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Actueel

1. Samenwerkingsverband Oud-Hertogdom Brabant
2. Heemkunde Gouw Antwerpen lééft
3. Heemkundige weetjes
4. Programma HKGA tweede halfjaar 2012
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Actueel

Onderteken het bezwaarschrift GRUP
Doel 2020 roept op om een bezwaarschrift in te dienen tegen het Gewestelijk 
Ruimtelijk Uitvoeringsplan Afbakening Antwerpse Haven. 
Je vindt een model in bijlage of kan het downloaden van de website 
http://www.doel2020.org. 
Onderteken het document, vraag vrienden en kennissen om het ook te tekenen en 
bezorg ons de bezwaarschriften de voor 1 augustus (Doel 2020, Oud Arenberg 111, 
9130 Kieldrecht). Wij bezorgen ze op tijd bij de Vlaamse overheid en danken u voor 
uw steun!

Toekomstige activiteiten 
 
 Zondag 12 augustus:  
Scheldewijding en Doelse Feesten
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1. Samenwerkingsverband
 Oud-Hertogdom Brabant

Ooit was het Hertogdom Brabant een gebied dat de Nederlandse provincie 
Noord-Brabant, de provincie Antwerpen en de provincies Vlaams-Brabant als 
Nederlandstalige gebieden in België omvatte samen met het tweetalige Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest en de Franstalige provincie Waals-Brabant.

In de drie Nederlandstalige Brabantse provincies werken de koepelorganisaties van 
de heemkringen sinds het begin van dit jaar samen. Dit zijn :
	 •	Brabants	Heem2

	 •	Heemkunde	Gouw Antwerpen en
	 •	Heemkunde	Vlaams-Brabant.

Concrete actievelden.
1.1. Colloquium IV 24 november 2012
 Thema : 
 Oud-Hertogdom Brabant :  “Wat scheidt ons? Wat bindt ons?
     “Wat kunnen we samen als heemkundigen doen?”
 1. Stellingen

 1.1. 
 -  In welke mate was het Bourgondische en Spaanse Brabant heel-Brabants?
 -  In welke mate heeft het verdrag van Munster - en de nasleep ervan - de
  Generaliteitslanden van het overige Brabant vervreemd?
 - Heeft 1815-1830 de beide Brabant-delen laten herontdekken?
 - Heeft 1830 ze volldig gescheiden?
 - Is een regio Brabant binnen de Europese Unie een fictie of kan het méér
  worden?

 1.2.
 - Bestaat en (nog) een heel-Brabants taaleigen?

 1.3.
 - Bestaat er (nog) een Brabantse identiteit?
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 2. Samenstelling panels
 2.1. 
 Twee panels waarin enerzijds noorderlijke academici én noorderlijke 
 heemkundigen samen in samenspraak met een soortgelijk zuidelijk panel
 de stellingen behandelen.

 2.2.
 Volgende personen hebben reeds toegezegd om deel uit te maken van de
 panels.
 Uit noordelijk Brabant :
	 •	Jos	Swanenberg	(Brabant	dialect);	
	 •	Patrick	Timmermans	(Brabant	groter	dan	je	denkt)
	 •	prof.	Bijsterveld	(Brabantse	identiteit).
 Uit zuidelijk Brabant :
	 •	Henri	Vanoppen	(stelling	1.1)
	 •	Ludo	Helsen	(stelling	1.3)
	 •	Voor	stelling	1.2	dialectologie	KUL

 3. Verloop samenspraak
 - Elke stelling wordt geduid met een korte inleiding door een specialist.
  



- Datum :  24 november 2012

- Plaats :  Provinciehuis, Koningin Elisabethelei 22,  2018 Antwerpen
  in de Raadzaal

- Hoe bereiken ? Zie bijgevoegd plannetje en reiswijzer

- Kostenloos.

PRAKTISCH :

- Ontvangst : 14.00u met koffie

- Aanvang :  14.30u

- Onderbreking : 16.00u met verfrissing

- Besluiten :  16.30u

- Einde :  17.00u met receptie

PROGRAMMA :

MODERATOR :
6
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1.2.  
 Als tweede actieveld voor de samenwerking is gekozen voor de 
 Eerste Wereldoorlog.
 Nederland was neutraal maar ving massa’s Belgische vluchtelingen op.
 België werd door Duitsland bezet met uitzondering van het gebied achter de 
 zogenaamde Dodendraad, zoals Baarle Hertog en achter de IJzer.
 In twee vergaderingen is gesproken over samenwerkingsprojecten.
 Een idee dat algemeen bijval vond is het maken van een boek met korte
 verhalen (met veel beeld) uit de heemkundekringen uit de die Brabantse 
 provincies over de Eerste Wereldoorlog. Die verhalen van zoveel mogelijk 
 kringen zouden dan een goed beeld kunnen geven wat de grote geschiedenis 
 heeft betekent voor de gewone man en vrouw in zijn of haar dorp of stad.

 Drie thema’s komen aan bod: 
 1. Het verhaal van de elektrische dodendraad, aangelegd door de Duitsers.
   Dit verhaal heeft vooral betrekking op de grensgemeenten.
 2. De vluchtelingen uit België in Nederland met de vluchtelingenkampen en
   de opvang in steden en gemeenten.
 3. Het lokale leven van alle dag in oorlogsomstandigheden. Een reeks 
   woorden kunnen daarbij inspirerend zijn. Zie bijgaande woordenlijst.*
 
	 De	bedoeling	is	het	maken	van	een	afwisselend	en	toegankelijk	boek;	
 het echte leven zoals het was in onze drie provincies in de Eerste Wereldoorlog. 
 Dit boek zal ook als basis gaan dienen voor onderwijsprojecten 
 (laatste jaar basisonderwijs), twee laatste jaren secundair onderwijs).

 Inlevering van de titels of items tegen 11 november 2012.
 Inlevering van de artikels digitaal en van de illustraties elk afzonderlijk 
 tegen 1 februari 2013.
 Zowel de titels als de artikels worden afgeleverd bij:
	 •	 Noord-Brabant	:		 bij	redactielid	Theo	Cuijpers	
      (theocuijpers@erfgoedbrabant.nl)
	 •	Antwerpen	:	 bij	redactielid	René	Beyst
	 •	Vlaams-Brabant	en	het	Brussels	Hoofdstelijk	Gewest	:
      bij redactielid Dr. Henri Vannoppen
 
 Het redactiecomité.
  



8

 Ter inspiratie  
1.   * Bijgaande woordenlijst.
 
- DEMOGRAFIE : Spaanse griep, bevolkingscijfers in W.O.I, echtscheidingen in W.O.I.
- SOCIAAL-ECONOMISCH LEVEN : windmolen as spionagepost, elektriciteit geleverd door 
maalderijen, gebrek aan petroleum, elektrificatie in W.O.I, fabrieken in W.O.I, Werklozenfonds, tewerkstelling in 
Duitsland,	opeising	koper,	opeising	wol,	opeising	notelaars	(voor	geweerkolven),	Commision	for	Relief	of	
Belgium, Hulp- en Voedingscomiteit, opeising aardappelen, Kartoffelzentrale, Volksoep, Schoolsoep, School-
maaltijden,	Comiteit,	De	Melkdruppel,	stapelhuis	Comiteit,	Spek-	en	Bonenmedaille,	privé-slachten,	vervoer	per	
trein, vervoer per tram, mokkel, woekerprijzen, zeepbaronnen.
- POLITIEK EN ORDEHANDHAVING : geen gemeenteverkiezingen, Activisten, politieke veranderingen in de 
gemeente, stokagent of hulpagent (zonder wapens), Nachtwacht: burgers tussen 17 en 50jaar.
- LEVENSBESCHOUWINGEN EN CULTUUR : oorlogsverslap pastoor, kerkelijkheid in de oorlog, schoolfoto’s met 
Amerikaanse	vlaggen,	schoolfoto’s	met	Belgisch	vorstenpaar,	de	Koning-	Ridder	(Albert	I),	
de Koningin-Verpleegster (Koningin Elisabeth), bibliotheken, lectuur, nieuwsvergaring.
- DE DUITSE INVAL IN 1914 : Franctireuskrieg, niet-actieve burgerwacht, plunderingen, brandstichtingen, de 
uitvallen van Antwerpen, de Duitse aanwezigheid in de gemeente, bezetting kloosters, bezetting kastelen, 
bezetting villa’s, Front- of spergebied, Etappegebied of  Gouvernementsgebied, bezet België, grenswachter, 
gijzelaars (Bannelingen van Soltau), Noodgeld van gemeenten, schadedossiers, schadecommissie.
- DE DUITSE BEZETTING 1914-1918 : oorlogsvrijwilligerloting, lotelingen met verkoop en vrijkoop, soldaten uit 
de reeks één zoon per gezin, soldaten uit de reeks iedereen soldaat, Meldeambt, elektrische draad op de grens, 
fotografie	 in	de	oorlog,	duivenregistratie,	 verbod	van	duivensport,	Ausweis	of	 identiteitskaart,	Passierschein	
van arrondissement naar arrondissement, bals in de oorlog, rink-kingspelen: schaatsen op een dansvloer in 
een danszaal, fanfares in de oorlog, koperen muziekinstrumenten, rol dooibarelen, charivari in dorpen, Duitse 
Sovjets of Soldatenraden, verloop Duitse aftocht, repressie tegen Duitsgezinden (collaboratie), repressie tegen 
Activisten.
- VERZET OF WEERSTAND : Brabançonne in de oorlog, Belgische driekleur in de oorlog, herderlijke brief 
‘ Vaderlandsliefde en Volharding’ Kerstmis 1914 (Kardinaal Mercier), ondergrondse spoorweg : jongeren naar 
het front smokkelen, Eisenbahnspionnage, verzetsbladen.
- COLLABORATIE :	von	Bissinguniversiteit	Gent	(pro-Duits),	Raad	van	Vlaanderen,	Activistische	gouwraad	
(provincieraad),	zelfstandigheid	van	Vlaanderen	(uitgeroepen),	verkiezingen	2de	Raad	van	Vlaanderen,	
activistische benoemingen in het onderwijs, activistische benoemingen in de administratie.
- VLUCHTEN : vlucht naar Nederland, vlucht naar Engeland, vlucht naar Frankrijk, interneringskampen (Uden, 
Hontenisse), culinaire invloeden (patat in Nederland), gemengde huwelijken.
- HET FRONT :	Frontbeweging,	frontbladen,	‘Le	Mot	du	Soldat’:	doorsmokkelen	van	brieven	naar	de	IJzer,	
aalmoezeniers aan de IJzer, ambulanciers aan de IJzer, deserteurs aan de IJzer, oorlogsmoeheid, drugs voor de 
veldslag (bier, wijn jenever, drugs), sfeer aan het front, kerstbestand aan de IJzer 1914 en 1915, bordelen aan het 
front,	Lourdesbedevaarten	voor	frontsoldaten,	fronttoneel,	obussen	versieren,	de	vlier	bespelen,	
frontbibliotheken.
- KRIJGSGEVANGENSCHAP : krijgsgevangenen, versieren van gamellen, krijgsgevangenentoneel, 
ontsnapping krijgsgevangenen.
- DE HERINNERING : oorlogsmonumenten, oud-strijders verenigingen, N.S.B. (pro-Belgische strijdersbond), 
V.O.S.	(Vlaamsgezinde	strijdersbond),	Oudsoldaten,	Groot-Nederland	of	Dietsland,	‘La	Grande	Belgique’.

2.  Gouwtijdschrift 1)2012
•	“Groote	Ooorlog	1914*1918	:	Vanuit	het	Heemkunde	Venster”	:	blz.1
•	Heemkunde	:	Venster	op	de	feiten	-	de	Groote	Oorlog	1914-1918	-	blz.	3-17
-	Publicatie	van	Heemkringen	vermeld	in	HKGA	lééft	-	juli	2012	 	



9

2. Heemkunde Gouw Antwerpen lééft

2.1. H.K. Amalia van Solms - Baarle-Hertog
2.2. HK Zoersel
2.3. HK Zeven Neten - Retie 
2.4. HK De Vlierbes - Beerse
2.5. HK Corsendonca - Oud-Turnhout
2.6. HK De Reuzen van Deurne - Deurne
2.7. HK Eugeen Goeyvaerts - Lint
2.8. HK Vrienden van Zoerselbos
2.9. HK Hobuechen 1135 - Hoboken
2.10. HK Erf en Heem - Sint-Katelijne-Waver
2.11. Nicolaus Poppelius - Poppel
2.12. Themakring Molenmuseum Sint-Amands
2.13. Themakring ‘t Grafzerkje - Hoboken
2.14. HK Norbert De Vrijter - Lille
2.15. Themakring Baron Jacques Leroy Genootschap-Broechem
2.16. HK Scilla - Schilde
2.17.  HK Merksem - Merksem
2.18. HK Erfgoed Balen - Balen
2.19. HK Antwerpse Polder
2.20. HK Olmen - Olmen
2.21. HK Het Molenijzer - Putte
2.22. HK Ansfried - Oevel-Westerlo
2.23. HK Die Swaene - Heist o/d Berg
2.24. Geschied- en Oudheidkundige Kring - Brecht
2.25. HK Rumesta - Rumst
2.26. HK Hoghescote - Kapellen
2.27. HK Duffel
2.28. HK ‘t Hoefijzer - Rijmenam
2.29. Geschied- en oudheidkundige kring Taxandrie-Turnhout
2.30. HK Marcblas - Merksplas
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2. Heemkunde Gouw Antwerpen lééft

2.1. HK Amalia van Solms - Baarle-Hertog
Datum Vanaf Tot Gebeurtenis Opmerking

05-aug-2012 10:30:00 12:30:00 Open huis in het Heemhuis.
 
09-aug-2012 00:00:00 00:00:00 Brabantse Heemdagen in Klundert en Willemstad. Informatie over programmma, 
    inschrijving en kosten volgt later.

