt niet zozeer onze onstuitbare vrij-

willigersinzet, maar weegt vooral op ons werkingsbudget, uit reden van gegronde twijfels 
i.v.m. een verdere financiële ondersteuning van ons werk door eender welk Vlaams 
overheidsinitiatief. Onze vragen blijven op dat vlak onbeantwoord, zowel vanuit de provincie 
als vanuit de Vlaamse Gemeenschap. Ook Heemkunde Vlaanderen kan ons geen opwekkend 
nieuws over mogelijk nieuwe subsidiekanalen in het vooruitzicht stellen. Deze onzekerheid 
maakt dat er meer vragen dan antwoorden blijven naar onze mogelijkheden als Gouw op 
middellange termijn.  

 
Om de hierboven aangehaalde redenen heeft de raad van bestuur van Heemkunde 

Gouw Antwerpen beslist om dit jaar geen kwartiervergaderingen te plannen. Zodra er meer 
zicht komt op een verder te zetten beleid binnen Heemkunde Gouw Antwerpen voor de 
komende jaren zullen wij opnieuw kwartiervergaderingen plannen en onze toekomstige 
werking kunnen ontvouwen. Met de beperkte middelen, die wij – na de inkrimping van onze 
provinciale subsidies – volgend jaar kunnen benutten blijven wij trachten om u te 
ondersteunen of in te lichten via ons Gouwtijdschrift, via onze Gouwtijdingen of via e-
mailing. Toch wenste het Gouwbestuur in de gegeven omstandigheden noch het lidgeld voor 
onze kringen, noch het abonnementsgeld voor ons tijdschrift te verhogen.  

 
Wij verwachten echter dat de talrijke heemkringen, die de vrijwillige inspanningen 

van onze heemkundekoepel een warm hart toedragen, willen inzien dat meer dan ooit vele 
abonnementen op ons voortreffelijk tijdschrift een welkome bron van noodzakelijke 
inkomsten vormen. Twijfel daarom niet langer en trakteer uw bestuursleden en losse 
medewerkers uit dank voor hun inzet met een abonnenment (20 euro) op ons Gouwtijdschrift. 
Ga meteen even na of u het lidgeld van uw kring (30 euro) voor 2016 al stortte aan 
Heemkunde Gouw Antwerpen, waarvoor bij voorbaat dank.  

 
Tenslotte willen wij u – naast een Gelukkig Nieuwjaar - u vooral ook een gezond, 

vredevol en voorspoedig 2016 toewensen. Ondertussen blijven wij uiteraard bereid om uw 
eventuele heemkundige vragen of problemen naar beste vermogen te beantwoorden.  

 
Met vriendelijke groeten, 

 
 

René Beyst                              Ludo Helsen 
coördinator kwartierwerking                                voorzitter 
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Nota :
 
Met speciale dank aan de kringen die dit steeds doen !

In het kader van de budgetbeperkingen hebben wij besloten NIET op te houden met het 
maandelijks  verspreiden van onze Gouwtijdingen . 

Maar wij vragen u  dringend uw activiteiten OP TIJD door te sturen, om het werk van het 
bestuur van de Gouw Antwerpen te verlichten.

2.1. Belangrijk

2.2. Oproep

Betreffende de mededelingen van uw activiteiten

GRAAG op tijd mailen aub : info@krisvdb.be 
of  ludo helsen <lenhthuis@hotmail.com>

Uw gegevens worden iedere maand opgenomen in de Gouwtijdingen indien u deze 
op tijd doorstuurt... in pdf, jpeg of in word in een goede resolutie.

Mededelingen en/of activiteiten TEN LAATSTE rond de 20ste van de 
maand.
Indien uw gegevens later toekomen, is het mogelijk dat deze niet meer worden 
opgenomen in de Gouwtijdingen.

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.

Graag duidelijk de naam van uw vereniging vermelden aub, soms is het wat zoekwerk!

Bij voorbaat dank voor de vrijwillige medewerking.

