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1. Boek WO I: Heemkundig bekeken.
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BERICHT AAN AL ONZE HEEMKRINGEN 
 
Volgend persbericht werd op 20 en 21 verspreid naar de pers. Het bevat een actuele strand 
van zaken met betrekking tot het in opmaak zijnde boek van de Werkgroep Hertogdom 
Brabant. Ondertussen staat de teller al wel boven de 350 bestelde exemplaren. Bestel spoedig 
als u het nog niet deed…  

 
 

INTEKENPERIODE VERLENGD WEGENS AANHOUDENDE VRAAG  
NAAR SUCCESVOL NIEUW BOEK 

 
 
 

 
‘Werkgroep Hertogdom Brabant’ presenteert opmerkelijk boek over Eerste Wereldoorlog.  
 
Aartselaar, ’s Hertogenbosch, Wespelaar – Meer dan anderhalf jaar geleden startten drie 
provinciale heemkundekoepels, te weten Heemkunde Vlaams-Brabant, Brabants Heem en 
Heemkunde Gouw Antwerpen, onder impuls van laatstgenoemde een nieuw 
grensoverschrijdend samenwerkingsverband op, dat de naam meekreeg van ‘Werkgroep 
Hertogdom Brabant’.  
Hun eerste project omvat de gezamenlijke uitgave van een boek met korte verhalen van meer 
dan 80 auteurs over het dagelijks leven in de Eerste Wereldoorlog, onder de titel:  

“Met ons gaat alles goed.  – ‘De Groote Oorlog’ 
in het klein” 

Dit boek bevat een compilatie van waar gebeurde, persoonlijke verhalen, 89 in totaal, vaak 
plaatselijk of uit familieverband bekend, gebundeld in een bijzondere publicatie, waarin vele 
heemkundekringen aan beide zijden van de Belgisch-Nederlandse grens hun mooiste en 
boeiendste verhalen hebben te boek gesteld. Dit werk van ongeveer 400 blz. in 
vierkleurendruk, met vele afbeeldingen in zwart-wit, sepia of kleur, handelt nu eens niet over 
de oorlog aan het IJzerfront, maar tekent het lot van gewone mensen in oorlogstijd aan beide 
zijden van de grens, gescheiden door de lugubere ‘dodendraad’. Wat beleefden de Belgische 
vluchtelingen die in 1914 Noord-Brabant massaal overspoelden? Hoe verliep – na de 
terugkeer – het dagelijks leven in 14-18? Wat doorstonden de ontheemden, de gegijzelden, de 
krijgsgevangenen? Allemaal levensechte, waar gebeurde, korte verhalen uit het rijke erfgoed 
dat bewaard blijft in honderden heemkundige kringen. De drie betrokken provincies 
ondersteunen dit grensverleggend initiatief met projectsubsidies.  
 
Het vooraf intekenen kent een geweldige start. 
Het vooraf intekenen op het boek werd gestart op 17 juli. Eindredacteur René Beyst vertelt 
ons het volgende. “Niettegenstaande we volop in de vakantieperiode zitten, zijn er – amper 
vier weken later – al meer dan 300 boeken besteld. En elke dag komen er bestellingen bij. De 
originele folders geven aan dat vooraf intekenen aan gereduceerde prijs kan tot en met 31 
augustus. Op vraag van vele heemkringen, die eind augustus of begin september nog een 
tijdschrift of nieuwsbrief naar hun leden toe uitgeven, hebben we het vooraf intekenen aan 
gereduceerde prijs voor leden via deze heemkringen verlengd tot 15 september. Deze eerste 
verkoopcijfers tonen aan dat het boek erg in trek is en dat we een succesvolle uitgave mogen 
verwachten.” 
 
Presentatie op zaterdag 9 november te Hoogstraten. 
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De opmaak van het boek is zo goed als beëindigd en de druk volgt in september/oktober. De 
officiële presentatie van dit begeerde boek vindt plaats op zaterdag 9 november in de 
namiddag tussen 15.00 en 17.00 uur te Hoogstraten als een onderdeel van de ‘Dag van de 
Brabantse Volkscultuur’.  
 
Vooraf intekenen per provincie.  
De bestelling, betaling en de uiteindelijke levering wordt per provincie opgevolgd. Men kan 
intekenen aan de gereduceerde prijs van 19,50 euro per boek, indien men het boek zelf komt 
ophalen tijdens de presentatie op 9 november in de namiddag. Of aan 23,50 euro, indien men 
het boek thuis wil afgeleverd zien. Na 15 september is het boek enkel nog verkrijgbaar aan de 
prijs van 25 euro (verzendingskost niet inbegrepen).  
Voor de provincies Antwerpen en Oost- en West-Vlaanderen kan men het boek bestellen bij 
René Beyst, Kapellestraat 119B1, 2630 Aartselaar (e-post: rene.beyst@scarlet.be). Voor de 
provincie Vlaams-Brabant of het Brussels Gewest kan men het boek bestellen bij Monique 
Meys, Kammestraat 6 bus 7, 3071 Erps-Kwerps (e-post: monique.meys@telenet.be). Voor 
Nederland kan men het boek bestellen bij Brabants Heem, Postbus 1203, 5200 BG ’s-
Hertogenbosch. (e-post: intekenen@erfgoedbrabant.nl).  
Meer inlichtingen bij: René Beyst 03 887 71 06.  
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INHOUDSTAFEL 
 