10-aug-2012 00:00:00 00:00:00 Brabantse Heemdagen in Klundert en Willemstad. Informatie zie 09-08-2012

14-aug-2012 19:30:00 21:30:00 Bestuursvergadering Heemkundekring Amalia van Solms. In het Heemhuis.

20-aug-2012 17:30:00 22:00:00 Bernardusvoetbedevaart naar Ulicoten Vertrek vanaf het heemhuis. 
                                                                                                     Opgeven vooraf niet nodig. Deelname gratis

02-sep-2012 10:30:00 12:30:00 Open huis in het Heemhuis met presentatie van de 26ste Heemkalender 2013.
 
09-sep-2012 00:00:00 00:00:00 Open monumentendag. Belgisch thema is muziek,  Nadere informatie over
   beeld en creativiteit. activiteiten volgt later.

07-okt-2012 10:30:00 12:30:00 Open huis in het Heemhuis.
 
09-okt-2012 19:30:00 21:30:00 Bestuursvergadering Heemkundekring Amalia van Solms In het Heemhuis.

13-okt-2012	 00:00:00	 00:00:00	 Loveren	in	schijnwerper.	 Nadere	informatie	volgt.

14-okt-2012	 00:00:00	 00:00:00	 Loveren	in	de	schijnwerper.	 Nadere	informatie	volgt.

27-okt-2012	 09:00:00	 16:00:00	 Lange	herfstwandeling.	 Vertrek	vanaf	het	Heemhuis.	
                                                                                                     Vooraf opgeven niet nodig. Deelname gratis.

04-nov-2012 10:30:00 12:30:00 Open huis in het Heemhuis.
 
13-nov-2012 19:30:00 21:30:00 Bestuursvergadering Heemkundekring Amalia van Solms. In het Heemhuis.

15-nov-2012	 19:30:00	 22:00:00	 Presentatie	van	het	toponiemenboek	van	Baarle.	 In	de	Aula	van	het	Cultureel	
	 	 	 	 Centrum	Baarle.

20-nov-2012	 19:30:00	 22:00:00	 Fotopresentatie	“Boalse	mensen	in	de	afgelopen	eeuwen.	 In	de	Aula	van	het	Cultureel	
	 	 	 	 Centrum	Baarle.

27-nov-2012 00:00:00 00:00:00 Aanbieding van de roggerentjes 2012 aan het gemeente  Tijdstip en plaats worden later 
   bestuur van Baarle-Nassau. bekend gemaakt.

02-dec-2012 10:30:00 12:30:00 Open huis in het Heemhuis.
 
11-dec-2012 19:30:00 21:30:00 Bestuursvergadering Heemkundekring Amalia van Solms. In het Heemhuis.

18-dec-2012	 19:30:00	 22:00:00	 Kerstviering																																																																		In	de	Aula	van	het	Cultureel	Centrum.	
                                                                                            Informatie over inschrijving en kosten volgt later.

28-dec-2012 09:00:00 16:00:00 Winterwandeling.    Vertrek vanaf het Heemhuis. Vooraf inschrijven niet nodig. Deelname gratis.
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2.2. HK Zoersel
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2.3. HK Zeven Neten - Retie

Retiese Heemkundige Kring ‘Zeven Neten’ vzw - Activiteiten 2012

Zondag 9 september
Natuurhistorische wandeling i.s.m. de natuurvereniging Den Bunt.
Natuurgids:	Danny	Van	der	Veken	verkent	samen	met	alle	geïnteresseerden	het	
gebied	van	de	Ronde	Put,	de	Turnhoutse	Vaart	en	het	Retiese	Goor.
Vertrek: Brug 2 om 9uur, einde wandeling rond 12uur.

Maand december (streefdatum)
Publicatie	van	het	boek	Paul	Stappaerts	jr.	en	Paul	Stappaerts	sr.	over	het	
godsdienstig	leven	in	Retie	en	Schoonbroek	doorheen	de	tijd.	Het	is	het	tweede	deel	
in de reeks waarin het eerste deel, Retie - Veranderd landschap van auteur 
Danny	Van	der	Veken,	in	2010	verscheen.

Publicaties heemkring ‘Zeven Neten’
De uitgaven Sterke vrouwen (30 euro), Reties Album (15 euro!) en Retie-Veranderd 
landschap (35 euro) zijn nog steeds verkrijgbaar bij de heemkring ‘Zeven Neten’, 
Passtraat	14,	2470	Retie	(open	iedere	vrijdag	tussen	10	en	12uur),	maar	ook	bij	de
dagbladhandel	De	Mus,	Sint-Martinusstraat	74,	2470	Retie	(tegenover	de
vroegere melkerij SinMartinus).



Activiteitenkalender
Heemkundige Kring De Vlierbes en Heemkundig Museum Tempelhof

Augustus 2012
    
05 MuSEuM EN KOETSHuIS OPEN 
 vzw Heemkundig Museum Tempelhof, Bisschoplaan 1, Beerse 
	 14.00	–	17.00,	gratis	-	INFO:	Leo	Dignef,	tel.	014	61	28	74,	www.devlierbes.be

September 2012

02 MuSEuM EN KOETSHuIS OPEN 
 vzw Heemkundig Museum Tempelhof, Bisschoplaan 1, Beerse 
	 14.00	–	17.00,	gratis	-	INFO:	Leo	Dignef,	tel.	014	61	28	74,	www.devlierbes.be
10 OPENARCHIEFAVOND
 Documentatiecentrum De Vlierbes, Boudewijnstraat 18, Beerse 
	 19.00	–	22.00,	gratis	-	INFO:	Leo	Dignef,	tel.	014	61	28	74,	www.devlierbes.be	
12 OPENARCHIEFMIDDAG
 Documentatiecentrum De Vlierbes, Boudewijnstraat 18, Beerse
	 14.00	-	17.00,	gratis	-	INFO:	Leo	Dignef,	tel.	014	61	28	74,	www.devlierbes.be

Oktober 2012  
   
07 MuSEuM EN KOETSHuIS OPEN
 vzw Heemkundig Museum Tempelhof, Bisschoplaan 1, Beerse 
	 14.00	–	17.00,	gratis	-	INFO:	Leo	Dignef,	tel.	014	61	28	74,	www.devlierbes.be
08 OPENARCHIEFAVOND
 Documentatiecentrum De Vlierbes, Boudewijnstraat 18, Beerse 
	 19.00	–	22.00,	gratis	-	INFO:	Leo	Dignef,	tel.	014	61	28	74,	www.devlierbes.be
10 OPENARCHIEFMIDDAG
 Documentatiecentrum De Vlierbes, Boudewijnstraat 18, Beerse
	 14.00	-	17.00,	gratis	-	INFO:	Leo	Dignef,	tel.	014	61	28	74,	www.devlierbes.be	
13 TENTOONSTELLING EN PuBLICATIE 34E JAARBOEK DE VLIERBES
 Raadzaal	Tempelhof,	Bisschoplaan	1,	Beerse,	10-18u,	gratis
	 INFO:	Leo	Dignef,	tel.	014	61	28	74,	www.devlierbes.be
14 TENTOONSTELLING EN PuBLICATIE 34E JAARBOEK DE VLIERBES
 Raadzaal	Tempelhof,	Bisschoplaan	1,	Beerse,	10-18u,	gratis
	 INFO:	Leo	Dignef,	tel.	014	61	28	74,	www.devlierbes.be 13

2.4. HK De Vlierbes - Beerse
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November 2012
    
04 MuSEuM EN KOETSHuIS OPEN
 vzw Heemkundig Museum Tempelhof, Bisschoplaan 1, Beerse 
	 14.00	–	17.00,	gratis	-	INFO:	Leo	Dignef,	tel.	014	61	28	74,	www.devlierbes.be	
04 ST-HuBERTuSVIERING, uitdeling van “huibekens” 
	 Heemkundige	Kring	De	Vlierbes	•	Sint-Lambertuskerk	Beerse,	9.30u
	 INFO:	Leo	Dignef,	tel.	014	61	28	74,	www.devlierbes.be
12 OPENARCHIEFAVOND 
 Documentatiecentrum De Vlierbes, Boudewijnstraat 18, Beerse 
	 19.00	–	22.00,	gratis	-	INFO:	Leo	Dignef,	tel.	014	61	28	74,	www.devlierbes.be
14 OPENARCHIEFMIDDAG 
 Documentatiecentrum De Vlierbes, Boudewijnstraat 18, Beerse
	 14.00	-	17.00,	gratis	-	INFO:	Leo	Dignef,	tel.	014	61	28	74,	www.devlierbes.be

December 2012
    
02 MuSEuM EN KOETSHuIS OPEN
 vzw Heemkundig Museum Tempelhof, Bisschoplaan 1, Beerse 
	 14.00	–	17.00,	gratis	-	INFO:	Leo	Dignef,	tel.	014	61	28	74,	www.devlierbes.be 
10 OPENARCHIEFAVOND
 Documentatiecentrum De Vlierbes, Boudewijnstraat 18, Beerse 
	 19.00	–	22.00,	gratis	-	INFO:	Leo	Dignef,	tel.	014	61	28	74,	www.devlierbes.be 
12 OPENARCHIEFMIDDAG 
 Documentatiecentrum De Vlierbes, Boudewijnstraat 18, Beerse
	 14.00	-	17.00,	gratis	-	INFO:	Leo	Dignef,	tel.	014	61	28	74,	www.devlierbes.be
31 PEPERKOEK EN BORRELS
 Heemkundige Kring De Vlierbes Gemeenteplein, Beerse, 9 - 12u. 

 



15

2.5. HK Corsendonca - Oud-Turnhout
 
 
 
PERSBERICHT 

 
 
 
ZOMERFOTOZOEKTOCHT  
Zomerfotozoektocht brengt leven in de brouwerij tijdens de zomermaanden 
 
16 juni – 14 september 2012 
 
 
De jaarlijks weerkerende zomerfotozoektocht van KWB Oud-Turnhout, Heemkundekring 
Corsendonca en Toerisme Oud-Turnhout brengt ook dit jaar weer leven in de brouwerij 
tijdens de zomermaanden.   
 
België staat over de hele wereld bekend als het paradijs voor bierliefhebbers. Je zou het 
anno 2012 niet verwachten, maar ook Oud-Turnhout heeft een rijk verleden aan brouwerijen 
en cafés. We hoeven de klok maar één eeuw terug te draaien om een totaal ander beeld te 
zien. In 1901 waren er maar liefst 72 tappers actief in Oud-Turnhout. Daarvan bleven in 1930 
nog 28 cafés over. Deze werden bevoorraad door één van de 10 brouwerijen die ooit actief 
waren binnen onze gemeente. De zomerfotozoektocht brengt je langs al deze voormalige 
bedrijfjes waarvan de sporen helaas allemaal zijn uitgewist.  
 
Er zijn bovendien heel wat mooie prijzen te winnen. De eerste prijs is een cadeaucheque 
voor een arrangement naar keuze uit de Vlaanderen Vakantieland brochure ter waarde van  
250 euro.  
 
De opbrengst gaat dit jaar naar de Mucovereniging vzw (www.muco.be).  
 
Deelnameformulieren zijn verkrijgbaar aan 5,00 euro bij de Oud-Turnhoutse bakkers, het 
gemeentehuis (Dorp 31), de Heischuur (Schuurhoven 2), Bezoekerscentrum Landschap De 
Liereman (Schuurhovenberg 43), het Hofke van Chantraine (Infokantoor Toerisme, 
Kerkstraat 46, Oud-Turnhout) en de Dienst Toerisme in Retie (Markt 1). 
  
 
 
 
Foto: Jhonny Bastiaensen 
 
Organisatie: KWB Oud-Turnhout i.s.m. Heemkundekring Corsendonca en Toerisme Oud-
Turnhout 
 
Meer info: Toerisme Oud-Turnhout 014 47 94 94 of toerisme@oud-turnhout.be 
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Momenteel doet een werkgroep van de Heemkundekring Corsendonca 
onder impuls van de huidige eigenaar onderzoek naar de geschiedenis 
van de Lint of Coninginne Hoeve. 

Een verhaal met Koninklijk randje…

Maria Van Hongarije, Hertogin en vrouw van Turnhout had in de 16e eeuw 
welvaart gebracht in de binkenstad, zodanig zelfs dat het stadsbestuur vond dat 
ze iets moesten terugdoen. Bijgevolg schonk Turnhout (waartoe ook 
Oud-Turnhout behoorde) in 1552 een perceel heide met de bedoeling om er 
een	hoeve	op	te	richten.	Deze	kreeg	al	snel	de	naam	“Coninginne	Hoeve”.	Na	het	
overlijden van deze geliefde vorstin ging het eigendom over op de volgende 
Heren en Dames die over Turnhout heersten. Tot Barones Amalia Van Solms deze 
hoeve	en	gronden	in	1651	verkocht	aan	haar	rentmeester	Joan	Pauly.

Het voormalige Koninklijk domein van ruim 57 hectaren bleef in deze familie die 
ook Heren van Arendonk waren tot in 1841, wanneer ridder en senator 
De Wouters ‘d Oplinter De Bouchout het goed kocht. Door het aanplanten van 
rijen	met	prachtige	lindebomen,	kreeg	het	de	naam	“De	Lintbossen”,	wat	later	
verkort	werd	tot	“de	Lint”.

Naast de pachthoeve kwam er al snel een paviljoen en later zelfs een heus 
kasteel als buitenverblijf van de verschillende opvolgende eigenaars. Deze 
kochten als de gelegenheid zich voordeed aanpalende heidegronden aan zodat 
het domein uiteindelijk uitbreidde tot wel 720 hectaren.

In 1933 werd de beroemde Brugse dokter en professor Sebrechts eigenaar van 
dit prachtige domein. Verschillende percelen voormalig heide- en moerasgrond 
zijn intussen verkaveld tot villaparken.

