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1. Vriendelijke geheugensteuntjes

1.3. Gouwtijdschrift

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

1.1. 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.

1.2. 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 juni 2016: 

 mededelen ten laatste in de laatste week van april 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!



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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1.5. Lidgeld



2. Mededeling van de Gouw
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Nota :

We stellen vast dat veel kringen dit nog steeds NIET doen...

Maar met speciale dank aan de kringen die dit reeds doen!

Het loont dus toch! Onze oproep krijgt meer en meer gevolg...
Ook wil ik graag René Beyst en Ludo Helsen even in de bloemetjes zetten voor hun steeds 
wederkerende bijdrage om jullie aan te sporen uw activiteiten door te sturen.

Dus nog even als herinnering: 
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.

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.

2.1. Belangrijk & UITDRUKKELIJKE Oproep
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2.2. De Prijs voor Geschiedenis en Volkskunde 
 2016

Persbericht
Provincie Antwerpen

04 | 05 | 2016

TER HERINNERING: dien voor 17 mei 2016 je kandidatuur in 
voor de Prijs Geschiedenis en Volkskunde 2016

Komt jouw project in aanmerking voor de Prijs Geschiedenis en Volkskunde 2016 van 
de provincie Antwerpen? Ken je misschien een geschikte kandidaat? Geïnteresseerden 
kunnen hun kandidatuur nog digitaal indienen tot en met 17 mei.

Nog tot 17 mei kan je jouw project indienen voor de Prijs Geschiedenis en Volkskunde 
2016 van de provincie Antwerpen. Deze prijs ter waarde van 2.500 EUR bekroont een 
initiatief dat het ‘levendige verleden’ van onze provincie aan een ruim publiek bekend 
maakt. De editie 2016 richt zich op projecten of publicaties die aandacht hebben voor de 
tastbare en ontastbare aspecten van erfgoed verbonden aan levenswijzen, gewoonten en 
interesses. Waardevolle projecten gerealiseerd tussen begin 2015 en mei 2016 komen in 
aanmerking.

Personen of verenigingen die een historische tentoonstelling of een educatieve activiteit 
hebben georganiseerd, een standaardwerk rond geschiedenis, volkskunde of erfgoed 
hebben geschreven, een verwaarloosd monument of een historische viering nieuw leven 
hebben ingeblazen, kunnen hun project indienen voor deze prijs.

Gedeputeerde voor Erfgoed Luk Lemmens legt uit: “Met de provinciale Prijs Geschiedenis 
en Volkskunde mikken we op een variatie van deelnemers uit het brede erfgoedveld. 
Zowel professionele historici als vrijwilligers die zich inzetten voor ons verleden komen in 
aanmerking. Als provincie willen we iedereen stimuleren om laagdrempelige en leerrijke 
historische initiatieven op te zetten en hen daar ook voor belonen. We doen een warme 
oproep naar personen en verenigingen die zich inzetten voor het volkskundig erfgoed in 
onze provincie om mee te dingen. Natuurlijk maken ook meer klassieke initiatieven zoals 
publicaties of naslagwerken zoals steeds een kans.”
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2.3. Op zoek naar metaaldedectoristen...

Koninklijke Heemkundige Kring Essen vzw																																																							

	

	

	

Heemkundige	Kring	zoekt	metaaldetectoristen  

De	Heemkundige	Kring	van	Essen	stapt	mee	in	een	testfaste	van	MEDEA.	MEDEA	streeft	
ernaar	om	metaaldetectievondsten	in	Vlaanderen,	die	verspreid	zijn	over	vele	privé-
collecties,	digitaal	te	ontsluiten	door	middel	van	een	online,	publiekstoegankelijke	en	
gebruiksvriendelijke	databank.	Hoewel	ze	een	belangrijke	bron	aan	archeologische	
informatie	vormen,	zijn	deze	vondsten	momenteel	dus	erg	moeilijk	toegankelijk	voor	
onderzoekers	en	andere	geïnteresseerden.	MEDEA	wil	bovendien	de	wisselwerking	tussen	
metaaldetectoristen	en	het	archeologische	werkveld	in	Vlaanderen	stimuleren.	
Detectoristen	registreren	hun	vondsten	door	middel	van	foto’s,	een	beschrijving	en	andere	
gegevens.	Op	hun	beurt	kunnen	vondstexperten	aan	elk	geregistreerd	object	bijkomende	
informatie	toevoegen,	zoals	type,	datering,	interpretaties	en	literatuurverwijzingen.	MEDEA	
wordt	zo	een	springplank	voor	nieuw	onderzoek	op	de	onderbelichte	categorie	van	
metaalvondsten.	 

