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1.

Heemkundezondagen 5-12-19 juni 2011

Werk : toen de stad naar ’t dorp kwam en … NU
De negentiendeeuwse industriële revolutie heeft de tegenstelling stadscultuur /
plattelandscultuur verscherpt, om uiteindelijk de plattelandscultuur niet enkel te verdringen
maar ook grotendeels te vernietigen. Waar tot dan deze twee vormen van leefcultuur wel met
elkaar in aanraking kwamen zonder mekaar op te heffen, zette, vooral vanaf het midden van
de 19de eeuw, zich een beweging in die hoe langer en intenser het plattelandsleven
beïnvloedde.
Migratie en pendelarbeid, vervoermogelijkheden, brachten plattelandsmensen naar de stad.
Ofwel vestigden deze er zich om opgeslorpt te worden ofwel brachten pendelaars hun nieuw
opgedane ervaringen mee uit de stad naar hun dorp waar ze binnensijpelen en er volgens de
omstandigheden verwerkt werden of op al dan niet hevige tegenstand werden onthaald.
Deze wisselwerking en verwerkingsgeschiedenis maakte van Vlaanderen één groot
verstedelijkt gebied, waar stadmentaliteit plattelands-geest verdrong en ging overheersen.
Deze verandering en ontwikkeling wordt duidelijk door het benaderen van de functie en het
optreden van twee bevolkingsgroepen met elk hun veelvuldige specialisten : ambachten en
vrije beroepen.
In veel gevallen waren ambachtslieden de specialisten die veelal alleen werkten en hun
gespecialiseerde bekwaamheid voor zich en geheim hielden. Vrije beroepen traden
individueel op en hadden uit hoofde van hun bezigheid een status die hen een speciale positie
verschafte in de dorpsgemeenschap. Op basis van het al of niet verworven aanzien van de
ambachtsman en al of niet gewettigde status van het vrije beroep, bestond er een soort
klassebewustzijn dat het dorpsleven kruidde. Deze gevoels- en gedachtenwereld kreeg nu een
geduchte mededinger meegebracht of overgewaaid uit de stad.
Deze verandering en ontwikkeling duiden aan de hand van getuigenissen, relicten, artefacten,
onroerend-, roerend-, en immaterieel patrimonium dat getuigt van wat bestond en nog bestaat,
is heemkunde, maar dan wel te verklaren door de laatste stand van wetenschappelijk én
praktische bevindingen. Hoe een ambachtsman van de 19de eeuw in de 21ste eeuw een
gespecialiseerd ondernemer is geworden, of hoe en waarom deze vroeger hooggewaardeerde
ambachtsman vervangen werd of zijn vakgebied verdrongen werd.
In welke mate heeft de wisselwerking stad/platteland een greep gehad op de ambachten en
vrije beroepen in het dorp en hun gedaante in de eenentwintigste eeuw ?
Deze ontwikkeling laat toe het heden beter te onderkennen en zich beter voor te bereiden op
de toekomst.

Deelnemende kringen :
Aartselaar – Arendonk – Beerse – Bonheiden – Deurne – Edegem – Heist-op-den-Berg – Hemiksem – Kontich – Lillo – LintMerksem – Merksplas – Oevel – Poppel – Putte – Rijmenam – Ruisbroek - Schelle – ’s Gravenwezel – Sint-Amands – Weert Wommelgem - Zoersel
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5 – 12 – 19 juni 2011
Volgende musea stellen u het volgende
programma voor :
“Werk : toen de stad naar ’t dorp kwam, en NU”
Kring

Aspect

Zondag

Zondag

Zondag

Andere

Thema

5 juni

12 juni

19 juni

zondag

2630 Aartselaar

-leder

Carillolei 3

- houtbewerking

2340 Beerse

architect

Van 10 u. tot 18 u.

van 10 u. tot 18 u.

van 10 u. tot 18 u.

van 10 u. tot 18 u.

