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Zalig Kerstfeest
en
een vruchtbaar
en voorspoedig

HEEMKUNDEJAAR 2013
dat wensen we 

      u

      Uw familie

      uw kring 

       HET GOUWBESTUUR
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1. Heemkundezondagen 2013

HEEMKUNDEZONDAGEN 2-9-16 JUNI 2013 :

www.heemkunde-gouwantwerpen.be
V.U.: Karel Van den Bossche, Larendries 51 - 2890 Sint-Amands • Vormgeving : krisvdb.be

een verhaal van ontwikkeling en verandering, verteld door de heemkringen van :
Beerse, Borgerhout, Schelle, Putte, ‘s Gravenwezel, Herselt, Sint-Amands,
Hemiksem, Deurne, Oelegem, Lint, Rijkevorsel, Brasschaat, Poppel, Berchem, - - - 

“VOLKSVERMAAK”
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Op de Kwartierbijeenkomsten werd besloten :
1. Thema : Volksvermaak
2. Data : 2 - 9 - 16 juni 2013

Een leidraad bij voorstelling van het thema werd ter beschikking gesteld 
tijdens de Kwartierbijeenkomsten.
Deze leidraad is raadpleegbaar op de webstek van de Gouw.

Teneinde het promotiemateriaal (affiches op naam kring - algemene affiche -
overzichtskalender met vermelding deelnemende kringen - voorgesteld aspect thema -
openingszondagen en -uren) tijdig ter beschikking te kunnen stellen :

VRIENDELIJK VERZOEK
• ten spoedigste
• te bezorgen aan info@molenmuseum.be
 - deelname
 - zondagen en uren
 - voorgesteld aspect van het thema.

HERINNERING
Er wordt herinnerd aan de afspraak tijdens de kwartierbijeenkomsten.
 - Per twee aaneensluitende kwartieren
 - Kan slechts éénmaal hetzelfde thema aspect worden gekozen.

WERDEN REEDS GEKOZEN DOOR :
- Beerse (Noorderkempen) : oude herbergspelen binnen
- Borgerhout (Metropool) : Dansorgels (onder voorbehoud)
- Scella (Zuid-Antwerpen) : Kaatsen
- Putte (Land van Mechelen) : Herbergvermaak buiten
- ‘s Gravenwezel (Voorkempen) : Volksspelen (aspect nog nader te bespreken)
- Herselt ( (Zuiderkempen) : Zelfgemaakt speelgoed
- Molenmuseum (Zuid-Antwerpen) : Boogschieten op de molen
- De Brakken (Voorkempen) : Volksspelen (aspect nog nader te bespreken)
- Hemiksem (Zuid-Antwerpen- : Boogschieten
- Lint (Zuid-Antwerpen) : Lintse kermissen in beeld
- Rijkevorsel (Noorderkempen) : Huiselijk volksvermaak
- Brasschaat (Noord-Antwerpen) : Tonspel en paapgoten (?)
- Poppel (Noorderkempen) : Kempische familiefeesten

NIET DEELNEMENDE KRINGEN
Zullen eveneens (algemene) affiches en overzichtskalenders ter beschikking krijgen om
zodoende de gehele provincie op de hoogte te brengen.

DOCUMENTATIECENTRA
Open uw archieven en relicten i.v.m. volksvermaak.

WORDEN NOG INGEWACHT : DEELNEMERS  2012:
Aartselaar, Kontich, Merksem, Polder, Merksplas, Pulderbos, Wommelgem, Zoersel,
Turninum, Hoboken, Edegem, Rijmenam, Bonheiden, Heist-op-den-Berg,
Oevel-Westerlo



Actieveld voor de samenwerking Oud-Hertogdom-Brabant  • Eerste Wereldoorlog.
 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 artikels digitaal en van de illustraties elk afzonderlijk 
 tegen 31.12.2012.
 Zowel de titels als de artikels worden afgeleverd bij het redactiecomité : 
 • Antwerpen :   bij redactielid René Beyst • rene.beyst@scarlet.be
  
tussenpersoon voor de provincie Antwerpen :
René Beyst, Kapellestraat 119 B1, 2630 Aartselaar - tel. : 03/887 71 06

Werkgroep Oud Hertogdom Brabant
Project uitgave van een boek over Eerste Wereldoorlog loopt als een trein!
 
Op dit ogenblik noteren we uit de provincie Antwerpen 30 binnengekomen artikels. 
Met andere woorden de hoogste tijd om u te reppen als u er nog wil bij zijn. 
Dit is een laatste oproep naar artikels voor het boek over de Eerste Wereldoorlog. 
Zij dienen uiterlijk op 31 december 2012 binnen te komen. 

Voor de provincie Antwerpen betekent dat : rene.beyst@scarlet.be   

Het ziet er naar uit dat het een boek gaat worden van nabij de 400 blz. of meer.

Mis deze trein niet! Het belooft een mooie uitgave te zullen worden.
Voorzien uitgavedatum : 1 november 2013.
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2. Boek WO I

Elke heemkring wordt opgeroepen een artikel te schrijven :
WO I en het dagelijkse leven tijdens de oorlog.
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3. Heemkunde Gouw Antwerpen lééft

3.1. HK Amalia van Solms - Baarle-Hertog
3.2. HK Zoersel
3.3. HK De Vlierbes - Beerse
3.4. HK Antwerpse Polder - Lillo
3.5. HK Hobuechen 1135 - Hoboken
3.6. Themakring Molenmuseum Sint-Amands
3.7. HK Norbert De Vrijter - Lille
3.8. HK Corsendonca - Oud-Turnhout
3.9. HK Rijkevorsel
3.10. HK Erfgoed Balen - Balen
3.11. HK Breesgata - Brasschaat
3.12. HK Het Molenijzer - Putte
3.13. HK Jos Resseler - Duffel
3.14. HK Nicolaus Poppelius - Poppel
3.15. HK Erf en Heem - Sint-Katelijne-Waver
3.16. HK Hoghescote - Kapellen
3.17. HK De Root - Reet
3.18. HK Marcblas - Merksplas
3.19. HK Scilla - Schilde
3.20. Themakring Grafzerkje - Hoboken
3.21. HK De Linde - Olen
3.22. HK Die Swane - Heist-op-den-Berg
3.23. HK Scot - Schoten
3.24. HK Turninum - Deurne
3.25. HK ‘Eugeen Goeyvaerts’ - Lint
3.26. Themakring HK Vrienden Zoerselbos
3.27.  HK ‘t Bezemklokje - Turnhout
3.28. HK Rumesta - Rumst
3.29. HK Klein-Brabant
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3. Heemkunde Gouw Antwerpen lééft

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

28-dec-2012 09:00:00 16:00:00 Winterwandeling.    Vertrek vanaf het Heemhuis. Vooraf inschrijven niet nodig. Deelname gratis.

   2013

06-jan-2013 10:30:00 13:00:00 Nieuwjaarsbijeenkomst in de Aula van het Cultureel Centrum Baarle.

15-jan-2013 19:30:00 21:30:00 Bestuursvergadering van heemkundekring Amalia van Solms in het heemhuis.
  
22-jan-2013 19:30:00 22:00:00 Lezing: Niets nieuws onder de zon door Simon van Wetten. 
             In de Aula van het Cultureel Centrum Baarle. Deelname gratis. Vooraf opgeven niet nodig.

03-feb-2013 10:30:00 12:30:00 Open huis in het Heemhuis.
  
12-feb-2013 19:30:00 21:30:00 Bestuursvergadering Heemkundekring Amalia van Solms. In het Heemhuis.

19-feb-2013 19:30:00 22:30:00 Brabantse muziekavond   In de Aula van het Cultureel 
    Centrum Baarle. Toegang gratis.

26-feb-2013 19:30:00 21:30:00 Informatiebijeenkomst voor nieuwe leden. 
   Welkom en informatieverstrekking over de heemkundekring aan de nieuwe leden van 2012.

03-mrt-2013 10:30:00 12:30:00 Open huis in het Heemhuis  

05-mrt-2013 19:30:00 21:30:00 Bestuursvergadering Heemkundekring Amalia van Solms. In het Heemhuis.

12-mrt-2013 19:30:00 22:30:00 Algemene ledenvergadering en heemquiz. In de Aula van het Cultureel 
    Centrum Baarle.

24-mrt-2013 08:00:00 10:00:00 Vroege vogeltocht. Vertrek vanaf het heemhuis. 
                                                                                                     Deelname gratis. Vooraf opgeven niet nodig.

07-apr-2013 10:30:00 12:30:00 Openhuis in het heemhuis. 
 
09-apr-2013 19:30:00 21:30:00 Bestuursvergadering Heemkundekring Amalia van Solms. In het Heemhuis.

21-apr-2013 09:00:00 12:00:00 Voorjaarsbloemenwandeltocht bij het Merkske. Vertrek aan het Heemhuis. 
                                                                                                     Deelname gratis. Vooraf opgeven niet nodig.

22-apr-2013 00:00:00 00:00:00 Vredesdagen voor basisschoolleerlingen.
  
23-apr-2013 00:00:00 00:00:00 Vredesdagen voor basisschoolleerlingen.
  
25-apr-2013 00:00:00 00:00:00 Vredesdagen voor basisschoolleerlingen.
  
05-mei-2013 10:30:00 12:30:00 Open huis in het Heemhuis. 
 
11-mei-2013 00:00:00 00:00:00 Bezoek aan de tuin van Janus Olislaegers. Bloeiende azalea’s. 
                                                                             Deelname gratis. Vertrektijd wordt later bekend gemaakt.

14-mei-2013 19:30:00 21:30:00 Bestuursvergadering Heemkundekring Amalia van Solms. In het Heemhuis.

25-mei-2013 00:00:00 00:00:00 Fietstocht naar Erfgoeddepot in Riel. Deelname gratis. 
                                                         Vooraf opgeven niet nodig. Vertrektijd wordt later bekend gemaakt.