MEDEA	is	een	project	van	de	Vrije	Universiteit	Brussel	(VUB)	en	PACKED	vzw.	De	
Heemkundige	Kring	Essen	wordt	dus	een	partner	van	de	VUB	in	het	uitwerken	van	dit	
project. 

De	Heemkundige	Kring	nodigt	op	26	mei	alle	geïnteresseerde	metaaldetectoristen	uit	in	de	
Oude	Pastorij	aan	de	Essendonk	3	om	kennis	te	maken	met	MEDEA.	Opzet	van	de	avond	is	
dat	metaaldetectoristen	een	aantal	van	hun	vondsten	meebrengen.	Pieterjan	Deckers,	
onderzoeker	verbonden	aan	de	VUB	en	bezieler	van	het	project,	zal		dan	leren	hoe	deze	op	
te	laden	in	MEDEA	en	waar	nodig	determinatie	voorzien.	Bovendien	is	het	een	mooi	moment	
voor	lokale	metaaldetectoristen	om	met	elkaar	in	contact	te	komen,	vindplaatsen	te	delen	
en	ervaringen	uit	te	wisselen.	 

De	avond	begint	om	19u,	je	kan	al	om	18.30u	binnen.	De	toegang	is	gratis.	Alle	
geïnteresseerde	metaaldetectoristen	zijn	welkom.	Inschrijven	is	niet	nodig.	Het	is	
aangeraden	vondsten	en	een	laptop	mee	te	brengen.		

Info:	Thomas	Dekkers,	gsm	0486	95	57	02,	email:	essenarcheologie@gmail.com  

	

Moerkantsebaan 48 

2910 Essen 

 

Tel. 03/667-73-90 

e-mail: heemhuis@skynet.be 
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2.4. Promo molenboek

Molens en maalderijen in Broechem, Emblem, Oelegem en Ranst 
 
Molens maakten vroeger als vanzelfsprekend deel uit van het leven van alledag. Het silhouet 
van de windmolen was even vertrouwd en herkenbaar als dat van de kerktoren. Maar een na 
een verdwenen de windreuzen. De kennis van dat molenverleden dreigt grotendeels verloren 
te gaan.  
 
Reden genoeg voor Luc 
Verachtert om het collectieve 
geheugen wat op te frissen en een 
eerbetoon te brengen aan ons 
molenverleden. Luc is niet alleen 
al jarenlang vrijwillige molenaar 
in de stenen molen van Oelegem, 
hij is ook de drijvende kracht 
achter tal van activiteiten en 
initiatieven om dat erfgoed 
levend te houden en beleefbaar te 
maken. Einde 2012 bood hij aan 
het volgende jaarboek van de 
heemkring De Brakken te 
schrijven, volledig gewijd aan het 
Ransts molenerfgoed. Hij begroef 
zich enkele jaren in allerlei 
archieven om alles wat ooit over 
onze molens en maalderijen 
verscheen opnieuw aan het licht 
te brengen. Op niet minder dan 
12 plaatsen borrelt molen-
geschiedenis op in de vier 
deelgemeenten van Ranst.  
 
Molens en maalderijen in 
Broechem, Emblem, Oelegem en 
Ranst telt 272 pagina’s en meer 
dan driehonderd illustraties.  
 
Het boek kost 35 euro (+ 5 euro verzendingskosten). Bestellen kan door het verschuldigde 
bedrag over te maken op rekening BE19-97925460-6312 van heemkundige kring De Brakken 
vzw, Kerkhoflei 2520 Ranst-Oelegem, met vermelding ‘aankoop Molenboek’. Eventueel kan 
u het boek aankopen bij een bezoek aan de Stenen Molen in Oelegem.  
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2.5. Heemkundezondagen

Deurne :  Turninum, Volksmuseum vzw, Koraalplaats 2                   5 - 12 - 19 - 26 juni 2016           van 14u tot 17u
  “Van Volkstuin tot Lusthof” 
  (elke zaterdag en zondag)

Lillo-Fort :  Poldermuseum, Tolhuisstraat 10-16                   5 - 12 - 19 - 26 juni 2016           van 13u tot 18u
  “De Schelde in kaarten” 

Rijmenam :  Museum ‘t Bruggeske, Dijk 10                   5 - 12 - 19 - 26 juni 2016           van 13u tot 18u
  “Waterwegen tussen Mechelen en Leuven in beeld” 
  (door HK ‘t Hoefyser)

Rijmenam :  Museum ‘t Smiske, Hoogstraat 52a                    26 juni 2016           van 14u tot 20u
  “Kleding als ritueel...”  
  (+ broodbakken, klompenmaken... door HK ‘t Hoefyser) - t/m 28 augustus