Indien iemand ons kan helpen met bijkomende info mag je steeds 
Marc Berrens contacteren: marc.berrens@skynet.be
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2.6. HK De Reuzen van Deurne - Deurne

Agenda2012

 

Augustus

19/8/2012 Overmeire (6reuzen)
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2.7. 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 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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2.8. HK Vrienden van het Zoerselbos
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2.9. HK Hobuechen 1135 - Hoboken

Vraag naar info over WO i

In 2014 plant de Heemkundige Kring een tentoonstelling over

‘Hoboken in de Eerste Wereldoorlog’.
Hiervoor zoeken wij nog materiaal, foto’s, documenten die u ons in bruikleen wil 

geven of die wij kunnen kopiëren voor de tweedaagse tentoonstelling.

Een niet-limitatieve lijst met onderwerpen waaraan reeds gedacht werd, maar 
waar u welicht nog wat kunt aan toevoegen :

    1. Mobilisatie: oproepingsbrieven, kranten

    2. Gevechten of acties in Hoboken, evacuaties, vluchtelingen

    3. Bezetting en de gevolgen ervan, politiek, burgerwacht, het verbergen 
 van de Zwarte God, functie van fort 8 en de daar gelegerde Duitse soldaten, 
 de weerstand, voedselhulp, dagelijks leven, kranten en verzetsliteratuur, 
 hondenkoersen, verpleeghuis voor borstlijders, industrie, gebouwen waar 
 Duitsers ingekwartierd werden

    4. Het front: frontblaadjes, alle info over gesneuvelden, militairen en hun 
 documenten, kledij, vlaggen, wapens, aalmoezeniers uit Hoboken

    5. De aftocht

    6. Gevolgen voor Hoboken na de oorlog: vieringen, herdenkingen, 
 monumenten, begrafenissen, repatriëring, na-oorlogse slachtoffers zoals 
 ontmijners, enz.

Heeft u iets dat bij deze lijst hoort of kan aanvullen?

Neem dan contact op met de ‘Heemkundige Kring Hobuechen 1135 vzw’

Kasteel	Broydenborg,	Broydenborglaan	2,	Hoboken,
elke zondag van 14 tot 17 uur

of met het secretariaat tel. 03 827 33 26 of via e-mail
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2.10. HK Erf en Heem - Sint-Katelijne-Waver

TENTOONsTELLiNG: UiT HET KLAsJE VAN TOEN

Onbekend maakt onbemind! 

Dit geldt ook voor het ‘Het klasje van toen’ en het Schoolarchief- en museum in het 
Gemeentelijk Documentatiecentrum Marcel Dillen, Borgersteinlei 203 in 
Sint-Katelijne-Waver. Het was wijlen Marcel Dillen die, geholpen door enkele mensen uit 
het onder-wijs, bij de stichting van Erf en Heem, onmiddellijk begon met het verzamelen 
van allerlei objecten uit het leven van de lagere school. Schoolbanken, kachel, leien, 
griffels, wandplaten, schoolboeken, inkt, pennen enz. vormden de aanzet tot een 
verzameling die in de loop der jaren aangroeide tot een bijna onoverzichtelijk geheel.

Het laatste decennia werd een klasje uit de beginperiode van de school aan 
het	“Loerenboske”	terug	ingericht	zoals	het	was	rond	1930.	
De schoolbanken met boekentas en lei rond de kachel geschaard wachten op de kinderen. 
De	verzameling	leerboeken	is	geïnventariseerd	en	op	rekken	opgeborgen.
In vier tentoonstellingskasten worden de toenmalige schoolvakken: godsdienst, 
schoonschrift, leren lezen en vrouwelijke handwerken voorgesteld. 
De ruim 1000 wandplaten, het schoolmaterieel en de klasbibliotheek wachten op hun 
verdere inventarisatie.

Elk jaar komen tientallen klassen met kinderen uit gans Vlaanderen op bezoek om onder 
leiding van de meester of juf van dienst een les ‘zoals het vroeger was’ bij te wonen. 
Het klasje en het museumgedeelte zijn spijtig genoeg alleen in groep en op afspraak te 
bezoeken.

Om het Schoolarchief en -museum en ‘Het klasje van toen’ echter meer in de belangstelling 
te plaatsen en iedereen de kans te geven om kennis te maken met dit unieke erfgoed van 
de schoolperiode tussen 1880 en 1970 richt Erf en Heem een gelegenheidstentoonstelling 
in van 22 april tot en met 19 augustus 2012 in de pandgangen van ’t Grom, 
het groentemuseum aan de Midzeelhoeve. In deze tentoonstelling wordt een beeld 
gegeven van het gebruikte schoolmateriaal in het kleuter- en lager onderwijs uit die 
periode. 

De tentoonstelling is elke zondag van 14.00 uur tot 18.00 uur gratis te bezoeken 
(met uitzondering van feestdagen) - open tot 15 augustus 2012.

‘t Grom, site Midzeelhoeve, Midzelen 25A-27, 2860 Sint-Katelijne-Waver 
elke zondag van 22.04.2012 tot en met zondag 19.08.2012 met uitzondering van 
feestdagen | van 14.00 uur tot 18.00 uur | Deelnameprijs: gratis 

Meer	info	bij:	Leopold	Maes	
T +32 15 31 10 93 | G +32 494 30 52 28 | E leopold4@scarlet.be
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2.11.  HK Nicolaus Poppelius - Poppel

2 september 2012
Pieremarkt 2012

Heemkundekring	Nicolaus	Poppelius	zal	met	een	stand	aanwezig	zijn	in	het	centrum	
van	Ravels.

9 september 2012
Open monumentendag 2012

Het thema van de monumentendag is voor 2012 “Muziek” en alles wat daar mee te maken 
heeft...

23 maart 2013
Gouwdag 2013

Reserveer	deze	datum	vast	in	uw	agenda.Op	23	maart	2013	zal	Heemkundekring	Nicolaus	
Poppelius	gastheer	zijn	van	de	Gouwdag	2013	van	de	Antwerpse	Heemkunde	gouw.	
U mag dat programma uiteraard niet missen.

www.nicolaus-poppelius.be
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2.12.  Molenmuseum - Sint-Amands

www.molenmuseum.be

MOLENMUSEUM 
 

Kerkstraat 3 
2890 Sint-Amands 

 
Heemkundezondagen 2012 

 
  

	  W O N E N  I N  E E N  M O L E N  

 
www.heemkunde-gouwantwerpen.be 

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

  

Baarle-‐Hertog	  –	  Beerse	  -‐	  Berchem	  –	  Bonheiden	  –	  Deurne	  –	  Edegem	  –	  Heist-‐op-‐den-‐Berg	  –	  Hemiksem	  –	  Hoboken	  -‐	  Kontich	  –	  Lillo	  –	  Lint-‐	  
Merksem	  –	  Oevel	  –	  Poppel	  –	  Putte	  –	  Rijmenam	  –	  Schelle	  –	  ’s	  Gravenwezel	  –	  Sint-‐Amands	  –	  	  Wommelgem	  -‐	  Zoersel	  

Een verhaal van ontwikkeling en verandering, verteld door de heemkringen van : 

3 – 10 - 17  JUNI 2012 – VAN 14U TOT 18U – TOT 19/8 de tentoonstelling loopt nog tot 16 december
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2.13.  Themakring ‘t Grafzerkje - Hoboken
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11 augustus 2012

schoonselhof

Op zaterdag 11 augustus 2012 bezoek aan het Schoonselhof, 
13.15 uur aan de Krijgsbaan te Hoboken een algemene rondleiding. 
Duur: 2.45 uur. 
Prijs:	€	5	per	persoon,	leden	vzw	Grafzerkje:	€	3.

Op voorhand aanmelden is noodzakelijk:
Jacques	Buermans
03/829 16 03.

E-mail:	jacques.buermans@scarlet.be
www.schoonselhof.be  

grafzerkje vzw </contact>  | alle rechten voorbehouden website door 
cloetensbrecht.be   
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2.14.  HK Norbert De Vrijter - Lille

OVERZICHT JAARPROGRAMMA 2012

Zaterdag 1 september – 08.00 uur
Jaarlijkse daguitstap (verdere info volgt)
	Heemhuis, Rechtestraat 7, 2275 Lille

Zaterdag 27 oktober – 13.00 uur
Herfstuitstap: Geel ‘Van kolonie naar OPZ’
	Heemhuis, Rechtestraat 7, 2275 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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2.15.  Themakring Baron Jacques Le Roy
  Genootschap - Broechem

Het Jacques baron le Roy Genootschap vzw. organiseert in samenwerking 
met de koepelverenigingen Heemkunde Vlaanderen vzw., 

Heemkunde Gouw Antwerpen vzw,

en met de gemeente Ranst een cursus :
 

“Een eenvoudige website voor je heemkundige vereniging”

 

indien U interesse heeft voor deze initiatie, reageer vlug want er zijn 
slechts 12 pc’s beschikbaar...

voor details, zie hiervoor de bijlage. 

Na uw inschrijving volgen verdere instructies.
(Zie ook “Heemkundige weetjes, 3.5)
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Aan	alle	geïnteresseerden	in	genealogie	en	heraldiek,

Na	bijna	vijftig	jaar	vindt	het	tweejaarlijkse	Internationaal		Congres	voor	
Genealogische en Heraldische Wetenschappen dit jaar weer in Nederland plaats. In 
1964	werd	het	7e	congres	in	Den	Haag	gehouden,	in	de	Ridderzaal.	
Er waren 74 Nederlanders aanwezig, en dat in een tijd waarin genealogie nog niet zo 
populair was als tegenwoordig.

Het	30e	Internationaal	Congres	voor	Genealogische	en	Heraldische	Wetenschappen	
wordt van 24 tot 28 september 2012 gehouden in Maastricht, met als thema ´Grenzen 
in	genealogie	en	heraldiek´.		Congreslocatie	is	La	Bonbonnière,	de	voormalige	
stadsschouwburg, gelegen in het centrum van Maastricht, tussen Vrijthof en Onze 
Lieve	Vrouwe	Plein.	Het	congres	wordt	georganiseerd	op	initiatief	van	de	Nederlandse	
Genealogische	Vereniging	en	het	Centraal	Bureau	voor	Genealogie.

Het programma bestaat - in grote lijnen - uit een feestelijke opening op maandag, 
gevolgd door een aantal lezingen en een ontvangst op het stadhuis door het 
stadsbestuur van Maastricht. Op dinsdag  zijn er lezingen en is er een activiteit 
voorzien	in	het	Regionaal	Historisch	Centrum	in	Maastricht.	Op	woensdag	staan	
excursies	gepland	naar	Luik	en	Aken.		Op	donderdag	en	vrijdag	zijn	er	lezingen.	Op	
vrijdag	is	er	ook	de	mogelijkheid	deel	te	nemen	aan	het	slotdiner	in	Château	
Neercanne.

Voor het programma zijn 52 lezingen geselecteerd uit de 75 voorstellen die het 
Uitvoerend	Comité	bereikten.	De	sprekers	zijn	afkomstig	uit	21	landen.	
De lezingen bewegen zich rond thema’s als migratie, naamkunde, DNA, oorsprong van 
de heraldiek.

Uitgebreide informatie over het congres, inclusief het lezingenprogramma, vindt u op 
de website http://congress2012.info

U kunt zich inschrijven op: http://congress2012.info/inschrijven

Op de congreswebsite vindt u ook informatie over het ´Famillement´. 
Dit is de genealogische en heraldische publieksmanifestatie op 
woensdag 26 september, georganiseerd in het kader van het congres, 
met	stands,	lezingen	en	rondleidingen	in	het	Regionaal	Historisch	Centrum	en	
La	Bonbonnière.	
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Wie	geïnteresseerd	is	in	genealogie	en	heraldiek	heeft	met	het	internationale	congres	
en het Famillement een unieke combinatie op eigen bodem. U kunt een week lang 
kennis en ervaring opdoen, uitwisselen met collega-genealogen en -heraldici, 
contacten leggen en aanhalen, en dat alles in de aangename omgeving die Maastricht 
hiervoor biedt.

 

Wij begroeten u dan ook graag in Maastricht!

Het	Uitvoerend	Comité	van	Congres	CISGH	Maastricht	2012,

 

Jan Anema

Rob	van	Drie

Roelof	Vennik



 

 

HEEMFEESTEN 
24, 25 en 26 AUGUSTUS 2012 

 

Mosselavond	  –	  vrijdag	  24	  augustus,	  vanaf	  18.00u	  
	  

Naar	   jaarlijkse	   gewoonte	   worden	   de	   Heemfeesten	   ook	   dit	   jaar	   geopend	   met	   een	   mosselsouper.	   Je	   kan	  
komen	  eten	  om	  18.00u,	  19.00u	  of	  20.00u	  
	  

PRIJS	   	   	   Portie	  mosselen:	  €	  16.00	  
	   	   	   Koude	  schotel:	  €	  10.00	  
	  

INSCHRIJVINGEN	   Inschrijven	  kan	  tot	  en	  met	  zaterdag	  18	  	  augustus	  –	  duidelijk	  het	  uur	  vermelden	  
	   	   Bart	  Laureyssen,	  Gilles	  de	  Pélichylei	  37	  –	  2970	  ’s	  Gravenwezel	  
	   	   03/294	  55	  10	  of	  secretariaat.scilla@gmail.com	  	  
	   	   Paul	  Vekemans,	  Molenstraat	  18	  –	  2970	  Schilde	  –	  03/383	  52	  17	  
	   	   Johan	  Van	  Puyenbroeck,	  De	  Kleve	  1	  –	  2970	  Schilde	  –	  0474/737	  387	  
	   	   www.scilla.be	  
	  

De	  inschrijving	  is	  pas	  definitief	  na	  betaling	  op	  rek	  363-‐0148138-‐59	  
Met	  vermelding	  van	  je	  naam	  en	  het	  	  aantal	  personen.	  

