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GOUWDAG
Heist-op-den-Berg

24/03/2012
SAMEN  - DENKEN
    - VAN GEDACHTEN WISSELEN

SAMEN HEEMKUNDIGEN ZIJN

1. Gouwdag
     en Algemene Ledenvergadering 2012.



1.1. Programma

1. 9u30 Ontvangst

1.1. 10u00 Algemene Ledenvergadering :  Verwelkoming
  Statutaire agenda :
	 	 •	administratief	verslag	2011
	 	 •	rekeningen	2011
	 	 •	begroting	2012
	 	 •	benoemingen	bestuurders.

1.2. 10u45 “Heemkunde: venster op de wereld.”
	 	 Inleiding	tot	de	bespreking	per	kwartier.

1.3.	 11u00	 Kwartierbesprekingen:	“Venster	op	welke	wereld?”
  HK venster op de wereld.

2. 12u00 Maaltijd

3. 13u00

4.  Bezoeken

5. 16u00 

5.1.  Uitreiking Eremerk Honoris Causa

5.2.  Uitreiking Eremerk Deken Van Herck

5.3.  Uitreiking Heemkundemuseumkenteken 2011-2012-2013

5.4.	 	 Mededeling	besluiten	kwartierbesprekingen

	 17u00	 Receptie	aangeboden	door	het	Gemeentebestuur.

Nota : voor de dames die er de voorkeur zouden aan geven niet deel te
nemen aan de Algemene Ledenvergadering en aan de Kwartierbesprekingen, 
zou een vrijblijvend bezoek worden geregeld.
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2. Heemkundezondagen 2012
 

  

Heemkundezondagen 2012 
 3—10—17 juni  

  

 W O O N C O M F O R T 

 

www.heemkunde-gouwantwerpen.be 
 

V.U. : Karel van den Bossche, Larendries 51, 2890 Sint-Amands – Vormgeving : www.krisvdb.be 
  

Aartselaar – Arendonk – Beerse – Bonheiden – Deurne – Edegem – Heist‐op‐den‐Berg – Hemiksem – Kontich – Lillo – Lint‐ Merksem – 

Merksplas – Oevel – Poppel – Putte – Rijmenam – Ruisbroek ‐ Schelle – ’s Gravenwezel – Sint‐Amands –  Weert  ‐Wommelgem ‐ Zoersel 

Een verhaal van ontwikkeling en verandering, verteld door de heemkringen van : 
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3. Heemkunde Gouw Antwerpen lééft

3.1. Erfgoed Balen - Balen

OPROEP : HERKEnnEn VAn OudE fOtO’S

Wij	zouden	graag	via	 jullie	meer	 te	weten	komen	over	enkele	 foto’s	die	op	onze	website	
te	 vinden	 zijn	 onder	 de	 rubriek	 ‘oude	 foto	 oproep’.	 Alle	 info	 is	 welkom.	 Je	 kan	 de	
gegevens	via	mail	of	het	online	 formulier	doorsturen	naar	ons.	Wij	 zorgen	ervoor	dat	de	
gegevens	bij	de	foto	worden	geplaatst.	Namen,	verhalen	of	anekdotes	zijn	allemaal	welkom.



PuBLIcAtIES
WEGEnS SuccES nu 2dE dRuK

Boek over Olmense partizanenkoerierster

Erfgoed	Balen	vzw	bracht	op	11	september	naar	aanleiding	van	de	herdenking	van	65	jaar	
Bevrijding	van	Balen,	een	nieuw	boek	uit:	‘Maggie	was	mijn	schuilnaam’	geschreven	door	
Tom Vanleeuwen.
Tijdens	de	Tweede	Wereldoorlog	werd	er	in	de	provincie	Limburg	een	ware	burgeroorlog	
uitgevochten	tussen	het	verzet	en	zogenaamde	collaborateurs.	Heel	wat	jongeren	uit	
Balen	en	de	toenmalige	gemeente	Olmen	sloten	zich	bij	het	gewapend	verzet	in	Limburg	
aan.	De	rode	draad	in	dit	boek	is	het	verhaal	van	zo’n	partizanenkoerierster	uit	Olmen,	
Maggie.	Het	verhaal	wordt	aangevuld	met	andere	opzoekingen	die	een	waar	chronolo-
gisch	beeld	geven	van	de	partizanenactiviteit	uit	de	streek	van	Noord-Limburg	en	de	aan-
grenzende	dorpen	van	de	provincie	Antwerpen.	Daarbij	komen	alle	partizanenactiviteiten	
die	op	het	grondgebied	van	Balen	en	Olmen	plaatshadden,	aan	bod,	zoals	o.a.	de	overval	
op	het	dynamiettransport	van	Balen-Wezel	waarbij	partizanen	meer	dan	3000	kg	dynamiet	
buit	maakten.	Erfgoed	Balen	wil	met	dit	boek	vooral	naar	de	jeugd	aantonen	hoe	vrede-
lievende	burgers	van	een	dorp	elkaar	tijdens	de	oorlog	het	leven	zuur	maakten	en	hoe	
weinig	een	mensenleven	toen	van	tel	bleek	te	zijn.	De	conclusie	luidt	overduidelijk:	‘Nooit	
meer	oorlog’,	want	in	een	oorlog	spreken	we	niet	alleen	over	de	helden	maar	vooral	over	
de	slachtoffers.

 

   

Het	boek	kost	19	euro.	Wil	je	het	boek	thuisgestuurd	krijgen,	betaal	je	4	euro	meer.	Het	
totaalbedrag	stort	je	op	rekeningnummer	652-8040120-66	met	vermelding	‘Maggie	2009’	
of	je	komt	gewoon	betalen	in	het	Oud	Gemeentehuis	tijdens	de	openingsuren.

Info: Erfgoed Balen, p/a Oud Gemeentehuis, Vaartstraat 29
tel. 014/81 37 73, e-mail info@erfgoedbalen.be, www.erfgoedbalen.be 
http://www.balenbevrijd.be
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PuBLIcAtIES

Schoolbrochure : ‘nooit meer Oorlog’, Balen en Olmen tijdens WOI en WOII.

Erfgoed	Balen	bracht	in	september	een	schoolbrochure	uit	over	het	Balense	en	Olmense	
oorlogsverleden. Doelgroep voor deze mooi geïllustreerde uitgave zijn de leerlingen van 
het	zesde	leerjaar.
Omdat	er	vanuit	andere	groepen	veel	vraag	naar	is,	wordt	de	brochure	uitzonderlijk	ook	te	
koop	aangeboden.
Je	kunt	de	brochure	afhalen	op	het	Oud	gemeentehuis	voor	7,00	euro	of	9,50	euro	(incl.	
verzending)	storten	op	652-8040120-66	van	Erfgoed	Balen	vzw	met	als	mededeling	
‘schoolbrochure’.
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3.2. HK de Vlierbes - Beerse

Vraag om inlichtingen: “Het Werk der toekomst”

In	2014	wordt	de	 fanfare	“Het	Werk	der	Toekomst”	145	 jaar.	Hierbij	doen	we	een	oproep	
naar	mensen	die	nog	 iets	weten	of	nog	 iets	hebben	 liggen	dat	deze	 fanfare	 aanbelangt	
bv.:	 oude	 foto’s	 van	 de	 fanfare	 als	 groep,	 van	 hun	 verschillende	 lokalen,	 van	 concerten,	
optochten,	feestelijkheden,	alsook	van	de	Verkensclub	…	Ook	foto’s	van	zaal	Monty,	van	de	stoet	
van	Moe	Trien,	van	het	100-jarig	jubileum	in	1969,	van	gouden	bruiloften,	van	kermissen	en	
processies,	 …	 Wie	 heeft	 er	 nog	 (oude)	 teksten,	 aankondigingen,	 programmaboekjes,	
affiches,	…,	in	de	oude	schuif	of	schoendoos	liggen?	Als	er	nog	mensen	op	de	hoogte	zijn	
van	plezierige	anekdotes,	mogen	ze	die	ook	altijd	doorgeven.

Het	spreekt	voor	zich	dat	alle	originele	 foto’s	zo	snel	mogelijk	 terug	naar	de	 rechtmatige	
eigenaar	gaan!	Al	deze	informatie	mag	je	doorgeven	aan:

•	Rudi	Kokx,	Boudewijnstraat	23,	2340	Beerse
•	Telefoon:	014/618556	of	0472/256163
•	e-mailadres:	rudidominic@skynet.be

Bij	voorbaat	van	harte	bedankt.
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3.3. HK ‘t Ordinaaltje - Bonheiden

Aanvang werkjaar 2011/2012
Hieronder	vindt	u	de	data	voor	het	werkjaar	2011/2012.	Het	nieuwe	werkjaar	vangt	aan	op	
woensdag	7	september.

n De kloszittingen van de volwassenen gaan door op de volgende data:
 o woensdagvoormiddagen van 09.30 uur tot 11.30 uur:
	 	 •	18	januari	2012
	 	 •	1,	15	februari	2012
	 	 •	7,	21	maart	2012
	 	 •	18	april	2012
	 	 •	2,	16,	30	mei	2012

 o woensdagnamiddagen van 14.00 uur tot 16.00 uur en 
      woensdagavonden	van	18.30	tot	20.30:
	 	 •	11,	25	januari	2012
	 	 •	8,	29	februari	2012
	 	 •	14,	28	maart	2012
	 	 •	25	april	2012
	 	 •	9,	23	mei	2012

n De jeugdcursussen vinden plaats op de volgende data:
 o woensdagnamiddag van 14.00 uur tot 16.00 uur 
	 	 •	11,	25	januari	2012
	 	 •	8,	29	februari	2012
	 	 •	14,	28	maart	2012
	 	 •	25	april	2012
	 	 •	9,	23	mei	2012



n De leden van de naaldkant	in	’t	Ordinaaltje	worden	gevormd	door	
				Mevrouw	Rosa	De	Wachter.	Zij	begeleidt	hun	eveneens	bij	het	tot	stand	komen	
				van	hun	creaties.	Deze	lessen	gaan	door	op:
 o woensdagvoormiddagen van 09.30 uur tot 11.30 uur:
	 	 	 	 	 	 	 •	28	maart	2012
	 	 •	11	januari	2012	 	 	 •	25	april	2012
	 	 •	8,	29	februari	2012	 	 	 •	23	mei	2012
  
 o woensdagnamiddagen van 13.30 uur tot 15.30 uur:
	 	 	 	 	 	 	 •	7,	21	maart	2012
	 	 •	18	januari	2012	 	 	 •	18	april	2012
	 	 •	15	februari	2012	 	 	 •	16	mei	2012
  
 o donderdagvoormiddagen van 09.30 uur tot 11.30 uur:
	 	 	 	 	 	 	 •	8,	29	maart	2012
	 	 •	19	januari	2012	 	 	 •	19	april	2012
	 	 •	16	februari	2012	 	 	 •	10	mei	2012

Activiteiten
Algemene vergadering 2012: 
De	algemene	vergadering	van	onze	vereniging	zal	gehouden	worden	op	
zaterdag	4	februari	2012	om	14	uur.	