Edegem :  Kring voor Heemkunde, Strijdersstraat 18                   5 en 19  juni 2016           van 14u tot 18u
  “Fototoestellententoonstelling” 

Hemiksem :  HK Heymissen, St.Bernardusabij 4, Nijverheidsstr 8                   5 en 19 juni 2016           van 14u tot 18u
  “Fototentoonstelling : Vloer- en siertegels als gevelversiering” 

Berchem :  Heemkring Berchem, Rooiplein 6                   12 - 19 - 26 juni 2016           van 14u tot 17u
  Dubbel-expo : “Rituelen” en 
                        “De verdwenen Berchemse wijk : De Leeuwerik” 

Oelegem :  HK “De Brakken”, de Stenen Molen, Kerkhoflei 1                    12 en 26 juni 2016           van 11u tot 17u
  “Molengids en Meulenmaal”  (+ gelegenheid tot ontbijten)

Kasterlee :  Heemerf “De Waaiberg”, Waaiberg 1                   12  juni 2016           van 13u tot 18u
  “Zomer op het Heemerf” 
  (broodbakken - retromuziek “The Vickings - buitentap)

Putte (Mechelen) :  HK “Molenijzer”, Heuvel 41b                    19 en 26 juni 2016           van 14u tot 20u
  Dubbel-Expo : “Wall of Fame 
                                   + Topstukken van het Lingeriemuseum” 

Putte-Beerzel :  Ter Speelbergen - Heem Dr. Jozef Weyns, Peredreef 5                                19 juni 2016            vanaf 14u30
  “Midzomerfestival” 
  (met Westelfolk en Circo Maximo, ook broodbakken)

Schelle :  Heemkundige Kring Scella, Peperstraat 48                    26 juni 2016           van 14u tot 17u
  “Kalligrafie”  

De Heemkundige Kringen nodigen uit!
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3.1. HK Essen

3.2.  HK Molenijzer - Putte

3.3. HK Heymissen - Hemiksem

3.4. Kring voor Heemkunde Berchem vzw - Berchem

3.5. HK Kontich

3.6.  HK Gitschotelbuurschap - Borgerhout

3.7. HK Rijkevorsel vzw

3.8. HK Scella - Schelle

3.9. HK Rumesta - Rumst

3.10. HK Edegem

3.11. HK Aartselaar

3.12. HK ‘Norbert de Vrijter’ Lille vzw - Lille

3.13. HK Nicolaus Poppelius - Groot Ravels

3.14. HK Marcblas - Merksplas

3.15. HK Heverstam - Sint-Amands

3.16. Mortelse Heemkring

3.17. Poldermuseum - Lillo

3.18. HK Amalia van Solms - Baarle-Hertog

3.19. HK Hobuechen - Hoboken

3.20. HK Scilla - Schilde

3.21. HK De Brakken - Oelegem

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

3.1.  HK Essen

Het ontstaan van de Heemkundige Kring 

Op vrijdag 20 mei organiseert de Heemkundige Kring in de Oude Pastorij 
een Kringse Lezing over het prille begin van de Heemkundige Kring 
onder impuls van Gerard Meeusen. 

De Oudheidkundige Kring Esschen, zoals de vereniging zich toen noemde, zag het 
levenslicht op 9 september 1929. 
Het bestuur bestond uit de notabelen van de gemeente en de clerus. 
Al snel kwamen de eerste Gedenkschriften, waarbij na enkele jaren ook Calmpthout 
betrokken werd. 
Hoe het verder verliep, hoe Esschen en Calmpthout na WO-II elk een eigen weg insloegen, 
kan u allemaal vernemen tijdens de Kringse Lezing. 

Een panel van vier mensen zal uitleg geven over het ontstaan, het uitééngroeien en over 
de nieuwe vormen van samenwerking nu tussen Essen en Kalmthout sinds de jaren ‘50.

De lezing is gratis en start om 20:30 uur .
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3.2.  HK Molenijzer - Putte

 

 

 

 

Centrum voor Familiekunde Putte/Mechelen 
Uitnodiging openingsweekend nieuw lokaal 

 

Vrijdag 18 maart 2016, 20u00 

Welkom door Alfons Vekemans, voorzitter Heemkring Het Molenijzer. 
Lezing door Marcel Kocken. 
Dankwoord door Leo Vervloet, voorzitter Familiekunde Vlaanderen, regio 
Mechelen. 

Aansluitend rondleiding in het nieuwe centrum en een kleine receptie 
aangeboden door beide verenigingen. 

Inschrijven voor deze openingsavond via alfons.vekemans@scarlet.be of 
leo.vervloet@telenet.be en dit voor 12 maart 2016. 