	  

Heemfeesten	  –	  25	  en	  26	  augustus,	  vanaf	  14.00u	  
	  
OPTREDENS	   Mieke	   Stout,	   Koninklijke	   Harmonie	   Takjes	   worden	   Boomen,	   Jeugdorkest	   Vrije	  

Verenigde	  Vrienden,	  Kurt	  Leyder.	   	  
	   	   	   	  
EN	  VERDER	   schminken,	  ponykarretje,	  boogschutters,	  springkasteel,	  tombola...	  
	  
VOLKSSPELEN	  VOOR	  DE	  KLEINTJES	  
Scilla	   haalt	   haar	   collectie	   van	   de	   zolder	   en	   biedt	   de	   mogelijkheid	   aan	   de	   kleintjes	   om	   volop	   te	   komen	  
spelen.	  
Spelen	  kan	  op	  zaterdag	  tussen	  13.00u	  en	  21.00u	  en	  op	  zondag	  van	  12.00u	  tot	  18.00u.	  
Een	  deelnemerskaart	  kost	  EUR	  1.00	  per	  persoon.	  
	  

Lunch	  –	  zondag	  26	  augustus,	  vanaf	  12.00u	  
	  

Scilla	  voorziet	  dit	  jaar	  de	  mogelijkheid	  om	  op	  zondagmiddag	  al	  te	  komen	  genieten	  van	  onze	  alom	  bekende	  
porties	   spek	   met	   eieren,	   pannenkoeken,	   verse	   soep.	   De	   muzikale	   omkadering	   wordt	   verzorgd	   door	  
leerlingen	  van	  de	  muziekatelier	  Guido	  Van	  Arezzo	  onder	  leiding	  van	  Marleen	  Valvekens.	  
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2.16.  HK Scilla - Schilde

 

 

HEEMFEESTEN 
24, 25 en 26 AUGUSTUS 2012 

 

Mosselavond	  –	  vrijdag	  24	  augustus,	  vanaf	  18.00u	  
	  

Naar	   jaarlijkse	   gewoonte	   worden	   de	   Heemfeesten	   ook	   dit	   jaar	   geopend	   met	   een	   mosselsouper.	   Je	   kan	  
komen	  eten	  om	  18.00u,	  19.00u	  of	  20.00u	  
	  

PRIJS	   	   	   Portie	  mosselen:	  €	  16.00	  
	   	   	   Koude	  schotel:	  €	  10.00	  
	  

INSCHRIJVINGEN	   Inschrijven	  kan	  tot	  en	  met	  zaterdag	  18	  	  augustus	  –	  duidelijk	  het	  uur	  vermelden	  
	   	   Bart	  Laureyssen,	  Gilles	  de	  Pélichylei	  37	  –	  2970	  ’s	  Gravenwezel	  
	   	   03/294	  55	  10	  of	  secretariaat.scilla@gmail.com	  	  
	   	   Paul	  Vekemans,	  Molenstraat	  18	  –	  2970	  Schilde	  –	  03/383	  52	  17	  
	   	   Johan	  Van	  Puyenbroeck,	  De	  Kleve	  1	  –	  2970	  Schilde	  –	  0474/737	  387	  
	   	   www.scilla.be	  
	  

De	  inschrijving	  is	  pas	  definitief	  na	  betaling	  op	  rek	  363-‐0148138-‐59	  
Met	  vermelding	  van	  je	  naam	  en	  het	  	  aantal	  personen.	  

	  

Heemfeesten	  –	  25	  en	  26	  augustus,	  vanaf	  14.00u	  
	  
OPTREDENS	   Mieke	   Stout,	   Koninklijke	   Harmonie	   Takjes	   worden	   Boomen,	   Jeugdorkest	   Vrije	  

Verenigde	  Vrienden,	  Kurt	  Leyder.	   	  
	   	   	   	  
EN	  VERDER	   schminken,	  ponykarretje,	  boogschutters,	  springkasteel,	  tombola...	  
	  
VOLKSSPELEN	  VOOR	  DE	  KLEINTJES	  
Scilla	   haalt	   haar	   collectie	   van	   de	   zolder	   en	   biedt	   de	   mogelijkheid	   aan	   de	   kleintjes	   om	   volop	   te	   komen	  
spelen.	  
Spelen	  kan	  op	  zaterdag	  tussen	  13.00u	  en	  21.00u	  en	  op	  zondag	  van	  12.00u	  tot	  18.00u.	  
Een	  deelnemerskaart	  kost	  EUR	  1.00	  per	  persoon.	  
	  

Lunch	  –	  zondag	  26	  augustus,	  vanaf	  12.00u	  
	  

Scilla	  voorziet	  dit	  jaar	  de	  mogelijkheid	  om	  op	  zondagmiddag	  al	  te	  komen	  genieten	  van	  onze	  alom	  bekende	  
porties	   spek	   met	   eieren,	   pannenkoeken,	   verse	   soep.	   De	   muzikale	   omkadering	   wordt	   verzorgd	   door	  
leerlingen	  van	  de	  muziekatelier	  Guido	  Van	  Arezzo	  onder	  leiding	  van	  Marleen	  Valvekens.	  
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2.17.  HK Merksem - Merksem
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2.18.  HK Erfgoed Balen - Balen

sEPTEMbER

Maandag 3 september: Voordracht: ‘Nooit meer oorlog’
Vooruitblik naar de herdenkingsplechtigheden van september in Balen en Olmen.
Spreker : Tom Vanleeuwen
Locatie:	Oud	Gemeentehuis,	19u30

Vrijdag 14 september: Deelname Erfgoed Balen aan herdenkingsplechtigheid burgelijke 
oorlogsslachtoffers Malou.
Locatie:	
Kruis Malou, Antverpialaan: 10u30
Kerkhof	Schoorheide,	Reigerstraat:	11u15

Donderdag	20	september:	Paleografie
De paleografieavonden gaan telkens door op de 3de donderdag van de maand in het 
Oud Gemeentehuis van 19u30 tot 21u30.

OKTObER

Donderdag	18	oktober:	Paleografie
De paleografieavonden gaan telkens door op de 3de donderdag van de maand in het 
Oud Gemeentehuis van 19u30 tot 21u30.

 
NOVEMbER

Donderdag	15	november:	Paleografie
De paleografieavonden gaan telkens door op de 3de donderdag van de maand in het 
Oud Gemeentehuis van 19u30 tot 21u30.

 

DECEMbER

Donderdag	20	december:	Paleografie
De paleografieavonden gaan telkens door op de 3de donderdag van de maand in het 
Oud Gemeentehuis van 19u30 tot 21u30.
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2.19.  HK Antwerpse Polder

Koninklijke Heemkundige Kring
van de Antwerpse Polder

TENTOONSTELLING

Bloembollenvelden  
in de Polder 

van 8 april tot 30 september 2012 
open op zon- en feestdagen van 13 tot 18 uur 

groepsbezoek mogelijk na afspraak

POLDERMUSEUM
TOLHUISSTRAAT 10-16 

2040 LILLO-FORT 

Meer info :  www.polderheemkring.be  - 03 664 30 98  -  hugovermeiren1@telenet.be 

           V.U.: Martin Braem, Eigen Heem 43, 2950 Kapellen   
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2.20.  HK Olmen - Olmen

DOCUMENTATiECENTRUM

Documentatiecentrum
Schoolmeestershuis (ingang aan achterzijde)
Schoolstraat, 9
2491- Olmen
 
Openingsuren:
Iedere eerste zaterdag van de maand van 10 u tot 12 u
Iedere tweede maandag van de maand (van 9 tot 22 u, even verwittigen 
erfgoedolmen@scarlet.be of tel. 014303832)
iedere derde maandag van de maand (van 9 tot 22 u, even verwittigen 
erfgoedolmen@scarlet.be of tel. 014303832)
 
Op	afspraak	(	tel.	Louis	Schroyen)
 
Het documentatiecentrum wordt vooral bezocht door mensen die hun stamboom
opzoeken.
De volgende documentatie is o.a. aanwezig
 
Fotocopies van parochieregisters en burgerlijke stand van Olmen
 
Bewerkte doopregisters Olmen (F.Jennen)
Bewerkte huwelijksregisters Olmen (F. Jennen)
Bewerkte overlijdensregisters Olmen (F. Jennen)
 
Bewerkte	parochieregisters	Balen	(L.	Hannes)
Bewerkte	parochieregisters	Meerhout	(	L.	Hannes)
Bewerkte parochieregisters Oostham ( T. Stevens)
Bewerkte parochieregisters Kwaadmechelen (T. Stevens)
 
Bewerkte parochieregisters uit diverse verder afgelegen dorpen (verscheidene auteurs).
 
Het oud gemeentearchief van Olmen is bewerkt door F. Jennen in de periode 
1970-1983 toen computers nog geen dagelijkse kost waren.
Het is toegankelijk gemaakt door steekkaarten en regestenlijsten (transscripties).
Voor stamboomonderzoek zijn deze steekkaarten bij de auteur thuis te raadplegen. 
De steekkaarten zijn nu gedigitaliseerd.
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2.21.  HK Het Molenijzer, Putte

 
 
 
 

 
 
 
Beste, 
 
 
Op vrijdagavond 15 juni wordt bij de Putse heemkring het officiële startschot 
gegeven van het zomerseizoen 2012. Hiervoor nodigen we u en uw partner 
van harte uit. U kan dan genieten van een interessante avond die in het 
teken staat van restauratie en herbestemming van boerderijen. 
Op zondag 17 juni, de eerste zondag dat het heemmuseum deze zomer voor 
iedereen toegankelijk is, wordt speciale aandacht besteed aan het 
wooncomfort vroeger en nu, meer specifiek rond het thema “van wastobbe 
tot wasmachine”. Deze tentoonstelling kadert in het thema van de 
heemkundedagen van Heemkunde Gouw Antwerpen van dit jaar. 
 
 
 
Het programma in een notendop: 
 
20u00 Verwelkoming door Alfons Vekemans, voorzitter van de Putse 

heemkring. 
20u10 Voordracht door architect Willy Bens rond restauratie en 

herbestemming van boerderijen. M.m.v. Katelijne Weyns. 
21u00 Officiële opening van het zomerseizoen door schepen Werner 

Timmermans. 
21u15 Rondleiding door het heemmuseum, met extra aandacht voor de 

nieuwe ruimte met landbouwalaam. 
 Aansluitend receptie.  
 
Graag hadden we van u vernomen of u aanwezig zal zijn. Dit kan telefonisch 
op het nummer 0494 51 56 31 of via e-mail robby.goovaerts@telenet.be en 
dit voor 8 juni 2012. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
Namens het bestuur en de medewerkers van de Putse heemkring, 
 
 
 
 
Robby Goovaerts       Alfons Vekemans 
Penningmeester - Secretaris     Voorzitter 
Heemkring Het Molenijzer    Heemkring Het Molenijzer 

Unieke	  brochure	  rond	  regionale	  uitvaartgeschiedenis.	  

	  

N.a.v.	  de	  expo	  “RIP,	  zij	  rust(t)en	  in	  Putte”	  werd	  er	  door	  het	  Davidsfonds	  Grasheide-‐Peulis-‐Putte	  i.s.m.	  

cultuurdienst	  gemeente	  Putte,	  Kerkfabriek	  Sint-‐Niklaas	  Putte	  en	  Heemkring	  Het	  Molenijzer	  een	  
brochure	  uitgegeven.	  Dit	  werk	  behandelt	  de	  regionale	  uitvaartgeschiedenis	  en	  de	  historiek	  van	  het	  
Putse	  kerkhof	  rond	  de	  kerk	  en	  de	  begraafplaats	  op	  de	  Lierbaan.	  De	  brochure	  bevat	  verder	  een	  aantal	  

passende	  dichtwerken	  van	  de	  Putse	  dichters	  en	  is	  voorzien	  van	  tientallen	  (oude)	  foto’s.	  Tot	  slot	  bevat	  
deze	  uitgave	  ook	  een	  lijst	  van	  historische	  graven	  die	  bewaard	  blijven,	  naar	  het	  lapidarium	  gaan	  of	  in	  
aanmerking	  komen	  voor	  peterschap.	  

De	  eindredactie	  van	  dit	  boek	  is	  in	  handen	  van	  Tamara	  Ingels.	  Wie	  graag	  een	  exemplaar	  heeft,	  kan	  
hiervoor	  terecht	  bij	  de	  bib	  van	  Putte-‐centrum	  of	  in	  het	  Heemmuseum	  Het	  Molenijzer.	  Het	  werk	  kost	  
5,00	  euro.	  	  

Info:	  Jan	  D’haese:	  j.dhaese@telenet.be,	  	  015	  23	  67	  17.	  