Bisschoplaan 1
2100 Deurne

van 10 u. tot 18 u.

- dokwerker
- decoratieve schilder

Koraalplaats 3

- smid
ijzer en vuur

van 10 u. tot 17 u.

Brouwer

van 10 u. tot 18 u.

Arm der wet in uniform

van 14 u. tot 18 u.

2620 Hemiksem

-drukker

van 14 u. tot 18 u.

Abdij Nijverheidsstraat

-meubelmaker

2820 Bonheiden
Kerkplein 1
2650 Edegem

van 10 u. tot 17 u.

Van 10 u. tot 17 u.

14 juni

van 14 u. tot 18 u.

Tot 4/9/2011

Strijdersstraat 18
2220 Heist o/d Berg

van 14 u. tot 18 u.

Kerkplein 24
Van 14 u. tot 18 u.

-schrijnwerker

-imker
van 13 u. tot 17 u.

van 13 u. tot 17 u.

van 13 u. tot 17 u.

van 13 u. tot 17 u.

van 13 u. tot 17 u.

van 13 u. tot 17 u.

-Kuiper
-Smid

van 14 u. tot 17 u.

van 14 u. tot 17 u.

- ambachtenstraat

Van 10 u. tot 18 u.

2660 Hoboken

- Bakker

Broydenborglaan 2

Kapper

2040 Lillo

-

Cafe in de polder 1900-1965

Tolhuisstraat 10-16
2550 Kontich
Sint-Jansplein 8
2547 Lint
Koning Albertstraat 41
2170 Merksem

- klompenmaker

Terlindenhofstraat 265

- kapper

van 13 u. tot 18 u.

- fotograaf
-schoenmaker
2330 Merksplas

- gareelmaker

Heemhuis “Villa ter Borcht”
Hofeinde 57

- zadelmaker

2260 Oevel-Westerlo

- timmerman

van 10 u. tot 18 u.

- hoefsmid
van 10 u. tot 18 u.

van 14 u. tot 18 u.

van 14 u. tot 18 u.

Sint-Michielstraat 2
2382 Poppel
Ravels-eel

Van boer tot robotmelker

van 10 u. tot 17 u.

25/6
Heemmuseum
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1)

Vooreel 35

2)

Bosstraat 100a

Dorp 64 – Poppel
13.30 u – 17u

2380 ravels
2580 Putte
Heuvelstraat 41b

van 14 u. tot 20 u.

- diamantbewerking
van 10 u. tot 18 u.

Van 10 u. tot 18 u.

Van 10 u. tot 18 u.

Klompenmaker

Van 14 u. tot 18 u.

Van 14 u. tot 18 u.

Van 14 u. tot 18 u.

2970 ’s Gravenwezel

Bakker

Van 10 u. tot 18 u.

Van 10 u. tot 18 u.

Van 10 u. tot 18 u.

Kerkstraat 41-45

Beenhouwer

2820 Rijmenam
Brughuizeke

- bakker
- apotheker
- bakhuizen

2870 Ruisbroek
Ruisbroekdorp 52

Cafe/kapper
2627 Schelle

26 juni

- haarkapper

van 14 u. tot 17 u.

Peperstraat 48

- van molenmeester tot
maalderijingenieur

Van 14 u. tot 18 u.

Van 14 u. tot 18 u.

Van 14 u. tot 18 u.

2880 Weert

Mandenmakerij

Van 10 u. tot 18 u.

Van 10 u. tot 18 u.

Van 10 u. tot 18 u.

(Bornem)

Scheldevisserij

2890 Sint-Amands
Kerkstraat 3

tot 21/8/2011

Klompenmakerij
weverij
2160 Wommelgem

-soepverkoper

Fort II straat 1

-roomijsverkoper

2980 Zoersel

Boer

Schoolstraat 9

Slachter

van 14 u. tot 18 u.

van 10 u. tot 17 u.

van 14 u. tot 18 u.

van 10 u. tot 17 u.

van 10 u. tot 17 u.