Zaterdag 19 maart 2016, 14u00-17u00 

Eerste openingsdag voor opzoekingen. Vrij bezoek. 

 

Centrum voor Familiekunde Putte/Mechelen 
Heuvel 41b 
2580 Putte 

 

Vanaf april 2016 is het Centrum voor Familiekunde Putte/Mechelen open op 
- 2de en 4de vrijdag van de maand: 19u30-22u30 
- 3de zaterdag van de maand: 14u00-17u00 

 

	

	

	

	

	

	

	

	

Feestjaar	voor	Putse	heemkring	
	

In	2016	mag	Heemkring	Het	Molenijzer	50	kaarsjes	uitblazen.	Bovendien	wordt	het	Lingerie-	&	
Ondergoedmuseum,	dat	in	de	schoot	van	de	heemkring	werd	opgericht,	10	jaar.	Reden	genoeg	om	
een	heel	jaar	lang	heel	wat	festiviteiten	te	organiseren.	

Samen	met	de	Erfgoedcel	Kempens	Karakter	en	de	gemeente	Putte	wordt	er	momenteel	naarstig	
gewerkt	om	de	eerstvolgende	activiteiten	voor	te	bereiden.	Zo	worden	weldra	de	vruchten	geplukt	
van	de	bouwactiviteiten	die	bijna	een	jaar	bezig	zijn	op	de	Ixenheuvel.	De	opening	van	het	centrum	
voor	Familiekunde	Putte/Mechelen	is	de	eerste	grote	activiteit	die	dit	feestjaar	plaatsvindt,	met	
name	op	18	maart.	Daarna	start	de	zoektocht	naar	de	meest	markante	Puttenaar	en	naar	de	50	
meest	typerende	foto’s	voor	Putte.	Het	volledige	zomerseizoen	in	het	heemmuseum	zal	opgehangen	
worden	aan	dit	feestjaar	let	o.a.	een	heuse	Putse	Wall	of	fame.	Het	getal	50	zal	daarnaast	ook	
duidelijk	zichtbaar	zijn	op	de	stand	op	de	Putse	feesten	en	bij	heel	wat	handelaars	die	meedoen	aan	
de	zoektocht	van	de	heemkring.	

Voor	het	Lingerie-	&	Ondergoedmuseum	breekt	een	nieuwe	periode	aan,	met	bovendien	een	nieuwe	
naam.	Voortaan	zal	dit	erfgoedcentrum	voor	Lingerie-	&	Ondergoed	door	het	leven	gaan	als	“Het	
Deposeum	voor	Lingerie-	en	Ondergoed”.	Meteen	een	verwijzing	naar	hun	DEPOt	en	muSEUM	
functie.	Voor	hun	ligt	het	hoogtepunt	op	zondag	7	augustus,	wanneer	ze	bijna	dag	op	dag	10	jaar	
bestaan.	Die	dag	zorgen	ze	voor	heel	wat	verrassingen	voor	de	bezoekers	aan	het	museum.	

Het	feestjaar	wordt	afgesloten	op	vrijdag	21	oktober	met	een	heus	bal	n.a.v.	de	nacht	van	het	
Kempens	erfgoed.	

Meer	info:	robby.goovaerts@putte.be,	www.bloggen.be/heemkringputte	

	

Bijlage:	foto	werkgroep	met	v.l.n.r.	

Lydia	Pelgrims	en	Louisa	Budts	(Lingerie-	&	Ondergoedmuseum)	

Jan	Matthé	(erfgoedcel	Kempens	Karakter)	

Robby	Goovaerts	en	Alfons	Vekemans	(Heemkring	Het	Molenijzer)	

Inge	De	Bie	(schepen	van	cultuur)	

HEEMKRING 
HET MOLENIJZER 
 
 
50 JAAR 

 

 HET DEPOSEUM  
VOOR LINGERIE EN 

ONDERGOED 
 

10 JAAR  

	

	

	

	

	

	

	

	

Feestjaar	voor	Putse	heemkring	
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duidelijk	zichtbaar	zijn	op	de	stand	op	de	Putse	feesten	en	bij	heel	wat	handelaars	die	meedoen	aan	
de	zoektocht	van	de	heemkring.	

Voor	het	Lingerie-	&	Ondergoedmuseum	breekt	een	nieuwe	periode	aan,	met	bovendien	een	nieuwe	
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Programma

9 mei - 5 juni 2016: 
In het kader van 50 jaar Heemkring Het Molenijzer en 10 jaar Lingerie- en 
Ondergoedmuseum worden in de etalages van Putse handelszaken voorwerpen van 
beide musea tentoongesteld. Hieraan is een fotozoektocht gekoppeld, waaraan iedereen 
gratis kan deelnemen. De prijsuitreiking van deze zoektocht gebeurt op een stand van de 
heemkring op de Putse Feesten op zondag 12 juni om 15 u.