02-jun-2013 10:30:00 12:30:00 Open huis in het Heemhuis. 
 
08-jun-2013 00:00:00 00:00:00 Bezoek aan de tuin van Janus Olislaegers. Bloeiende irissen. 
                        Deelname gratis. Vooraf opgeven niet nodig. Vertrektijd wordt nog bekend gemaakt.

11-jun-2013 19:30:00 21:30:00 Bestuursvergadering Heemkundekring Amalia van Solms. In het Heemhuis.

22-jun-2013 00:00:00 00:00:00 Heemreis naar Waalwijk en Poederoijen. Nadere gegevens worden nog 
    bekend gemaakt.
29-jun-2013 18:00:00 23:00:00 Deelname aan de Midzomernachtfare.
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Datum Vanaf Tot Gebeurtenis Opmerking

07-jul-2013 10:30:00 12:30:00 Open huis in het Heemhuis. 

09-jul-2013 19:30:00 21:30:00 Bestuursvergadering Heemkundekring Amalia van Solms. In het Heemhuis.

12-jul-2013 12:00:00 20:00:00 Lokale Heemdag. Start met lunch in de Aula van het 
                                                                               Cultureel Centrum Baarle. Nadere gegevens volgen later.

20-jul-2013 00:00:00 00:00:00 Bezoek aan de Edelhertenboerderij “de Zonhoeve” in Tilburg. Nadere gegevens worden later 
    bekend gemaakt.

25-jul-2013 19:00:00 21:30:00 Avondwandeling. Vertrek aan het Heemhuis. 
                                                                                                        Deelname gratis. Opgave vooraf niet nodig.

04-aug-2013 10:30:00 12:30:00 Open huis in het Heemhuis.  

04-aug-2013 13:30:00 16:00:00 Bezoek aan de tuin van Janus Olislaegers. Bloeiende daglelies. 
                                                                                             Verdere gegevens worden later bekend gemaakt.

08-aug-2013 00:00:00 00:00:00 Brabantse heemdagen in Breda. 

09-aug-2013 00:00:00 00:00:00 Brabantse Heemdagen in Breda. 

13-aug-2013 19:30:00 21:30:00 Bestuursvergadering Heemkundekring Amalia van Solms. In het Heemhuis.

20-aug-2013 17:30:00 21:00:00 Bernardusvoetbedevaart naar Ulicoten. Vertrek vanaf het Heemhuis.  
                                                                                                        Deelname gratis. Opgave vooraf niet nodig.

01-sep-2013 10:30:00 12:30:00 Open huis in het Heemhuis.  

08-sep-2013 00:00:00 00:00:00 Open monumentendag; thema “Best of”.                           Programma wordt later bekend gemaakt.

10-sep-2013 19:30:00 12:30:00 Bestuursvergadering Heemkundekring Amalia van Solms. In het Heemhuis.

14-sep-2013 00:00:00 00:00:00 Viering van het 125-jarig bestaan van Kruisboogvereniging St. Joris in Castelré. 
                                               Dit activiteit is nog onder voorbehoud. Later volgen nadere gegegevens.

21-sep-2013 13:30:00 17:00:00 Fietstocht langs kapelletjes. in omgeving van Poppel/Weelde. Vertrek aan het Heemhuis. 
                                                                                                      Deelname gratis. Vooraf opgeven niet nodig.

06-okt-2013 10:30:00 12:30:00 Open huis in het Heemhuis. In het Heemhuis.

08-okt-2013 19:30:00 21:30:00 Bestuursvergadering Heemkundekring Amalia van Solms. In het Heemhuis.

13-okt-2013 14:00:00 17:00:00 Presentatie cursusboek WO 1 en optreden van Folkgroup Folgazán in de Wouwer in Ravels. 
                                                                                                       Toegang gratis. Opgave vooraf noodzakelijk.

15-okt-2013 19:30:00 00:00:22 Cursus WO 1. Thema: Strijd in Belgie                              In de Aula van het Cultureel Centrum Baarle. 
                                                                                                       Opgave vooraf noodzakelijk.

19-okt-2013 00:00:00 00:00:00 Wandeling in het kader van de “Dag van de Trage Weg”. Nadere gegevens worden nog 
    bekend gemaakt

22-okt-2013 19:30:00 22:00:00 Cursus WO 1. Thema: Nederland neutraal. In de Aula van het Cultureel 
                                                                                            Centrum Baarle. Aanmelding vooraf noodzakelijk.

26-okt-2013 09:00:00 15:00:00 Lange herfstwandeling. Vertrek aan het Heemhuis.

03-nov-2013 10:30:00 12:30:00 Open huis in het Heemhuis.  

05-nov-2013 19:30:00 22:00:00 Curus WO 1. Thema: Belgie bezet. In de Aula van het Cultureel 
                                                                                            Centrum Baarle. Aanmelding vooraf noodzakelijk.

12-nov-2013 19:30:00 21:30:00 Bestuursvergadering Heemkundekring Amalia van Solms. In het Heemhuis.

12-nov-2013 19:30:00 22:00:00 Cursus WO 1. Thema: Dodendraad. In de Aula van het Cultureel 
                                                                                            Centrum Baarle. Aanmelding vooraf noodzakelijk.

19-nov-2013 19:30:00 22:00:00 Cursus WO 1. Thema: Het verzet. In de Aula van het Cultureel 
                                                                                              Centrum Baarle. Aanmelden vooraf noodzakelijk.

26-nov-2013 19:30:00 22:00:00 Cursus WO 1. Thema: Het einde. In de Aula van het Cultureel 
                                                                                              Centrum Baarle. Aanmelden vooraf noodzakelijk.

28-nov-2013 16:00:00 17:00:00 Aanbieding van de “Roggerentjes 2013” aan college van Baarle-Nassau. In het Heemhuis.

01-dec-2013 10:30:00 12:30:00 Open huis in het Heemhuis.  

10-dec-2013 19:30:00 21:30:00 Bestuursvergadering Heemkundekring Amalia van Solms. In het Heemhuis.

17-dec-2013 19:30:00 22:30:00 Kerstviering in de Aula van het Cultureel Centrum Baarle. Aanmelding vooraf noodzakelijk.

28-dec-2013 09:00:00 16:00:00 Winterwandeling. Vertrek vanaf het Heemhuis.  
                                                                                                Deelname gratis. Aanmelding vooraf niet nodig.
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3.2. HK Zoersel
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Statutaire vergaderingen op maandag 28 januari 2013 

Op maandag 28 januari 2013 hebben de statutaire vergaderingen 
plaats voor De Vlierbes en de vzw Heemkundig Museum Tempelhof. 
Alle leden worden hierop uitgenodigd.

Voor De Vlierbes stellen Peter Braeken (ondervoorzitter) en Alfons Prinsen (penningmeester) 
hun mandaat ter beschikking. Kandidaten voor deze functie moeten zich melden bij 
voorzitter Leo Dignef, Berenlaan 16, 2340 Beerse (leo.dignef@telenet.be) ten laatste voor het 
begin van de vergadering om 19.30 uur in de raadzaal van Tempelhof.

Voor de vzw Heemkundig Museum Tempelhof wordt geen nieuwe raad van bestuur 
verkozen. Dat gebeurde in januari 2011 en de mandaten gelden voor vier jaar.

De agenda voor de statutaire vergadering van beide verenigingen ziet eruit als volgt:
•    goedkeuring.
•    jaarverslag 2011-2012 en financieel verslag 2012,
•    verlenen van kwijting aan beheerders en commissarissen voor het werkjaar 2012,
•    verkiezingen (alleen voor De Vlierbes),
•    aanduiding van twee commissarissen voor het werkjaar 2013,
•    voorstelling van jaarprogramma en begroting 2013,
•    varia.

Ook nieuwe kandidaat-bestuursleden voor De Vlierbes mogen zich op de statutaire 
vergadering aanmelden. Wie zich niet direct tot een bestuursfunctie geroepen voelt, 
maar wel belangstelling heeft voor de heemkunde van Beerse en Vlimmeren, nodigen wij 
uit om als medewerker een handje toe te steken in ons museum of in ons 
documentatiecentrum. Neem vrijblijvend contact op met een bestuurslid.  
Helpende handen kunnen wij altijd gebruiken. Van harte welkom.

Jaarboek 2013

Vele leden hebben al ingeschreven voor jaarboek 2013. Als er op het etiket van uw tijdschrift 
rechts boven nog niet 2013 staat, hebt u nog niet ingetekend. 
Doe dat nu door storting van 17 euro (voor verzending buiten Beerse of Vlimmeren 20 euro) 
op rekening nr. BE19 3200 3562 2312, BIC-code BBRUBEBB van A. Prinsen, De Vlierbes, 
Vrijwilligersstraat 29, 2340 Beerse. U kunt ook steeds betalen via een bestuurslid. 
Intekenaars die niet wensen dat hun naam gepubliceerd wordt bij de intekenaars moeten 
dit melden aan penningmeester A. Prinsen.

3.3. HK De Vlierbes - Beerse
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3.4. HK Antwerpse Polder - Lillo

Poldermuseum Lillo
Heemkundig museum van de Antwerpse polderdorpen.
 
RONDLEIDING - EEN KORTE IMPRESSIE

    Het Estaminet
 
    Een authentieke dorpsherberg die plaats biedt aan maximum 
    20 personen en kan worden gebruikt voor originele meetings.

    De Bakkerij

    Deze zaal kan worden gebruikt voor meetings en recepties, en 
    wordt momenteel omgebouwd tot polyvalente zaal met 
    multimedia voor presentaties binnen het museum.
    De bakkersoven van de oude beschuitbakkerij staat centraal in 
    het decor van de Bakkerij.

    Het leven in de polderdorpen

    Verschillende zalen, zorgvuldig ingericht naar de geest van weleer, 
    geven een sfeervol beeld van de leefwereld in de polderdorpen.