Met speciale dank aan de kringen die dit reeds doen!
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3.1. Gitschotelbuurtschap - Borgerhout

3.2. Kring voor Heemkunde Berchem vzw - Berchem

3.3. HK Kontich

3.4. Heemkunde Kring Scella - Schelle 

3.5. HK Eugeen Goeyvaerts - Lint

3.6.  HK Aartselaar

3.7. HK Heymissen vzw - Hemiksem

3.8. HK Die Swane - Heist o/d Berg

3.9. Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en   
 Kunst van Mechelen

3.10. HK Kasterlee-Lichtaart-Tielen vzw

3.11. HK Scilla - Schilde

3. Heemkunde Gouw Antwerpen lééft
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3. Heemkunde Gouw Antwerpen lééft

3.1.  Gitschotelbuurtschap - Borgerhout

7 februari 2016 : 
Algemene Ledenvergadering in het Ecohuis met een voordracht over de 
Antwerpse biergeschiedenis

Na de vergadering waarin jullie de financiële toestand van de vereniging te horen krijgen 
en vragen mogen stellen bieden we jullie een prachtige en zeer interessante voordracht 
aan met als titel “Brouwen buiten en binnen een metropool, voor en ondanks de Sinjoren”.

Deze voordracht gegeven door ons steunend lid Yvan Derycke en Guy Verdonck.

Zij zullen jullie met veel plezier het reilen en zeilen vertellen van het brouwen. 
Na afloop is er een mogelijk tot aankoop van één hun boeken. 

Naderhand bieden we jullie een drankje aan.

Plaats en uur :  ECOhuis, Turnhoutsebaan 

                        Algemene vergadering om 13.30 uur tot 14.30 

                        De lezing start om 15.00 uur tot 16.00.

Inschrijvingen: 
 - leden: GRATIS wel even aanmelden voor het aantal stoelen te voorzien

             - niet-leden: 5 euro bij voorinschrijving, 7 euro ter plekke
              - voorinschrijvingen voor niet leden kunnen gebeuren bij : 
                   Geert Janssens 03/236.34.13 of janssens.geert1@hotmail.com 
     <mailto:janssens.geert1@hotmail.com> 

Niet-leden kunnen hun bedrag overmaken op de bankrekening BE56 4026 0965 4188 van 
Gitschotelbuurschap, met vermelding “voordracht”.

Bereikbaarheid: tram en bus 10 24 30 31 410 411 412 414 415 416 417 418 427 429
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3.2. Kring voor Heemkunde Berchem

van 13 september 2015 tot
27 december 2015

Info: 03 292 51 15 - 03 230 17 51
e-mail: info@heemkundeberchem.be
www.facebook.com/heemkundeberchem

V.U.: Kring voor Heemkunde Berchem vzw | Walter Gysen - Auwersstraat 34, 2600 Berchem
Vrij van zegel: Art. 198 | Gooi dit niet op de openbare weg aub... denk aan het milieu!!

Foto-Expo Kring voor 
Heemkunde Berchem vzw

De verdwenen Berchemse wijk

“De Leeuwerik”

© 19/08/2015 - Paul Gysen - 2015/HKB/Expo_Leeuwerik_A3

open elke 2de en 4de zondag - 14 tot 17 uur
Zoldermuseum Schaliënhoeve - Rooiplein 6 - 2600 Berchem

(Domein Park-West - La Piazza - 1e verdieping)
Toegang: leden gratis - niet-leden € 1,00 - groepsbezoek mogelijk

Verlengd tot einde juni 2016
(in februari en maart gesloten)
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De verdwenen wijk “De Leeuwerik”
Eind 19de en begin 20ste eeuw was er een wijk in Berchem die men 
in de volksmond “De Liewaark” noemde - de officiële naam was 
“De Leeuwerik”. Jammer genoeg is deze speciale “buitenwijk” al lang 
afgebroken.

“De Leeuwerik” is ontstaan rond de “Snellen Molen”, die bevond zich 
ter hoogte van de splitsing van de huidige Hof ter Schriecklaan en 
de Coremansstraat. De wijk lag net buiten de vesten. Deze maakten 
deel uit van de Brialmontvesting (1865) van het bolwerk Antwerpen. 
In 2015 kunnen we de wijk situeren in zijn huidige vorm: het gedeelte 
van Berchem aan de overzijde van de Antwerpse Ring tussen 
Grotesteenweg, Koninklijkelaan, Coremansstraat en Floraliënlaan, 
vlak naast het Nachtegalenpark. 
Het grootste gedeelte van de huizen was opgetrokken in hout en lag 
binnen een afstand van 585 meter van de vestingen. In oorlogstijd zou 
men deze huizen zo snel mogelijk moeten kunnen afbreken zodat er 
vanop de vesting een vrij zicht was op de aankomende vijand.
Rond 1928 verdween deze wijk nadat ze in 1911 onteigend werd. Toch
bleven nog enkele huisjes overeind tot in de jaren 1950 aan de 
vestingzijde van de Coremansstraat.