Zondag 5 juni, 8 - 12 u: 
Ruildag in cafetaria Alice Nahonschool.

Zaterdag 11, zondag 12 juni: 
Stand 50 jaar heemkring op de Putse Feesten.

Vrijdag 17 juni, 20 u:
Openingsavond zomerseizoen en inhuldiging nieuwe tentoonstellingsruimte.

Opening “Wall of fame” met 50 markantste Puttenaars.

Opening tentoonstelling topstukken Lingerie- en Ondergoedmuseum.

Zondag 19 juni:
Elke zondag tot eind september is het museum gratis toegankelijk van 14 tot 20 u. 
Geregeld zijn er bijkomende attracties: zie binnenkort.
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3.3.  HK Heymissen - Hemiksem

Op zondag 19 juni organiseren we in onze heemkring een Gilliotmarkt, 
waarop tegels van Gilliot worden ten toon gesteld.
We houden tevens op die dag een foto tentoonstelling van Gilliot tegels, 
gebruikt in de omliggende gemeenten van Hemiksem.

De tentoonstelling loopt van 10 u tot 18 u en is gratis toegankelijk. 
Er is een lift voor rolstoelgebruikers.

Adres: Sint Bernardusabdij 4, 2620 Hemiksem in de lokalen van 
Heemkring Heymissen.
Contact:  imeldahensberge@hotmail.com
                    gsm: 0472384904
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3.4.  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
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Expo - Heemkring Berchem vzw:

Rituelen in Berchemse 
jeugdbewegingen

Chiro St-Willibrordus, Padvinders van St-Stanislas, KSA St-Stanislas,...

Zondag Erfgoeddag 24 april 2016
Gratis toegang tijdens de Erfgoeddag! 

8 en 22 mei 2016 van 14 tot 17 uur
Toegang: leden gratis - niet-leden € 1,00 - groepsbezoek mogelijk  

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

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

©
 10/04/2016 - Paul Gysen - 2016/HKB/EG

D_Rituelen_24apr2016_A3_v1.3a | V.U.: Kring voor Heem
kunde Berchem

 vzw
 | Auw

ersstraat 34, 2600 Berchem
 - Vrij van zegel: Art. 198
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3.5.  HK Kontich

meer info?
http://www.museumkontich.be/activiteiten.htm 
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3.6.  HK Gitschotelbuurschap - Borgerhout

4 juni : wandeling te Berchem Koninklijk Wandelen met Alex Elaut.

We doen een wandeling met Alex Elaut in “koninklijk Berchem”. Het betreft de 
interbellumwijk rondom de Koninklijkelaan. Hier stonden de kastelen Troyentenhof, 
Strijdhof (wie kan ons hier nog een afbeelding van bezorgen?) Ruytenborgh en Hof ter 
Schrieck. Op de wandeling krijgen we een mooi beeld van de verscheidenheid in de 
architectuur van de wijk. Via het kerkhof met zijn prachtige funeraire erfgoed (waarvan 
er onlangs enkele zijn gerestaureerd) bekijken we de kunstenaarswoningen van E. 
Yoors en Eduard Van Steenbergen.  In de kerk Onze-Lieve-Vrouw Middelares wordt de 
tentoonstelling bezocht over de animalier (dierenbeeldhouwer) Frans Jochems. De lengte 
is ongeveer 3 kilometer en we wandelen er 2 uur over.  Max 25 personen.

We komen samen aan “The Royal Lounge” hoek Grote Steenweg – Koninklijkelaan Berchem 
om 13.45.

Bereikbaarheid: tram: 7 en 15 halte Koninklijkelaan.

Inschrijvingen: Geert Janssens 03/236.34.13 of  janssens.geert1@hotmail.com

Er kan ten laatste ingeschreven worden tot 29 mei en is pas vast na betaling.

Prijs: 5 euro

Het bedrag mag overgeschreven worden op bankrekening BE56 4026 0965 4188 van 
Gitschotelbuurschap, met vermelding “Koninklijk wandelen”.
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3.7.  HK Rijkevorsel 

Heemkundige Kring van Rijkevorsel VZW.

Het Gemeentelijk museum van Rijkevorsel is geopend iedere laatste zondag van de maand 
van 14:00 tot 17:00. De toegang is gratis.

29 mei 2016
26 juni 2016
31 juli 2016
28 augustus 2016
25 september 2016
30 oktober 2016
27 november 2016
25 december 2016.

Wij  geopend op 11/9/2016  ( openmonumentendag) en uiteraard ook op afspraak voor 
groepen.