Imker
Tuinder
kruidenier
bakker
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2. Heemkunde Gouw Antwerpen lééft
2.1.

HK Vaertlinck - Willebroek

PERSUITNODIGING

Vaertlinck-documentatiecentrum officieel in gebruik genomen

Heemkundige kring maakt Willebroekse archieven
toegankelijker
De Willebroekse genealogische en heemkundige kring Vaertlinck heeft een nieuwe, vaste thuis. De
vereniging opende vandaag haar nieuwe documentatiecentrum, dat dé uitvalsbasis moet worden voor
het toegankelijk maken van de eigen archieven en van het historisch archief van de gemeente
Willebroek.
De vereniging Vaertlinck heeft een voorgeschiedenis van meer dan twintig jaar. In 1990 al ontstond
onder de vleugels van de vriendenkring van de toenmalige Don Boscoschool, en onder leiding van
directeur Gust Van Auwenis, een genealogische en heemkundige werkgroep. Die werkgroep
evolueerde met de jaren en vormde in 2008 de basis voor de oprichting van de vzw Vaertlinck, met
diezelfde Gust Van Auwenis als voorzitter.
Ondertussen doet de naam Vaertlinck bij iedereen in de regio die is geïnteresseerd in
stamboomonderzoek en lokale geschiedenis een belletje rinkelen. De talrijke ontmoetingsdagen en
evenementen, de jaarlijkse Stamboomdag, de website en het tijdschrift van de vereniging kunnen
dan ook op veel bijval rekenen. Bovendien verleent Vaertlinck al jaren op rij haar vrijwillige
medewerking aan de inventarisering van het omvangrijke historisch archief van de gemeente.
Uit erkenning voor deze inspanningen en met het oog op een betere onstluiting van het historisch
archief, stelt het gemeentebestuur nu behalve een jaarlijkse subsidie ook een vast lokaal ter
beschikking aan de vereniging. Dat lokaal, in het centrum Jan Van Winghe in de Captain Trippstraat
te Willebroek, wordt als ‘Vaertlinck-documentatiecentrum’ dé uitvalsbasis voor opzoekingen in het
Vaertlinck-archief en het gemeentelijk archief. Iedereen is er op de vaste maandelijkse
bezoekdagen welkom om gratis opzoekingen te verrichten naar verschillende aspecten van de rijke
Willebroekse geschiedenis, of naar de eigen familiegeschiedenis.
Fonds Gust van Auwenis
Wat dit laatste betreft beschikt Vaertlinck sinds kort met het ‘Fonds Gust van Auwenis’, over een
schat aan informatie. Het Fonds omvat honderden registers van de Burgerlijke Stand en
parochieregisters uit Willebroek en meer dan twintig omringende gemeenten en omvat historische
gegevens over enkele tienduizenden families. Al deze informatie werd gedurende vele jaren
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verzameld en verwerkt door Vaertlinck-voorzitter Gust Van Auwenis. Die geeft ze nu in beheer aan
de vereniging, met de opdracht ze raadpleegbaar te maken voor het grote publiek.
“De groeiende interesse bij het publiek voor erfgoed en lokale geschiedenis en de talrijke consultaties
van mijn collectie op de Stamboomdag van Vaertlinck, hebben me gesterkt in mijn overtuiging dat deze
informatie niet teloor mag gaan. Daarom geef ik mijn verzameling nu permanent in beheer van
Vaertlinck, zodat ze ook in de toekomst kan worden geraadpleegd en – wie weet – aangevuld,” aldus
Gust Van Auwenis.
Voor meer informatie kunt u terecht op www.vaertlinck.be of op het nummer 0484-916 984
(Kevin Polfliet).