	  

Bijlage:	  enkele	  sfeerbeelden	  van	  de	  expo	  “RIP”.	  
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Heemkring Het Molenijzer, Putte: Programma zomer en najaar 2012 
 
 
vr 15/06 20u  Openingsavond zomerseizoen met voordracht door Willy Bens 
    “restauratie en herbestemming van boerderijen” en officiële 
    opening door schepen Werner Timmermans 
zo 17/06 14u-20u Zondagopening – Deelname aan Heemkundezondag,  
    met thematentoonstelling “Wassen: van kuip tot wasmachine” 
    Thematentoonstelling “Putse wielerhelden” (tot 5/8) 
    Optreden kon. fanfare Sint-Jozef uit Peulis 
zo 24/06 14u-20u Zondagopening - KVLV-Putte in keuken 
zo 01/07 14u-20u Zondagopening 
    Minipaarden van de stal Bolverohoeve op bezoek 
vr 06/07   Putte zingt Vlaams! (GC Klein Boom) 
zo 08/07 14u-20u Zondagopening 
zo 15/07 14u-20u Zondagopening 
    Optreden seniorendansgroep Putte 
vr 20/07 avond  “Kempen zingt” in amfitheater 
zo 22/07 14u-20u Zondagopening 
zo 29/07 08u –12u Ruildag 
  14u-20u Zondagopening - KVLV-Grasheide in keuken 
zo 05/08 14u-20u Zondagopening 
zo 12/08 14u-20u Zondagopening 
    Ambachtendag  
zo 19/08 14u-20u Zondagopening 
    Tentoonstelling 40 jaar SVVC 
zo 26/08   Museum gesloten – Putte kermis 
zo 02/09 14u-20u Zondagopening 
zo 09/09 10u-20u Zondagopening – OMD met thema “Muziek, woord en  
    beeld”: thematentoonstelling (tot 30/9) 
ma 10-vr 14/09  OMD-junior 
wo 12/09   Tap rommelmarkt in hallen (geen OMD-junior) 
zo 16/09 14u-20u Zondagopening 
zo 23/09 14u-20u Zondagopening 
zo 30/09 8-12 u  Ruildag 
  14-20 u Zondagopening - KVLV-Peulis in keuken 
di 09/10 19u  Film- en dia-avond “Putte vroeger” 
zo 04/11 10u-17u Genealogische dag in het archief te Putte 
zo 09/12 14u  Kerstloten 
zo 16/12 14u  Kerstloten 
zo 30/12 8-12 u  Ruildag 

Heemkring Het Molenijzer, Putte: Programma zomer en najaar 2012 
 
 
vr 15/06 20u  Openingsavond zomerseizoen met voordracht door Willy Bens 
    “restauratie en herbestemming van boerderijen” en officiële 
    opening door schepen Werner Timmermans 
zo 17/06 14u-20u Zondagopening – Deelname aan Heemkundezondag,  
    met thematentoonstelling “Wassen: van kuip tot wasmachine” 
    Thematentoonstelling “Putse wielerhelden” (tot 5/8) 
    Optreden kon. fanfare Sint-Jozef uit Peulis 
zo 24/06 14u-20u Zondagopening - KVLV-Putte in keuken 
zo 01/07 14u-20u Zondagopening 
    Minipaarden van de stal Bolverohoeve op bezoek 
vr 06/07   Putte zingt Vlaams! (GC Klein Boom) 
zo 08/07 14u-20u Zondagopening 
zo 15/07 14u-20u Zondagopening 
    Optreden seniorendansgroep Putte 
vr 20/07 avond  “Kempen zingt” in amfitheater 
zo 22/07 14u-20u Zondagopening 
zo 29/07 08u –12u Ruildag 
  14u-20u Zondagopening - KVLV-Grasheide in keuken 
zo 05/08 14u-20u Zondagopening 
zo 12/08 14u-20u Zondagopening 
    Ambachtendag  
zo 19/08 14u-20u Zondagopening 
    Tentoonstelling 40 jaar SVVC 
zo 26/08   Museum gesloten – Putte kermis 
zo 02/09 14u-20u Zondagopening 
zo 09/09 10u-20u Zondagopening – OMD met thema “Muziek, woord en  
    beeld”: thematentoonstelling (tot 30/9) 
ma 10-vr 14/09  OMD-junior 
wo 12/09   Tap rommelmarkt in hallen (geen OMD-junior) 
zo 16/09 14u-20u Zondagopening 
zo 23/09 14u-20u Zondagopening 
zo 30/09 8-12 u  Ruildag 
  14-20 u Zondagopening - KVLV-Peulis in keuken 
di 09/10 19u  Film- en dia-avond “Putte vroeger” 
zo 04/11 10u-17u Genealogische dag in het archief te Putte 
zo 09/12 14u  Kerstloten 
zo 16/12 14u  Kerstloten 
zo 30/12 8-12 u  Ruildag 
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2.22.  HK Ansfried - Oevel-Westerlo

Zomerterras heemmuseum trakteert met streekbieren 
 
Tijdens	  de	  zomermaanden	  stelt	  Heemkring	  Ansfried	  
zijn	  zomerterras	  open	  voor	  jong	  en	  oud.	  Je	  kan	  er	  elke	  
zondag	  tot	  september	  terecht	  van	  14	  tot	  17	  uur.	  
Het	  tuinterras	  heeft	  een	  schitterend	  uitzicht	  op	  de	  
pastorijwoning	  die	  dateert	  uit	  1756.	  Later	  werd	  deze	  
pastorie	  omgebouwd	  tot	  gemeentehuis	  en	  vanaf	  1979	  
ingericht	  als	  museum.	  Om	  dit	  charmant	  en	  rustig	  gelegen	  
terras	  in	  Oevel	  te	  ontdekken	  heeft	  Heemkring	  Ansfried	  
er	  deze	  zomer	  een	  extra	  aanbod	  aan	  lokale	  streekbieren.	  
Na	  je	  bezoek	  aan	  het	  tuinterras	  kan	  je	  via	  een	  wandeling	  
het	  karrenhuis	  en	  museum	  ontdekken	  al	  dan	  niet	  
vergezeld	  van	  een	  gids.	  Dit	  is	  gratis.	  Het	  museumcafé	  is	  
het	  hele	  jaar	  door	  ook	  open	  op	  donderdagavond.	  
	  
Heemuseum	  
Sint-‐Michielsstraat	  2	  
2260	  Westerlo	  
www.heemkringansfried.be	  
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2.23.  HK Die Swaene - Heist o/d Berg

In de maand  juni organiseert Heemkunde Gouw Antwerpen naar jaarlijkse gewoonte de 
“heemkundezondagen”,  rond het thema “Wooncomfort : een verhaal van ontwikkeling en 
verandering”. 
De Heistse heemkring Die Swane heeft binnen dit thema gekozen voor “de aspecten 
en evolutie van eetgerei en huisraad”,  en meer bepaald :  “de evolutie van de gedekte 
tafel”.  Drie tafels laten achtereenvolgens zien waaruit het eetgerei op de karige dis van de 
arme mens bestond rond 1860, met daar naast de rijk gedekte feesttafel van de gegoede 
burgerij in 1880 die dan weer een heel ander verhaal vertelt. En ten slotte toont het jaar 
1960 ons hoe het eetgerei van Jan Modaal er toen uit zag.  Een beeld dat velen onder ons 
zich ongetwijfeld nog goed kunnen herinneren. Als extraatje wordt ook de evolutie van de 
vertrouwde koffiepot door de jaren heen getoond.
 Te bezichtigen in het heemmuseum Kerkplein 24, 2220 Heist-op-den-Berg, 
 van 14 u. tot 18 u. elke zondag tot einde augustus 2012.  De toegang is gratis.

 Tijdens de openingsuren van het museum is – ten behoeve van de dorstigen - ook 
museumcafé  Swanekelder open.  

Kennismaken met de kunst van het weven   

Op zondag 5 augustus van 14u30 tot 17u30  : allen in het getouw
Op een autenthiek 19° eeuws  getouw met de geweldige dames Greet Wartel en 
Joke Indesteeghe.
Hoe een vergeten ambacht weer tot leven komt in het heemmuseum op den Berg
En voor de dorstigen, het kelderke is open

 

Oogstfeesten en Molendag Zondag 26 augustus vanaf 14u 

Welkom op een volkse namiddag met spel-muziek-dans-bakdemonstratie en de trappisten 
van	Chimay	in	een	glansrol

                   Aan de voet van de Kaasstrooimolen te Bruggeneinde
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2.24. Geschied- en Oudheidkundige kring -  
  Brecht

Kennismaking met Brechts schrijftalent  
 
 

Dat er in Brecht heel wat literair talent leeft, is algemeen bekend. Zo werd onlangs in 
Hoogstraten de musical “Gelmel” opgevoerd, geschreven door Brechtenaar Jan Wouters, 
stelde zijn dorpsgenoot Johan Nicolaï zijn eerste dichtbundel voor, om deze twee maar te 
noemen. 
 
Ook in het verleden werd heel wat papier volgeschreven door Brechts schrijftalent: 
toneelstukken en dichtwerken, jeugdboeken, historische werken, schoolboeken, romans en 
nog veel meer zagen het licht. Brechtse auteurs vind je in alle genres terug. 
 
Het Kempisch Museum maakte een selectie uit al dat lettergeweld en stelde een 
tentoonstelling samen, om het publiek (opnieuw) te laten kennismaken met Brechtse auteurs 
uit de vorige en deze eeuw. 
 
U bent welkom om deze tentoonstelling te bekijken op zondag 15 juli en 19 augustus en op  
9 september (Open Monumentendag), telkens van 14 tot 17 uur. 
Inkom: 2 EURO 
Kempisch Museum, Mudaeusstraat 2, Brecht. 
Info: 
www.brecht.be/VRIJETIJDTOERISME/Cultuur/Erfgoed/KempischmuseumBrecht 
Contact: 
kempmus@hotmail.com 
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2.25.  HK Rumesta - Rumst

Geschiedkundig project 2012
Rumst, zijn inwoners en zijn soldaten in de eerste wereldoorlog

Situering van het project
•	 De	herdenking	van	de	eerste	wereldoorlog	nadert.		Er	is	volop	belangstelling	voor	dit	
	 onderwerp;
•		RUMESTA	wil	hierover	een	verhaal	schrijven	en	we	vergaren	informatie	over	
 leefomstandigheden, speciale gebeurtenissen, maar vooral ook over het wedervaren van 
	 de	soldaten	van	Groot	Rumst;
•	 In	2012	komen	we	6	avonden	samen	om	het	geheel	uit	te	werken.	;
•	 Neem	gratis	deel	aan	dit	boeiend	en	leerrijk	project,	dat	voor	iedereen	openstaat.		Een	
 avond overslaan is geen probleem.   Je blijft op de hoogte van de stand van zaken en kan 
	 altijd	terug	inpikken;
•	 Het	uiteindelijke	doel	is	een	uitgave	van	Rumesta	in	boekvorm;
•	 Wil	je	deelnemen?		Kom	dan	gewoon	naar	èèn	van	de	bijeenkomsten.

De	bijeenkomsten	vinden	plaats	in	het	lokaal	van	Rumesta,	Vissersstraat	87	te	Rumst,	op	
volgende donderdagen van 19.30 tot 22 uur: 25 oktober, 22 november 2012.

Stand van zaken einde mei 2012

•	 Er	worden	in	een	eerste	fase	zoveel	mogelijk	bronnen,	historische	stukken	enz...	
 verzameld.
	 Naast	klassieke	bronnen	zoals	het	Rijksarchief,	het	archief	van	het	leger,	het	Gemeentelijk	
	 archief	en	het	Provinciaal	archief,	gaan	we	ook	op	zoek	naar	andere	getuigenissen.
•	 Het	kan	gaan	om	getuigenissen	van	mensen	die	verhalen	hebben	gehoord	via	ouders	of	
 familieleden, geschriften, foto’s of voorwerpen die men zelf in bezit heeft, andere 
 archieven waarvan men weet dat er mogelijk informatie terug te vinden is enz...
•	 Er	is	al	heel	wat	informatie	verzameld	over	onze	soldaten,	over	de	eerste	
 oorlogsmaanden in onze gemeenten en over vluchtelingen.
Alle informatie kan doorgestuurd worden naar Rudy Schaerlaecken
of via rumesta@skynet.be
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2.26.  HK Hoghescote - Kapellen

Heemkring Hoghescote

Sinds 1968 is de vzw Heemkring Hoghescote de heemkring te Kapellen, ten noorden van 
Antwerpen.  Wij stellen aan onze leden een uitgebreid historisch archief over Kapellen en 
omstreken ter beschikking. Gewoon uit belangstelling, voor een studentenwerk of voor het 
samenstellen van een quiz, of wenst u meer te weten over onze gemeente, loop dan even 
binnen in ons documentatie- en studiecentrum.  
Wij houden regelmatig open-archievendagen, maar organiseren ook activiteiten.  
Zie hieronder onze activiteitenkalender.

*   Open-archievendagen augustus: dinsdag 7 augustus van 14 u tot 17 u 30
     donderdag 9 augustus van 19 u tot 22 u - donderdag 16 augustus van 9 u tot 12 u
 
*   Zaterdag 25 augustus 2012:  Onze jaarlijkse uitstap, ditmaal naar Luik en omgeving

*   Open-archievendagen september:  dinsdag 4 september van 14 u tot 17 u 30
      donderdag 13 september van 14 u tot 17 u - donderdag 20 september van 9 u tot 12 u
 
*   Open-archievendagen oktober:  dinsdag 2 oktober van 14 u tot 17 u 30
      donderdag 11 oktober van 19 u tot 22 u - donderdag 18 oktober van 9 u tot 12 u

U kan ons vinden in het Erfgoedcentrum Hoeve van Paesschen, Essenhoutstraat 59 te Kapellen. 
 
Raadpleeg regelmatig onze website, neem een RSS-abonnement op NIEUWS en activiteiten, en
deel dit met uw familie, vrienden en kennissen.

www.heemkring-hoghescote.be
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2.27.  HK Duffel

In september 2006 opende de gemeente Duffel museum ?Het Gasthuis?. Het is 
ondergebracht in het voormalige Kasteel Gevers, dat voordien een halve eeuw dienst 
deed als onderwijsinstelling voor verpleegkundigen. Daarvoor fungeerde het een tijdlang 
als ziekenverblijf. ?Het Gasthuis? is eigenlijk een dubbelmuseum: de zijvleugel van het 
gebouw	huisvest	een	Museum	voor	Verpleegkunde;	de	derde	verdieping	van	het	oude	
kasteel is ingericht als Heemkundig Museum.

In het Museum voor Verpleegkunde herleeft niet alleen de vroegere school voor 
verpleegkundigen, maar ook de geschiedenis van de verpleging en verzorging in vroeger 
eeuwen en de evolutie van het Belgische verpleegkundige onderwijs. Daartoe werd 
geput uit unieke collecties van gravures, prenten, boeken en archiefstukken en van 
medisch, verpleegkundig en didactisch materiaal. Het Duffelse Museum voor 
Verpleegkunde is als project uniek in Vlaanderen en dus zeker een bezoek waard.