Een mailtje naar onze mailbox volstaat.
Het documentatiecentrum is geopend iedere dinsdag van de maand van 14:00 tot 16:00 
behalve in de maanden juli en augustus.
Ons museum bezit ook een aantal zaken die we dubbel hebben en wensen te ruilen met 
andere musea. 
Indien interesse dan stuurt u gewoon een mail naar hkrijkevorsel@outlook.be 
en dan bezorgen we u een lijst met foto van de beschikbare zaken.
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3.8.  HK Scella - Schelle
 

 

Peperstraat 48   2627 Schelle 
 

THEMA TENTOONSTELLING 

KALLIGRAFIE 

     
    Zondag  29 Mei 2016 van 14.00 U tot 17.00 U. 

        Zondag  26 Juni 2016 van 14.00 U tot 17.00 U. 
 ( INKOM GRATIS ) 
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3.9.  HK Rumesta - Rumst

Op vrijdag 22 april werd de nieuwste Rumesta-uitgave “Rumst, knooppunt van de 
Rupelstreek” voorgesteld tijdens een persconferentie op het gemeentehuis. 
Het boek werd geschreven door Leo Vermeulen, Jan Bleys en Jasper Beynen. 
Het behandelt de geschiedenis van Reet in al zijn aspecten en bevat daarnaast vele 
kleurrijke verhalen uit het verleden van de gemeente..
Het boek telt meer dan 300 bladzijden, in kleur en met zeer veel foto’s, en werd door 
Rumesta aan het grote publiek voorgesteld tijdens de Erfgoeddag op zondag 24 april. 
De prijs bedraagt 39 euro (verzendingskosten 5 euro). 
Bestellen kan met een overschrijving op rekeningnummer BE72 2930 2845 5916 van 
Geschiedkundige Kring Rumesta VZW.
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3.10.  HK Edegem

Op dit ogenblik loopt in het museum van de Kring voor Heemkunde Edegem 
in de Strijdersstraat 18
een tentoonstelling over fotografie, 
voornamelijk oude(re) fototoestellen en video camera’s, plus foto’s en 
begeleidende teksten. 
De tentoonstelling is ingegeven door het feit dat heel wat mensen uit Edegem 
werkten (en nog werken) bij Gevaert, nu Agfa Gevaert. 

Deze tentoonstelling loopt tot einde augustus en als we hopelijk verhuizen 
naar het oud gemeentehuis, voorziene verhuis die ons het nodige werk 
bezorgd. 

De tentoonstelling is telkens de eerste en de derde zondag van de maand 
te bezoeken tussen 14 en 18 uur, voor groepen op afspraak ook op andere 
tijdstippen.

http://users.telenet.be/KVHEdegem
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3.11. HK Aartselaar

 
 

 
 
 

DE LAATSTE TRAM VAN LIJN 50  
 
 
 

Vijftig jaar geleden – om 
juist te zijn op zondag 22 
mei 1966 – passeerde op de 
A12 de laatste tram van lijn 
50/52 (Antwerpen-Boom-
Rumst) doorheen Aarts-
elaar.  
De Heemkundige Kring 
Aartselaar wil dit 
nostalgisch feit waardig 
herdenken en zet daarom 
gedurende een tweetal 
weken in mei een aantal 
activiteiten op poten.  

 
 
De heemkring opent deze veertiendaagse in het eigen lokaal in de oude jongensschool 
(ingang deur kant Leon Gilliotlaan) op donderdagavond 28 april om 20 uur met een 
lezing door tramfanaat Stefan Justens, die op dat vlak niet alleen een van de grootste 
verzamelaars is in Vlaanderen, maar bovendien als vrijwilliger zelf reeds tramrijtuigen 
restaureerde met een groep medewerkers. Stefan vertelt ons over de geschiedenis van de 
Belgische trammaatschappijen en over de lijn 50 en 52 in het bijzonder. De toegang 
voor deze voordracht bedraagt 2 euro en reservatie is noodzakelijk via 
rene.beyst@scarlet.be. (of tel.: 03 887 71 06).  
 
 
Op vrijdag 29 april wordt de functie van het heemkundig lokaal omgebouwd van 
voordrachtlokaal naar tentoonstellingsruimte om plaats te ruimen voor een bijzonder 
grote maquette op schaal (circa 4 op 4 meter), die de aankomst van de tramstellen aan 
de stelplaats te Rumst uitbeeldt. Bovendien rijden de miniatuurtrammetjes effectief over 
de sporen langs het nauwkeurig nagebouwde parcours. Deze unieke maquette is 
uitzonderlijk te bezichtigen op zaterdagnamiddag 30 april van 13.30 tot 17.30 uur en 
op zondag 1 mei van 10.00 tot 17.00 uur. Toegang 2 euro per persoon (kinderen tot 
12 jaar gratis).  
 