RAADPLEGING DER ARCHIEVEN
IN DE GEMEENTE WILLEBROEK
In samenwerking met het gemeentebestuur van Willebroek geldt
de volgende regeling:
Archief “ Vaertlinck ” vzw: Centrum Jan Van
Winghe,
Capt. Trippstraat 33, 2830 Willebroek (1ste verdieping, lokaal
28)
2de en 4de zaterdag van de maand van 9 tot 12 uur of na
afspraak.
E-mail: rene.pattyn@telenet.be
website: www.vaertlinck.be
Openingsdata 2011:
Zaterdag 11 en 25 juni, 10 en 24 september, 8 en 22 oktober,
12 en 26 november, 10 december, niet op 24 december 2011.
Archief Gemeentelijke bibliotheek: Schoolweg 1A, 2830
Willebroek
dinsdagnamiddag van 14 tot 16 uur – Aanvragen in de
bibliotheek. Tel. 03/886 55 22 of willebroek@bibliotheek.be

Gemeentelijk archief (Gemeentehuis):
August Van Landeghemstraat 99, 2830 Willebroek
donderdagvoormiddag van 9 tot 12 uur, enkel na afspraak,
gratis telefoonnummer: 0800 9 2830, bezoek ook
www.willebroek.be
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2.2.

Sashuismuseum

Tentoonstelling in het Sashuismuseum
Toegankelijk van maandag tot vrijdag van 9.30 – 12.30 en 13.30 – 16.330 u.
Van 1 april tot 30 september ook open op zaterdag en zondag van 13.30 – 16.30 u.
Gesloten op feestdagen
Groepsbezoeken op afspraak.

Info : Toerisme Rupelstreek Vaartland, Sashuis, Sasplein 18 te 2830 Willebroek
03/886.22.66 – e-mail : toerisme@TRVL.be

2.3.

HK Olmen – Erfgoed Balen

I.v.m. armoede organiseerden we de volgende tentoonstelling. Deze tentoonstelling is nog 3
weken te zien in het Vrijetijdscentrum te Balen.
Maria Vaes (Olmen 1890-1961) een lid van de Molse schildersschool, schilderde een aantal
taferelen uit het dagelijkse leven. Als voorbereiding op haar schilderwerk trok ze dikwijls
foto’s van haar onderwerpen en van het leven in de Kempen tussen de 2 wereldoorlogen.
Sommige van die foto’s geven de armoede van de mensen een gezicht, maar ze zijn steeds
respectvol. Haar meeste foto’s tonen echter oude Kempische boerderijen, hutten en
landschappen. De armoede achter de muren is niet altijd zichtbaar.
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2.4.

HK Scilla - Schilde

24ste Midzomernacht Scilla
een bruiloft anno 1900 met alles erop en eraan
Scilla heeft het groote genoegen U en al Uwe
geliefden uit te noodigen op het
ongelooflijke bruiloftsfeest van de Zatte Jef
en zijn lief.
18, 24 en 25 juni 2011
Heemhuis Scilla
Alfons Van den Sandelaan 4,
2970 Schilde

Ga mee op tocht langs unieke locaties, vol
van
spannende
bedscènes,
liefde
die
letterlijk van het podium druipt en een
zatte fanfare.
Eten in bruiloftsstijl kan vanaf 17.30u
Het feest begint om 20.00u
HONDEN NIET TOEGELATEN!
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2.5.

wo
zo
di
zo

HK Marcblas - Merksplas

8-jun-11
12-jun-10
14-jun-11
26-jun-11

Heemhuis
Heemhuis
Heemhuis
Heemhuis

19u30
10u?-18u?
20u-22u
10u-12u

Vergadering, incl. MERA
Lok.&Prov.Heemdag
Open Archiefdag
Open Archiefdag

20u-22u
19u30
10u-12u
??
20u-22u
19u30
10u-12u
20u-22u
19u30
10u-12u
20u-22u
19u30
20u??
10u-12u
20u-22u
19u30
10u-12u