    Een wereld van uitersten

    In het centrum van een wereldhaven bevindt u zich plotseling in een 
    pittoresk snoepwinkeltje.
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3.5. 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
wellicht 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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A4-formaat, bovenaan ingebonden met ringetjes.

De bladen worden niet afgescheurd maar omgeslagen

zodat de 13 afbeeldngen altijd beschikbaar zijn.

Ideaal als blijvend eindejaarsgeschenk.

 

Te koop voor 6,50 euro :

- elke zondag tussen 14 en 17 uur in onze lokalen : Broydenborglaan 2

- telefonisch te bestellen op het secretariaat 03 827 33 26
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3.6.  Themakring Centrum voor Molinologie -  
 Sint-Amands

Kerkstraat 3 • 2890 Sint-Amands a/d Schelde

www.molenmuseum.be

Molenmuseum - Centrum voor Molinologie

Het museum stelt zich tot doel alle onderzoeksvelden voor te stellen bestreken door
Molinologie d.i. de

wetenschap die alles bestudeert wat de molen aangaat als werktuig tot omvorming van 
natuurlijke energie voor praktische doeleinden, het vergaren van kennis en

het verspreiden ervan.

De onderzoeksvelden zijn in het bijzonder de hele Terminologie, Technologie,
Geschiedenis, Economie, Recht, Fiscaliteit, Volks -en Heemkunde, alsook Esthetische -en 

Erfgoedwaarde, om de oorsprong en ontwikkeling, de economische en sociale rol, alsook 
hun menselijk getuigenis en etnologische belang vast te stellen.
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3.7.  HK Norbert De Vrijter - Lille

OVERZICHT JAARPROGRAMMA 2013

Elke derde dinsdag van de maand (behalve juli en augustus) – 18.30 – 21.30 uur
Open archiefavond
	Heemhuis, Rechtestraat 7, 2275 Lille

Elke tweede dinsdag van de maand (behalve juli en augustus) – 18.30 – 21.30 uur
Werkgroep ‘Oud schrift’
	Heemhuis, Rechtestraat 7, 2275 Lille

Inlichtingen:  secretariaat@hklille.be
www.hklille.be 
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3.8.  HK Corsendonca - Oud-Turnhout

Actueel

In het kader van Turnhout, Cultuurstad 2012 plant het Kunst- en erfgoedcentrum Hofke van 
Chantraine samen met enkele partners een grote overzichtstentoonstelling van het werk 
van de Lieremanschilders in het Hofke en het Bezoekerscentrum Landschap De Liereman.
Wij denken aan kunstenaars als Eugeen Surinx (1850 -1936), Albert Sohie (1873 – 1927), Jef 
Claesen (1878 – 1965), Theo (1901 – 1993) en Joz. Op de Beeck (1904 – 1966), 
Jos Stokbroeckx (1898 – 1968, Eugeen Machielsen (1906 – 1973), . om maar enkele van de 
bekendste namen te noemen.
.
De tentoonstelling vindt plaats van 30 november tot en met 6 januari 2013 in het Hofke van 
Chantraine.
Mocht u de gelukkige bezitter zijn van een kunstwerk van de Lieremanschilders (schilderij, 
tekening, ets,.) of van andere kunstenaars die in Oud-Turnhout schilderden of u hebt foto’s 
omtrent het werk of de persoon van de schilders, dan zouden we het bijzonder op prijs stel-
len als u dit wou melden in het Hofke.
(Hofke van Chantraine, Kerkstraat 46, 2360 Oud-Turnhout.
Tel. 014 47 94 94 / Fax 014 65 25 18 / E-mail: info@hofkevanchantraine.be)
.
Het is immers de bedoeling om zoveel mogelijk werken van de genoemde schilders bij 
elkaar te brengen. Maar dat kan enkel als we voldoende  ‘eigenaars’ hebben die hun 
kunstwerk in bruikleen willen afstaan voor de periode van de tentoonstelling.
Het spreekt vanzelf dat we uw werk met de grootste zorg zullen behandelen.
.
De tentoonstelling biedt u de kans om uw kunstwerk in een ruimere context gesitueerd te 
zien en de naambekendheid die daaruit voortvloeit, vergroot allicht ook de waarde van het 
werk. Bovendien worden alle getoonde werken gepubliceerd in een overzichtscatalogus, 
die we u als dank voor uw medewerking graag aanbieden.
Omdat we houden van kunst, maar ook omdat we fier zijn op onze Liereman, durven we 
rekenen op uw medewerking.

.
Alvast heel erg bedankt.
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3.9.  HK Rijkevorsel

                
                                                                                                                                        

                                 
                                                                                                      
  
 
 
 

                                                                                                                                                       
Heemkundige Kring 
              Documentatiecentrum 
 
 
Ons documentatie centrum is steeds te bezoeken : 
  
    elke dinsdag / jaar van 14.00 tot 16. 00 uur 
   elke laatste zondag / maand van 14.00 tot 17.00 uur 
 
   Er bestaat een “Collectie” en een “nieuw Archief” :         Betreffende: 
  
 -Oorlog, Ambachten, Landbouw, Gemeenten, Geestelijken, Muziek, Verenigingen, 
Onderwijs, Toerisme, Molens, Milieu, Literatuur, Folklore, Verkiezingen, Gebouwen, 
Bouwbedrijf V. Roey, O.C.M.W, Middenstand, Kunst, Sport, Kempen, Gehuchten, Feesten, 
Kerk-kapellekens, Nijverheid, Families, Krantenknipsels, Devotie, Zeden-gebruiken, 
Nutsvoorziening, Veiligheid. 
 
 -Verschillende Familiegeschiedenis 
 -Kerk -  Bevolkingsregisters    D. H. O.    1600-1945 
 -Oud archief – Schepenbrieven 

Alles is digitaal bewerk en opgeslagen: 
 
 
Geïnteresseerd?? Onze medewerkers staan steeds ter uwe beschikking 
 

Het Bestuur                                                               



Publicaties
Al de uitgaven die nog beschikbaar zijn, kan u bestellen via e-mail of afhalen op ons secretariaat tijdens de 

openingsuren.
***************

Buurtwegen in Balen en Olmen

Buurwegen is de algemene naam… Trage wegen zijn de paden, wegeltjes of wegjes voor 
niet-gemotoriseerd verkeer. Ze brengen je van de ene naar de andere plek via een veilige, rustige 
route die meestal verrassend kort en slim gevonden is. Het is een verzamelnaam voor paden als 
buurtwegeltjes, voetwegen en servituten die allen hun eigen kader en oorsprong kennen. Ook 
spontaan ontstane paden over velden en achter tuintjes, in een bos,… nieuw of oud… Ze horen 
allen tot deze gezellige groep van ‘Trage wegen’.

Balen en Olmen bezitten gelukkig nog een behoorlijk aantal van deze vaak knusse, veilige paden. 
Sommigen nog vlot toegankelijk, anderen dan weer helemaal niet.
Maar, kennen we deze wegels nog wel? Uit het oog, uit het hart?

Het nieuwe boek ‘Buurtwegen in Balen en Olmen’ (auteur Annelies Delnooz, uitgave Erfgoed Balen) 
telt 400 bladzijden en is vanaf 17 december beschikbaar voor het grote publiek; een prachtig ein-
dejaargeschenk voor iedereen die Balen beter wil leren kennen…..

Te koop op volgende locaties: VC De Kruierie, Bevrijdingsstraat 1, 2490 Balen, 
 Erfgoed Balen vzw, Vaartstraat 29, 2490 Balen
Kostprijs: €45,00

*****************
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 chronologisch 
beeld geven van de partizanenactiviteit uit de streek van Noord-Limburg en de aangrenzende 
dorpen van de provincie Antwerpen. Daarbij komen alle partizanenactiviteiten die op het grond-
gebied 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 vredelievende 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 18

3.10.  HK Erfgoed Balen - Balen



19

3.11.  HK Breesgata - Brasschaat

Agenda

Zondag 6 januari 2013:
Heemcafé van 14:00 tot 19:00 uur - Gastheer: Luc Gowie

Donderdag 31 januari 2013:
Algemene Statutaire vergadering in het heem om 20:00 uur

Zondag 3 februari 2013:
Heemcafé van 14:00 tot 19:00 uur - Gastheer: Alfons Bijvoets 

Donderdag 28 februari 2013:
Bestuursvergadering in het heem om 20:00 uur

Zondag 3 maart 2013:
Heemcafé van 14:00 tot 19:00 uur - Gastvrouw:  

Donderdag 28 maart 2013:
Bestuursvergadering in het heem om 20:00 uur

Zondag 7 april 2013:
Heemcafé van 14:00 tot 19:00 uur - Gastheer:  

Zondag 21 april 2013:
Erfgoeddag van 10:00 tot 17:00 uur - Stop de Tijd

Donderdag 25 april 2013:
Bestuursvergadering in het heem om 20:00 uur

Zondag 5 mei 2013:
Heemcafé van 14:00 tot 19:00 uur - Gastheer: 

Donderdag 30 mei 2013:
Bestuursvergadering in het heem om 20:00 uur
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Zondag 2 juni 2013:
Open Heemkundezondag van 13:00 tot 19:00 uur
Onder het thema ‘Volksvermaak’ hebben wij voor enkele volksspelen gekozen zoals het Tonspel 
en Paapgooien. Beiden kan men eventueel in competitieverband spelen waaraan enkele prijsjes 
verbonden zijn. Op deze Open Heemkundezondag zorgen wij naast de aanwezige dranken 
uiteraard ook voor taart en ander lekkers. Dus verwachten wij u allen op 2 juni 2013 in ons 
Heemcafé, Gemeentepark 4, 2930 Brasschaat.  Hartelijk welkom!