 

Als derde luik van deze herdenking exposeert de Heemkundige Kring Aartselaar vanaf 
dinsdag 3 mei tot en met zaterdag 14 mei in de toonzaal van de gemeentelijke 
bibliotheek. Een ruime fotoreportage over de oude tramroute en over de diverse types 
van rijtuigen wordt getoond, aangevuld met alaam uit de verzameling van Stefan 
Justens en enkele nagebouwde miniatuurmaquettes van trams van Marcel Hendrikx. Er 
zal voortdurend assistentie voor een beetje extra uitleg vanuit de heemkring aanwezig 
zijn. Deze tentoonstelling is gratis te bezichtigen tijdens de openingsuren van de bib.  
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3.12. HK ‘Norbert De Vrijter’ Lille vzw

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

 
 
 
 
OVERZICHT JAARPROGRAMMA 2016 
 
   
Vrijdag 18 maart 
Lezing ‘Dorpsgenoten in Belgisch-Afrika’ door Rosette Dillen 
! Info: Bibliotheek Lille – tel. 014 881920 
 
Maandag 23 april 
Regionale lente-uitstap naar de abdij van Westmalle 
! Samenkomst aan ingang café Trappisten – 13.30 uur 
 
Zaterdag 18 juni 
Regionale zomeruitstap naar Herenthout, kasteel Herlaar 
! Info: HK Lille 
 
Zaterdag 3 september 
Jaarlijkse dagreis: Zierikzee, watersnood 1953 
! Info: HK Lille 
 
Zaterdag 22 oktober 
Herfstuitstap naar Schoonselhof 
! Info: HK Lille 
 
Elke derde dinsdag van de maand (behalve juli en augustus) – 18.30 – 21.30 uur 
Open archiefavond 
! Heemhuis, Rechtestraat 7, 2275 Lille 
 
Elke tweede dinsdag van de maand (behalve juli en augustus) – 18.30 – 21.30 uur 
Werkgroep ‘Oud schrift’ 
! Heemhuis, Rechtestraat 7, 2275 Lille 

 

Inlichtingen:  secretariaat@hklille.be 
www.hklille.be  
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3.13. HK Nicolaus Poppelius - Groot Ravels

Activiteitenagenda 
Heemkunde en Erfgoedvereniging Nicolaus Poppelius van Groot Ravels.
 

2 juli 2016 : 
 ledenfeest

25 augustus 2016 : 
 fietstocht

11 september 2016 : 
 Open Monumentendag

20 oktober 2016 : 
 Herfstwandeling 

november 2016 : 
 Museumbezoek in de streek ( wordt nog verder uitgewerkt).
 
Nadere informatie over deze- en andere activiteiten volgt U op onze website 
en middels ons leden tijdschrift dat 4 maal per jaar verschijnt.
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3.14. HK  Marcblas - Merksplas

Met Heemkring Marcblas 
op daguitstap naar de Martelaarssteden 

 
 
In het kader van de Eerste Wereldoorlog brengen we  
op zaterdag 28 mei een bezoek aan Aarschot en Leuven,  
twee van de zeven martelaarsteden in België. 
 
De inval van de Duitsers liet tijdens de Eerste Wereldoorlog 
een bloederig spoor achter in ons land. De Duitsers waren 
doodsbang voor de burgers die als scherpschutters aanvielen. 
De Duitsers reageerden telkens met bikkelharde represailles. 
Zonder vorm van proces werden huizen in brand gestoken en 
werden burgers bijeen gedreven en neergeschoten. Zeven 
steden kregen het erg te verduren: Aarschot, Leuven, 
Dendermonde, Dinant, Andenne, Sambreville-Tamines en 
Visé. Zij worden de martelaarsteden genoemd. 
 
In Aarschot werden op 19 augustus 1914 bijna honderd 
burgers neergeschoten. Hierbij was ook een Merksplasse 
soldaat: Gust Peeraer. Met een schot in zijn been schoof hij in 
de Demer en hield zich stil als de dood. Pas een dag later 
durfde hij uit het water komen om hulp te zoeken. Later 
verloor hij nog een been aan het front. Na de oorlog werd hij 
gemeentesecretaris in Merksplas. 
 
In Leuven verloren op 25 augustus 1914 meer dan 200 
burgers het leven en de binnenstad werd gewoon verwoest. 
Ook de wereldberoemde bibliotheek ging in de vlammen op. 
 