Erfgoeddag: 
Erfgoeddag	is	dé	feestdag	voor	het	cultureel	erfgoed	in	Vlaanderen	en	Brussel.	
Dit	jaar	beleefden	we	met	‘Uit	Armoede’	een	heel	leuke	Erfgoeddag.	Tijdens	de	volgende	
Erfgoeddag,	met	als	thema	‘Helden’,	hopen	we	even	goed	en	zelfs	nog	beter	te	doen.	Deze	
gaat	door	op	22	april	2012.	Verdere	informatie	over	wat	er	juist	te	doen	zal	zijn,	volgt	later.	

Jeugdstages voor kantklossen tijdens de vakantie: 
De	eerste	week	van	juli	(van	maandag	02/07	tot	en	met	vrijdag	06/07/12)	en	de	eerste	
week	van	augustus	(woensdag	01/08	tot	en	met	dinsdag	7/08/12)	,	telkens	van	10		tot	16	
uur	worden	er	op	de	werkdagen	kantstages	ingericht	voor	jongeren.

Kantsprokkels: 
Kantsprokkels	zijn	gezellige	en	informele,	bijeenkomsten	waarbij	gepraat	wordt	over	kant.	
Tijdens	deze	samenkomsten	kunnen	tijdschriften	en	boeken	geraadpleegd	worden	en	
kant-websites	bezocht	worden.	Problemen	bij	het	uitvoeren	of	ontwerpen	worden	
besproken,	maar	er	wordt	geen	les	gegeven.	Iedereen	is	welkom	en	de	koffie	staat	steeds	
klaar.
Deze	kantsprokkels	gaan	door	op	de	zaterdagen	14	januari,	3	maart	en	5	mei	2012,	
telkens van 14 tot 17 uur.
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3.4. documentatiecentrum - Borsbeek
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Projecten in uitvoering :

A. Project 64ste jaarmarkt in 2012.

B. Project websitebeheer.

c. Project “Orale geschiedenis” :
	 Via	het	project	“10 mei 1940” van de “klipmopklas”	van	meester	Bruno	Kiebooms	
	 materiaal	en	publiciteit	maken	rond	de	discipline	“orale geschiedenis”.

d. Project informatieaanvragen.

E. Project “Historische zomerwandelingen” - 3de editie : 
	 Het	“DocC	Borsbeek”	werkt	ook	volgend	jaar	mee	aan	deze	wandelingen.
 Telkens op een zondag 29 juli 2012 en 05 augustus 2012 om 13u30.
	 Op	de	oproep	om	informatie	over	de	oude	cafés	van	Borsbeek	wordt	door	de
	 bevolking	en	het	gemeentebestuur	maar	flauw	gereageerd	tot	nu	toe.	De	research
 moet dringend starten! In de seniorenraad nog eens navragen!
	 (Sites:	oude	cafés	in	Borsbeek	en	een	accordeonist	op	het	eindpunt	aan	Borsbeek
	 Statie	eventueel	bij	de	WHK	“De	Kaeck”)

f. Project 24ste “Open Monumentendag Vlaanderen” 
 met	thema	“muziek, woord & beeld”: zal doorgaan op zondag 09/09/2012.
	 Het	DocC	Borsbeek	wil	steun	leveren	aan	de	organisatie	en	de	brochure	die	door	de	
 cultuurraad wordt opgemaakt.

G. Project “Borsbeek tijdens den Grooten Oorlog” in 2014:
	 het	docc Borsbeek en de oud-strijdersvereniging van Borsbeek  willen samen in 
 Fort 3 een expo organiseren rond Borsbeek tijdens WO I en zijn frontsoldaten. 
	 De	voorzitter	van	de	oud-strijdersvereniging,	Pierre	De	Meirel,	is	bereid	om	mee	te	
 werken.  Mogelijke periode: 01-11-2014 tot 11-11-2014. 
	 De	gesneuvelden	die	“een	straat	hebben”	
	 in	onze	gemeente	“een	gezicht	geven”	met	een	beknopte	biografie	met	foto	en	
	 doodsprentje/doodsbrief	in	een	brochure	en	ook	in	powerpointpresentatie.	
	 Opzoeken	hoe	het	leven	in	en	rond	Fort	3	liep:	wie	zat	er	in	het	fort	gedurende	WO	I,	
	 de	gevolgen	voor	de	burgers?
	 De	studieavond	op	07-11-2011	in	WHK	“De	Kaeck”	gaf	ons	een	beter	inzicht	hoe	en	waar	
	 we	materialen	in	de	archieven	kunnen	vinden.
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H. Project “Expo archief Stan Mortelmans” in 2013 :
	 Stan(neke)	Mortelmans-Borsbeek	°13-10-1913	-	+1-11-1982.
	 Het	project	heeft	tot	doel	een	elfdaagse	expo	in	te	richten	in	het	parochiecentrum
 “Den Jakob” met eerst een officiële opening op vrijdagavond 10-05-2013.
	 De	multimediale	expo	loopt	dus	van	vrijdagavond	10-05-2013 tot en 
	 met	Pinkstermaandag	20-05-2013.	Het	publiek	van	de	65ste jaarmarkt kan zo de 
	 expo	bezoeken.	De	multimediale	expo	bevat	een	staalkaart	van	de	materialen	uit	zijn
	 archief.	Een	digitale	biografie	vult	mogelijk	een	biografische	brochure	aan.	
	 De	beschikbare	bronnen:	de	familie,	het	persoonlijk	archief,	het	archief	Agfa-Gevaert,
	 het	dossier	in	het	Letterenhuis.	Het	gebruik	van	flatscreens	en	beamers	die	de	
	 verschillende	thema’s	behandelen	kunnen	eventueel	worden	opgesteld	in	de	
	 boven-en	benedenverdieping	van	“Den Jakob”.

	 (DocC	Borsbeek	startte	reeds	in	2011	met	het	digitaliseren	van	de	diareeksen	
	 uit	het	archief.)

	 	 	 	 	 	 	 Walter	Janssens
	 	 	 	 	 	 	 DocC	Borsbeek



Agenda2012

 

Januari

14/1/2012 Nieuwjaarsreceptie

Mei

13/5/2012   Tielrode (6reuzen)

27/5/2012    Zottegem(6 Reuzen)

28/5/2012    Petit-Enghien (3 reuzen) 

Juli

8/7/2012 Ath (2 reuzen)

Augustus

19/8/2012 Overmeire (6reuzen)

3.5. HK de Reuzen van deurne - deurne
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3.6. HK Kasterlee - Lichtaart - tielen

Publicaties Brochures

In	de	voorbije	jaren	verschenen	een	aantal	korte	studies	en	bijdragen	over	diverse	thema’s.	
Ze	zijn	nog	steeds	verkrijgbaar	bij	onze	kring.		Men	kan	ze	bestellen	via	onderstaand	
formulier	of	rechtstreeks	komen	ophalen	op	ons	archief	de	derde		dinsdag	van		elke	maand	
tussen	19.30	u.	en	22	u.	in	het	oud-gemeentehuis	van	Tielen.

	 	 De	Prijstraatkapel	te	Tielen		 .............................................................. € 2.00   

	 	 Het	standbeeld	van	de	Boerenkrijg	te	Lichtaart ....................... .€ 0.70

  Keeses molen. ......................................................................................... € 0.70

	 	 Stervensgebeuren........ .................... ....................................................€ 0.70

  Eetgewoonten te Kasterlee voor 1914... ............... ........................€ 0.70

	 	 Moderne	Huwelijksgebruiken	te	Kasterlee................. .................€ 0.70

	 	 Pastoor	Pieter-Jozef	Dergent	priester-martelaar ............. ..........€ 0.70

	 	 De	Sint-Rochuskapel	te	Lichtaart	en	Kasterlee......... ............ .....€ 0.70

	 	 Bijen	en	bijenteelt............... ..................... .............................................€ 0.70

	 	 Vlegeldorsen	te	Lichtaart.................. .................. ...............................€ 0.70

	 	 75	jaar	brandweer	te	Kasterlee............................. ............................€ 0.70

	 	 Van	pastoreel	huis	tot	historisch	monument	

	 	 (de	oude	pastorie	van	Lichtaart)...................... ................................€ 0.70

  Blauwververij....................... ........................ ...........................................€ 0.70

	 	 Ontstaan	en	opgang	van	de	kloosterschool	te	Kasterlee ...... € 0.70

 
	Wil	je	een	of	meer	van	bovenstaande	bijdragen	bestellen,	stuur	dan	en	bericht	naar	
onderstaande e-mailadres met een duidelijke vermelding van
Naam	en	Voornaam		•	Straat	en	nr.
Postnr.	en	deelgemeente		•	e-mailadres	of	telefoon

naar Marcel Borghs

Onze	penningmeester	 zal	 je	 laten	weten	hoe	de	brochures	 in	 je	bezit	kunnen	komen	en	
welke	verzendingskosten	eventueel	nog	moeten	betaald	worden.
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3.7. HK Hoghescote - Kapellen

HEEMKRING ARCHIEF DIGITALE ONTSLUITING ACTIVITEITEN
NIEUWS PUBLICATIES BESTUUR

 
In	het	kader	van	de	verdere	digitalisering	in	onze	vereniging	doen	wij	een	beroep	op	zoveel	
mogelijk leden.

1.   ‘t Bruggeske digitaal.
Ons	tijdschrift	wordt	op	papier	verdeeld	aan	alle	 leden,	maar	is	ook	elektronisch	beschik-
baar.		Sommigen	verkiezen	om	uitsluitend	de	digitale	versie	te	krijgen.		Maar	U	kan	vanaf	
2012	ook	beide	versies	ontvangen	als	U	dat	wenst,	op	voorwaarde	dat	wij	uw	e-mailadres	
kennen.		Wenst	U	dat,	laat	dan	gerust	iets	weten.