Wil je een kijkje nemen op de Berchemse “Buiten” in deze levendige 
volkswijk, bezoek dan onze fototentoonstelling over “De Leeuwerik” 
in ons Zoldermuseum Schaliënhoeve. 
U bent elke 2de en 4de zondag van harte welkom tussen 14 en 17 uur.

Zoldermuseum Schaliënhoeve - Rooiplein 6 - 2600 Berchem
(Domein Park-West - La Piazza - 1e verdieping)

Toegang: leden gratis | niet-leden € 1,00
groepsbezoek mogelijk

Info: 03 292 51 15 - 03 230 17 51
e-mail: museumbeheer@heemkundeberchem.be
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3.3. HK Kontich

meer info?
http://www.museumkontich.be/activiteiten.htm 
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3.4. Heemkunde Kring Scella - Schelle

De Voorzitter: Heemkundige kring Scella  
De Bondt H.
G.S.M. 0477 / 84.32.20. 

E-mail: Henry.de.bondt@telenet.be 
Website:  www.bystervelt.be <http://www.bystervelt.be>      



				
                                 
 
 
 
 
                HEEMKUNDIGE KRING 
         EUGEEN GOEYVAERTS v.z.w.                     
                           2547  LINT   
               www.heemkringlint.net           
 
                                   
 
Pannenkoeken brengen geluk … op naar Lint! 
 
Zondag 7 februari 2015 is Den Aker, oranjerie gemeentepark Lint geopend van 13 uur 
tot 18 uur. Naar aloude traditie worden met het Christelijke feest Onze-Lieve-Vrouw 
Lichtmis, Maria Lichtmis of kortweg Lichtmis elk jaar pannenkoeken gebakken. 
Lichtmis wordt gevierd op 2 februari; exact 40 dagen na Kerstmis. Men herdenkt dan 
enerzijds de opdracht of presentatie van Jezus in de tempel, waarbij Jezus –zoals alle 
joodse jongetjes- wordt opgedragen aan God. Anderzijds wordt ook het 
zuiveringsoffer dat Maria volgens de joodse wet 40 dagen na de geboorte moest 
brengen, herdacht. Vandaar ook de Latijnse naam voor dit feest: Purificatio Mariae.  
 
In het oude Israël mochten vrouwen een tijd na de zwangerschap niet deelnemen aan het 
openbare leven. Eerst moesten zij zich laten reinigen in de tempel. Had de moeder een 
jongen gebaard, dan gebeurde de reiniging na 40 dagen; bij de geboorte van een meisje na 
80 dagen. Zich zuiveren kon door een duif en een lam te offeren. Voor armen volstonden 
twee duiven. 
 
In sommige oosterse kerken wordt de juliaanse kalender gebruikt en zijn alle data 13 dagen 
verschoven. Hier viert men Lichtmis dus op 15 februari. Protestantse kerken hebben dit feest 
van zijn mariale karakter ontdaan en hier herdenkt men alleen nog “de presentatie van de 
Heer”. 
 
De benaming Lichtmis, die dus alleen door de christelijke kerken wordt gebezigd, vindt zijn 
oorsprong in het gebruik van het wijden van kaarsen en een kaarsenprocessie voor de mis.  
In sommige talen verwijst de naam van het feest dan ook rechtstreeks naar kaarsen. Zo 
bijvoorbeeld in het Frans “Chandeleur”. Dit kaarsenaspect vertoont eigenlijk sterke 
verwantschap met de heidense lichtfeesten. Begin februari beginnen de dagen zichtbaar te 
lengen, de natuur ontwaakt uit zijn winterslaap, het nieuwe teeltseizoen dient zich weldra 
aan,  … allemaal redenen om de komst van het licht te vieren. 
 
Vanwaar komt dan het gebruik om met Lichtmis pannenkoeken te bakken? Hier en daar 
leest men dat de vorm van pannenkoeken zou verwijzen naar de ronde vorm van de zon, die 
vanaf Lichtmis duidelijk krachtiger wordt. Andere bronnen vermelden dat met Lichtmis het 
buitenwerk op de boerderij stilaan hervat wordt.  Enkele eeuwen geleden dienden vanaf dan 
de nieuwe knechten zich aan bij de herenboer. Dit werd gevierd met  pannenkoeken. 
 