Tijdschema: 
07u30: vertrek aan de kerk van Merksplas 
08u30: koffie met gebak in het stedelijk museum van Aarschot. 
09u00: gegidst bezoek aan zaal "Groote Oorlog" + gegidste stadswandeling in Aarschot. 
11u00: vertrek naar Leuven: middagmaal, vrij te kiezen. 
14u00: gegidste wandeling vanaf het station naar het centrum van Leuven. 
16u00: gegidst bezoek aan het stadhuis van Leuven. 
17u00: vrije tijd. 
18u30: vertrek naar Merksplas. 
20u00: aankomst in Merksplas. 
 
Kostprijs: 
35€ per persoon, voor leden van HKM. 
40€ per persoon, voor niet-leden van HKM. 
 
Gelieve het gewenste bedrag over te schrijven op bankrekening BE05 0013 7078 2475 van  
Heemkring Marcblas, Merksplas. 
Men kan inschrijven tot 20 mei. 
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3.15. HK  Heverstam - Sint-Amands



27

3.16. Mortselse HK

 
maandag 20 juni 2016 

20 uur 

Hoeve Dieseghem 

Wouter Volcaertstraat 44 

2640 Mortsel 

 

 

VOORDRACHT 

Paul Catteeuw 

Koninklijk Kring voor Heemkunde Kontich  

over 

 

Jozef Van Herck 

aalmoezenier Fort 4 

in de eerste dagen van WO I 

 

 

 

Inkom  

- leden MHK € 5,00 
- niet-leden MHK € 8,00 
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3.17. Poldermuseum - Lillo

www.berendrechtzandvlietlillo.be

03 289 28 12

De Schelde in kaarten
Tentoonstelling | 27 maart tot 25 september 2016

Poldermuseum, Tolhuisstraat 10-16, 2040 Lillo
Open op zon- en feestdagen van 13 tot 18 uur

Groepsbezoek mogelijk na afspraak

secretariaatpoldermuseum@gmail.com

0477 61 84 67 • www.poldermuseum-lillo.com
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3.18. HK  Amalia van Solms - Baarle-Hertog

Activiteiten :

do 12 mei : 19:00 - 21:00
 zomeravondwandeling

vr 13 mei :
 Archeologische Dag Zondereigen

za 21 mei : 08:00 - 17:00
 Wandeling, ca 15 km

za 28 mei : 09:00 - 16:00
 Uitstap naar Mastenbos Putte/Kapellen

zo 29 mei : 05:00 - 09:00
 Vroege Vogeltocht

wo 8 juni : 14:00 - 18:00
 Amalia 40 jaar

meer info :

www.amaliavansolms.org
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3.19. HK  Hobuechen - Hoboken

Donderdag 19 mei 2016 : 15 en 17 uur
 Bezoek aan Drukkerij Albe De Coker

Industrieterrein Polderstad, Boombekelaan 12, Hoboken

In twee groepen van telkens 30 personen: om 15 uur en om 17 uur:
uw keuze opgeven bij de inschrijving!

€ 3 voor leden en € 5 voor niet-leden,
na het bezoek een drankje in de lokalen van de heemkundige kring inbegrepen.

Inschrijving :  tot 15 mei (of vroeger indien ‘volzet’)
   
E-mail kpaenen@skynet.be
Tel. 03.827.33.26
GSM 0496.26.55.93

Uw inschrijving is slechts definitief NA betaling op rekeningnummer
BE46 0682 0716 3836 van de Heemkundige Kring Hobuechen 1135,
met vermelding “De Coker 19 mei, aantal personen EN uur van uw keuze”.
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3.20. HK  Scilla - Schilde

Zondag 15 mei 2016 
Fortengordel - Herover de Forten! 

Scilla neemt deel aan de tweede editie van de Provinciale Fortendag met fiets- en 
wandelactiviteiten opgeluisterd met allerlei randactiviteiten. Op de forten zelf zijn er 
gidsbeurten. Dit jaar nemen maar liefts 22 forten deel.

Scilla zet de Redout en het Fort van Schildestrand open.

Er is een muzikale omkadering voorzien in samenwerking met muziekgroep De Krikskes.

Meer informatie: www.heroverdeforten.be 
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3.21. HK  De Brakken - Oelegem

Molenzondagen 

Waar? 
 Stenen Molen Oelegem

Wanneer? 
 • 29/5/2016 van 13u00 tot 17u00
 • 26/6/2016 van 13u00 tot 17u00
 • 31/7/2016 van 13u tot 17u00

Toegang? 
 Gratis

De molenaars geven een rondleiding in de molen.

Heemkundige Kring De Brakken
Kerkhoflei 1

2520 Oelegem
info@debrakken.be

 Walter Van der Avert tel.: 03/475.94.26

www.debrakken.be