Het Heemkundig Museum toont topics uit de lokale geschiedenis: de link tussen 
Duffel en duffelcoat, archeologische vondsten, het rijke verleden van Kasteel Ter Elst en van 
de vroegere Heren van Duffel. Daarnaast komen ook tal van oude foto?s en voorwerpen 
uit het dagelijks leven van de schoolgaande jeugd en de werkende mens aan bod. Verder 
toont het museum hoe het in Duffel de industriële ontwikkeling en het verenigingsleven 
verging, enz... Voor bewegende beelden over Duffel is een aparte filmruimte voorzien, die 
op zondag ook als cafetaria is ingericht.

ligging
Gemeentelijk museum ?Het Gasthuis? ligt vlakbij het Duffelse ziekenhuis AZ Sint-Maarten. 
Naaste	buren	zijn	het	Sint-Norbertusinstituut	voor	Verpleegkunde	en	CEPOS.	
De museumingang bevindt zich achterin het gebouw (dus niet aan de straatzijde).

breng ons een bezoekje
U kan ons een bezoekje brengen en iets komen drinken. 
De heemkring is elke zondagnamiddag vertegenwoordigd in het museum. 

www.heemkring.info/museum

het gemeentelijk museum Het Gasthuis is gelegen in kasteel Gevers aan de 
Rooienberg	en	is	het	onderkomen	voor	het	museum voor verpleegkunde en 
het heemkundig museum.
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2.28.  HK ‘t Hoefijzer - RijmenamARTIKEL	  VOOR	  HET	  VOLGENDE	  GOUWTIJDSCHRIFT	  

 
 
 
De Sint-Martinusparochie van Rijmenam – 1350 jaar geschiedenis. 
 
 
 
Op zaterdag 16 juni werd onder grote belangstelling het lang verwachte boek over de 
geschiedenis van de Sint-Martinusparochie van Rijmenam, voorgesteld. 
 
Het werd geschreven door de voorzitter van heemkring ’t Hoefyser, Luc Vangeel, in 
samenwerking met Willy De Vos en Stefaan Wauters, voor de vertalingen. Het is een lijvig en  
kunstvol uitgegeven boek geworden, in groot formaat,  350 pagina’s dik, met bijna 300 
afbeeldingen, waarvan vele in kleur. 
 
Indien u interesse heeft kan u het boek bekomen door 30 euro te betalen en het af te halen 
bij voorkeur: 
 

- In heemmuseum ’t Smiske, Hoogstraat 52A te Rijmenam, tijdens de zondagen van 
de maanden JULI en AUGUSTUS, vanaf 14 uur; 

 
- Willy DE VOS, archivaris van de heemkring, op DINSDAGAVOND na telefonisch 

contact via het telefoonnummer 015-52.87.50  of via e-mail: willy.de.vos@skynet.be  
 

- Luc VANGEEL,  na telefonisch contact via het telefoonnummer 015-51.28.06 of via  
e-mail: lucvangeel169@hotmail.com. 
 

De  vertalingen van de dekenale verslagen van 1574 tot 1803 zijn eveneens beschikbaar in 
een lijvige brochure van 260 pagina’s. De kostprijs hiervan bedraagt 20 euro. Indien u ze 
evenwel samen met het boek besteld, kosten ze slechts 15 euro. 

Na voorafbetaling van de aankoopsom samen met de verzendingskosten kan/kunnen het 
boek/de boeken u worden toegezonden. 

Heemkring ’t Hoefyser vzw 
Hoogstraat 52A – 2820 Rijmenam 
 
IBAN: BE29 7340 0112 1064 
BIC:    KREDBEBB 
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Kinderzoektochten

Twee maanden. Tweeënzestig dagen. Zo lang 
duurt de zomervakantie. Tijd genoeg dus om 
met uw kinderen of kleinkinderen de 
Turnhoutse musea onveilig te maken. In het 
Begijnhofmuseum en het Nationaal Museum 
van de Speelkaart speur je naar puzzelstukken, 
los je enkele fijne vragen op en maak je kans 
op een leuke prijs.

In het Taxandriamuseum kan je terecht in het kinderatelier voor een knutselspelletje. Iets 
grotere	kinderen	wagen	zich	waarschijnlijk	liever	aan	de	MP3-tocht	doorheen	het	museum.

De activiteiten voor kinderen zijn steeds beschikbaar tijdens de openingsuren van de 
musea. De toegang is gratis voor jongeren tot 18 jaar.
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2.29. Geschied- en oudheidkundige Kring 
  Taxandria - Turnhout

Zomer in het Museum

Zowel voor een hete als een regenachtige
zomer bieden onze musea verlichting. 
In juli en augustus heeft elk museum van 
TRAM	41	één	vaste	dag	in	de	week	waarop	
het gratis toegankelijk is en een gids om 
14 uur klaar staat om u gratis rond te leiden.

In het Taxandriamuseum (dinsdag) ligt 
de	focus	uiteraard	op	de	tentoonstelling	‘Turnhout	Terminus	Turnhout	Centraal’.	Op	het	
begijnhof en in het Begijnhofmuseum (woensdag) krijgt u een uitzonderlijke inkijk in het 
leven van de begijnen (inclusief kerk en kapel). In het Nationaal Museum van de Speelkaart 
(donderdag)	zijn	er	de	exposities	‘De	Dans	der	Kaarten’	en	‘Poker’.	De	drukkers	stellen	dan	
speciaal voor u de authentieke drukpersen in werking.



Grabbelpas: Emiel, het slimme hert en 
MP3-tocht

Grabbelpassers kunnen deze zomer hun 
hartje ophalen in het Taxandriamuseum. 
Op woensdag 4 juli 2012 ontdekken 
kinderen van 6 tot 8 jaar samen met Emiel, 
het slimme hert, het museum aan de hand 
van een leuk verhaal en een knutselopdracht. 
Woensdag 29 augustus mogen hun oudere 
broers en zussen (van 9 tot 13 jaar) hun 
speurneus	opzetten	en	een	MP3-speler	in
de	oren	steken	om	samen	met	(de	stem	van)	Tom	Van	Dyck	de	tentoonstelling	‘Turnhout	
Terminus	Turnhout	Centraal’	te	ontrafelen.

De activiteiten zijn gratis. Inschrijven is noodzakelijk en kan bij Grabbelpas via mail of bel 
014 42 33 81.
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Lopende tentoonstellingen

- Turnhout Terminus Turnhout Centraal – 
  tot 31 oktober 2012 in het Taxandriamuseum
- Poker – 
  tot 28 oktober 2012 in het Nationaal Museum van de Speelkaart
- De Dans der Kaarten – 
  tot 30 september 2012 in het Nationaal Museum van de Speelkaart
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2.30.  HK Marcblas - Merksplas

 

 

NNNiii eeeuuuwwwsssbbbrrr iii eee fff    
  
 
 

Lokale heemdag & 
      15 jaar Open Tuinen 
 
 

 
 
Omdat de familie Van Bouwel al vijftien jaar deelneemt 
aan de actie "Open Tuinen", werd er door hen een 
speciaal programma in mekaar gestoken.  
Heemkring Marcblas vzw ging dan ook graag in op de 
uitnodiging om samen te werken. Voor de vrienden van 
de heemkring is dit de Lokale Heemdag, waarbij we 
binnen in onze eigen gemeente iets willen tonen in 
verband met erfgoed dat anders verborgen blijft. 
 
 

 
 
Gans het gebeuren gaat door op zondag 12 aug. 2012, 
vanaf 9u30 tot 19u, bij de familie Van Bouwel, 
in en rond Hof Ter Stokere in De Diepte 1 te Merksplas. 
 
 
Op het programma staat o.m.: 
1. Een mooie tuin met een grote variëteit aan bloemen 

en planten. 
2. Een grote verzameling van landbouwalaam. 
3. Het bezoek van Mie Tracteur met haar "Mie Mobiel 

Museum". 
4. Een powerpointpresentatie over De Diepte en over de 

familie Van Schelle. 
5. Tentoonstelling van schilderijen van Sjarel Huet. 
6. Een boeken- en infostand van HKM. 
7. Gezellig terras. 

 
Een mooie tuin 
 

 
 
 
Deze prachtige tuin is maar liefst 4500 m2 groot, met 
daarin meer dan 800 bloemen en planten, waaronder 
veel zomerbloeiers, maar ook vaste planten en 
sierstruiken, die naar jaarlijkse gewoonte weerom het 
beste van zichzelf zullen geven.  
 
 

 
 
De talrijke bloemen en planten werden samengebracht in 
een natuurlijk ogende combinatie.  
De tuin is ingedeeld in aparte zithoeken en beslist een 
parel voor menig oog. Mede hierdoor is deze tuin erg 
gekend en gegeerd, zowel vóór als dóór menig 
tuinliefhebber. 
 

Op zondag 12 aug. (09u30 - 19u) bent u, uw familie, collega’s en vrienden 
van harte uitgenodigd voor

 
de Lokale Heemdag in Merksplas

ter gelegenheid van
15 jaar Open Tuinen in “Hof ter Stokere”

in De Diepte 1 te Merksplas -  inkom gratis
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De hoeve 
 

 
 
De oude boerderij bevindt zich langs een zijstraat van de 
grote baan N124 Merkplas-Wortel-Hoogstraten. Ze zit 
geprangd tussen de voormalige landloperskolonies van 
Wortel en Merksplas, langs de boord van de Mark, de 
rivier die ontspringt in het Spetsersdorp. De hoeve "Hof 
ter Stokere" is nog een mooi voorbeeld van een gemengd 
bedrijf, met alle gebouwen rondom een rechthoekig 
binnenpleintje. Helemaal centraal staat daar een dikke 
trekpleister, namelijk een geweldig grote inlandse eik van 
drie eeuwen oud. Ik kan het u garanderen, je wordt er 
helemaal stil van als je hier onder staat. 
 
Oud landbouwalaam 
 

 
 
De familie Van Bouwel is bijzonder fier op hun grote 
privécollectie van oud landbouwalaam uit de vorige eeuw. 
U treft er zowel klein handgerief als paarden-tractie-

machines, maar ook wanmolens. Een zelfreinigende 
dorsmachine is voor deze gelegenheid in al zijn pracht en 
praal te bewonderen. 
 
We hebben hier dus niet te maken met een gewone 
tentoonstelling. Al het gereedschap bevindt zich in zijn 
meest natuurlijke omgeving: de boerderij. Het geeft de 
bezoeker een uniek zicht op de vervlogen tijden van de 
jaren '30, '40 en '50. Voor veel ouders en grootouders 
waren deze gereedschappen dagelijkse kost. Ze doen 
hen terugdenken aan de die tijd van hard labeur, maar 
tegelijkertijd aan het werk dat met veel mensen samen 
gebeurde.... En dat ging dan meestal gepaard met straffe 
verhalen, zowel echt gebeurde zaken, als verzonnen 
fratsen... 
 
 
Mie Tracteur met haar Mie Mobiel Museum 
 

 
 
Als speciale gaste voor de viering van "15 jaar Open 
Tuinen" meldt zich Mie Tracteur, een dame met passie! 
Ze is een liefhebster van oude tractoren, en is daarom 
overal present waar men festiviteiten organiseert met 
oude tractoren. Haar favoriete trekker is een Mia Bella 
Landini uit 1956, met één cilinder en een vermogen van 
25 pk. 
Maar Mie haar passie gaat nog verder. Een mobiele 
werfkeet heeft ze omgetoverd tot een klein knus rijdend 
museumpje, met binnen materialen, foto's en tekeningen, 
die herinneringen oproepen uit het boerenleven van 
weleer. 
Meer info vind je op  www.mietracteur.eu. 
 
De Diepte en de familie Van Schelle 
 
Tot op heden is de familie Van Schelle nog onvoldoende 
bekend bij de inwoners van Merksplas, Wortel en 
Hoogstraten. Terwijl zij toch een belangrijke rol speelde in 
de geschiedenis van Merksplas, van België en ook in de 
wereld... 
 
Albert Van Schelle is medestichter van het internationale 
Rode Kruis. Tijdens een van zijn talrijke buitenlandse 
reizen leerde hij Annie Marwin Fowler kennen, een 
Amerikaanse uit Springfield. Ze huwden in 1898 en 
vestigden zich op Van Schelles landgoed op De Diepte in 
Merksplas, waar hij paarden fokte. Zijn vrouw legde zich 
toe op de kweek van Belgische kippenrassen, waarmee 
ze deelnam aan wedstrijden "all over the world". 
 
Hun enige zoon was Martial Van Schelle, geboren in 
1899. Hij groeide op in aanzienlijke vrijheid, want zijn 
ouders waren vaak "onderweg". 
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Martial Van Schelle (of "Ti" voor de vrienden) nam in 
1917 dienst in het Amerikaanse leger en belandde aan 
het front in Europa. 
 

 
 
Na de wapenstilstand in 1918 deed Martial Van Schelle 
alsnog zijn legerdienst in België. Aan de kadettenschool 
werd hij de zwemcoach van de toekomstige Leopold III. 
Van Schelle werd minstens tienmaal Belgisch zwem-
kampioen, was een van de eerste Belgische basket-
balspelers, promootte de wintersporten en organiseerde 
in de jaren 1930 zeer succesvolle ijsgala’s en 
ijshockeywedstrijden. Hij schaatste, deed aan waterpolo 
en aan bobsleeën. Hij nam ook meermaals deel aan de 
internationale ballonvaartwedstrijden.  