Een volkswijsheid zegt bovendien dat “wie met Lichtmis pannenkoeken eet …” een 
voorspoedig jaar tegemoet gaat.  Onder andere daarom geeft de heemkundige kring Eugeen 
Goeyvaerts van Lint iedereen de kans om op zondag 7 februari pannenkoeken te komen 
eten in Den Aker in de Oranjerie in het gemeentepark van Lint en dit van 13 tot 18 uur. 
Uiteraard is ook een heerlijk kopje koffie of thee verkrijgbaar. 
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3.5. HK Eugeen Goeyvaerts - Lint
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3.6.  Heemkunde Kring Aartselaar

 
 
 

…wat nog komen moet 
 
 
Maandag 11 januari 2016: Verloren Maandag 
Traditioneel zetten we het nieuwe jaar in op Verloren Maandag. Omstreeks half december 
kregen alle leden hiervoor een apart schrijven. Niettegenstaande dat we al enkele jaren twee 
eetsessies met worstenbroden en appelbollen plannen die dag, blijven we elk jaar volledig volzet 
raken en houden we een wachtlijst met invallers achter de hand. Daarom is tijdig inschrijven een 
noodwendigheid. Maar ook deze keer is ons lokaal nu al een tweetal weken “volzet”!  

Zoals gewoonlijk komen ook de zangers van “Zo Maar” langs met hun gezongen politiek 
overzicht van het lokaal, Vlaams en federaal beleid. (Foto: R. Heyrman) 
 
Zondag 7 februari 2016: pannenkoeken en tentoonstelling van 13.30 tot 17.30 uur 
Omstreeks Lichtmis maken we onze pannen weer warm om snoepers te bedienen met een portie 
lekkere pannenkoeken. Wepresenteren daarbij een aantal oude foto’s, waarop onbekenden 
voorkomen, die we - mits uw medewerking? - graag zouden ‘bekend’ willen zien. Als extra 
presenteren we dit jaar een kunstzinnig geheel van een ‘black-and-white’ fotomontage uit de 
jaren zeventig uitsluitend over de Kleistraat. Openingsuren van 13.30 tot 17.30 uur.  
 
Maandag 8 februari van 19.30 tot 22.00 uur: pannenkoeken en tentoonstelling 
Mocht u zondag belet moeten geven, of diende u zondag rechtsomkeer te maken wegens te 
druk, dan kan u altijd op maandagavond nog langs komen tussen 19.30 en 22.00 uur. U zult dan 
het geheel van de tentoonstelling ongetwijfeld wat rustiger kunnen bekijken. En - met wat meer 
armslag – smaken de pannenkoeken mogelijk nog lekkerder.  
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3.7. HK Heymissen vzw - Hemiksem

Heemkundige kring Heymissen v.z.w. 
 
Elke eerste zondag van de maand is het museum en cafetaria open van 14 tot 18 uur; 
dus ook op zondag 7 februari 2016. 

Op woensdag 20 januari om 19 uur is er worstenbrood of appelbol te verkrijgen aan 
2,60 euro voor de leden, maar vooraf inschrijven hiervoor is verplicht bij de voorzitter, 
Geert Roggeman. 

Op woensdag 17 februari om 19 uur houdt de heemkundige kring zijn 
algemene statutaire vergadering in hun lokaal in de St-Bernardusabdij te Hemiksem. 

Op zaterdag 20 februari brengt de kring een buurtbezoek aan de heemkring te Lint, 
met vertrek om 09.30 uur. 
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3.8.  HK Die Swane - Heist o/d Berg

	
	

Zondag	31	januari	2016	:	stambomendag		GADC	BEGIJNENDIJK	–	BETEKOM	
	

in	de	Gemeentelijke	Basisschool,	De	Bruynlaan	19	te	3130	Begijnendijk.		
	

Iedereen	is	welkom	van	09.00	h	tot	18.00	h.	
	
	
	

Zondag	14	februari	2016	:	De	20e	genealogische	dag	van	heemkring		Die	Swane	wordt	een	
jubileumeditie	 !	 Voor	 de	 eerste	 maal	 zijn	 we	 te	 gast	 in	 de	 polyvalente	 zaal	 van	
cultuurcentrum	 Zwaneberg,	 van	 10	 –	 18	 u.	 Om	 14	 u.	 is	 er	 een	 lezing	 door	 Dr.	 Johan	
Dambruyne.	 	 Stamboomvorsers	 en	 alle	 andere	 belangstellenden	 zijn	 hartelijk	 welkom.		
Gratis	toegang	!		
	

Zie	voor	alle	nodige	info	de	mooie	affiche	op	pagina	11.			
	