Donderdag 27 juni 2013:
Bestuursvergadering in het heem om 20:00 uur

Zondag 7 juli 2013:
Heemcafé van 14:00 tot 19:00 uur - Gastvrouw:  

Donderdag 25 juli 2013:
Bestuursvergadering in het heem om 20:00 uur

Zondag 4 augustus 2013:
Opendeur heem van 14:00 tot 19:00 uur - Gastheer:  

Donderdag 29 augustus 2013:
Bestuursvergadering in het heem om 20:00 uur

Zondag 1 september 2013:
Heemcafé van 14:00 tot 19:00 uur - Gastheer:  

Donderdag 26 september 2013:
Bestuursvergadering in het heem om 20:00 uur

Zondag 6 oktober 2013:
Heemcafé van 14:00 tot 19:00 uur - Gastheer:  

Donderdag 31 oktober 2013:
Bestuursvergadering in het heem om 20:00 uur

Zondag 3 november 2013:
Heemcafé van 14:00 tot 19:00 uur - Gastheer:  

Donderdag 28 november 2013:
Bestuursvergadering in het heem om 20:00 uur

Zondag 1 december 2013:
Opendeur heem van 14:00 tot 19:00 uur - Gastheer:  

Donderdag 19 december 2013:
Bestuursvergadering in het heem om 20:00 uur
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4.12.  HK Het Molenijzer, Putte

 
 
 
 
 
 

Vlaaien loten 
 
In het voorjaar neemt de Putse heemkring de traditie van het vlaaien loten weer op. 
Drie zondagnamiddagen kunnen de deelnemers allerlei naturaprijzen winnen met het 
aloude lottospel.  
Op zondagen 20 januari, 3 februari en 3 maart 2013 kan iedereen voor 3,00 euro per 
lottokaart deelnemen. Er zijn 10 spelen en een gratis ronde. De laatste ronde wordt 
er voor een volle kaart gespeeld en zijn er enkele mooie grotere prijzen. Elke ronde 
zijn er ongeveer 25 prijzen. Gestart wordt er om 14u en omstreeks 18u is het spel 
gedaan. Het vlaaien loten gaat door in de cafetaria van het Heemmuseum, 
Heuvelstraat 41b in Putte.  
Iedereen is van harte welkom. 
 
Info: 0494 81 82 60, davidput1984@telenet.be   
 

 
 
 
 
 
 

Ruilclub Het Molenijzer 
 
Vanaf januari 2013 start de Putse heemkring met ruildagen op de eerste zondag van 
de maand. Meteen werd er ook gekozen voor een nieuwe en ruimere locatie, met 
name het Gemeenschapscentrum Klein Boom, Mechelbaan 604 in Putte. 
De ruilbeurs is op volgende zondagen open van 08u tot 12u: 
6 januari, 3 februari, 3 maart, 7 april, 5 mei, 2 juni, 1 september, 6 oktober, 3 
november en 1 december 2013. In juli en augustus zijn er geen ruildagen. 
Gratis inkom en cafetaria aanwezig. Standhouders betalen een democratische 
bijdrage. 
 
Info: 0474 73 81 55, emiel.frederickx@telenet.be 

Nieuwe locatie: 
GC Klein Boom 

 
 
 
 
 
 

Vlaaien loten 
 
In het voorjaar neemt de Putse heemkring de traditie van het vlaaien loten weer op. 
Drie zondagnamiddagen kunnen de deelnemers allerlei naturaprijzen winnen met het 
aloude lottospel.  
Op zondagen 20 januari, 3 februari en 3 maart 2013 kan iedereen voor 3,00 euro per 
lottokaart deelnemen. Er zijn 10 spelen en een gratis ronde. De laatste ronde wordt 
er voor een volle kaart gespeeld en zijn er enkele mooie grotere prijzen. Elke ronde 
zijn er ongeveer 25 prijzen. Gestart wordt er om 14u en omstreeks 18u is het spel 
gedaan. Het vlaaien loten gaat door in de cafetaria van het Heemmuseum, 
Heuvelstraat 41b in Putte.  
Iedereen is van harte welkom. 
 
Info: 0494 81 82 60, davidput1984@telenet.be   
 

 
 
 
 
 
 

Vlaaien loten 
 
In het voorjaar neemt de Putse heemkring de traditie van het vlaaien loten weer op. 
Drie zondagnamiddagen kunnen de deelnemers allerlei naturaprijzen winnen met het 
aloude lottospel.  
Op zondagen 20 januari, 3 februari en 3 maart 2013 kan iedereen voor 3,00 euro per 
lottokaart deelnemen. Er zijn 10 spelen en een gratis ronde. De laatste ronde wordt 
er voor een volle kaart gespeeld en zijn er enkele mooie grotere prijzen. Elke ronde 
zijn er ongeveer 25 prijzen. Gestart wordt er om 14u en omstreeks 18u is het spel 
gedaan. Het vlaaien loten gaat door in de cafetaria van het Heemmuseum, 
Heuvelstraat 41b in Putte.  
Iedereen is van harte welkom. 
 
Info: 0494 81 82 60, davidput1984@telenet.be   
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3.13.  HK Jos Resseler - Duffel

Een gekruid verhaal

In de zestiende eeuw noteerde een vlijtige gasthuiszuster uit Geel talrijke 
geneeskundige recepten, gemaakt op basis van kruiden. Dit unieke handschrift, dat in 
dit boek gepubliceerd wordt, geeft ons een beeld van de ziekten waarmee men in die 
tijd geconfronteerd werd, en de middelen die men hiertegen bereidde. 
Zo kom je meer te weten over kruidenmengsels tegen hoest, een lastige keel of een 
verkoudheid, maar evengoed tegen speen, puistjes of gezwollen benen, en natuurlijk 
ook tegen in die tijd levensbedreigende ziekten zoals bijvoorbeeld de pest. 
Je maakt kennis met tal van kruiden en drankjes, die telkens weer op een andere 
manier gemengd werden, om toch maar het beoogde effect te bereiken: de zieke 
genezen.

Benieuwd wat men destijds nam tegen slapeloosheid? Wat men moest doen tegen 
buikkrampen? Hoe men rozenhoning maakte, of een siroop van viooltjes? 
Of hoe een goed purgeermiddel bereid moest worden? 
Je leest het allemaal in dit boek. 
Zelfs de ingrediënten voor een levenselixir vind je hier!

Na een uitvoerige inleiding, waarin het handschrift wordt besproken en gesitueerd in 
zij tijd, wordt in dit werk de originele tekst gepubliceerd, met daarnaast een letterlijke 
omzetting én een ‘vertaling’ in ons hedendaags Nederlands. 
Achteraan volgt een uitgebreide woordenlijst, met daarin ondermeer verklaringen van 
de oude termen die men voor de vele kruiden gebruikte.

 

Interesse in kruiden en in geschiedenis? Dan is dit boek ongetwijfeld een aanrader!
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3.14.  HK Nicolaus Poppelius - Poppel

16 januari 2013 : Lezing Jan van Eyck

In de Gemeentezaal van Ravels Eel, Eelstraat 4 in Ravels zal de heer Jan van Eyck een 
lezing verzorgen met als onderwerp: “De medische stand door de jaren”
De lezing vangt aan om 20.00 uur. 
Inkom voor leden is gratis. Niet leden betalen € 2,50 

16 januari 2013 Nieuwjaars Receptie

Voorafgaand aan de lezing van Jan van Eyck, worden de leden uitgenodigd voor een 
nieuwjaarsreceptie in de Gemeentezaal van Ravels Eel. Aanvang 19.30 uur

1 maart 2013 Jaarlijkse Ledenvergadering

Het jaarlijks ledenfeest inclusief de Algemene Ledenvergadering gaat door op 1 maart 
2013 in de Gemeentezaal in Ravels Eel. De Ledenvergadering vangt aan om 19.00 uur. 

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. 

27 april 2013 Open Archief dag Weelde Statie

Ons archief in Weelde Statie zal voor bezoekers worden opengesteld, Nadere informa-
tie volgt.
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3.15.  HK Erf en Heem - Sint-Katelijne-Waver

TENTOONSTELLING: UIT HET GEMEENTELIJK 
DOCUMENTaTIECENTRUM MaRCEL DILLEN

‘t Grom, site Midzeelhoeve, Midzelen 25A-27, 

2860 Sint-Katelijne-Waver | zondag | elke zondag van 

02.09.2012 tot en met zondag 06.01.2013 met 

uitzondering van feestdagen | van 14.00 uur tot 

18.00 uur | 

Deelnameprijs: gratis

Meer info bij: Willy Van Hoof | A Brouwerijstraat 2/6, 2860 Sint-Katelijne-Waver |

T 015 31 10 84 | E vanhoof.willy@telenet.be

KERSTSTaL MET LEVENDE DIEREN

t Grom, site Midzelen, Midzeelhoeve 25A, 2860 Sint-

Katelijne-Waver | vrijdag | 14.12.2012 | om 20,00 uur | 

Deelname: gratis

Meer info bij: Jan Segers | A Walemstraat 32, 2860 Sint-

Katelijne-Waver | T +32 15 20 90 30 | G +32 477 44 39 38 | 

E jan.segers01@skynet.be 

HERBERG BIJ SUSKE WIET

site Midzeelhoeve, Midzelen 25A, 2860 Sint-Katelijne-

Waver | elke zondag, niet op feestdagen | 16.12.2012 tot 

en met 06.01.2013 | van 14.00 uur tot 20.00 uur | 

Deelname: gratis

Meer info bij: Jan Segers | A Walemstraat 32, 2860 Sint-

Katelijne-Waver | T +32 15 20 90 30 | G +32 477 44 39 38 | 

E jan.segers01@skynet.be 
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3.16.  HK Hoghescote - Kapellen

     Een stamboom opstellen

     Maandag 28 januari 2013 - 19 u 30 
     in het Erfgoedcentrum Hoeve Van Paesschen

Het heeft de mensen steeds geïntrigeerd wie hun voorouders of andere familiele-
den waren. De veel bekeken televisieprogramma’s als “All you need is love”, “Ver-

mist” of “Spoorloos” zijn daar een duidelijk voorbeeld van.  De laatste tijd merken 
we eveneens een steeds grotere belangstelling voor de genealogie.  Trouwens bij 

elke nieuwe geboorte is het opmaken van een stamboom tot een ware hype 
uitgegroeid.  Bovendien is die zoektocht naar je eigen roots fascinerend en leerrijk.