 
A. Voorwoord (Ludo Helsen) 

 

B. Algemene inleiding 

 

C. De verhalen, thematisch gerangschikt 

1. Duitse inval 
1. “Het is oorlog... Hoera!” – Een aparte invalshoek uit Edegem 
en Mortsel (André Mens) 
2. Louise Vander Velpen uit Hoegaarden en haar oorlogsdagboek. 
(Maurice Dodion en Wasily Pedjko) 
3. De martelgang van pastoor Van Bladel van Herent en zijn 
terechtstelling te Leuven (Paulette De Coninck) 
4. Buken, in 1914 het martelaarsdorp van Midden-Brabant (Willy 
Vander Velden) 
5. De parochie van O.-L.-Vrouw-Kampenhout geterroriseerd in 
augustus 1914 (Camiel Croon) 
6. De Duitse inval en de brand van Kortenberg in 1914 (Chris 
Borgions) 
7. De brand van de windmolen van Curegem te Erps en de 
dooibarelen te Kwerps of  ... de verschrikkelijke dagen van 13 
en 14 september 1914 te Erps-Kwerps (Monique Meys) 
8. Terreur in augustus en september 1914 te Merchtem, een dorp 
gelegen tussen twee vijandelijke legers. 
 (Raf Asselman) 
9. Gerard Walschap en pastoor Abbeloos over de gevechten in 
Londerzeel-Hei in september 1914 (Dr. Jaak Ockeley) 
10. “La guerre est déclarée...” – verslag uit Onze-Lieve -
Vrouw-Waver (Mario Baeck) 
11. “De Duitsers zijn daar!” – De inval te Herselt (Karel 
Eyckmans) 
12. Drama op de grens van Westerlo en Zammel (Jef Thys) 
13. De korte weerstand in het fort van Oelegem: slechts een 
facet uit een lange, ellendige oorlog (Walter Van der Avert)  
14. De Eerste Wereldoorlog in Oud-Turnhout (Ludo 
Vanwuytswinkel) 
15. Udenhout, het Dorp van de Goede God (Kees Van Kempen) 
16. De vesting Willemstad verdedigt zich (Theo Noordermeer †) 
17. Fragmenten uit Sprundel (Wim Vergouwen) 
18. Verhalen uit Hoeven: de inkwartiering (Cees Van Caulil en 
Lia Uitdehaag - De Rooij) 
 
2. Gijzelaars  
19. De pastoor, de onderpastoor en de koster van Steenokkerzeel 
in 1914 als gijzelaars naar Sennelager gestuurd (Paul Degraeve) 



8

20. De Burgerwachters van Tervuren werden de Bannelingen van 
Soltau (Piet Ruttens) 
 
3.Vluchten 
21. Het dagelijks leven in Rotselaar, Wezemaal en Werchter of… 
de massale vlucht… (Christine Staes) 
22. Een mysterieuze familiefoto ontraadseld te Aartselaar (René 
Beyst) 
23. Al zwemmend van de Antwerpse Polders naar vrij Nederland 
(Hugo Vermeiren) 
24. Belgische kunst in ballingschap – Een bijdrage uit 
Antwerpen (Alex Elaut) 
25. Oorlogscorrespondentie tussen 1917/1918 tussen Nunspeet en 
Berchem (Gaston Van Bulck) 
26.Het liedjesschrift van Louisa Faes - Borgerhout, Schoten en 
Essen (Gaston Van Bulck) 
27. Gasthuiszusters en weeskinderen uit Bornem op de vlucht 
(Gert Van Kerckhoven en René Beyst) 
28. Geïnterneerd uit Hoboken in het kamp van Harderwijk (Johnny 
Driesen) 
29. Kapelse domeinopzichter op de vlucht (Jan Ingelbrecht) 
30. Wat oorlogscorrespondentie uit Niel ons leert over Dalfsen 
en Nunspeet (Victor van Dyck) 
31. Kunstenaar Alfred Ost in Nederland (Gaston Van Bulck) 
32. Het vluchtoord Uden (Pierre Van Diepenbeek) 
33. Het vreemdelingenbeleid van de gemeente Tilburg (Kim 
Nagtzaam) 
34. De Belgische school van Waspik (Leon Baaten) 
35. Brabantse gastvrijheid in Roosendaal (Mark Hagenaars) 
36. De eerste Belgische vluchtelingen komen naar Fijnaart en 
Heijningen (Frans Sneep) 
37. Belgische vluchtelingen in Hoeven (Stan Van Nispen) 
38. Kommer en kwel in Dongen (Martin De Ruyter †) 
39. Dankbare vluchtelingen, Aarle-Rixtel en Lieshout 1914-1918 
(Harrie Löring, Martin Philipsen en Harrie Lamers) 
40. Baarle-Hertog-Nassau: vier jaren vrij (Herman Janssen) 
41. “Spelen voor drie”: Beek en Donk gedurende de Eerste 
Wereldoorlog (Martin Philipsen) 
42. ‘De Maurice’en zijn gezin in Drunen (Leo Sikkers) 
43. Bergen op Zoom en de Belgische vluchtelingen (Eric Goossen) 
44. Het interneringskamp in Budel-Dorplein (Harrie Jaspers) 
45. Leuvense vluchtelingen in 's-Hertogenbosch (Henk Van der 
Linden) 
46. Opmerkelijke vluchtelingen en bezoek van koningin 
Wilhelmina te Ooster-hout (Jan Schulten) 
47. Sjowke en Toke Verheyen en de draden des doods (Tom Tacken) 
48. De vlucht van Menen naar Melsbroek of ... het avontuur van 
Aimé Libbrecht. (Walter Sevenants) 
49. Sjef den Bels en de Belse Fien in Rijen (John Aarts) 
 