‘t	Bruggeske	digitaal	is	in	pdf-formaat,	en	het	fotomateriaal	is	in	kleur.		Alle	oude	Bruggeskes	
zijn	overigens	gepubliceerd	op	issuu.com/heemkring-hoghescote		

2.   Elektronische briefwisseling.
Het	gebeurt	soms	dat	wij	een	bericht	willen	sturen	aan	onze	leden,	bijvoorbeeld	mocht	er	
iets	veranderen	rond	een	geplande	uitstap.		Dan	is	het	handig	dat	wij	over	uw	e-mailadres	
kunnen	beschikken.		Aan	eenieder	die	dat	wenst	vragen	wij	daarom	om	(naast	uw	gewone	
postadres)	ons	ook	uw	e-mailadres	te	bezorgen.		Dit	kan	uiteraard	via	een	mailtje	aan	ons.
  

3.   Vrijwilligers gevraagd voor ontsluiting van onze oude artikels.
Samen	met	Heemkunde	Vlaanderen	proberen	wij	een	catalogus	uit	te	bouwen	van	
heemkundige	artikels	over	heel	Vlaanderen.		Voor	ons	passen	hierin	natuurlijk	al	onze	
ooit	gepubliceerde	artikels	in	‘t	Bruggeske.		Wij	hebben	weliswaar	een	lijst	van	alle	artikels,	
met	auteur	en	categorie,	maar	wat	we	missen	zijn	2	dingen:
-			Trefwoorden	voor	elk	artikel
-			Een	kort	abstract	per	artikel

16



Digitalisering in onze vereniging

	 	 Vandaar	onze	oproep	aan	al	onze	leden	om	een	handje	te	helpen.		
	 	 Als	iedereen	een	deeltje	hiervan	voor	zijn	rekening	neemt,	hebben	wij	binnen
	 	 de	kortste	keren	een	perfecte	catalogus.

	 	 Wil	U	meedoen,	en	bijvoorbeeld	de	artikels	van	10-tal	oude	tijdschriften	
	 	 van	trefwoorden	en	een	abstract	voorzien,	gelieve	dit	dan	te	melden.		
	 	 Alle	tijdschriften	staan	op	internet,	dus	verspreiding	is	geen	probleem.		
	 	 Wij	brengen	dit	dan	allemaal	samen.		Graag	ook	hiervoor	dus	een	mailtje.		
	 	 Hebt	U	een	voorkeur	voor	bepaalde	jaargangen,	
  dan mag U dat zeker ook zeggen.

17
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3.8.  Laakdals Werkgroep voor Geschiedenis
  en Heemkunde - Laakdal

HEEMKUNDE en GENEALOGIE in EINDHOUT - VARENDONK - VEERLE - VORST

DOCUMENTATIECENTRUM
Lokaal :  Oud-gemeentehuis Eindhout Eindhoutdorp 13

Geopend:  eerste en derde zaterdag van de maand van 08.30 tot 12.00 uur
                  en elke eerste donderdag van de maand van 19.00 tot 22.00 uur

Hoe bereiken?

 

Openingsuren:

Gesloten	als	de	kalenderdag	een	feestdag	is,	deze	wordt	dan	één	week	opgeschoven.	
Download	hier	de	kalender	met	openingsdagen	voor	2012.

 
Wat u bij ons kunt vinden: 

[	Raadpleegbare	Bronnen	]

 
U	kunt	een	e-mail	met	vragen	of	opmerkingen	over	deze	website	sturen	naar
info@lwgh-laakdal.be.
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RAADPLEEGBARE BRONNEN

Het documentatiecentrum
In	de	leeszaal	van	het	archief	kan	u	onze	uitgebreide	bibliotheek	raadplegen.	
Naast	geschiedkundige	standaardwerken	beschikken	we	over	een	uitgebreide	
verzameling	heemkundige	uitgaven.	Tevens	kan	u	er	onuitgegeven	genealogische	werken	
vinden.	Natuurlijk	staan	de	uitgaven	van	onze	plaatselijke		auteurs	in	de	kijker.
Sinds	jaren	werken	wij	aan	een	project	waarbij	alle	persoonsgegevens	uit	de	Laakdalse	
deelgemeenten	via	een	databank	in	kaart	worden	gebracht.Via	het	lokaal	intranet	kan	u	
deze gegevens opvragen. 

Genealogische Bronnen
Alle	nog	beschikbare	registers	van	de	Laakdalse	parochies	werden	zorgvuldig	gekopieerd	
en liggen ter inzage. De registers van de Burgerlijke Stand werden dank zij de 
medewerking	en	steun	van	de	gemeente	Laakdal	gekopieerd.	Een	project	waarbij	alle	
persoonsgegevens	worden	gedigitaliseerd	is	nog	volop	lopende	(zie	rubriek	genealogie).

In	de	leeszaal	bevinden	zich	twee	microfilmlezers.	Hierop	kan	U	het	plaatselijke	notariaat	
en	de	oudste	bevolkingsregisters	raadplegen.

Ook	is	er	een	een	verzameling	van	werken	en	tijdschriften	van	genealogen	met	Laakdalse	
“roots”	die	ons	een	kopie	van	hun	onderzoek	hebben	geschonken.	

Tot	slot	kan	U	er	tevens	een	grote	verzameling	rouwbrieven	consulteren.

Foto archief
In	de	leeszaal	kan	U	een	indrukwekkende	verzameling	beeldmateriaal	inkijken.	Momenteel	
worden	deze	oude	foto’s	gedigitaliseerd	en	kan	U	de	meeste	exemplaren	reeds	via	een	P.C.	
bekijken.

Mogelijkheden
Al	deze	bronnen	zijn	in	principe	gratis	te	raadplegen.	

Op	Uw	vraag	en	indien	het	origineel	dit	nog	toelaat,	kunnen	we	een	reproductie	maken.	
Om	de	onkosten	hiervan	te	recupereren	vragen	wij	U	een	kleine	vergoeding.	

U	kunt	een	e-mail	met	vragen	of	opmerkingen	over	deze	website	sturen	naar
info@lwgh-laakdal.be.



3.9. HK Eugeen Goeyvaerts - Lint

BOEK OVER DE LINTSE SPOORWEGGESCHIEDENIS

VOLG EEN WORKSHOP OVER KRUIDENBEREIDINGEN
Thema’s:	Kruidenkunde	uit	de	oudste	kloosters	/	Bloemen	in	zalven	en	cosmetica	/	Kuren	
en	lichaamsreiniging	met	planten	/	Eten	uit	de	natuur	/	Bloemengebruik	in	de	keuken	/	
Samenstellen van specerijmengelingen

ONZE VOLGENDE OPENDEURDAGEN:
Bezoek	onze	heemmusea	‘Den	Aker’,	‘De	Roskam’	en	‘De	Ploeg’,	en	onze	heem-	en	kruiden-
tuin,	in	de	Oranjerie	in	het	Gemeentepark	van	Lint,	op:
- zondag 15 april 2012
- zondag 13 mei 2012
- zondag 27 mei 2012: dag van het Park - heemcafé + kruidentuin open
- zondag 10 juni 2012: bijzondere tentoonstelling voor Provinciale Heemdagen
- zondag 8 juli 2012: bijzondere tentoonstelling voor Provinciale Heemdagen
- zondag 12 augustus 2012: bijzondere tentoonstelling voor Provinciale Heemdagen
- zondag 9 september 2012
- dinsdag 11 september 2012: heemcafé open van 11u-19u tijdens de Jaarmarkt
- zondag 16 september 2012: struifvogelschieten in het park tijdens Suikeren Zondag
- zondag 16 oktober 2012 

Telkens	van	14u	tot	19u,	tenzij	anders	vermeld	-	INKOM	GRATIS	!	
Onze gidsen staan u te woord in de musea en op de tentoonstellingen.

het struifvogelschieten
is een vaste waarde op 
Suikeren Zondag

Onze herboriste Martine Ongena 
leidt u graag rond in de kruidentuin 
en nodigt u graag uit op een van haar 
workshops over kruidenbereidingen 

de oranjerie 
in het gemeentepark
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3.10.  HK Malle - Malle

VOORSTELLING JAARBOEK 2011

Wat vind je terug in Jaarboek 2011?
•	Historiek	van	65	jaar	volksspelen	van	de	‘Vriendenkring	Hoogstraatsebaan’.
•	De	kapelanie	van	het	Heilig	Kruis,	‘het	oudste	huis	van	Westmalle’.
•	Een	greep	naar	de	macht?	Politieke	collaboratie	en	ordehaving	in	Oostmalle,
		Westmalle	en	Zoersel	tussen	1940	en	1944.
•	Malle,	een	reuzengemeente	(over	de	Malse	reuzen	en	de	dorpsfiguren	waarop	ze
		gebaseerd	zijn).
•	De	pastorij(en)	van	Westmalle	&	de	tuin	van	de	oude	Sint-Martinuspastorij.
•	Het	beheer	van	de	inkomsten	van	Oostmalle	door	de	heren	Spirlet	(1729-1771).

Later	kan	je	het	boek	inkijken	in	het	lokaal	van	de	Heemkundige	Kring	:
•	vanaf	9	januari	:	elke	maandagnamiddag	(14.00	tot	16.00	uur)	en
		dinsdagavond	(18.00	tot	20.00	uur).
•	vanaf	1	februari	:	elke	tweede	dinsdagavond	van	de	maand	(18.00	-	20.00	uur)
		en	elke	dinsdagnamiddag	en	-avond	van	de	maand	(14.00	-	16.00	uur	en
		18.00	-	20.00	uur)

Info	:	
Heemkundige Kring
Koetshuis	Domein	de	Renesse
Lierselei	28
03/311.62.07	(tijdens	de	openingsuren)
hkmakke@skynet.be
www.heemkundigekringmalle.be
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3.11.  HK Marcblas - Merksplas

Kalender Januari 2012

di			10-01-12			Heemhuis		20u-22u			Open	Archiefdag

wo	11-01-12			Heemhuis		19u30						Verg.	MERA	

wo	11-01-12			Heemhuis		20u-22u			Vergadering

zo		22-01-12			Heemhuis		10u-12u			Open	Archiefdag	

zie www.marcblas.be



24

3.12.  HK de Brakken - Oelegem

Publicatiedetail
Oelegemse	oorlogsslachtoffers	1940-1945
Auteur : Willem Segers
Jaarboek	:	 2010-2011
Uitgeverij : Eigen uitgave
Prijs	:	 	 25€
 
Oelegemse oorlogsslachtoffers 1940-1945
	(Willem	Segers)
 
Zeventig	jaar	na	het	uitbreken	van	de	Tweede	Wereldoorlog	leek	het	voor	ons	een	geschik-
te	gelegenheid	om	het	hoe	en	waarom	van	onze	Oelegemse	oorlogsslachtoffers	op	papier	
te zetten.
 