De Gezinsbond en Heemkring Hoghescote hebben daarom gezamenlijk het 
initiatief genomen om de belangstellenden bij die opmaak te helpen.

Tijdens een inleidende avond worden vragen als: Hoe begin ik er aan?  Wat 
houden we best bij?  Hoe verzamelen we?  Waar ga je best op zoek? behandeld. 

Een spreker van V.V.F. (Vlaams Verbond voor Familiekunde) gaat ons op weg 
helpen bij het nemen van die eerste stappen.  Eventueel kunnen later bijkomende 

lessen geprogrammeerd worden.

Belangstellenden worden verwacht op maandag, 28 januari 2013 om 19 u 30 in 
het Erfgoedcentrum Hoeve Van Paesschen, Essenhoutstraat 59 te 2950 Kapellen.

Deelname in de onkosten bedraagt 2 Euro (een koffie of thee is inbegrepen). 
Te storten op rek. nr. BE18 4137 2050 7165 van Heemkring Hoghescote, 

Essenhoutstraat 59 te 2950 Kapellen met vermelding “STAMBOOM”.  
Maximum 25 deelnemers.

Inschrijven is verplicht en kan bij:
Bert Gysel, Koerspleindreef 48 te 2950 Kapellen

tel: 03-605 71 38  of  e-mail: bert.gysel@telenet.be
Etienne Vermeulen, Palmstraat 87 te 2950  Kapellen

tel: 03 664 69 06  of  e-mail: eti.verm@scarlet.be



26

3.17.  HK De Root - Reet

Maandelijks :

Open Lokaaldagen : 
 ‘ Trefpunt Oud-Gemeentehuis ‘ - Laarstraat 21 - 2840 Rumst ( Reet )
            Elke 1ste en 3de dinsdag van de maand van 19u00 tot 21u00
            Woensdag van 14u00 tot 16u30
        Niet tijdens de maand juli en op eventuele feestdagen

   Trefcentrum “ Oud Gemeentehuis “, Laarstraat 21, 2840 Reet ( Rumst )

 Er is een ruime keuze aan genealogisch materiaal ter inzage 
        - Parochieregisters Reet en omliggende gemeenten
        - Volkstellingen en allerhande documentatie
        - Verzamelingen bidprentjes ( ± 18.000 ), doodsbrieven ( ± 7.500 ) 

Kalender 2013 :

din 15 jan : nieuwjaarsdrink

zon 21 april : Erfgoeddag - thema = ‘ Stop de tijd ‘

Juni : Heemkindige zondagen ( zie Gouwdagen )

zat 29 & zon 30 juni : Tentoonstelling : “ Scherpenheuvel 175 jaar “

zon 8 sept : ‘ Open monumentendag ‘

zon 15 sept : Dankviering Scherpenheuvel
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3.18.  HK Marcblas - Merksplas

    HKM-ACTIVITEITEN
WERKJAAR 2012 - 2013

DATUM PLAATS UUR        ACTIVITEIT
2012 zo 9-sep-12 ?? ?? OMD

di 11-sep-12 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag
wo 12-sep-12 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
zo 23-sep-12 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag
di 9-okt-12 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag
wo 10-okt-12 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
zo 28-okt-12 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag
di 13-nov-12 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag
wo 14-nov-12 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
wo 23-nov-12 GC DeMarckt?? 20u?? Voordracht
zo 25-nov-12 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag
di 11-dec-12 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag
wo 12-dec-12 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
zo 23-dec-12 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag

2013 di 8-jan-13 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag
wo 9-jan-13 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
zo 27-jan-13 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag
di 12-feb-13 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag
wo 13-feb-13 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
za 16-feb-13 Lindehoeve 19u00 Algemene Vergadering
zo 24-feb-13 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag
di 12-mrt-13 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag
wo 13-mrt-13 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
zo 24-mrt-13 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag
di 9-apr-13 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag
wo 10-apr-13 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
zo 21-apr-13 Erfgoeddag ?? ??
zo 28-apr-13 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag
wo 8-mei-13 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
di 14-mei-13 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag
za 18-mei-13 Daguitstap ?? ??
zo 26-mei-13 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag
zo 9-jun-13 Heemhuis 10u?-18u? Lok.&Prov.Heemdag
di 11-jun-13 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag
wo 12-jun-13 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
zo 23-jun-13 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag

juli
di 13-aug-13 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag
wo 14-aug-13 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
zo 25-aug-13 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag
zo 8-sep-13 ?? ?? OMD
di 10-sep-13 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag
wo 11-sep-13 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
zo 22-sep-13 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag
di 8-okt-13 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag
wo 9-okt-13 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
zo 27-okt-13 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag
di 12-nov-13 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag
wo 13-nov-13 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
zo 24-nov-13 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag
wo 27-nov-13 GC DeMarckt?? 20u?? Voordracht
di 10-dec-13 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag
wo 11-dec-13 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
zo 22-dec-13 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag

    HKM-ACTIVITEITEN
WERKJAAR 2012 - 2013

DATUM PLAATS UUR        ACTIVITEIT
2012 zo 9-sep-12 ?? ?? OMD

di 11-sep-12 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag
wo 12-sep-12 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
zo 23-sep-12 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag
di 9-okt-12 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag
wo 10-okt-12 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
zo 28-okt-12 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag
di 13-nov-12 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag
wo 14-nov-12 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
wo 23-nov-12 GC DeMarckt?? 20u?? Voordracht
zo 25-nov-12 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag
di 11-dec-12 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag
wo 12-dec-12 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
zo 23-dec-12 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag

2013 di 8-jan-13 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag
wo 9-jan-13 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
zo 27-jan-13 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag
di 12-feb-13 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag
wo 13-feb-13 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
za 16-feb-13 Lindehoeve 19u00 Algemene Vergadering
zo 24-feb-13 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag
di 12-mrt-13 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag
wo 13-mrt-13 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
zo 24-mrt-13 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag
di 9-apr-13 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag
wo 10-apr-13 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
zo 21-apr-13 Erfgoeddag ?? ??
zo 28-apr-13 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag
wo 8-mei-13 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
di 14-mei-13 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag
za 18-mei-13 Daguitstap ?? ??
zo 26-mei-13 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag
zo 9-jun-13 Heemhuis 10u?-18u? Lok.&Prov.Heemdag
di 11-jun-13 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag
wo 12-jun-13 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
zo 23-jun-13 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag

juli
di 13-aug-13 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag
wo 14-aug-13 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
zo 25-aug-13 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag
zo 8-sep-13 ?? ?? OMD
di 10-sep-13 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag
wo 11-sep-13 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
zo 22-sep-13 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag
di 8-okt-13 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag
wo 9-okt-13 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
zo 27-okt-13 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag
di 12-nov-13 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag
wo 13-nov-13 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
zo 24-nov-13 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag
wo 27-nov-13 GC DeMarckt?? 20u?? Voordracht
di 10-dec-13 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag
wo 11-dec-13 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
zo 22-dec-13 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag
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3.19.  HK Scilla - Schilde

           









ma 3 dec om 14.00u 
en 20.00u 

Filmdag – De Leeuw van Vlaanderen 

ma 18 feb om 20.00u Compilatie – 25 jaar Midzomernachtwandelingen 
za 23 feb om 19.00u Winterwandeling met diner 

Maandag 3 december 2012 om 14.00u en 20.00u 
FILMDAG – ‘De Leeuw van Vlaanderen’, een film van Hugo Claus, 1984 

Scilla presenteert een waardige afsluiter van het Consciencejaar,  
met Schildenaar Robert Marcel als Gwijde Van Dampierre. 




 

In het begin van de 14de eeuw staat het graafschap Vlaanderen onder Franse 
voogdij. De rijke Vlaamse steden pikken die overheersing niet langer en her en 
der ontstaan er opstandjes. Vooraanstaande Franse edellieden komen graaf 
Gwijde van Vlaanderen vragen om zich naar de Franse koning te begeven en 
zich te onderwerpen. Wanneer de oude graaf op hun verzoek ingaat, wordt hij 
in Compiègne gevangen gezet. Kort daarna brengt koning Filips de Schone een 
officieel bezoek aan Brugge. Hij wordt er koeltjes ontvangen. De bevolking 
wordt opgehitst door de oude deken van de weversgilde, Pieter de Coninck, en 
ook Jan Breydel laat zich niet onbetuigd. Intussen voert de Franse edelman 
Jacques de Chatillon een waar schrikbewind in Brugge. De opstandelingen 
verlaten de stad. Franse soldaten vergrijpen zich aan de achtergebleven 
families: de moord op de moeder, broer en zus van Jan Breydel gooit olie op het 
vuur. De Vlamingen nemen weerwraak op de Fransen. Als koning Filips dat 
verneemt, stuurt hij een groot leger naar Vlaanderen om de rebellie de kop in te 
drukken. De Vlamingen verzamelen zich rond Kortrijk en wachten de strijd af... 
Heemhuis Scilla                                                                                                                              
Leden betalen €1 - Niet-leden betalen €2                                                                                             

Maandag 18 februari  2013  om 20.00u 
COMPILATIE 25 JAAR MIDZOMER 

 
Scilla trapt de zomervakantie 
jaarlijks opnieuw af met de  

Midzomernachtwandelingen en 
dit nu al voor 25 jaar. 