In Brussel opende hij de prestigieuze winkel Van Schelle 
Sports aan de Loxumstraat, die later verhuisde naar de 
Koningsgalerij en tot in 2010 bestond. 
Met financiële steun van zijn grootmoeder zette hij een 
keten op van snelschoenmakerijen. 
 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog ging Martial Van 
Schelle in het verzet. Hij financierde een vluchtlijn voor 
neergeschoten vliegeniers, verzamelde inlichtingen en 
onderhield contacten met Parijse verzetslui. Op 15 jan. 
1943 werd hij gearresteerd door de Gestapo en meteen 
naar het concentratiekamp Breendonk gevoerd. Hier 
werd hij twee maanden later, samen met negen andere 
politieke gevangenen, als gijzelaar gefusilleerd. Martial 
Van Schelle ligt begraven op het Ereperk der 
Gefusilleerden achter de RTBF-gebouwen in Brussel. 
 
 
 

Deze speciale dag staat  
open voor iedereen. 
De inkom is gratis. 

 
 
 
De opbrengst van deze dag is ten voordele van de vereniging 
Sataqa (Het indiaans woord uit Guatemala sa'taq'a betekent 
"in de diepte"), die de ontwikkelingswerken steunt van Fons 
Huet en zijn vrouw Martha Macz Pacay, een geëngageerde 
indiaanse vrouw uit de streek Alta Verapaz in het noorden 
van Guatemala (Midden-Amerika). 
(zie ook de website www.sataqa.be). 
 

 
 

 

 

NNNiii eeeuuuwwwsssbbbrrr iii eee fff    
  
 
 

Lokale heemdag & 
      15 jaar Open Tuinen 
 
 

 
 
Omdat de familie Van Bouwel al vijftien jaar deelneemt 
aan de actie "Open Tuinen", werd er door hen een 
speciaal programma in mekaar gestoken.  
Heemkring Marcblas vzw ging dan ook graag in op de 
uitnodiging om samen te werken. Voor de vrienden van 
de heemkring is dit de Lokale Heemdag, waarbij we 
binnen in onze eigen gemeente iets willen tonen in 
verband met erfgoed dat anders verborgen blijft. 
 
 

 
 
Gans het gebeuren gaat door op zondag 12 aug. 2012, 
vanaf 9u30 tot 19u, bij de familie Van Bouwel, 
in en rond Hof Ter Stokere in De Diepte 1 te Merksplas. 
 
 
Op het programma staat o.m.: 
1. Een mooie tuin met een grote variëteit aan bloemen 

en planten. 
2. Een grote verzameling van landbouwalaam. 
3. Het bezoek van Mie Tracteur met haar "Mie Mobiel 

Museum". 
4. Een powerpointpresentatie over De Diepte en over de 

familie Van Schelle. 
5. Tentoonstelling van schilderijen van Sjarel Huet. 
6. Een boeken- en infostand van HKM. 
7. Gezellig terras. 

 
Een mooie tuin 
 

 
 
 
Deze prachtige tuin is maar liefst 4500 m2 groot, met 
daarin meer dan 800 bloemen en planten, waaronder 
veel zomerbloeiers, maar ook vaste planten en 
sierstruiken, die naar jaarlijkse gewoonte weerom het 
beste van zichzelf zullen geven.  
 
 

 
 
De talrijke bloemen en planten werden samengebracht in 
een natuurlijk ogende combinatie.  
De tuin is ingedeeld in aparte zithoeken en beslist een 
parel voor menig oog. Mede hierdoor is deze tuin erg 
gekend en gegeerd, zowel vóór als dóór menig 
tuinliefhebber. 
 

Warm aanbevolen door
Heemkring Marcblas vzw
p.a.  Hoevestraat   31,    2330  Merksplas

tel.	+32	(014)	63	36	24	;		GSM	0476-633	653
e-mail:		govaerts.karel@skynet.be	

URL		:		www.marcblas.be	<http://www.gevangenismuseum.be/>	
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3. Heemkunde Weetjes

3.1. Cultuuragenda 2012 vzw speelbergen-Heem-
 Dr. Jozef WeynsCultuurkalender 2012 vzw Speelbergen-Heem-Dr. Jozef Weyns 

 
De vzw Speelbergen-Heem-Dr. Jozef Weyns organiseert op geregelde tijdstippen culturele 
activiteiten op het domein, gelegen Peredreef 5 te Beerzel (Putte). Deze evenementen staan open 
voor het publiek. 
U bent er van harte welkom! 
 

vrijdag 23 mrt 
om 20 uur  
deelname 5 € 
vooraf reserveren!  

Sopraanavond  
Sopraan Anneke Luyten behaalde vorig jaar de halve finale van de 
Koningin Elisabethwedstrijd voor zang 2011.  
Pianiste is Veerle Peeters, docente piano aan de academies van Heist en 
Putte. Kom van dit uitzonderlijk zangtalent genieten!  
Voorproeven kan via de webstek van Anneke 
http://www.annekeluyten.be/ 
Plaatsbespreking katelijne.weyns@skynet.be  

donderdag 26 april 
20u tot 22u 
deelname 5 € 
inclusief drankje 

Soireé Lamot  
Lezing rond Jozef Weyns door Dr. Godfried Kwanten 
Waar: Lamot, Van Beethovenstraat 8-10, 2800 Mechelen 
Info: Annelies Lieten, 015 29 49 18, www.erfgoedcelmechelen.be  
Reservatie tickets: uit@mechelen.be, 070 22 28 00  

maandag 30 april 
om 19 uur 

Meiavond 
Zangmoment bij het kapelletje in de Peredreef  (bij Pelgrimhof). 
Aansluitend gezellig samenzijn op Speelbergen bij het richten van de 
meiboom. 

maandag 7 mei en 
maandag 14 mei 
19.30u-22u 
deelname 38 € 
max. 15 p. 

Culinaire workshop voorjaarskruiden 
Herboriste An Schellekens neemt je mee op een virtuele wandeling in de 
kruidenwereld. Etherische oliën en kruiden die 'lente-energie' geven en die 
ons lichaam zuiveren. Met de vele tips kan je zelf aan het werk. 
Meer info en inschrijven vanaf maart 2012:  
Vormingplus regio Mechelen 015 43 21 20 - 
www.vormingplusregiomechelen.be  

zondag 20 mei 
aanvang 14.30 u. 

Meiboomplanting 
in Bruggeneinde bij de molen - Bruggeneindse Heibaan, Heist-op-den-
Berg. Volksspelen voor het meigraafschap en dansen rond de meiboom. 
Volksfeest rond de meiboom, teken van nieuw leven. Vriendschap bij dit 
frisse groen. 

vrijdag 15 juni 
om 20u 
toegang gratis 

Restauratie en herbestemming van boerderijen  
Lezing door architect Willy Bens. Aspecten van de geestelijke erfenis van 
Dr Jozef Weyns.  Aansluitend museumbezoek o.l.v. één van de 
heemgidsen. 
Waar: Heemkring Het Molenijzer, Heuvelstraat 41b, 2580 Putte 
Deelname vooraf bevestigen: Robby Goovaerts, 0494 51 56 31, 
robby.goovaerts@putte.be  

zondag 17 juni 
vanaf 14 uur 
toegang gratis! 

Midzomerfestival 
Volksfeest met traditionele muziek uit binnen- en buitenland: 
- Westelfolk streeft naar het behoud van het muzikaal erfgoed uit de 
streek. Ze brengen traditionele volksmuziek begeleid met hommel, vlier, 
trekzak, Vlaamse doedelzak,...  
- Folkgroep Steuks uit onze regio brengt knappe volksmuziek. 
- Muziekgroep Quest brengt wereldmuziek. Ze scoorden prima op Nekka 
en traden op in o.a. Dranouter. 
Volksspelen, ambachtelijk brood bakken, marktje met streekproducten,  
hapjes en drank 

zondag 9 sept 
vanaf 10 uur 
toegang gratis! 

Open Monumentendag  
Thema: Muziek, woord en beeld 
10 uur Receptie en opening van deze 'monumentale' dag. Iedereen 
welkom! 
- Lancering van de cd van Vlaamse dorpsliederen 
- Kunsten in al zijn vormen, binnen en buiten.  
Beelden in de boomgaard van artiesten uit onze streek. 
- Open deur Ter Speelbergen met doorlopend gidsbeurten. 
Doorlopend babbel en knabbel met spijs en drank, voor elk wat wils!  
Bakker Jan Peeters brengt brood op de plank. 

zondag 21 okt  
om 11 uur 
deelname 5 € 

Aperitiefconcert 
Met Kwartet Daltonia. Voor iedereen die bij mooie muziek wil 
mijmeren... 
- Franca Van de Leest: fluit 
- Tine van Boven: viool 
- Amy Merrill: altviool 
- Winde Reijnders: cello 
Meer info via hun webstek www.daltoniakwartet.speelt.be 
Aansluitend drankjes en gezellig samenzijn. 

zondag 18 nov 
om 10 uur 
deelname 5 € 

Literair ontbijt 
'Het jaar van Conscience'. 
We starten met een lekker ontbijt met koffie, broodjes, koffiekoeken... 
enz. Aansluitend verrast Ludo Helsen ons als echte kenner met een 
anekdotische geschiedenis van Conscience, de man die zijn volk méér 
leerde dan lezen alleen. 

zondag 23 dec 
om 15 uur 
toegang gratis! 

Kerstsamenzang 
Gezellig samenzijn rond de haard, samenzang kerstliederen met Laudate,  
o.l.v. Ilse Van Dessel. 
Verrassende kerstvertelling door auteur Gaston Van Camp 
Warme bakker Jan Peeters zorgt voor vers brood. Wij maken er lekkere 
hapjes van. 

Bij de culturele evenementen kan u een audiogidsing aanvragen. 
Voor bijkomende info: Katelijne Weyns, tel. 0495 165 545 
of mail katelijne.weyns@skynet.be.  
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3.2. W.O.I

In 2014 start de herdenkingsperiode van de Eerste Wereldoorlog.
Via	deze	mail	stel	ik	graag	mijn	collega	Jonas	Raats	en	mezelf	voor.
Sinds maandag 16 april zijn wij actief als coördinatoren voor het project 
‘Great war between the lines’. 
Wij zullen samen met medewerkers van Dienst Erfgoed en de de Dienst Gebiedsgericht 
Beleid de kern van een coördinatieteam vormen.

1.  Wij zullen instaan voor de coördinatie, inhoudelijke ondersteuning en uitvoering 
 van eigen, provinciale projecten:
2. Een ander belangrijk item op onze agenda is het op het punt stellen van de 
 communicatie rond het hele project, de uitbouw van een draagvlak, uitwisseling 
 van kennis, ervaring, netwerkvorming, enz...
3. We nemen de taak op om bestaande en geplande initiatieven rondom de
 herdenking van de “Groote Oorlog” te bundelen zodat de herdenking van  W.O.I 
 in de provincie Antwerpen als een gecoördineerd evenement kan georganiseerd 
 en gecommuniceerd worden. Daarnaast is er duidelijk nood aan een sterke 
 educatieve werking rond dit evenement, te realiseren door de bundeling van 
 diverse initiatieven op verschillende niveaus. Op deze manier willen we dit
 project een inhoudelijke meerwaarde en een grotere herkenbaarheid naar het 
 publiek geven.

Het creëren van een centrale coördinatie biedt de kans zo optimaal mogelijk de reeds
bestaande en nieuwe initiatieven op elkaar af te stemmen.

We zouden erg graag dit project voorstellen aan jullie leden op de 
kwartierbijeenkomsten en zouden ook graag een toelichting geven via de 
Gouwtijdingen.

Charlotte saelemakers
Projectcoördinator - Great War between the lines
Provincie	Antwerpen	-	Dienst	Erfgoed
Koning Elisabethlei 22 - 2018 Antwerpen
charlotte.saelemakers@admin.provant.be
032	40	55	61	•	0499	42	60	65



 
HEEMDAG 2012 

ZATERDAG 22 SEPTEMBER 
Groot Begijnhof Sint-Amandsberg (Gent) 

 
’t Is tof in ’t begijnhof! 

(Samen-)wonen in begijnhoven, vroeger en nu 
  
De jaarlijkse heemkundige studie- en ontmoetingsdag vindt dit jaar plaats in Sint-Amandsberg 
(Gent) en staat in het teken van begijnhoven. Sinds de 12de eeuw woonden religieus en sociaal 
bewogen vrouwen in Vlaanderen samen in begijnhoven. Hoe ontstond de begijnenbeweging? 
Waarom gingen ze samenleven in begijnhoven? Waarom zijn de begijnen eerder verdwenen 
dan de congregaties? En hoe wordt er nu (samen-) geleefd in begijnhoven, waarvan vele 
erkend zijn als UNESCO-werelderfgoed? Tijdens de heemdag word je ondergedompeld in het 
dagthema en krijg je een  antwoord op al deze vragen. 
 