Dit	is	niet	hét	boek	over	de	“Oelegemse	Tweede	Wereldoorlog”	waarin	we	alles	beschrijven	
wat	toen	plaats	vond.	Het	boek	beschrijft	wel	facetten	van	dit	keerpunt	in	onze	geschiede-
nis.	Na	de	oorlog	evolueerde	onze	Westerse	wereld	naar	een	tijd	waarin	we	al	meer	dan	65	
jaar	vrede	en	relatieve	voorspoed	kennen.	Maar	we	betaalden	hiervoor	een	zware	prijs.	Tij-
dens	de	Tweede	Wereldoorlog	verloren	miljoenen	burgers	en	militairen	het	leven,	voordat	
we	inzagen	dat	we	ons	zelf	ten	gronde	aan	het	richten	waren.
 
Het	boek	bestaat	uit	tien	hoofdstukken	waarin	we	verschillende	slachtoffergroepen	na-
derbij	bekijken:	militairen,	verzet,	recruten	van	het	Belgische	Leger,	burgerslachtoffers	in	
Oelegem,	Oelegemnaars	in	Duitsland	en	de	V-Bom-slachtoffers.
 
Over	Oelegemnaars	en	toevallige	passanten	vindt	u	de	beschrijving	van	het	einde	van	hun	
bestaan	tegen	de	achtergrond	van	de	oorlog.	Een	kleine	bijdrage	om	de	totale	waanzin	
van een oorlog niet te vergeten.
 
Het	boek	is	verkrijgbaar	na	betaling	van	25	euro	(plus	5	euro	portkosten	buiten	Ranst	&	
Wijnegem) op volgende manieren:
	-			online	via	deze	website:	Klik	op	de	“Bestel”-knop	onderaan	deze	pagina
	-			u	kan	ook	een	mailtje	sturen	naar	info@debrakken.be
	-			of	via	overschrijving	betalen	op	bankrekening:
							979-2546063-12	of	
       BE19-9792-5460-6312 
       van Heemkundige Kring De Brakken
      	Lindedreef	74,	2980	Halle	(Kempen)
							met	vermelding	van	uw	naam,	adres	en	telefoonnummer
In	die	25	euro	is	het	lidgeld	voor	2011	en	2012	inbegrepen.
Opgelet:	In	de	verdeelde	circulaire	staat	het	foute	bankrekeningnummer	vermeld.		Het	
juiste nummer is BE19-9792-5460-6312 ipv BE49-9792-5460-6312



Activiteit

Molenzondag
Waar?	Stenen	Molen	Oelegem

Wanneer?	29/1/2012	van	14u00	tot	17u00
Prijs?	Gratis
Onze molenaars geven gratis rondleiding in de molen
Geplaatst	op	10/12/2011	door	johan

25 



3.13.  HK de Linde - Olen
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Activiteiten

De parochieregisters en de registers van de Burgerlijke Stand van Olen werden op 
computer opgeslagen door de Werkgroep Genealogie Olen	(Haza-Data	werkgroep).
De	ingevoerde	gegevens	kunnen	worden	geraadpleegd	in	onze	lokalen	(voormalige	
pastorie,	Lichtaartseweg	200,	2250	Sint-Jozef-Olen):

•	elke	woensdag	van	14.00	u	tot	16.30	u
•	elke	eerste	donderdag	van	de	maand	van	18.00	u	tot	20.00	u



3.14.  HK Ansfried - Oevel-Westerlo
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Heemkring Ansfried Westerlo Agenda Januari 2012 :
 
Donderdag 5 januari
OEV Heemkring oud volkscafé - vanaf 20u 
Sint	Michielsstraat	2
toegang gratis 
----------------------------------------------------------------------------
Vrijdag 6 januari
OEV Heemkring genealogische opzoekavond - 19 tot 22u 
Sint	Michielsstraat	2
toegang gratis
----------------------------------------------------------------------------
Donderdag 13 januari
OEV Heemkring oud volkscafé - vanaf 20u 
Sint	Michielsstraat	2
toegang gratis
----------------------------------------------------------------------------
Donderdag 19 januari
OEV Heemkring oud volkscafé - vanaf 20u 
Sint	Michielsstraat	2
toegang gratis
----------------------------------------------------------------------------
Vrijdag 20 januari
OEV Heemkring genealogische opzoekavond - 19 tot 22u 
Sint	Michielsstraat	2
toegang gratis
----------------------------------------------------------------------------
Donderdag 26 januari 
OEV Heemkring oud volkscafé - vanaf 20u 
Sint	Michielsstraat	2
toegang gratis
---------------------------------------------------------------------------- 
Zondag 29 Januari
Heemkring Ansfried Genealogie op verplaatsing  - 10 tot 17u
Dorpstraat 0 -  Begijnendijk 3130
toegang gratis
 
	 	 	 	 	 	 Heemkring	Ansfried
	 	 	 	 	 	 www.heemkringansfried.be
	 	 	 	 	 	 Sint	Michielsstraat2
      2260 Oevel - Westerlo



3.15.  HK Rumesta - Rumst
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Rumesta is gevestigd in Rumst en is een
geschiedkundige en genealogische vereniging.
Ze	werkt	rond	deze	onderwerpen	met	als	onderzoeksgebied	de	Rupelstreek	
(provincie	Antwerpen,	België).	
Regelmatig	worden	hierover	publicaties	uitgegeven.

Maandelijks vinden er twee bijeenkomsten plaats. 

Wil	u	meer	info	over	deze	en	andere	Rumesta	activiteiten?	Neem	dan	een	kijkje	op	onze	
kalender onder	de	rubriek	Activiteiten,	
of	lees	de	uitgebreide	kennismakingsbrochure.

Werking van Rumesta

De	nieuwste	publicaties	van	Rumesta
•	Bewerking	van	de	burgerlijke	stand	van	Kontich	19e	eeuw
•	Rumst	1693-1794:	een	eeuw	volkstellingen
•	Nieuwe	oplage	standaardwerk	over	Rumst:	“Rumst,	van	Romeinse	nederzetting	tot	
		nijverheidsgemeente”
Voor	meer	informatie	over	deze	nieuwe	uitgaven	klik	hier	voor	de nieuwsbrief nr 20

Bekijk ook het overzicht	van	alle	gepubliceerde	werken

Nieuwe uitgaven

Donderdag	5	januari	2012:	Genealogische	/	geschiedkundige	avond

Donderdag	19	januari	2012:	Genealogische	/	geschiedkundige	avond

Donderdag	2	februari	2012:	Genealogische	/	geschiedkundige	avond

Eerstvolgende activiteiten



3.16.  HK de drie Rozen - ‘s Gravenwezel

Eerstvolgende activiteiten

02/01	 Raad	van	Bestuur
06/01	 Nieuwjaarsbegroeting
15/01	 Aperitiefconcert

Heemkring
De Drie Rozen
Museum
Documentatiecentrum

Divers
Raad van Bestuur
Werkgroepen
Mailinglijsten
Statuten

Publicaties
Driemaandelijks	Tijdschrift
Heemtijdingen
Andere

Activiteiten
Aangekondigde
Voorbije

Links
Heemkunde
Andere

Archief
Foto’s
Inhoud	Laatste	Tijdschrift

www.dedrierozen.be
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3.17.  HK Heverstam - Sint-Amands

Brochure Tweelingen & Scheepvaart
 
Met	de	hulp	van	de	personen	in	kwestie	kon	Hever-Stam	een	
groot	aantal	foto’s	verzamelen	van	twee-	en	meerlingen	uit	
Sint-Amands.	Deze	werden	natuurlijk	tentoongesteld,	maar	
ook	gebundeld	in	deze	brochure,	inclusief	het	geboortekaartje.
 
Voorts	bespreken	we	de	wereld	waar	de	Schelde	en	
Sint-Amands	samenkomen,	meerbepaald	de	scheepvaart.	
We	belichten	de	commerciële	scheepvaart,	de	schippers	en	
hun	familie.	Verder	publiceerden	we	het	verhaal	achter	de	
‘Pif-Paf’	en	het	beurtschip	‘De	Jonge	Germain’.	Ook	het	zeilen	
en	het	veer	van	Sint-Amands	komen	aan	bod.
 
Dit	alles	wordt	natuurlijk	geïllustreerd	met	tientallen	foto’s.

Inhoud:
 
-	Grote	verzameling	foto’s	van	tweelingen
-	De	(commerciële)	scheepvaart
-	De	‘Pif-Paf’
-	Het	beurtschip	‘De	Jonge	Germain’
- Het zeilen
- Het veer van Sint-Amands
 
 
84 pagina’s, in kleurendruk € 6
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3.18.  HK dr. croquet - Walem

De dokter en zijn kring

“Den achthonderd” of hoe de geest uit de fles 
ontsnapte…

In	2003	werd	in	het	kader	van	de	activiteiten	rond	800-jaar	parochie	Walem	een	
tentoonstelling	georganiseerd:	het	was	een	overzicht	van	foto’s,	materiaal,	aandenkens,	
getuigenissen,	die	zorgvuldig	gerangschikt	werden	in	twee	lokaties	en	meerdere	lokalen.

De	voorbereiding	van	de	tentoonstelling	startte	heel	voorzichtig	met	een	zoektocht	naar	
materiaal.	Maar	eens	de	geest	uit	de	fles	ontsnapt	was,	werden	meerdere	personen	
aangestoken	en	alles	kwam	in	een	stroomversnelling	terecht.	Haast	koortsachtig	werd	
gezocht:	op	zolders	werden	beeldjes	gevonden,	in	metalen	doosjes,	diep	in	schuiven,	
werden	oude	foto’s	teruggevonden,	fotoboeken	die	jaren	ongeopend	bleven	werden	van	
boekenplanken	genomen.	Eén	van	de	spannendste	zaken	was	het	fotofilmpje	dat	
tientallen	jaren	onontwikkeld	was	gebleven.	

De	tentoonstelling	werd	uitgebouwd	door	mensen	met	een	Walems	verleden,	gedreven	
door	de	koestering	van	hun	jeugdherinneringen,	legden	ze	zorgzaam	hart	en	ziel	in	de	
opbouw	van	de	tentoonstelling.	