Op die tijd is er veel gespeeld, 
gelachen, gewandeld, gedeeld 

en gebeurd. 
Tijd dus voor een overzicht. 

 
Heemhuis Scilla                                                                                                                              
Gratis voor leden - Niet-leden betalen €1                                  
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FILMDAG – ‘De Leeuw van Vlaanderen’, een film van Hugo Claus, 1984 

Scilla presenteert een waardige afsluiter van het Consciencejaar,  
met Schildenaar Robert Marcel als Gwijde Van Dampierre. 
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voogdij. De rijke Vlaamse steden pikken die overheersing niet langer en her en 
der ontstaan er opstandjes. Vooraanstaande Franse edellieden komen graaf 
Gwijde van Vlaanderen vragen om zich naar de Franse koning te begeven en 
zich te onderwerpen. Wanneer de oude graaf op hun verzoek ingaat, wordt hij 
in Compiègne gevangen gezet. Kort daarna brengt koning Filips de Schone een 
officieel bezoek aan Brugge. Hij wordt er koeltjes ontvangen. De bevolking 
wordt opgehitst door de oude deken van de weversgilde, Pieter de Coninck, en 
ook Jan Breydel laat zich niet onbetuigd. Intussen voert de Franse edelman 
Jacques de Chatillon een waar schrikbewind in Brugge. De opstandelingen 
verlaten de stad. Franse soldaten vergrijpen zich aan de achtergebleven 
families: de moord op de moeder, broer en zus van Jan Breydel gooit olie op het 
vuur. De Vlamingen nemen weerwraak op de Fransen. Als koning Filips dat 
verneemt, stuurt hij een groot leger naar Vlaanderen om de rebellie de kop in te 
drukken. De Vlamingen verzamelen zich rond Kortrijk en wachten de strijd af... 
Heemhuis Scilla                                                                                                                              
Leden betalen €1 - Niet-leden betalen €2                                                                                             

Maandag 18 februari  2013  om 20.00u 
COMPILATIE 25 JAAR MIDZOMER 

 
Scilla trapt de zomervakantie 
jaarlijks opnieuw af met de  

Midzomernachtwandelingen en 
dit nu al voor 25 jaar. 

Op die tijd is er veel gespeeld, 
gelachen, gewandeld, gedeeld 

en gebeurd. 
Tijd dus voor een overzicht. 

 
Heemhuis Scilla                                                                                                                              
Gratis voor leden - Niet-leden betalen €1                                  

Zaterdag 23 februari  2013  om 19.00u 
WINTERWANDELING MET DINER 

Naar jaarlijkse traditie organiseren we in het begin van een nieuw werkjaar een winterwandeling 
met diner. 

 

Onze koks stellen u dit jaar opnieuw een heerlijk menu voor: 

Aperitief met hapjes 
VitelloTonnato (kalfsgebraad met tonijnsaus) 

Roomsoep Peter De Grote (knolselderroomsoep) 
Parelhoenfilet met champignonroomsaus, gebakken witloof, broccoli en groentenpuree 

Pronkgebak met mokka 

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

Kostprijs: €35 - dranken niet inbegrepen. 
Locatie: Heemhuis Scilla, Alfons Van den Sandelaan 4 - Schilde 
Maximum 55 personen, dus snel inschrijven is de boodschap. 

 

Vooraf inschrijven is verplicht en kan bij: 
Johan Van Puyenbroeck – tel. 0474 737 387 

Paul Vekemans – tel. 03 383 52 17 
Via het inschrijvingsformulier (reclamekatern) 

www.scilla.be 
 

Opgelet!  
Gelieve pas geld te storten nadat wij uw inschrijving hebben bevestigd! 

Gelieve op het stortingsformulier de naam te vermelden  
waaronder u hebt ingeschreven voor het diner. 

 
Rek.nr  363-0148138-59  of IBAN BE84 3630 1481 3859 
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3.20.  Themakring Grafzerkje - Hoboken

Lezing, algemene vergadering en rondleiding Vilvoorde

Wanneer – wat – waar:
Zaterdag 12 januari 2013 om 10u30. Algemene vergadering in het crematorium van 
Vilvoorde, Havendoklaan 1, 1800 Vilvoorde. Inschrijven vóór 20 december!!!
Voormiddag: lezing door mevrouw Marit Vandenbruaene
Algemene vergadering waarbij elk bestuurslid de redevoeringen gaat beperken tot 
maximaal 30 woorden.
Lunch: het gastronomische Zerkje krijgt voor de prijs van € 13,50 een broodjesmaaltijd 
met taart toe, rijkelijk overgoten met koffie of thee.
Namiddag: bezoek aan de begraafplaats van Vilvoorde, € 5 per persoon.
Aansluitend: drankje op kosten van vzw Grafzerkje.

Hoe geraak je er: als ze weer eens niet staken, met de trein
Plassende en pollen wassende Zerkjes: ja er zijn toiletten
Gastronomische Zerkje: wie hierboven voor 13,50 euro zijn of haar gading niet kan 
vinden, er is een restaurant in Vilvoorde gespecialiseerd in het serveren van paarden-
biefstuk: let wel tegen die personen spreek ik de rest van de dag geen woord meer.
Den eeuwigen toerist en voor wie er niet genoeg van kan krijgen: programma is al 
overladen genoeg maar ik ga niemand tegenhouden zeker de paardenbiefstuketers 
niet.
        An Hernalsteen

Rondleidingen

12 januari 2013    
23 maart 2013    
25 mei 2013     
27 juli 2013   
28 september 2013
18 januari 2014

Funeraire reizen

Momenteel staan er geen funeraire reizen op de agenda.

Funeraire agenda

09 maart 2013 
11 mei 2013 
10 augustus 2013  
07 september 2013  
09 november 2013 
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3.21.  HK De Linde - Olen

Kalender :
2013
 februari
  zondag 24 Genealogische dag
     Ontmoetingscentrum de Vrede, 
     Lichtaartseweg 131, 2250 Olen
     10u-17u

 maart
  zondag 3 100 jarig bestaan parochie Sint-Jozef-Olen-Geel
     Ontmoetingscentrum de Vrede, 
     Lichtaartseweg 131, 2250 Olen
     12u-14u

Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de parochie Sint-Jozef-Olen-Geel in 
2013 geeft Heemkring “De Linde” een fotoboek uit:
brochure fotoboek Sint-Jozef-Olen-Geel

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
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3.22.  HK Die Swane - Heist-op-den-Berg

Teerfeest verloren maandag 14-01-2013

Op 14 januari is het weer zo ver.  Op de eerste maandag na de eerste zondag volgend 
op Driekoningen steken, zo wil het de traditie, de Heistse heemkringers de voetjes 
onder tafel voor hun teerfeest van “verloren maandag”.   We zijn nog eens te gast in het 
mooi historisch kader van ons Heistse Hof Van Riemen en dit is het feestmaal waarop 
we zullen vergast worden :
 

Ontvangst met een glaasje sprankelende cava of fruitsapje
 

Aperitiefhapjes
 

Tomatenroomsoep met balletjes
 

Pata negra-filet met gevuld savooikoolblad, gebakken rozemarijnaardappeltjes
en graanmosterdjus

 
OF

 
Kabeljauw met geplette kruidenaardappelen, grijze garnalen

 en een jus van parmezaan
 

Apfelstrudel met kaneelijs en een toefje slagroom
 

Koffie of thee met versnaperingen
______

 
Zijn in de prijs begrepen : de aperitieven, tafelwaters stil/bruis en koffie/thee.
Zelf te financieren : andere tafeldranken zoals wijn, bier, frisdrank, spiritualiën…

______

 
Prijs : 39,00 € per persoon.
 
Wie wil deelnemen schrijft het gepaste bedrag tijdig – d.i. zeker voor 31 december 
2012 – over op rekening nr. BE13  4161 0959 5139 van Heemkring Die Swane, met de 
vermelding : “TEERFEEST” en daarbij ook het aantal porties vis en/of vlees.
 
Ontvangst vanaf 18 u.  Er is een ruime parking en voor de minder mobiele deelnemers 
is het mogelijk om met de wagen tot aan de binnenkoer te rijden.



3.23.  HK Scot - Schoten
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Over het project

Via Beeldbank Schoten kan iedereen vrij (waar ook ter wereld) beelden bekijken van 
Schoten en Schotenaren en de bijhorende informatie nalezen. De beeldbank zal na verloop 
van tijd uitgroeien tot een grote verzameling foto’s van personen, gebouwen en dorpszichten, 
postkaarten, affiches, landkaarten, documenten, oude registers, bidprentjes, enz …

Het project is een vernieuwend cultureel initiatief voor Schoten dat kon worden gerealiseerd 
met subsidies van de Vlaamse overheid voor het lokaal cultuurbeleid. De beelden, de 
beschrijvingen en de eigenlijke uitbouw van de beeldbank zijn het werk van de vrijwilligers 
van Het arsenaal/Scot: het is dan ook ‘hun kind’.

Het doel van Beeldbank Schoten is het  verre en recente verleden van de gemeente onder 
de aandacht te brengen door middel van beelden en verhalen die hier nog van getuigen. 
Beeldbank Schoten is een instrument om dit erfgoed voor iedereen bereikbaar en beschikbaar 
te maken en de Schotenaren te sensibiliseren voor het belang van de zorg voor hun eigen 
erfgoed.

Het is vrij uitzonderlijk dat een niet-gefusioneerde gemeente van deze omvang een eigen 
beeldbank opstart. Vele beeldbanken zijn van steden of van verschillende gemeenten samen. 
Beeldbank Schoten is dan ook qua vormgeving anders dan de andere. De site springt er echt 
uit door de speelse ronde vormen en een contrastrijk kleurgebruik.