Open Archiefdag
Vergadering, incl. MERA
Open Archiefdag
OMD
Open Archiefdag
Vergadering, incl. MERA
Open Archiefdag
Open Archiefdag
Vergadering, incl. MERA
Open Archiefdag
Open Archiefdag
Vergadering, incl. MERA
Voordracht
Open Archiefdag
Open Archiefdag
Vergadering, incl. MERA
Open Archiefdag

juli
di
wo
zo
zo
di
wo
zo
di
wo
zo
di
wo
wo
zo
di
wo
zo

9-aug-11
10-aug-11
28-aug-11
11-sep-11
13-sep-11
14-sep-11
25-sep-11
11-okt-11
12-okt-11
23-okt-11
8-nov-11
9-nov-11
16-nov-11
27-nov-11
13-dec-11
14-dec-11
25-dec-11

Heemhuis
Heemhuis
Heemhuis
??
Heemhuis
Heemhuis
Heemhuis
Heemhuis
Heemhuis
Heemhuis
Heemhuis
Heemhuis
GC DeMarckt??
Heemhuis
Heemhuis
Heemhuis
Heemhuis
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2.6 HK Eugeen Goeyvaerts- Lint
ONZE VOLGENDE OPENDEURDAGEN:
Bezoek onze heemmusea 'Den Aker', 'De Roskam' en 'De Ploeg', en onze heem- en kruidentuin, in de Oranjerie in het
Gemeentepark van Lint, op:
-

zondag
zondag
zondag
zondag
zondag

12 juni 2011
10 juli 2011
14 augustus 2011
11 september 2011
9 oktober 2011

Onze gidsen staan u te woord in de musea en op de tentoonstellingen.
Telkens van 14u tot 19u, tenzij anders vermeld - INKOM GRATIS !
Indien u ons op andere dagen wil bezoeken, neem dan gerust even contact met ons op! Wij organiseren ook begeleide
dorpswandelingen >>>
Bent u geïnteresseerd in onze publicaties? >>>
Wilt u lid worden van onze kring? >>>
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2.7. HK De Drie Rozen – ‘s Gravenwezel

Dorpsdag – heemfeesten zaterdag 25 juni 2011
zondag 26 juni 2011
Tentoonstelling vrijdag 17 juni 2011 - opening
zaterdag 18 juni 2011
zondag 19 juni 2011
zaterdag 25 juni 2011
zondag 26 juni 2011
Spelnamiddag zaterdag 20 augustus 2011
Augustuskermis zaterdag 20 + zondag 21 augustus 2011
Wielerkoers maandag 22 augustus 2011
Verenigingendag zondag 4 september 2011
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2.8.

Davidsfonds O.L.V. Waver

zondag 19 juni 2011, 14 uur

Fietstocht

zondag 26 juni 2011 om 10.30 uur

Sint-Lutgardisviering
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2.9.

Museum voor Heem- en Oudheidkunde - Kontich
2011

zondag 11 september 2010

Herinrichting Museum,
verzameling textiel
Open Monumentendag

Museum, Sint-Jansplein 8
Meer info zal volgen

Vrijdag 10 juni : Prof. S. Top – Volksculturele uitingen in het licht van traditie en
vernieuwing.
Sint-Jansplein 8

2.10

HK Amalia van Solms – Baarle-Hertog

05-jun2011

05:00:00 12:00:00 Vroege vogeltocht en openhuis in
het Heemhuis (10.30 - 12.30 uur).

Vertrek van de vroege vogeltocht vanaf het
Heemhuis.Deelname gratis. Opgeven vooraf niet nodig!

14-jun2011

19:30:00 22:00:00 Bestuursvergadering
Heemkundekring Amalia van
Solms.

In het Heemhuis.

25-jun2011

00:00:00 00:00:00 Heemreis naar Gemert met
ondermeer bezoek aan
Boerenbondmuseum.

I.s.m. plaatselijke Heemkundekring. Vertrektijd, kosten en
opgave worden nog bekend gemaakt.

03-jul2011

10:30:00 12:30:00 Openhuis in het Heemhuis.

08-jul2011

12:00:00 19:30:00 Lokale Heemdag.