De	tentoonstelling	werd	een	succes:	van	heinde	en	verre	kwamen	de	uitgezwermde	zonen	
en	dochters	van	Walem	en	de	Walemnaars	zelf	kijken…	en	ze	kwámen	niet	alleen,	ze	
kwámen	terug,	sommigen	zelfs	meerdere	malen	omdat	ze	niet	alles	hadden	gezien.	
Het	was	een	ideale	plaats	om	herinneringen	op	te	halen	en	oude	bekenden	te	ontmoeten,	
tot	grote	voldoening	van	de	tentoonstellingbouwers.

De	afbraak	was	een	moeilijk	moment,	als	een	kater	na	een	groot	feest.	En	bovendien	was	er	
al	dat	materiaal,	moest	dit	in	een	grote	koffer	om	binnen	100	jaar	terug	boven	gehaald	te	
worden	of	...	zouden	er	andere	dingen	mee	kunnen	gebeuren.

En	zo	onstond	de	heemkundige	kring	Dr.	Croquet.

hum …Heemkunde ?

Heemkunde	is	de	“studie	van	het	heem”.	“Heem”	is	een	oude	term	voor		huis	of	thuis.	In	de	
jeugdbeweging	wordt	het	begrip	gebruikt	om	het	lokaal	aan	te	duiden	waarin	men	thuis	
is.



Het	Nederlandse	woord	heeft	echter	dezelfde	oorsprong	als	het	Duitse	woord	“heimat”,	
dit	woord	heeft	geen	echte	verklaring	doch	je	kan	het	best	omschrijven	met	alles	wat	te	
maken	heeft	met	je	huis,	je	thuis,	je	straat,	je	familie,	je	omgeving	je	dorp,	
je	voorouders………..	.

Heemkunde	is	dus	de	studie	van	alle	informatie	omtrent	het	verleden	van	een	bepaalde	
plaats.	Het	doel	is	bijgevolg	het	opslagen	en	catalogeren	van	dergelijke	informatie,	maar	in	
de	eerste	plaats	die	informatie	delen	met	anderen	via	alle	mogelijke	kanalen:	tijdschriften,	
boeken,	internet,	uitstappen,	thema-avonden.

… en wie is Dr. Croquet?

August	(Augustinus	Henricus	Laurentinus)	Croquet	werd	op	19	december	1810	in	
Brussel	geboren.	Volgens	bepaalde	bronnen	kwamen	zijn	ouders	uit	Wallonië,	hoewel	
recent	onderzoek	mogelijk	in	een	andere	richting	wijst.	Reeds	zeer	vroeg	betoonde	hij	
interesse	voor	geneeskunde,	dus	trok	hij	in	1827	naar	Leuven	om	geneeskunde	te	gaan	
studeren.	In	Leuven	concentreerde	hij	zich	niet	alleen	op	het	studeren,	want	hij	trouwt	er	
ook	met	Joanna	Corsouls.	Zijn	kinderen	werden	in	Leuven	geboren,	en	hij	studeert	er	af	in	
1835.

In	zijn	studententijd	kwam	hij	in	contact	met	Edward	De	Knijff.	De	Knijff	was	de	eigenaar	
van	het	kasteel	dat	zich	in	het	domein	van	de	voormalige	abdij	van	Roosendael	bevond.	In	
Roosendael	was	er	geen	abdij	meer	sinds	de	Franse	Revolutie,	de	gebouwen	werden	wel	
als	kasteel	voor	gegoede	burgers	gebruikt.	

De	Knijff	lokte	hem	naar	Walem.	Dat	was	toen	een	dorpje	van	700	inwoners	waar	nog	nooit	
een	dokter	was	geweest.	Toen	in	die	tijd	had	een	dokter	niet	zo	veel	werk,	de	antibiotica	
was	nog	niet	uitgevonden	en	de	meeste	mensen		waren	niet	zo	snel	ziek	en	hadden	hun	
eigen  grootmoeders-middeltjes om te genezen. De dokter moest dus wel wat vrije tijd 
hebben	overgehad,	en	die	wist	hij	zonder	probleem	in	te	vullen.

Dr.	Croquet	woonde	in	het	dorp.	Tot	1860	huurde	hij	een	historische	woning	aan	de	brug	
van	Walem,	die	“De	Vergulden	Bargie”	noemde.	In	de	gevel	van	de	woning	deed	hij	enkele	
kanonballen	in	metselen,	die	dateerden	van	1794	,	uit	een	gevecht	tussen	de	Engelsen	en	
de	Fransen.	Nadien	bouwde	hij	op	de	plaats	van	het	oude	“pannenhuis”	een	nieuwe	
woning	dat	hij	Bethleëm	noemde,	en	wat	vandaag	het	notarishuis	is.

De	dokter	werd	verkozen	tot	lid	van	de	gemeenteraad	in	1839,	en	in	1845	wordt	hij	
benoemd	tot	gemeentesecretaris	en	ambtenaar	van	de	burgerlijke	stand.	
Hij	verkreeg	het	oude	wapen	van	de	“Vrijheid	Walem”	terug.	

De	dokter	gooide	zich	ook	in	het	verenigingsleven	in	Walem:	hij	richtte	de	aloude	
St.	Sebastiaans-gilde	–een	boogschuttersvereniging-	opnieuw	op	en	verkreeg	van	
hogerhand	dat	er	opnieuw	een	jaarmarkt	in	Walem	mocht	georganiseerd	worden.	
Deze	jaarmarkt	is	slechts	een	twintigtal	jaar	geleden	verdwenen. 32



Wie	zich	als	boogschutter	niet	kon	waarmaken,	vond	misschien	zijn	gading	in	de	
vereniging	Terpsichore	die	zich	richtte	naar	voordracht	en	zang.	Van	deze	vereniging	was	
Croquet	de	stichter.	Lukte	het	ook	niet	echt	met	woorden	en	gezang,	dan	kon	de	Walemse	
inwoner	het	proberen	met	muziekinstrumenten,	want	ook	de	fanfare	Concordia	werd	door	
Croquet	opgericht.	

Hoewel	waarschijnlijk	vermoeid	van	de	gemeentepolitiek,	het	boogschieten,	zingen,	
voordragen,	musiceren,	was	zijn	geliefkoosd	tijdverdrijf,	het	lezen	en	ordenen	van	de	oude	
archieven	van	Walem,	die	zich	op	de	de	zolder	van	het	gemeentehuis	bevonden.	
Zo	ordende	hij	niet	alleen	het	archief	van	Walem,	maar	ook	dat	van	de	Polder,	
het	kerkarchief	en	Battenbroek.

Zijn	capaciteiten	moeten	ter	ore	zijn	gekomen	van	hogere	instanties,	want	hij	kreeg	van	de	
minister	van	Binnenlandse	Zaken	de	opdracht	om	ook	de	archieven	van	Duffel,	
St.	Katelijne	Waver	en	Lier	te	archiveren.	Al	dit	werk	resulteerde	uiteindelijk	in	een	lijvig	
boek	dat	hij	schreef	over	de	geschiedenis	van	Duffel,	Walem	en	St-Katelijne	Waver.	Het	
werd	nooit	uitgegeven	(waarschijnlijk	omdat	er	te	weinig	inschrijvers	waren),	en	het	is	
alleen	bewaard	als	een	handschrift	in	de	koninklijke	bibliotheek	in	Brussel.	Samen	met	zijn	
zoon	Leopold	heeft	hij	ook	stambomen	van	voorname	families	opgemaakt.

Toen	zijn	echtgenote	in	1874	door	een	beroerte	werd	getroffen,	werd	het	voor	hem	zeer	
moeilijk.	Hij	leed	zelf	aan	een	hartziekte	waaraan	hij	in	1875	(op	65-jarige	leeftijd)	bezweek.	
Hij	werd	begraven	op	het	kerkhof	van	Walem.	De	grafzerk	is	een	sober	monument	dat	op	
28	september	1914	vernield	werd	door	Duitse	granaten.	

Door	de	heemkundige	kring	te	noemen	naar	Dr	Croquet,	willen	we	een	eerbetoon	
brengen	aan	de	duizendpoot	die	de	basis	heeft	gelegd	voor	iedere	verdere	studie	van	het	
verleden van Walem.
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3.19.  HK Zoersel - Zoersel

DOCUMENTATIECENTRUM

Op	de	zolderverdieping	van	het	Heemhuisje	-	Schoolstraat	9	2980	Zoersel	-	is	de
‘Archief-	en	Documentatieruimte’	van	de	Heemkundige	Kring	Zoersel	gevestigd	,	
te	bereiken	via	de	achteringang.

Hier	kunt	u	terecht	als	u	iets	wil	
opzoeken over onze gemeente 
of	ons	rijkelijk	dorpsverleden.
De	bibliotheek	bevat	meer	dan	
500	boeken	over	uiteenlopende	
onderwerpen; algemene 
geschiedenis,	de	geschiedenis	
van	Groot-Zoersel	en	zijn	
onmiddellijke	omgeving,	
heemkunde,	heraldiek,	
beroepen,	volkskunst,	feesten	
en	gebruiken,	religie	en	devotie,	
volksliteratuur	en	-liederen,	
dialecten,	kledij,	architectuur,	enkele	werken	over	historische	hulpwetenschappen	en	
archeologie.

De	meer	dan	2000	tijdschriftnummers	behandelen	dezelfde	onderwerpen.
Tenslotte	is	de	bibliotheek	ook	enkele	kerkelijke	boeken	rijk,	naast	een	collectie	romans	
van auteurs uit de streek. 
Zo	is	de	kring	de	trotse	eigenaar	van	de	eerste	druk	van	het	volledige	repertoire	van	
Hendrik Conscience.

De	fototheek	bestaat	uit	enkele	duizenden	foto’s	en	dia’s	en	postkaarten.

Het	kaartenkabinet	bevat	kaarten	uit	verschillende	periodes	en	replica’s	van	Popp,	
Van der Maele en Ferraris van de regio.

Systematisch	worden	alle	krantenknipsels	en	artikels	over	algemene,	regionale	en	lokale	
geschiedenis	bijgehouden

Verder	bewaren	we	er	archieven	van	o.a.	Yvonne	Reynders,	Georges	Eeckhoud,	500	
Zoerselse	rouwbrieven	en	5000	stuks	bidprentjes,	stambomen	en	kwartierstaten,	menu-
kaarten en communieprentjes. 
U	kunt	er	dus	ontelbare	boeken,	tijdschriften,	familieregisters,	foto’s,	krantenknipsels	en	
andere	bronnen	over	verscheidene	aspecten	van	Halle,	St.-Antonius	en	Zoersel	raadplegen.
Er	wordt	echter	niets	uitgeleend.