Bij de lancering van de site bevat de beeldbank meer dan 1000 beelden. Met behulp van de 
bezoekers van de website, Schotenaren en niet-Schotenaren, zal dit aantal steeds aangroeien 
en zullen de beschrijvingen van de beelden meer gedetailleerd worden. Beeldbank Schoten 
zal zo uitgroeien tot een schat van informatie over bestaande en verdwenen zaken of 
personen, over het heden en verleden van de gemeente.  

Nuttige Links
Website van de gemeente Schoten   www.schoten.be            
                      
Zie voor de andere naar : www.beeldbankschoten.be              
                  



3.24.  HK Turninum - Deurne
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Het Volksmuseum is elke zaterdag en zondag geopend 
van 14u00 tot 17u00. 
Uitzonderingen hierop worden hieronder expliciet vermeld.

Kalender :

1 december 2012 - 10 januari 2013: Deurne Dorp / Kerstdorp

2 februari 2013: Kunstkrakers

9 maart 2013: Bruegelavond

13 april 2013: Erfgoeddag

25 mei - 2 juni 2013: Week van de Begraafplaatsen

8 september 2013: Open Monumentendag

Turninum Volksmuseum Deurne werkt voor deze activiteiten nauw 
samen met de Cultuurraad Deurne, het Cultureel Centrum Deurne en 
MaS-erfgoedcel antwerpen.



3.25.  HK ‘Eugeen Goeyvaerts’ - Lint
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Heemkundige Kring

‘Eugeen Goeyvaerts’
v.z.w.

IJzerenweg 66
2547 Lint

GEMEENTEPARK LINT
HEEMMUSEA

‘DEN aKER’, ‘DE ROSKaM’ EN ‘DE PLOEG’ en uitgebreide kruidentuin

In 2013 van 13 tot 18 uur geopend op:

zondag 3 februari 

zondag 14 april 

en nadien elke tweede zondag van mei

tot en met oktober.

zondag 26 mei (Parkdag) zijn het 

Heemcafé en kruidentuin ook geopend.
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Heemkundige Kring 
 

Eugeen Goeyvaerts Lint 
 
 
 
 

Programma 2013 
 

 
Zondag 3 februari: Rijk of arm, 
met Lichtmis houdt het vrouwke 
haar panneke warm. Heemcafé 
open van 13u tot 18u. 
Pannenkoeken verkrijgbaar. 
 
 
 
Dinsdag 19 maart: deelname aan 
de 11de Nacht van de 
Geschiedenis. Bijeenkomst aan de Oranjerie in het gemeentepark om 
19.30u. Iedereen welkom. 

 
Zondag 14 april: van 13u tot 18u opendeurdag 
van het museum, de heem-, kruiden- en 
moestuin. Speciale tentoonstelling over 
speelgoed. 
 
Zondag 12 mei: van 13u tot 18u opendeurdag 
van het museum, de heem-, kruiden- en 
moestuin. Speciale tentoonstelling over 
speelgoed. 
 
Zondag 26 mei: van 13u tot 18u deelname aan 

de Parkdag. Heemcafé en tuinen open voor het publiek. Randanimatie 
in en rond de Oranjerie 
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Zondag 9 juni: van 13u tot 18u opendeurdag van het museum, de 
heem-, kruiden- en moestuin. Deelname aan de heemkundezondagen 
van de Gouw met een bijzondere tentoonstelling: ‘Lintse kermissen in 
beeld’ en de mogelijkheid om deel te nemen aan de struifvogel, het 
hoefijzerwerpen, het koppensnellen en de vogelpik. 
 
Zondag 14 juli: van 13u tot 18u opendeurdag van het museum, de 
heem-, kruiden- en moestuin. Bijzondere tentoonstelling met als 
thema: ‘Lintse kermissen in beeld’. Tevens de mogelijkheid om deel 
te nemen aan het struifvogelschieten. 
Zondag 11 augustus: van 13u tot 18u opendeurdag van het museum, 
de heem-, kruiden- en moestuin. Bijzondere tentoonstelling met als 
thema: ‘Lintse kermissen in beeld’. Tevens de mogelijkheid om deel 
te nemen aan het struifvogelschieten. 
 
Zondag 8 september: van 13u tot 18u opendeurdag van het museum, 
de heem-, kruiden- en moestuin. Bijzondere tentoonstelling met als 
thema: Lint in beeld aan de hand van oude postkaarten. 

 
Zondag 13 oktober: van 13u tot 18u opendeurdag van het museum, de 
heem-, kruiden- en moestuin. Bijzondere tentoonstelling met als 
thema: Lint in beeld aan de hand van oude postkaarten. 
 



37

Onze kruidentuin heeft reeds bekendheid gekregen tot ver buiten de 
grenzen van de provincie. Ook dit jaar geeft onze meesterherboriste 
een cursus rond kruidenbereidingen. De eerste avond gaat door op 
vrijdag 18 januari. Inschrijven kan via mail: martine.ongena@telenet.be  
Inschrijvingen zijn wel beperkt. Deelnemers krijgen een syllabus en 
gaan ook praktisch te werk. 
 
Buiten de opendeurdagen zijn groepsbezoeken mogelijk op afspraak. 
Voor een bezoek: neem contact via: guido.beyens@telenet.be  
 

Zoekertjes 
 
Wie kent dit voorwerp? Waarvoor dient dit? 

 
Gr
aa
g 
u
w 
an
tw

oord naar de secretaris: guy.verheyen1@skynet.be 
 

Onze ordinaal is gesneuveld. Is er een kring die 
er een kan missen? Bij voorbaat dank. Neem 
contact op met guy.verheyen1@skynet.be 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



het Zoerselbos  Wandelingen

Wandeling 1 - Rond het heiblok  KNOOPPUNTEN: 20-48-42-19-20

2,6 km - 1,1 km verhard - 1,5 km niet verhard
We vertrekken aan het knooppunt 20 gelegen bij het boshuisje en het 
bezoekerscentrum. We volgen de weg in noordelijke richting, naar knooppunt 
48. Dit is de Grensweg, de oude grens tussen Zoersel-Westmalle en Halle. 
Het was tevens de westgrens van het domein Hooidonk dat de paters 
Bernardijnen van Hemiksem bezaten van 1233 tot 1795. Links van ons ligt het 
erkende natuurreservaat Het Heiblok dat beheerd wordt door de Vrienden van 
het Boshuisje en het Zoerselbos i.s.m. Natuurpunt. Vanaf knooppunt 48 volgen 
we naar links een klein stukje van de Berkemei. Deze straat dankt zijn naam aan de herberg 
‘De Berkemei’ die zich in deze straat bevond. Berkemei betekent “bundel jonge berkentakken”. Deze 
werden aan de gevel aangebracht om te melden dat er een nieuw vat bier was aangestoken. We draaien 
links af de Schegelbaan in. Deze is genoemd naar het Zandhovense gehucht “Het Schegel”. Deze baan 
vormde de verbinding tussen Zandhoven en Brecht. Tot in de jaren ’60 was ze onverhard. Op de kruising 
van de Schegelbaan en de Peggerstraat (knooppunt 19) ligt de herberg “In de wandeling”. Deze herberg 
dateert uit de tweede helft van de 19e eeuw. De toenmalige eigenaar Ivo Van den Bulck (bijgenaamd 
Janneke Ivo) was veekoopman. In het dialect is dit een “pegger”, vandaar de naam Peggerstraat. Nu is “In 
de wandeling” een horecazaak waar spijs en drank in allerlei vormen geserveerd worden. Links volgen 
we het pad langs de parking van het Zoerselbos. We slaan op tijd linksaf en via een klein bospaadje 
komen we opnieuw uit aan het bezoekerscentrum en het Boshuisje, 
twee van de drie boswachterswoningen die het Zoerselbos vroeger rijk was. 

Wandeling 2 - Boshuiswandeling   
KNOOPPUNTEN: 20 - 41 - 24 - 25 - 23 - 22 - 30 - 21 - 48 - 20
5,8 km waarvan 0,6 km verhard • Variante voor kinderwagens en rolstoelen: 20 - 41 - 25 - 23 - 
22 - 53 - 33 - 30 - 21 - 48 - 42 - 19 - 20
6,3 km over verhard wandelpad (4,6 km) en verharde wegen (1,7 km)

We vertrekken aan het knooppunt 20 gelegen bij het boshuisje en het bezoekerscentrum.  Het Boshuisje 
is een voormalige boswachterswoning die gebouwd werd kort na 1800.  Kort na de eerste wereldoorlog 
werd het bekend als het huisje van de Loteling uit de gelijknamige roman van Hendrik Conscience. 
De loteling was wel geen bestaand figuur, maar vast staat dat Conscience zijn fictief verhaal in het 
Boshuisje situeerde.
Bij het begin van de wandeling steken we de Tappelbeek over. Deze loopt van noord tot zuid door het 
Zoerselbos. De spui die we oversteken diende om de Hooidonkse Beemden te bevloeien en zodoende 
een hogere hooiopbrengst te bekomen. 100 meter verder zien we links onder bos de oude visvijvers 
die door de paters Bernardijnen tijdens de 18e eeuw aangelegd werden. Aan knooppunt 25, draaien we 
links af en lopen langsheen de verkaveling “Ten Bos”. Deze ligt midden in het Zoerselbos en werd 
gerealiseerd op het einde van de jaren’60 van de vorige eeuw. Het was de bedoeling het hele Zoerselbos 
op dezelfde manier te verkavelen.
Knooppunt 23 ligt op de Antwerpse Dreef. Deze verbond het Zoerselhof, de residentie van de Paters 
bernardijnen, met de steenweg Antwerpen-Turnhout te Sint-Antonius. Aan knooppunt 22 komen we in 
het Schriekbos. Hier gebeurde de eerste grote dennenaanplant in de Kempen (1718). Het was de 
bedoeling de hele Schriekheide om te zetten in naaldbos. De paters konden slechts 70 ha realiseren. 
De Franse Revolutie maakte een einde aan hun plannen.
Via knooppunten 30, 21 en 48 komen we op de oude grens tussen Westmalle-Zoersel  en Halle. 