09-jul2011

18:00:00 23:00:00 Deelname aan de
Midzomernachtfair.

12-jul2011

19:30:00 20:00:00 Bestuursvergadering van
Heemkundekring Amalia van
Solms.

In het Heemhuis.

14-jul2011

19:00:00 21:00:00 Avondwandeling.

Vertrek vanaf het Heemhuis; deelname gratis; opgeven
vooraf niet nodig!

Vertrek vanaf het Heemhuis. Het programma, de opgave
vooraf en de kosten worden nog bekend gemaakt.

04-aug- 00:00:00 00:00:00 Brabantse Heemdagen in Uden.
2011

Leden van Amalia kunnen hieraan deelnemen. Nadere
informatie wordt nog bekend gemaakt.

05-aug- 00:00:00 00:00:00 Brabantse Heemdagen in Uden.
2011

Leden van Amalia kunnen hieraan deelnemen. Nadere
informatie wordt nog bekend gemaakt.

06-aug- 00:00:00 00:00:00 Fietstocht naar Castelree i.v.m.
2011
125 jarig bestaan van de
Handboogvereniging "Vrede en
Eendracht".

Met handboogschieten en Castelse maaltijd (eieren met
hesp) in Café "In Holland" van de fam. Snoeijs

07-aug- 10:30:00 12:30:00 Openhuis in het Heemhuis
2011
09-aug- 19:30:00 22:00:00 Bestuursvergadering van
2011
Heemkundekring Amalia van
Solms.

In het Heemhuis (waar anders?).

13-aug- 00:00:00 00:00:00 Fietstocht naar Casterlee i.v.m.
2011
125 jarig bestaan van
Handboogvereniging "Vrede en

Met handboogschieten en Castelse maaltijd (eieren met
hesp) in Café "In Holland" van fam. Snoeijs.
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Eendracht".
20-aug- 17:30:00 21:00:00 Bernardusvoetbedevaart naar
2011
Ulicoten i.s.m. de
heemkundekringen van Alphen en
Chaam.

Vertrek vanaf het Heemhuis.

27-aug- 00:00:00 00:00:00 Heemreis naar Lier
2011
(stadswandeling, rondvaart) en
Broechem (orgelconcert door
Frank van Nimwegen.

Nadere informatie over opgeven vooraf, kosten en
vertrektijd wordt nog verstrekt.

04-sep- 10:30:00 12:30:00 Openhuis in het Heemhuis.
2011
11-sep- 00:00:00 00:00:00 Openmonumentendag met als
2011
thema: "Conflict".

Het programma wordt nog ingevuld en bekend gemaakt.

13-sep- 19:30:00 22:00:00 Bestuursvergadering van
2011
Heemkundekring Amalia van
Solms

In het Heemhuis.

02-okt2011

10:30:00 12:30:00 Openhuis in het Heemhuis.

04-okt2011

19:30:00 22:00:00 Boschoven in de schijnwerper t.g.v. Verdere gegevens worden nog bekend gemaakt.
375 jarig bestaan van
gerestaureerde schuur op
Boshoven 6.

11-okt2011

19:30:00 22:00:00 Bestuursvergadering van
Heemkundekring Amalia van
Solms.

In het Heemhuis.

22-okt2011

09:00:00 16:00:00 Lange herfstwandeling.

Vertrek vanaf het Heemhuis. Deelname gratis. Opgeven
vooraf niet nodig.

06-nov- 10:30:00 12:30:00 Openhuis in het Heemhuis.
2011
08-nov- 19:30:00 22:00:00 Bestuursvergadering van
2011
Heemkundekring Amalia van
Solms.

In het Heemhuis.

15-nov- 19:30:00 22:00:00 Presentatie van het
2011
toponiemenboek.

In de Aula van het Cultureel Centrum Baarle.

22-nov- 00:00:00 00:00:00 Aanbieding "Roggerentjes 2011"
2011
aan het gemeentebestuur van
Baarle-Nassau.