OPENINGSUREN

Elke	donderdagavond	tussen	20	en	22,30	uur	
behalve	op	verlofdagen	en	schoolvakanties 34
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4. In memoriam

IN MEMORIAM OTTO HESSE

Otto	Hesse,	conservator	van	het	Poldermuseum	in	Lillo	
en	bestuurslid	van	de	Koninklijke	Heemkundige	Kring	van	
de	Antwerpse	Polder,	is	overleden	op	24	december	2011
 in Coda Hospice in Wuustwezel.

Hij	werd	geboren	in	Herzberg	(Harz)	in	Duitsland,	
op	5	mei	1933.	Na	zijn	studies	trad	hij	enkele	jaren	na	
de	Tweede	Wereldoorlog	in	dienst	van	het	chemiebedrijf	
Bayer	in	Leverkusen,	dat	hem	halverwege	de	jaren	1960	
detacheerde	naar	Antwerpen.	Hij	moest	hier	de	nieuwe	
vestiging	van	Bayer	helpen	opstarten,	die	in	het	pas	
uitgebreide	Antwerpse	havengebied	werd	gevestigd	op	
de	vroegere	gronden	van	het	verdwenen	polderdorp	Oorderen.	Hij	is	er	blijven	werken	tot	
aan	zijn	pensioen	en	werkte	zich	op	tot	een	leidende	functie	in	de	afdeling	elektriciteit.

Aan	het	begin	van	de	jaren	1990	geraakte	Otto	Hesse	betrokken	bij	de	werking	van	het	
Poldermuseum	in	Lillo.	Hij	werd	er	opgenomen	in	de	Raad	van	Bestuur	en	benoemd	tot	
adjunct-conservator.	Ook	in	de	Heemkundige	Kring	van	de	Antwerpse	Polder	nam	hij	een	
bestuursfunctie	op.	De	medewerkers	van	het	Poldermuseum	hebben	hem	sindsdien	leren	
kennen	als	een	zeer	gedreven	iemand,	die	er	in	slaagde	om	substantiële	sponsoring	te	
verkrijgen	van	voornamelijk	de	petrochemische	industrie	en	andere	havenbedrijven.	Hij	
nam	ook	de	leiding	op	zich	van	het	hechte	team	vrijwilligers	die	instaan	voor	het	
onderhoud	en	herstelwerkzaamheden	in	het	Poldermuseum.	In	2003	werd	hij	er	
ondervoorzitter	en	begin	2009	werd	hij	aangesteld	als	conservator.

In	de	Heemkundige	Kring	maakte	Otto	Hesse	zich	verdienstelijk	met	meer	administratieve	
taken,	zoals	het	organiseren	van	de	verzending	van	het	tijdschrift	“Polderheem”.	In	beide	
verenigingen	zal	men	zich	Otto	Hesse	herinneren	als	een	man	met	een	ongebreidelde	
inzet	voor	wie	geen	enkele	taak	te	veel	was.	Hij	heeft	zich	letterlijk	tot	aan	het	einde	van	
zijn	leven	helemaal	blijven	inzetten	voor	“zijn”	museum	en	voor	de	Heemkundige	Kring,	
ook	nadat	bij	hem	de	gevreesde	ziekte	vastgesteld	werd	waaraan	hij	na	een	moedig	
gedragen	strijd	tenslotte	is	overleden	op	zaterdag	24	december	2011.	
De	begrafenisplechtigheid	zal	plaatsvinden	donderdag	29	december	om	11u00	in	de	
Sint-Benedictuskerk in Lillo-Fort.

De	bestuursleden	van	de	Koninklijke	Heemkundige	Kring	van	de	Antwerpse	Polder	bieden	
aan	zijn	echtgenote	en	zijn	kinderen	en	hun	gezin	hun	diep	gemeend	medeleven	aan	bij	
het	zware	verlies	van	hun	echtgenoot,	vader	of	grootvader.	Ook	wij	zullen	hem	missen.	
Hij ruste in vrede.

Martin Braem 
voorzitter



5. Weetjes

5.1. Een introductie tot de inventariswebsite
 van het agentschap Onroerend Erfgoed.

Januari	2012	-	Gent,	Mechelen	en	Hasselt

 
 
In januari 2012 organiseert Heemkunde Vlaanderen, i.s.m. het agentschap Onroerend Erfgoed, 
drie vormingsavonden over de inventariswebsite van het onroerend erfgoed.

De	website	inventaris.onroerenderfgoed.be	is	de	digitale	toegangspoort	tot	de	online	
Inventaris	van	het	Onroerend	Erfgoed.	Deze	inventaris	bestaat	uit	diverse	
deelinventarissen,	die	worden	beheerd	en	ontwikkeld	door	het	agentschap	Onroerend	
Erfgoed.	De	grootste	deelinventaris	die	je	momenteel	kan	raadplegen,	is	die	van	het	
bouwkundig	erfgoed.	In	dit	langlopende	project	zijn	momenteel	meer	dan	78.000	items	
van	bouwkundige	waarde	opgenomen,	inclusief	klein	erfgoed,	funerair	erfgoed	en	
historische	orgels.	Daarnaast	kan	je	ook	een	databank	consulteren	rond	
wereldoorlogerfgoed.	Dit	biedt	een	vrij	volledig	beeld	van	alle	zichtbare	oorlogsrelicten	
van	de	Eerste	Wereldoorlog	in	de	Westhoek.
 
In	een	twee	uur	durende	opleiding	zullen	erfgoedonderzoekers	van	het	agentschap	
Onroerend	Erfgoed	de	website	toelichten.	Er	zal	vooral	aandacht	besteed	worden	aan	de	
zoekmogelijkheden	die	de	databanken	bieden.	Ook	wordt	aandacht	besteed	aan	de	
historiek	van	het	inventarisproject,	aan	de	GIS-toepassingen	van	het	inventarismateriaal	en	
aan	de	rechtsgevolgen	die	aan	de	opname	in	de	inventaris	kunnen	gekoppeld	worden.
 
Deze	vormingsavond	is	bedoeld	voor	(bestuurs)leden	van	heemkundige	kringen	en	
andere	verenigingen	die	werken	rond	lokaal	erfgoed.	Na	deze	vorming	kan	je	binnen	je	
vereniging	zelf	collega-leden	verder	introduceren	in	de	inventarisdatabank	en	haar	
mogelijkheden.

De cursus wordt op drie locaties	georganiseerd,	telkens	van	20u	tot	22u:
•	dinsdag	17	januari	in	Gent
•	woensdag	25	januari	in	Mechelen
•	dinsdag	31	januari	in	Hasselt

Deelname aan deze avond is gratis. Inschrijven is wel verplicht.
Meer informatie en een inschrijvingsformulier vind je op www.heemkunde-vlaanderen.be.
 
    Heemkunde Vlaanderen vzw Zoutwerf 5, 2800 Mechelen
    info@heemkunde-vlaanderen.be 
    www.heemkunde-vlaanderen.be
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5.2. Industrieel en technisch erfgoed.

VVIA ?
De Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie, Vlaanderen-Brussel vzw (VVIA) werd 
in mei 1978	door	een	geëngageerde	groep	belangstellenden	als	een	vrijwiligersvereniging	
opgericht.	Op	dat	ogenblik	bestonden	in	Vlaanderen	nog	weinig	initiatieven	op	het	vlak	
van	de	studie,	het	behoud	en	de	valorisatie	van	het	technisch,	industrieel	en	
wetenschappelijk	erfgoed,	en	ook	in	Europa	was	het	begrip	‘industriële	archeologie’	nog	
relatief	onbekend.
VVIA	is	in	België	de	oudste	nog	bestaande	vereniging	voor	industriële	archeologie.	Na	de	
Britse	Association	for	Industrial	Archaeology,	is	VVIA	ook	de	oudste	landelijke	organisatie	
in	Europa	die	zich	inzet	voor	studie,	behoud	en	ontsluiting	van	industrieel	en	technisch	
erfgoed.	Sedert	haar	oprichting,	ruim	drie	decennia	geleden,	bleef	de	VVIA	de	voortrekker	
voor	de	ontwikkeling	van	de	industriële	archeologie	in	Vlaanderen	en	Brussel.
In	de	loop	van	haar	ontstaan	wist	de	Vlaamse	Vereniging	voor	Industriële	Archeologie	de	
industriële	archeologie	in	Vlaanderen	bekend	te	maken,	en	introduceerde	zij	tal	van	
nieuwe	themata	en	benaderingen.	Zo	was	zij	de	eerste	vereniging	die	in	Vlaanderen	
industriëel-archeologische	stadswandelingen	organiseerde,	bracht	zij	als	eerste	thema’s	
zoals	de	herbestemming	van	industriële	gebouwen	en	industrieel	toerisme	ter	sprake.	
Bij	het	ontstaan	van	de	meeste	thans	bestaande	plaatselijke	en/of	thematische	initiatie-
ven	was	de	VVIA	op	één	of	andere	wijze	betrokken.	VVIA	is	een	platform	voor	individuele	
belangstellenden	en	organisaties	in	Vlaanderen	en	Brussel.
VVIA	werkt	enkel	met	vrijwilligers	en	wordt	niet	gesubsidieerd.
De	Vlaamse	Vereniging	voor	Industriële	Archeologie	is	een	onafhankelijke vereniging
Meer	info:	www.vvia.be	<http://www.vvia.be/>		
 
E-Nieuwsbrief
Belangstellenden	kunnen	gratis	intekenen	op	onze	elektronische	nieuwsbrief	die	infor-
meert	over	het	reilen	en	zeilen	van	het	industrieel	en	technisch	erfgoed	in	Vlaanderen	en	
ommelanden.
U	doet	zulks	door	een	e-briefje	met	Uw	naam	en	adres	te	sturen	aan	
<nieuwsbrief@vvia.be>
 