3.26.  Themakring Vrienden Zoerselbos
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Wandeling 3 - Hooidonkboswandeling  
KNOOPPUNTEN:
20 - 41 - 25 - 52 - 51 - 40 - 44 - 46 - 45 - 29 - 23 - 22 - 30 - 21 - 48 - 20
10,1 km waarvan 1,4 km verhard

Deze wandeling loopt grotendeels door het oude Hooidonkbos, dat de 
oude oorspronkelijke kern was van het domein van de 
Sint-Bernardsabdij. Bij knooppunt 20 waar we vertrekken staan 2 van 
de 3 boswachterswoningen die het Zoerselbos rijk was, namelijk het 
Boshuisje en het huidige bezoekerscentrum Zoerselbos. Het Klein 
Boshuis of het Boshuisje is alom gekend als herberg en lokalisatie van 
de roman “de Loteling” van Hendrik Conscience.  We volgen het 
Bosstraatje en de Halse Dreef richting verkaveling “Ten Bos”. Deze ligt 
midden in het Zoerselbos en werd gerealiseerd in de jaren ’60 van de 
vorige eeuw. Vanaf knooppunt 25 lopen we verder langs de 
Zoerselbosdreef richting knooppunt 52. Hier staat het Groot Boshuis 
dat dateert van 1828. Vandaar gaat het rechtsaf, langs knooppunt 51 
en 40, door het Voorste Bos dat een deel is van het Hooidonkbos. 
We kruisen opnieuw de Zoerselbosdreef en komen via knooppunt 44 
aan de ingang van het Zoerselhof. Dit gebouw dateert van 1790 en 
was het verblijf van de pater provisor van de Sint-Bernardsabdij die de 
goederen die de abdij hier bezat(ca. 800ha)  beheerder. We lopen verder door het Gemeentebos naar 
knooppunt 46. Hier staan de Voorste Hoeven die ook in eigendom van de abdij waren. De monumentale 
schuur diende gezamenlijk voor de twee boerderijen. Tussen knooppunten 45 en 29 komen we voorbij 
Huize Monnikenheide vzw. Voorbij knooppunt 29 zien we rechts een boerderij die de naam Schaapskooi 
draagt. Dit verwijst naar de schutskooi die hier in vroegere tijden dieren opving die verdwaald waren op 
de heide die destijds honderden hectaren groot was. Aan knooppunt 23 draaien we rechtsaf en via de 
Antwerpsedreef, waarop één van de vier spuien op de Tappelbeek ligt, komen we in het Schriekbos, dat 
één van de oudste dennenaanplantingen van de Kempen is.
Langs de oude grensweg die de grens vormde tussen Zoersel-Westmalle en Halle bereiken we opnieuw 
het bezoekerscentrum en het Boshuisje. 

Wandeling aanvragen  
Wanneer u eens een geleide wandeling wil maken met familie of een groep vrienden, dan 
organiseren onze gidsen dit graag voor u, mits een kleine vergoeding weliswaar.
Vraag zo’n wandeling wel tijdig aan, zo kunnen we alles goed voorbereiden en afspreken.

Wanneer je meer te weten wil komen over één van de wandelingen of wanneer je een geleide 
wandeling wil aanvragen, neem dan contact op met Will, of neem telefonisch contact op met
het bezoekerscentrum.

tel. 03/384.05.12.

meer info : zie : www.zoerselbos.be/Wandelingen
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Quiz Het Bezemklokje

Parochiezaal Sint-Pietershoek - 20 jan. 2013 (enkel leden).  
Op zondag 20 januari 2013 organiseert Het Bezemklokje een gezellig samenzijn. We starten met een 
quiz en daarna wordt er net als vorig jaar – goede gewoonten veranderen we niet – een Kempische 
koffietafel geserveerd. Dit ontspannende evenement vindt plaats in de Parochiezaal Sint-Pietershoek, 
Schoolstraat 1 (hoek met de Baron du Fourstraat) en start om 15.00 u. Er is parkeergelegenheid.
De prijs is 15 euro (quiz en eten inbegrepen), de drank is apart te betalen. 
Inschrijven kan via mail: info@hetbezemklokje.be of erika.wouters@hetbezemklokje.be. 
De inschrijving is maar definitief na storting van 15 euro per persoon op rekeningnummer 
979-1562633-65 of contante betaling bij één van de bestuursleden en dit vóór 9 januari 2013.
Schrijf nu reeds in voor deze namiddag, plaatsen zijn beperkt! 

Activiteiten uit het verleden van onze Heemkundekring.

   
Op onze webstek vindt u een overzicht van de voorbije activiteiten : 
www.hetbezemklokje.be
Indien er een verslag van deze activiteit beschikbaar is, kan u naar ons archief doorklikken.

3.27.  HK ‘t Bezemklokje - Turnhout



3.28.  HK Rumesta - Rumst
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KALENDER RUMESTA 2013 
 
Donderdag 3 januari  Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 

Maandag 7 januari  Op afspraak van 9 tot 13u 

Donderdag 17 januari  Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 

Donderdag 24 januari  Geschiedkundig project WO I  van 19.30u tot 22u 

Zondag 27 januari  Beurs Begijnendijk   
Maandag 4 februari  Op afspraak van 9 tot 13u 

Donderdag 7 februari  Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 

Donderdag 21 februari  Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u  

Maandag 4 maart  Op afspraak van 9 tot 13u 

Donderdag 7 maart  Rumesta-avond van 19.30u tot 22u 

Donderdag 21 maart  Rumesta-avond van 19.30u tot 22u 

Donderdag 28 maart  Geschiedkundig project WO I  van 19.30u tot 22u 

Maandag 1 april  Op afspraak van 9 tot 13u 

Donderdag 4 april  Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 

Donderdag 18 april  Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 

Donderdag 25 april  Geschiedkundig project WO I  van 19.30u tot 22u 

Donderdag 2 mei  Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 

Maandag 6 mei  Op afspraak van 9 tot 13u 

Donderdag 16 mei  Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 

Maandag 3 juni  Op afspraak van 9 tot 13u 

Donderdag 6 juni Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 

Donderdag 20 juni Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 

Donderdag 27 juni  Geschiedkundig project WO I  van 19.30u tot 22u 

Maandag 4 juli Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 

Maandag 2 september  Op afspraak van 9 tot 13u 

Donderdag 5 september Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 

Zondag 8 september  Open monumentendag   
Donderdag 19 september Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 

Donderdag 3 oktober Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 

Zaterdag 5 oktober  Open deur Rumst Jaarmarkt   
Maandag 7 oktober  Op afspraak van 9 tot 13u 

Donderdag 17 oktober Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 

Donderdag 24 oktober  Geschiedkundig project WO I  van 19.30u tot 22u 

Maandag 4 november  Op afspraak van 9 tot 13u 

Donderdag 7 november Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 

Donderdag 21 november Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 

Donderdag 28 november  Geschiedkundig project WO I  van 19.30u tot 22u 

Maandag 2 december  Op afspraak van 9 tot 13u 

Donderdag 5 december Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 

Donderdag 19 december Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 

 



3.29.  HK Klein-Brabant
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4. HKGA Mededelingen
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Lidmaatschap 2013.
Voor de onveranderde €25 biedt Heemkunde Gouw Antwerpen aan :

1.1. 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, in 2012,
en ook in 2013, elke aangesloten kring. Rechtsbijstand inbegrepen.
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4.2. Gouwtijdschrift

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

4.3. Gouwtijdingen

Maandelijks gratis digitale Gouwtijdingen : mededelingen, kringactiviteiten, weetjes.

4.4. Lidgeld

Lidgeld : €25,00 per kring

Heemkunde Gouw Antwerpen vzw
Ond.nr. : 0 408 661 097
Rek.nr. : 734-3412040-74

Voor de aangesloten verenigingen : LIDGELD 2013 = 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 2013 bedraagt, zoals voor 2009, 2010, 2011 en 2012, 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 2012!
Ik wens u en uw kring het allerbeste toe voor 2013!

Ward De Preter
penningmeester

warddepreter@hotmail.com
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4.5. Bijkomend abonnement Gouwtijdschrift

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

Heemkunde Gouw Antwerpen vzw
Ond.nr. : 0 408 661 097
Rek.nr. : 734-3412040-74

Voor de persoonlijke abonnees : aBONNEMENT 2013 = 15,00 Euro

Beste lezer,
Met het jaareinde in zicht zou ik u willen vragen om uw persoonlijk abonnement te 
hernieuwen. Het abonnementsgeld voor 2013 bedraagt, zoals voor 2009, 2010, 2011 en 
2012, 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 2013!

Ward De Preter
penningmeester

warddepreter@hotmail.com
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4.6. Webstek Heemkunde Gouw Antwerpen

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

De webstek van Heemkunde Gouw Antwerpen is 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)
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4.7. 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 februari 2013: 

 mededelen ten laatste in de laatste week van januari 2013.

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

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

raadplegen om dan gegevens te gaan plukken.

Bij voorbaat dank voor de vrijwillige medewerking.

4.8. Gouwtijdingen

Deze worden nu digitaal toegestuurd.

Gezien de groeiende omvang van de mededelingen en de daarmee samengaande

zware bestanden, stellen sommige leden volgende vraag : 

Is het niet voldoende dat de Gouwtijdingen raadpleegbaar zijn op de webstek?

In dat geval kunnen de Gouwtijdingen daar geraadpleegd. 

Wat denken de kringen van HKGA hierover?

Graag uw meningen.
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6. Programma HKGA 2013

 
PROGRAMMA HKGA - Eerste halfjaar

 
1. Boek Wereldoorlog I
 (zie Gouwtijdingen augustus 1.2.)

2. Gouwdag algemene ledenvergadering
 • Datum : 23 maart 2013
 • Plaats : Poppel
 • Programma : HKGA 50jaar

3. Heemkundezondagen 
 2 - 9 - 16 juni 2013.