Thema biodiversiteit. Plaats en tijd worden nog
vastgesteld.

04-dec- 10:30:00 12:30:00 Openhuis in het Heemhuis.
2011
13-dec- 19:30:00 22:00:00 Bestuursvergadering van
2011
Heemkundekring Amalia van
Solms.

Zullen we dat maar weer eens in het Heemhuis doen?

20-dec- 19:30:00 22:00:00 Kerstviering.
2011

In de Aula van het Cultureel Centrum Baarle.

27-dec- 09:00:00 16:00:00 Winterwandeling.
2011

Vertrek vanaf het Heemhuis. Deelname gratis. Opgeven
vooraf niet nodig.
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2.11 HK Norbert De Vrijter - Lille
4 juni
Zomeruitstap naar Aarschot
3 september
Jaarlijkse reis
29 oktober
Kerkhofwandeling in Turnhout
26 november
Teerfeest
November/December Lessenreeks
Ons lokaal is elke derde dinsdag van de maand geopend vanaf 20.00 u voor opzoekingen enz.

2.12 HK Het Molenijzer - Putte
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2.13 HK Turninum - Deurne
12 juni 2011: Heemdag
28 mei tot 5 juni 2011: Europese week der Begraafplaatsen
3 en 4 september 2011: Deurnroosje
11 september 2011: Open Monumentendag
5 - 11 december 2011: Wintervuur
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2.14 HK De Vlierbes - Beerse
Activiteitenkalender

juni 2011
05

MUSEUM OPEN
vzw Heemkundig Museum Tempelhof, Beerse, 14-17 u., gratis
INFO: Leo Dignef, tel. 014 61 28 74, www.devlierbes.be
08
OPENARCHIEFMIDDAG
Documentatiecentrum De Vlierbes, Boudewijnstraat 18, Beerse, 14-17 u., gratis
INFO: Leo Dignef, tel. 014 61 28 74, www.devlierbes.be
10
AVONDMARKT
Stand van De Vlierbes op de avondmarkt in Beerse met Beers Vlierke en vlierbollen
INFO: Leo Dignef, tel. 014 61 28 74, www.devlierbes.be
11 tot 26
juni
HEEMKUNDEDAGEN: “Retrospectieve architect René
Van Steenbergen (1911-1995)”
Tentoonstelling in GC ‘t Heilaar, tentoonstelling in de weekkapel van de kerk van Den
Hout, fietstocht door Beerse, autotocht door de Kempen.
INFO: Leo Dignef, tel. 014 61 28 74, www.devlierbes.be
13
OPENARCHIEFAVOND
Documentatiecentrum De Vlierbes, Boudewijnstraat 18, Beerse, 19-22 u., gratis
INFO: Leo Dignef, tel. 014 61 28 74, www.devlierbes.be
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2.15 HK Antwerpse Poler - Lillo

Tentoonstelling Café’s in de
polder.

5, 12 en 19 juni 2011
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2.16 Heemkundig museum Tempelhof- HK De Vlierbes –
Beerse
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2.17 HK Hobuechen
Breng een bezoek aan de heemkundezondagen op 5, 12 of 19 juni 2011 van 13 tot 17 uur
Ambachten en vrije beroepen, vroeger en nu

“Kakken gaat voor bakken, ook al staat de oven heet”, kan je lezen op deze tentoonstelling in
onze lokalen
Kasteel Broydenborg, Broydenborglaan 2 te 2660 Hoboken.

Buiten de bakker kan je er ook kennismaken met:
de schoenmaker, de loodgieter, de kapper, de haute couture, de brouwer en de apotheker uit
vroegere tijden.
Een mooi aanbod… maar er is meer: bij elke consumptie (betalend natuurlijk) krijg je een
dikke snede bruinboerenbrood met plak kaas gratis.
Dus komen… zien… en smullen.
Vriendelijke groeten
Rita Paenen-Spies
Secretaris Hobuechen 1135
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