PROGRAMMA 
 
9u15  Onthaal met koffie/thee in de begijnhofkerk  
10u00   Welkomstwoord door Fons Dierickx, voorzitter Heemkunde Vlaanderen 
10u10  Toelichting van het thema door Robert Ruys, voorzitter Heemkunde Oost-

Vlaanderen  
10u20  Lezing ‘De begijnen. Een eeuwenlange samenlevingsvorm in de Lage Landen.’ 

door Bert Vervaet, voorzitter DSMG en voorzitter Vrienden van het Groot 
Begijnhof  

10u50  Intermezzo: koor Giocoso brengt begijnenliederen 
11u00  Lezing ‘De begijnhoven. Wonen en leven in wisselende tijden en 

omstandigheden.’ door Marc Vervenne, professor KU Leuven en president 
Groot Begijnhof Leuven  

11u30 Intermezzo: koor Giocoso brengt begijnenliederen 
12u15   Middagmaal in het dienstencentrum Gentbrugge (gezamenlijk vervoer per bus) 
14u30   Start namiddagactiviteiten, keuze uit: 

  -geleid bezoek Groot Begijnhof Sint-Amandsberg 
    -themawandeling begraafplaats Campo Santo 
    -geleid bezoek Oud Begijnhof Sint-Elisabeth 
    -geleid bezoek Begijnhof Ter Hoyen 

16u30  Slotzitting in de begijnhofkerk met uitreiking van het Jozef Weyns-eremerk en 
het Joachim Beuckelaer-eremerk, en toespraak door gedeputeerde Jozef 
Dauwe, gevolgd door receptie 

 
19u30 Optioneel avondprogramma: Combi-voorstelling en tentoonstelling ‘100 jaar 

Marcel Hoste en 60 jaar Sabbattini’ in het Theater Tinnenpot, een organisatie 
van het DSMG, meer info op www.dsmg.be 

 
Menu middagmaal:   
 

Broccolicrème met cantharellen 
Coq au vin met spekboontjes, champignons en aardappelkroketten 

Assortiment gebakjes en koffie 55

3.3. Heemdag 2012 - Heemkunde Vlaanderen
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Aperitief en twee glazen wijn of water inbegrepen 

 
LOCATIE 
Begijnhofkerk, Groot Begijnhof, 9040 Sint-Amandsberg (ingang via E. Van Arenbergstraat of 
Jan Roomstraat) 
 
Op de website www.heemkunde-vlaanderen.be vind je een wegbeschrijving. 
 
Best parkeer je op de parking van het station Gent-Dampoort of kom je met de trein naar dit 
station. Het Groot Begijnhof bevindt zich op 5 à10 minuten wandelafstand. 
 
INSCHRIJVEN 
  
Inschrijven kan tot 10 september 2012 via www.heemkunde-vlaanderen.be of via tel. 015/20 
51 74.  
De deelnameprijs bedraagt 35 euro per persoon voor het hele dagprogramma/15 euro per 
persoon voor het voor- of namiddagprogramma/10 euro per persoon voor het optioneel 
avondprogramma. Het totale bedrag en wordt overgeschreven op het rekeningnummer op  
IBAN: BE79 0682 2185 9033 BIC: GKCCBEBB van Heemkunde Vlaanderen  met 
vermelding ‘Heemdag 2012’ en de naam van de deelnemer(s). 
 
Je inschrijving is definitief na ontvangst van je gegevens en je betaling. De datum waarop je 
inschrijving en je betaling het secretariaat bereiken, is bepalend voor de groepsindeling voor 
het namiddagprogramma.  
 
ORGANISATIE 
Heemkunde Vlaanderen vzw 
 
IN SAMENWERKING MET 
Heemkunde Oost-Vlaanderen 
Provincie Oost-Vlaanderen 
Heemkundige Kring De Oost-Oudburg 
Documentatiecentrum voor Streekgeschiedenis dr. Maurits Gysseling 
Historische en Heemkundige Kring Gent 
STAM 
NIEUWE ERFGOEDORGANISATIE 
Vlaamse Gemeenschap 
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Grootjuffer Verhaeghe
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3.4. 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 september 2012: 

 mededelen ten laatste in de laatste week van augustus 2012.
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Een eenvoudige website voor je heemkundige vereniging

Ranst,	zaterdag	29	september	2012

Organisatie: Heemkunde Gouw Antwerpen, Heemkunde Vlaanderen
Doelgroep : heemkundigen uit de provincie Antwerpen

Veel heemkundige kringen zijn intussen al aanwezig op het internet met een eigen 
website. Sommige heemkundige websites zijn zeer uitgebreid, terwijl andere 
websites hoofdzakelijk een digitaal ‘visitekaartje’ zijn voor de vereniging. Heeft jouw 
vereniging nog geen eigen website? Dan loont het misschien wel de moeite om 
hierrond een initiatief te nemen. Terwijl tot voor enkele jaren enkel gespecialiseerde 
informatici een website konden bouwen, is dat tegenwoordig helemaal niet meer 
het geval. Er zijn nu ontelbare mogelijkheden om zonder enige technische kennis 
een eigen website te maken. Bovendien hoeft dit helemaal niet duur te zijn. 

Wil je echt aan de slag, maar heb je nog wat hulp nodig? 
Dan kan je op zaterdag 29 september terecht	in	Ranst	voor	een	praktische	
workshop over het maken van een (heemkundige) website.

De workshop is resultaatgericht: de bedoeling is dat de deelnemers tijdens de work-
shop al een echte website opzetten, en voldoende informatie hebben om deze na 
de workshop verder af te werken en te onderhouden. 

Na een korte inleiding over het maken van websites, gaan de deelnemers aan de 
slag	met	enkele	systemen	om	een	eenvoudige	website	op	te	zetten:

 
1. Weebly

Wil je een eenvoudige website in elkaar knutselen, maar heb je niet zoveel verstand 
van	html	of	weinig	zin	om	je	te	verdiepen	in	deze	materie?	Met	Weebly	bouw	je	–	
dankzij	een	eenvoudig	drag-and-drop	systeem	–	in	een	handomdraai	een	mooie	
site. De dienst is gratis. Meer info op www.weebly.com.

Voorbeeld:  http://www.heemkringosschaert.be/

3.5. Eenvoudige webstek voor Heemkunde-
 verenigingen
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2. Wordpress

Wordpress bestaat in twee varianten. Voor het gebruik van de eenvoudigste 
variant, hoef je enkel een profiel aan te maken op wordpress.com. Hiermee maak 
je op enkele minuten tijd een eenvoudige ‘blog’. Met deze versie gaan we tijdens de 
werkwinkel aan de slag. Wil je meer mogelijkheden? Dan kan je de Wordpress-
software ook downloaden op wordpress.org en installeren op je eigen webruimte. 

Voorbeelden:  http://geschiedkundigekringalken.wordpress.com 
     http:/www.corsendonca.be

Deelnemen?

Het aantal deelnemers is beperkt tot 12 personen, zodat een persoonlijke begelei-
ding mogelijk  is. 

Van de deelnemers wordt bij voorkeur verwacht dat ze
- effectief van plan zijn om een website te maken rond heemkunde / lokaal erfgoed 
- op voorhand al enkele voorbereidende taken uitvoeren 
- relevant tekst- en beeldmateriaal meebrengen naar de workshop

Deelname aan de workshop is gratis. 

Aanmelden voor de workshop kan via scrick@telenet.be

Praktisch:

zaterdag 29 september 2012 | 9u30-13u

Gemeentelijke	Bibliotheek|	Computerlokaal
Gasthuisstraat	17,	2520	Ranst
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3.6. Benaming autobushalten

Benaming autobushalten.

Bij	het	beëindigen	van	de	wegeniswerken	van	de	baan	Mechelen-Pasbrug	naar	
Onze-Lieve-Vrouw-Waver	–	Dorp	en	het	herplaatsen	van	de	paaltjes	voor	de	
autobushalten, viel het mij op dat de autobushalten andere namen hadden 
gekregen.
Bij nader toezien bleek dit overal te zijn, ook op andere plaatsen.
Uit	navraag	bij	het	gemeentebestuur	bleek	dat	De	Lijn	de	namen	eenzijdig	had	
gewijzigd en de naam van een nabijgelegen zijstraat verkoos boven de reeds vele 
jaren, sommige reeds meer dan 100 jaar, bestaande namen.
Als	reden	geeft	De	Lijn	dat	de	vroegere	benamingen	namen	van	herbergen	waren,	
dat die herbergen weg zijn en de bevolking die namen niet meer herkende.

Inderdaad, vele halten waren genoemd naar herbergen waar de tram vroeger voor 
de deur stopte. Maar die herbergnamen waren veelal het gevolg van het toponiem 
van die plaats, bovendien werden die herbergen zelf een toponiem, door iedereen 
gekend.
Voor inwijkelingen was het misschien iets moeilijker, maar door bij buren naar de 
reden van die namen te vragen, zal dit de inburgering zeker bevorderen. 
De vroegere benamingen zijn een eigenheid van een dorp, 
van een leefgemeenschap en zouden niet mogen verloren gaan.

Klaarblijkelijk zijn de namen opgesteld door streekvreemd personeel van 
De	Lijn	op	het	bureel	en	aan	de	tekenplank,	zonder	enige	voeling	met	de	
plaatselijke toestand.

Ik heb deze zaak aangekaart bij de gemeentelijke erfgoedraad die voorstelde 
het probleem voor te leggen aan het Gouwbestuur om eventueel op provinciaal 
(of ruimer) vlak acties te ondernemen.

Vandaar volgende vragen:

•	 Doet	dit	probleem	zich	ook	in	andere	streken	voor?
•	 Wat	is	de	stelling	van	collega’s	heemkundigen?
•	 Zijn	autobushalten	zoals	straatnamen	grondgebonden	materie	die	moet	
 worden voorgelegd aan de erfgoedraad?
•	 Kan	de	Gouw	of	de	provincie	(of	ruimer)	dit	aankaarten	bij	De	Lijn.
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Een paar voorbeelden:

Halte “Schorsemolenstraat” wijzigen in halte “Schorsemolen”, verwijzende naar de 
molen die vroeger eiken schors maalde voor de leerlooierijen.

De vroegere halte “Quatre Verre” (verfransing van “hier kaart men geerne”? komt 
reeds	voor	op	de	kaart	van	Popp).	Het	paaltje	staat	op	10m	van	de	Rozenlaan	maar	
wordt	naar	de	400m	verder	gelegen	Lombaardstraat	genoemd.	Wijzigen	in	Quatre	
Verre, door iedereen gekend.

De halte in het dorp wordt “Kerk” genoemd, maar stopt aan het vroegere 
gemeentehuis. Waarom niet gewoon halte “Dorp”.

Te	Beerzel	(Putte)	is	aan	de	vroegere	halten	“De	Kroon”	en	“Den	Dries”	gewoon	
“straat” toegevoegd, omdat de gemeente een straat in die omgeving zo heeft 
genoemd.

!!!
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3.7. Lillo Waterdorp - Watererfgoed Vlaanderen
TWEEDE EDiTiE van LiLLO WATERDORP op zondag 12 aug 2012

Op zondag 12 augustus 2012 organiseert Watererfgoed Vlaanderen van 10u tot 17u 
de	tweede	editie	van	Lillo	Waterdorp,	het	meest	relaxte	havenfeestje	van	
Vlaanderen.
In	Lillo,	het	kleinste,	groenste	en	lieflijkste	havendorpje	van	Vlaanderen	vind	je:

			•		Maritieme erfgoedmarkt	met	info,	boeken,	maquettes	en	gadgets	van	o.a.	
	 Belgica	Genootschap,	De	Kogge,	Havenbedrijf	Antwerpen,	Op	Stoapel,	Promotie	
	 Binnenvaart	Vlaanderen,	Red	Star	Line	museum,	Scheepvaartmuseum	Baasrode,	
	 Save	Askoy	II,	Scaldis	Yachtclub	Lillo,	Scheepsbouwmodelclub	Antwerpen,	The	
	 New	Belgica,	Uitgeverij	Pandora,	de	Zeescouts	Antwerpen	en	Watererfgoed	
 Vlaanderen

				•	Bezoek	aan	de	mijnenveger AMs ms bernisse en de klipper de Avontuur aan 
 de Scheldesteiger, oude boten in het haventje en ship spotting op de Schelde
 dijk. De Bernisse is een op Europees vlak unieke houten mijnenveger van de 
 Belgische Zeemacht gebouwd op de Boelwerf in 1954 die in Nederland wordt 
 beheerd en voor de eerste maal Antwerpen bezoekt (zie www.msbernisse.nl)

			•	Vijf unieke expo’s:	de	redding	van	de	laatste	overgebleven	Kongoboot	Charles
 ville op de stand van Watererfgoed, havenfoto’s in het historische tolhuisje, 
	 Scheldefoto’s	in	Eetcafé	De	Lindelo	en	Louwke	van	’t	Licht,	marineschilderkunst	
	 in	Het	Landshuis	en	de	kerk

			•		begeleide erfgoedwandelingen en Scheldetochten met historische schepen

		•		 Animatie voor klein en groot	door	Kinderen	van	de	Craen,	Verteltheater	over	
 de Belgica, Hilde Frateur en de kleine bootcompagnie en de Burgemeester van 
	 Lillo;	workshop	badges	maken	door	De	Kogge;	drank,	hapjes	en	vermaak	bij	de	
 havenkantine.

Lillo	Waterdorp	wordt	georganiseerd	samen	met	Lillo	Boekendorp,	de	grootste	
Vlaamse	openluchtmarkt	voor	tweedehandse	boeken.	Lillo	Waterdorp	trok	vorig	
jaar duizenden enthousiaste bezoekers.
We verwachten je met je hele familie voor een heerlijk dagje oude boten, 
oude boeken, water, groen en natuurlijk zon!
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3.8. Volkshuisraad in Vlaanderen

Het onvolprezen Opus Magnum	van	Jozef	Weyns	is	nog	steeds	het	standaardwerk	
over volkshuisraad in Vlaanderen.

In 2013 wordt de honderste verjaardag herdacht der geboorte van de pionier van 
de heemkunde in Vlaanderen.

Vermeld boek is te verkrijgen bij 
Dr.	Lodewijk	Weyns,	Peredreef	11,	2220	Heist-op-den-Berg.

Prijs	voor	dit	vierdelig	werk	:	€150,00
Voor de bibliotheek van heemkringen die het nog niet bezitten, een aanrader.
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PROGRAMMA	HKGA	-	Tweede	halfjaar

 
1.	 Colloquium	IV	“Oud-	hertogdom	Brabant:wat	scheidt	ons,wat	bindt	ons,
 Wat kunnen we samen als heemkundigen doen?” Antwerpen 24.11.2012
 (zie deze Gouwtijdingen 1.1.)

2. Kwartierbijeenkomsten : oktober 2012

3. Voorbereiding boek Wereldoorlog I
 (zie deze Gouwtijdingen 1.2.)