	



Torenuurwerken en beiaarden Michiels. 
Een familiebedrijf tussen wijzers en klokken! 

De lezing wordt vooraf gegaan door de Algemene Vergadering van de Kring 
om 14.30 uur stipt in het Congrescentrum Lamot.

Na de lezing biedt de Kring haar leden nog een receptie aan in de historische 
kelder van Huize Michiels, Korenmarkt 8.

Spreker(s):  Luc Michiels
Luc Michiels, de achterkleinzoon van Edward Michiels voert nog regelmatig 
restauraties uit aan torenuurwerken van zijn overgrootvader. 
Hij loodst ons doorheen de historiek van zijn Mechelse familie van torenuur-
werkbouwers en klokkengieters.

Datum:  zat. 30/01/2016
Uur:   15u00
Locatie:  Congres-en Erfgoedcentrum Lamot
Toegang:  Vrij toegankelijk voor alle geïnteresseerden 21

3.9.  Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, 
  Letteren en Kunst van Mechelen

meer info?
www.oudheidkundigekring.be
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3.8.  HK Kasterlee-Lichtaart-Tielen vzw
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3.11. HK Scilla - Schilde

Winterwandeling met diner 

Naar jaarlijkse traditie organiseren we in het begin van het nieuwe werkjaar 
een winterwandeling met diner.
Onze koks stellen u dit jaar opnieuw een heerlijk menu voor:
Aperitief met hapjes • Venkelroomsoep met gerookte forel en walnoten
Scampi met duivels sausje • Eendenborst met honingsaus, groenten en kroketten
IJstaart ‘50 jaar Scilla’ • Mokka

Tussen hoofd- en nagerecht kan u deelnemen aan een korte wandeling onder 
begeleiding van Paul Vekemans,
die u onderweg enkele ‘waar gebeurde’ verhalen zal vertellen.

Wanneer? Zaterdag 30 januari & 6 februari 2016 om 19.00u

Kostprijs? € 40 - dranken niet inbegrepen

Waar?  Heemhuis Scilla, Alfons Van den Sandelaan 4 - Schilde

Vooraf inschrijven is verplicht en kan bij:
Paul Vekemans - Molenstraat 18, Schilde - 03/383 52 17
Maximum 55 personen - dus snel inschrijven is de boodschap!

Filmvoorstelling - Zaman

    Wanneer? Maandag 15 februari 2016 om 20.00u

    Waar?  Heemhuis Scilla
      Alfons Van den Sandelaan 4 - 2970 Schilde

    Prijs?  Leden: €1 - Niet-leden: €2 

meer info?
www.scilla.be
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4. Publicaties

4.1. Liers Genootschap voor Geschiedenis
Het Liers Genootschap voor Geschiedenis wil - in het kader van de Lierse Sint-Gummarusfeesten 
2015 - een bijdrage leveren leveren door de uitgave van een onbekende tekst over de Lierse 
patroonheilige Sint-Gummarus.  

FELIX G.A. BRENART
LEVEN EN VERERING VAN SINT-GUMMARUS

EEN ONBEKENDE 18de-EEUWSE STUDIE 
OVER DE LIERSE STADSPATROON

De Lierse koordeken, lid van de Grote Raad in Mechelen en latere bisschop van Brugge, Felix 
Guilielmus Antonius Brenart (1711-1794) schreef in 1768 een geschiedenis van de Belgische Kerk 
tot het jaar 800. In dit omvangrijk volume staat een uitgebreide studie van 200 pagina’s die geheel 
gewijd is aan het leven en de verering van Sint-Gummarus.
Brenart schreef dit werk – waarvan maar één exemplaar bestaat – op vraag van het Oostenrijks 
bestuur. Het was de bedoeling dat dit overzicht van de rechten en de voorrechten van de Belgische 
Kerk zou dienen voor het onderricht van de latere keizer Jozef II om zo diens kennis over de 
Oostenrijkse Nederlanden te verbeteren.
Naast het legende van Sint-Gummarus, weidt Brenart uit over tal van nevenaspecten in verband 
met het Land van Ryen en de tijd waarin Sint-Gummarus leefde, met Mechelen, Sint-Rombout, 
Antwerpen, de Kempen, Enkhuizen enz. Hij legt verrassende verbanden en komt tot bijzondere 
conclusies. Over de verering weet hij voor ons onbekende of vergeten details te vertellen en in de 
voetnoten komen voor Lier interessante wetenswaardigheden aan bod.