Cyberspace
VVIA	bouwde	in	Vlaanderen	de	eerste	website	rond	industrieel	en	technisch	erfgoed.	
Deze	ging	reeds	in	december	2000	in	de	lucht	-	en	zal	in	de	loop	van	volgende	maanden	
grondig	herbouwd	worden
Als laatste initiatieven o.m.:
1)	We	zitten	nu	met	een	groep	‘Industrieel	Erfgoed	-	Vlaanderen’	op	Facebook.	Na	wat	
proefrijden	blijkt	dit	een	vrij	prettige	en	pittige	manier	om	informaties	en		commentaren	
te	delen.	De	groep	kende	ook	vrij	spontaan	een	onverwacht	succes	(voor	de	toegang:	zie	
onze	startpagina	www.vvia.be)	
2)	We	stelden	een	lijst	samen	met	TV-uitzendingen	van	binnen-	en	buitenlandse	zenders	
die	via	internet	kunnen	herbekeken	worden:	er	werden	nu	reeds	meer	dan	100	program-
ma’s	geïnventariseerd	over	allerhande	aspecten	van	industrieel	en	technisch	erfgoed	(zie	
link	op	onze	startpagina	www.vvia.be)
	-->	Op	onze	homepage	www.vvia.be	<http://www.vvia.be/>		vinden	jullie	een	doorklik-
verbinding	zowel	naar	Facebook	als	naar	de	lijst	met	TV-uitzendingen
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Tijdschrift

De	nieuwe	vormgeving	van	het	Vlaams-Nederlands	tijdschrift	Erfgoed	van	Industrie	en	
Techniek	werd	op	alle	fronten	gesmaakt	-	overal	lovende	commentaren	en	gelukwensen.	
En	dát	maakt	iedereen	die	zich	daar	voor	ingezet	heeft	héél	erg	gelukkig
Een	nieuw	dik	nummer	kwam	zopas	uit	de	persen	tevoorschijn	en	gaat	in	de	post	naar	
onze	leden	(maar	stakingen	kunnen	de	bezorging	vertragen...).
Het	bevat	volgende	artikels:
-	Jur	KINGMA:	Van	Molenwijk	tot	Zaanwand.	Het	behoud	van	het	industriële	erfgoed	in	de	
Zaanstreek
-	Jan	VAN	LEEST:	De	stoommachine	van	de	Lederfabriek,	bijzonder	industrieel	erfgoed	in	
Oisterwijk	-	over	de	restauratie	van	een	Gentse	Carels-stoommachine	door	vrijwilligers
- Elaine STICHELBAUT: Sporen van Spoorwegstations in West-Vlaanderen
-	Ann	VERDONCK	en	Nina	DEBOECK:	Ontwikkelingen	van	het	behangpapier	tijdens	de	20e	
eeuw.	Productie	en	toepassing	in	België
-	Rafael	GARCIA:	Beeld	en	moderniteit.	De	architectuur	van	de	kleine	en	middelgrote	
Nederlandse	industrie	in	de	naoorlogse	wederopbouw
-	Roland	ROTSAERT:	Het	Oud	en	het	Nieuw	Waterhuis	te	Brugge
-	Boekbesprekingen

Het laatste nummer van deze jaargang gaat in januari naar de drukker en de leden 2011 
ontvangen	het	tegen	het	einde	van	die	maand	of	begin	februari.
Intussen	beginnen	wij	aan	de	jaargang	2012.	

Indien	U	een	idee	heeft	voor	een	artikel,	neem	dan	even	contact	op	-	wij	sturen	U	de	
redactionele	richtlijnen.	
 

LIDMAATSCHAP 2012	-	betaling	vanaf	nu	mogelijk

Is	U	nog	géén	lid	2012	van	de	Vlaamse	Vereniging	voor	Industriële	Archeologie	?
Kent	U	nog	belangstellenden	die	nog	geen	lid	zijn	?	
Dan	is	dat	jammer	-	omdat	elk	lid	telt	voor	een	onafhankelijke	vereniging	als	VVIA	die	100	
%	op	onbezoldigde	vrijwilligers	draait	en	niet	gesubsidieerd	is.	
Het ledenaantal is een graadmeter. Het toont ons dat de inzet van die vrijwilligers 
gewaardeerd	wordt.	Het	toont	dat	onze	vrijwilligers	zich	voor	zinvolle	dingen	inzetten.
Binnen	de	VVIA	wordt	elke	euro	van	de	leden	op	de	meest	efficiënte	wijze	gebruikt:	
enkel	voor	de	werking,	voor	dingen	waar	het	industrieel	en	technisch	erfgoed	
(én	de	VVIA-leden)	onmiddellijk	nut	bij	hebben.	
sWij	kùnnen	ons	geen	luxueuze	uitgaven	veroorloven... 



Als lid 
ontvangt	U	bij	Uw	lidmaatschap	gratis	het	Vlaams-Nederlandse	tijdschrift	“Erfgoed	van	
Industrie	en	Techniek”		
krijgt	U	kortingen	op	de	verschillende	activiteiten	van	de	VVIA	en	op	de	jaarlijkse	cursus-
module	‘inleiding	tot	de	industriële	archeologie’	
draagt	U	bij	aan	allerhande	activiteiten	en	initiatieven	die	het	behoud	en	de	ontsluiten	van	
het	industrieel	en	technisch	erfgoed	bevorderen	
Sedert	2000	bleef	het	lidgeld	ongewijzigd,	nl.	
gewone leden: min. 25 euro 
werklozen,	studenten	en	gepensioneerden:	min.	20	euro	
bedrijven,	openbare	diensten,	openbare	instellingen	en	bibliotheken:	min.	50	euro	
beschermend	lidgeld:	min.	200	euro	
U	kunt	Uw	lidgeld	storten	op	onze	bankrekening	KBC	462-7314161-68	,	
of	kijk	(o.m.	voor	buitenlandse	belangstellenden)	op	
onze	website	<http://www.vvia.be/lidworden.htm>	
 
BEZOEK ONZE WEBSITE www.vvia.be <http://www.vvia.be/>  
en klik ook even op de interessante gesponsorde links - je vindt er bedrijven die restaureren, 
toeristische aanbiediedingen, cursussen, en zelfs een immobiliënmakelaar gespecialiseerd 
in historische gebouwen (w.o. industriële panden)
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5.3. Ivolo... een instituut.
IVOLO…. Een instituut.

Wat	Cockerill	was	voor	de	Hobokense	werkgelegenheid	was	en	is	IVOLO	voor	de	
Hobokense	sport.
De	“IVOLO”	reputatie	ging	en	gaat	nog	steeds	over	de	grenzen	heen.
De	deelnamen	aan	internationale	manifestaties	zijn	legio	en	de	“ontvangsten”	van	vreemde	
turnkringen zijn niet te tellen.
Dit	alles	zit	veilig,	onwetend	voor	de	meeste	Hobokenaren,	opgeborgen	in	tientallen	
archiefdozen.
Zonde.
Daarom	organiseert	de	heemkundige	kring	“Hobuechen	1135”	
een	grote	fototentoonstelling	over	de	turnkring	van	Hoboken.
De	tentoonstelling	brengt	een	overzicht	vanaf	het	ontstaan	in	1920	tot	en	met	de	jaren	
1980.
Meer	dan	honderd	foto’s	van	activiteiten,	groepen	en	individuen	sieren	de	wanden	van	de	
lokalen	van	de	heemkundige	kring.
Deze	tentoonstelling	loopt	van	13	november	2011	tot	en	met	1	april	2012	en	is	elke	
zondag gratis toegankelijk van 14 tot 17 uur.
Plaats	van	het	gebeuren:	kasteel	Broydenborg,	het	vroegere	gezondheidscentrum,	
Broydenborglaan	2,	2660	Hoboken.
Info:	Rita	Paenen-Spies
Tel.	03/827.33.26
e-mail:	kpaenen@skynet.be

	 	 		tekst	bij	foto:	IVOLO:	16	juni	1951	-	afdeling	Moretusburg



6. Zoekertjes

6.1. fort 3

Volgende vraag werd gesteld :
 
 
Ik vond in de 20-delige reeks WAAR IS DE TIJD?, die het Stadsarchief van Antwerpen een tiental 
jaren geleden uitgaf, een interessante foto van een schilderij.

Deze schilderij is van de hand van Guillaume Graty.

Onderwerp : de bouw van FORT 3 - anno 1863.

In de verte bemerk je de Sint-Jakobkerk.

Bevindt deze schilderij zich nu in het KIJKDEPOT van het MAS?
(Kon je - volgens mijn info - vroeger bewonderen in het Etnografisch museum.)

Johan	Mortelmans

Onmiddellijk	antwoord	van	Johan	Totté	:

Dit schilderij (of een kopie daarvan) hangt in het gemeentehuis van Borsbeek.
Of er ook nog een versie in het bezit is van het stadsbestuur van Antwerpen is mij 
onbekend...

Groeten,
Johan.
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Aangevuld door Bram Van Ballaer :
Het origineel hangt in het Legermuseum te Brussel, de doorgemailde afbeelding is trouwens in 
spiegelbeeld afgedrukt (hieronder een correcte weergave). Van dezelfde schilder (Gratry, kapi-
tein van het Belgische Leger http://fr.wikipedia.org/wiki/Guillaume_Gratry) 
is er ook nog een ander schilderij van Fort 3 (gezien richting Mortsel deze keer).
 Men zal toen wel stevig gepompt moeten hebben om dat waterpeil toen zo laag te 
houden, want deze werken liggen midden in de vallei van de Koude Beek.

groeten,	Bram



6.2. Wie helpt HK turninum?

Hierbij kort onze vraag ivm de zaken die we zoeken voor onze erfgoedkoffer.

In	het	kader	van	ons	pedagogisch	project	“de	erfgoedkoffer”	zoeken	wij	een	aantal	
gebruiksvoorwerpen	die	(niet	per	sé	oud	maar	wel)	bruikbaar	zijn	om	door	de	leerlingen
te worden vastgenomen.

In	het	kader	speelgoed	dachten	wij	aan	bikkels en een houten tol en 
voor	het	schooldomein	aan	leien en griffels.
Zelf	hebben	we	ze	(op	enkele	tentoongestelde	stukken	na)	echter	niet	in	voorraad	en	
blijkbaar	zijn	geen	van	deze	drie	voorwerpen	nog	courant	verkrijgbaar	in	de	handel...
het	antwoord	“u	bent	vijf	of	tien	jaar	te	laat”	helpt	ons	niet	echt	verder.

Daarom	deze	vraag	of	jullie	misschien	in	jullie	reserves	één	of	enkele	van	deze	voorwerpen	
te	veel	hebt	zodat	wij	ze	actief	kunnen	gebruiken.

Graag	antwoord	aan	Peter	Verstappen	:
peter_verstappen40@hotmail.com
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7. Vriendelijke geheugensteuntjes

Lidmaatschap 2012.
Voor de onveranderde €25 biedt Heemkunde Gouw Antwerpen aan :

7.1. Verzekering B.A.

1.1 “Verzekering Burgelijke Aansprakelijkheid vrijwilligerswerk”

Art. 1 :	Omschrijving
Deze	waarborg	wordt	verleend	in	overeenstemming	met	de	wet	van	3	juli	2005
betreffende	de	rechten	van	vrijwilligers,	gepubliceerd	in	het	Belgisch	Staatsblad	van
29 augustus 2005.

De	algemene	voorwaarden	van	het	hoofdcontract	Burgerlijke	Aansprakelijkheid	zijn	van
toepassing	op	de	hierna	omschreven	waarborgen	in	de	mate	dat	de	hiernavolgende
bepalingen	er	niet	van	afwijken.

	 I.	BURGERLIJKE	AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

Art. 2 : Het verzekerde risico
Wij	verzekeren	u	binnen	de	grenzen	vastgesteld	in	de	algemene	en	bijzondere
voorwaarden	voor	de	burgerlijke	aansprakelijkheid	van	de	organisatie	en	de	burgerlijke	
aansprakelijkheid	van	de	vrijwilliger	tijdens	de	uitvoering	van	de	activiteiten	als
vrijwilliger	voor	die	organisatie	en	op	weg	naar	en	van	de	activiteiten,	met	uitzondering
van	de	contractuele	aansprakelijkheid.

Uw	burgerlijke	aansprakelijkheid	is	eveneens	gedekt	voor	schade	toegebracht	aan	derden
door	de	gebouwen,	installaties	en	goederen	die	u	voor	de	verzekerde	activiteiten
gebruikt.

Art. 3 : De	verzekerde	aansprakelijkheid
Wij	verzekeren	uw	extracontractuele	burgerrechtelijke	aansprakelijkheid	krachtens	de
Belgische	of	buitenlandse	rechtsbepalingen	die	van	kracht	zijn	op	het	ogenblik	van	het
ongeval.

Art. 4 :	Definities
“U, verzekerden”
-	de	vrijwilligersorganisatie	handelend	in	het	kader	van	de	onderneming	van	de
verzekeringsnemer	vermeld	in	de	bijzondere	voorwaarden;
-	de	bestuurders	en	werknemers	van	bovenvermelde	organisatie;
-	de	vrijwilligers	voorzover	zij	de	burgerrechtelijke	aansprakelijkheid	oplopen	tijdens	de
uitvoering	van	de	activiteiten	of	op	de	weg	naar	en	van	de	activiteiten;	als	de	vrijwilligers
minderjarig	zijn,	is	ook	de	aansprakelijkheid	van	hun	ouders	of	voogden	op	basis	van
artikel	1384	van	het	Burgerlijk	Wetboek	verzekerd.
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“Derden”
Worden	als	derden	beschouwd	:
-	elke	andere	natuurlijke	of	rechtspersoon	dan	de	verzekerden;
-	de	vrijwilligers	blijven	echter	steeds	derden	voor	al	hun	schade;
-	de	bestuurders	en	de	werknemers	van	de	organisatie	worden	als	derden	beschouwd
alleen	voor	hun	lichamelijke	schade	veroorzaakt	door	de	vrijwilligers;
en	dit	onverminderd	de	bepalingen	die	van	toepassing	zijn	in	het	land	waar	het	
vrijwilligerswerk uitgevoerd wordt.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	 II.	GEMEENSCHAPPELIJKE	BEPALING

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

Art. 9 : Uitsluitingen
Onverminderd	de	bepalingen	van	de	wet	van	25	juni	1992	betreffende	de
landverzekeringsovereenkomst,	zijn	alleen	de	volgende	gevallen	van	de	dekking
uitgesloten :
	 1.	 de	schade	veroorzaakt	aan	de	organisatie;
	 2.	 de	schade	die	rechtstreeks	of	onrechtstreeks	het	gevolg	is	van	een
	 	 wijziging	van	de	atoomkern,	van	de	radioactiviteit	of	van	de
	 	 voortbrenging	van	ioniserende	stralingen;
	 3.	 schade	veroorzaakt	door	personen-	of	goederenliften;
	 4.	 de	stoffelijke	schade	veroorzaakt	door	vuurn	door	een	brand,	door	een
	 	 ontploffing	of	door	rook	ingevolge	vuur	of	een	brand	die	ontstaat	of
	 	 meegedeeld	wordt	door	het	gebouw	waarvan	de	verzekerde	eigenaar
	 	 of	huurder	is,	met	uitzondering	evenwel	van	schade	veroozaakt	in	hotels	of
	 	 gelijkaardige	logementhuizen	door	de	verzekerden	betrokken	tijdens
	 	 of	toevallig	verblijf;
	 5.	 schade	veroorzaakt	door	gebouwen	ter	gelegenheid	van	de	opbouw,
	 	 wederopbouw	of	de	aanpassingswerken	eraan;
	 6.	 stoffelijke	schade	veroorzaakt	door	grondverschuivingen;
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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,	zoals	in	2006,	in	2007,	in	2008,	in	2009,	in	2010,	in	2011	en	ook	in	2012
elke	aangesloten	kring.	Rechtsbijstand	inbegrepen.



49

7.2. Gouwtijdschrift

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

7.3. Gouwtijdingen

Maandelijks	gratis	digitale	Gouwtijdingen	:	mededelingen,	kringactiviteiten,	weetjes.

7.4. Lidgeld

Lidgeld	:	€25,00	per	kring

Heemkunde	Gouw	Antwerpen	vzw
Zetel	:	Larendries	51,	2890	Sint-Amands
Ond.nr.	:	0	408	661	097
Rek.nr. : 734-3412040-74

Voor de aangesloten verenigingen : LIDGELD 2012 = 25,00 Euro

Beste	lezer,
Met	het	jaareinde	in	zicht	zou	ik	uw	medewerking	willen	vragen	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!

Beste	financieel	verantwoordelijke,

Het	lidgeld	voor	2012	bedraagt,	zoals	voor	2009,	2010	en	2011,	25,00	€.
Ik	zou	het	ten	zeerste	op	prijs	stellen	mocht	u	dit	eerstdaags	op	onze	rekening	storten,	met
vermelding	van	de	vereniging	en	het	jaar	of	de	jaren	waarop	de	betaling	betrekking	heeft.
Indien	de	kring	bijkomende	abonnementen	(15,00	€)	voor	sommige	kringlkeden	neemt	en	
wenst	dat	het	tijdschrift	naar	het	persoonlijk	adres	verstuurd	wordt,	dan	is	het	aan	te	raden	
mij	dit	in	een	apart	bericht	te	melden.
Enkele	kringen	(zie	adresetiket)	zijn	nog	steeds	niet	in	orde	met	het	lidgeld	voor	2010!
Ik	wens	u	en	uw	kring	het	allerbeste	toe	voor	2012!

Ward	De	Preter
penningmeester

warddepreter@hotmail.com
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7.5. Bijkomend abonnement Gouwtijdschrift

Bijkomend	individueel	abonnement	op	Gouwtijdschrift	:	€15,00	als	documentatie
voor kringleden.
Als	geschenk	aan	belangstellende	kennissen.

Heemkunde	Gouw	Antwerpen	vzw
Zetel	:	Larendries	51,	2890	Sint-Amands
Ond.nr.	:	0	408	661	097
Rek.nr. : 734-3412040-74

Voor de persoonlijke abonnees : ABONNEMENT 2012 = 15,00 Euro

Beste	lezer,
Met	het	jaareinde	in	zicht	zou	ik	u	willen	vragen	om	uw	persoonlijk	abonnement	te	
hernieuwen.	Het	abonnementsgeld	voor	2012	bedraagt,	zoals	voor	2009,	2010	en	2011
15,00	Euro.	Ik	zou	het	ten	zeerste	op	prijs	stellen	mocht	u	dit	eerstdaags	op	onze	rekening
storten,	met	vermelding	van	uw	naam	en	het	jaar	of	de	jaren	waarop	de	betaling	
betrekking	heeft.
Indien	uw	abonnement	door	uw	kring	betaald	wordt	gelieve	dit	dokument	dan	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!
Ik	wens	u	en	uw	familie	het	beste	toe	voor	2012!

Ward	De	Preter
penningmeester

warddepreter@hotmail.com
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7.6. Webstek Heemkunde Gouw Antwerpen

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

De	webstek	van	Heemkunde	Gouw	Antwerpen	wordt	volledig	vernieuwd.
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

(dit zit als aparte bijlage -”dringendegegevens.docx”  aansluitend bij de Gouwtijdingen)

Hartelijk dank aan de snelle beslissers die de oproep in Gouwtijdingen november 2011,
reeds beantwoordden.
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NAAM HEEMKRING :

Stichtingjaar :

Lidnummer :

Zetel :

Rekeningnummer  :

IBAN en BIC code :

Web-stek :

e-postadres :

Jaar vzw :

Periodiek :

Lidgeld :

Redactieadres :

Redactietelefoon :

Logo : (jpeg-file!!!)

(zie apart bijgevoegd document -”dringendegegevens.docx” om alles rechtstreeks in te vullen.)
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BESTUUR :

Voorzitter :

Ondervoorzitter :

Secretaris :

Penningmeester :

Conservator :

Archivaris :

Bestuursleden :

(zie apart bijgevoegd document  - “dringendegegevens.docx” om alles rechtstreeks in te vullen.)
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NAAM MUSEUM :

Lidnummer :

Zetel :

Web-stek :

e-postadres :

Periodiek :

Redactieadres :

Redactietelefoon :

Openingsuren :

Extra info :

(zie apart bijgevoegd document - “dringendegegevens.docx” om alles rechtstreeks in te vullen.)
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NAAM DOCUMENTATIECENTRUM :

Lidnummer :

Zetel : 

Web-stek :

e-postadres :

Periodiek :

Redactieadres :

Redactietelefoon :

Openingsuren :

Extra info :

(zie apart bijgevoegd document - “dringendegegevens.docx” om alles rechtstreeks in te vullen.)
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7.7. Mededeling kringactiviteiten

Deze	kunnen	in	de	Gouwtijdingen	worden	aangekondigd	als	de	gegevens	worden	

meegedeeld aan : info@molenmuseum.be ten laatste in de laatste week van de maand voor 

de activiteit plaatsvindt.

b.v.	activiteiten	in	december	2011:	

	 mededelen	ten	laatste	in	de	laatste	week	van	november	2011.