Liers Genootschap voor Geschiedenis

Bijdragen tot de Geschiedenis van de stad Lier, deel 9
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Brenarts studie is een boeiend, soms ook vreemd maar steeds intrigerend verhaal. Het mag 
beschouwd worden als de eerste wetenschappelijke studie over Sint-Gummarus – maar 
ook over Lier zelf – in een periode dat de geschiedwetenschap nog in haar kinderschoenen 
stond. Het handschrift is verlucht met tekeningen van Willem Herreyns die hier voor het eerst 
worden gepubliceerd.
Het Liers Genootschap voor Geschiedenis wil – in het kader van het Sint-Gummarusjaar 2015 – 
met de vertaling deze onbekende tekst over onze Lierse patroonheilige delen met alle Lierenaars 
en alle geïnteresseerden.
De uitgave van de vertaling wordt voorafgegaan met een uitgebreide inleiding over F.G.A. 
Brenart, over het handschrift en over het hoofdstuk over Sint-Gummarus en bevat tevens 
bijdragen van Luk Ceulemans en Jef Arras.

Inhoud:
- Randbeschouwingen bij de dertiende erkenning
- Biografie van F.G.A. Brenart
- Beschrijving van het handschrift
- Inhoudelijke bespreking en bronnen
- Vertaalde tekstuitgave van het handschrift
- De Vita Gummari prosaica: een herbronning

200 pagina’s, geïllustreerd
Formaat: 210 x 297 mm
Verschijningsdatum: eind september 2015

Het boek kan besteld worden door storting van € 30 
(eventueel verhoogd met de verzendingskosten) op bankrekeningnummer 
BE24 1325 4453 8338 (BIC BNAGBEBB) op naam van het Liers Genootschap voor Geschiedenis 
met de vermelding ‘brenart’.

In Lier worden de boeken besteld voor 15.10.2015 aan huis afgeleverd.
Buiten Lier worden de boeken verzonden via Bpost:
- portkosten in België: € 6
- portkosten naar het buitenland: € 17

Bezoek onze website: liersgenootschap.weebly.com
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De uitgave omvat randbeschouwingen bij de dertiende erkenning, biografie van F.G.A. Bernard, 
beschrijving van het handschrift, inhoudelijke bespreking en bronnen, vertaalde tekstuitgave 
van het handschrift en de Vita Gummari prosaica: een herbronning.
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4.2. Boek over Herselt en Ramsel tijdens
 de Eerste Werldoorlog

Op 25 november presenteerde de heer Jan Verlinden , voorzitter van de Erfgoedcel
Herselt het nieuwe boek van Karel Eyckmans. De titel ervan luidt 
HERSELT EN RAMSEL tijdens de EERSTE WERELDOORLOG.

Het is te verkrijgen op het gemeentehuis van Herselt.

4.3. De kring “Vrienden van het Museum -
 uit Laakdal

De kring “Vrienden van het Museum “ uit Laakdal , die ook het gekende 
klompenmuseum beheert , heeft weer aangesloten bij haar oude traditie Laakdalse jaarboeken 
uit te geven.
 
Het nieuwe boek : Jaarboek viii wordt voorgesteld door het Davidsfonds van Laakdal op 
3 december om 20u in zaal Druivenrank , Veerledorp.
 
In voorintekenprijs is het te verkrijgen aan 18 euro bij de “Vrienden van het Museum “ of via 
lenhthuis@Hotmail.com
 
Daarna is het te verkrijgen aan 20 euro. 
Het jaarboek wordt uitgegeven ter gelegenheid van 500 jaar Toren van Veerle ,
maar bevat historische artikels over de vier oude deelgemeenten  Eindhout , Varendonk , Veerle 
en Vorst.
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4.4. Vlimmeringen

Op 7 oktober werd het boek “Vlimmeren in een notendop . Goeden dag uit Vlimmeren” 
voorgesteld. 

Het is van de hand van onze commissaris Jan Oostvogels en bevat alle artikelen die hij in zijn 
lange carriere als heemkundige over zijn dorp Vlimmeren schreef.Het wordt uitgegeven onder 
de auspiciën van heemkundige kring De Vlierbes. 

Het is daar ook te verkrijgen.  
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5. Mededelingen van derden

4.1. Vrijwilligers
Nieuwe website die alle informatie bundelt over vrijwilligers en vrijwilligerswerk :
te vinden onder vlaanderenvrijwilligt.be
Dit is een mededeling van de Vlaamse Ouderenraad.