4. Krijgsgevangenen en ondergedoken soldaten 
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50. Twee krijgsgevangenen in Duitsland: Emiel Van Tilt uit 
Erps-Kwerps en Ernest Claes uit Zichem (Maria Rütten) 
51. Remi Van de Sande uit Haacht ontsnapt uit Duitse 
krijgsgevangenkampen (Gust Vandegoor) 
52. Twee zogezegde deserteurs van Namen waren echte patriotten  
... of de echte verhalen van Guillaume Belis uit Everberg en 
Karel Van Kelf uit Meerbeek (Roger Mollie) 
53. Vlaams amateurtoneel en 11-juli vieringen in 
krijgsgevangenschap – Een verhaal uit Aartselaar en Boom (René 
Beyst) 
54. "Onze vader uit Beerse is voor vaderland en plicht 
gekerkerd" (Elza Doemen) 
 
5. Collaboratie 
55. De hulpverlening als strijdterrein tijdens de Eerste 
Wereldoorlog. Met Sint-Martens-Bodegem als voorbeeld (Dr. Luc 
Vandeweyer)  
 
6. Verzet 
56. De Personal-Ausweis, het Meldeamt, de fotografie en het 
verzet tegen de Duitse bezetting in Kortenberg, Erps-Kwerps en 
Meerbeek ( Dr. Henri Vannoppen) 
57. Winksele-Delle, de parochie van pastoor en Engels spion 
Felix Moons (Jozef Hamels en Willy Vander Velden) 
58.De terechtstelling van vader en zoon Smeesters uit Landen, 
leden van het spionagenet Cereal Company (Georges Wemans) 
59. Het militair zendstation in Baarle-Hertog (Herman Janssen 
en Jef van Tilburg) 
 
7.  Dagelijks leven 
60. Het noodgeld uitgegeven door het gemeentebestuur van Herent 
(Hugo Van Houdt) 
61. De hippodroom te Groenendaal onder Hoeilaart, de melkerij 
van 'La Goutte de Lait' en het ontmijningsdepot van 1918 
(Maurits Derom) 
62. De vuurmolen van Overijse (Piet Van San) 
63. Een verhaal uit Brussel van koper, wol en smokkel (Pierre 
Angelroth) 
64. De Duitse inval en de armoede in Meerbeek (Paula Lelong)  
65. Strijland onder Gooik, een gehucht van Duitse soldaten en 
Belgische smokkelaars (Frans Peetermans) 
66. Duitse deserteurs, rooftochten, avondklok, verboden 
etenswaren en opstandige Duitse soldatenraden in Sint-Martens-
Bodegem (Roger Verlie) 
67. Duiven in Brussel en Vlaams-Brabant (Wim van der Elst) 
68. Voor een dozijn haringen naar het Kriegsgericht – Verhaal 
uit de Antwerpse Polders (Hugo Vermeiren) 
69. Schelmenstreken van de Rosse van Deurne (LudoPeeters) 
70. Hoe burgemeester Verlinden van Ramsel tijdens de Eerste 
Wereldoorlog zijn burgers hielp pluimen, maar toch een goede 
Belg bleef (Karel Eyckmans) 
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71. "Zoodra de oorlog verklaard was..." – Een verslag uit 
Rijmenam (Luc Van Geel, J. Truyts en A. Van Diest) 
72. Een klein verhaal uit de Groote Oorlog tussen Opdorp en 
Sint-Amands (Karel Van den Bossche) 
73. Het leven met 'de moeffen' te St.-Job -in-'t Goor (Maria 
Van Uffel) 
74. Een Brief aan Sinterklaas uit Borgerhout (Frans Janssens) 
75. Mobilisatie en inkwartiering in Gilze-Rijen (Jan de Vet) 
76. Goirle en de mobilisatie (Hub Hermans) 
77. Een Friese Dominee naar de troepen in Alphen (Peter F. 
Dillingh) 
78. Inkwartiering in Maarheeze (Jacques Praats)  
79. Smokkelen langs de grens (Paul Spapens) 
80. Hoevense verhalen: het eerste vliegtuig te Hoeven en hoe 
Frank de Hoevense boer te grazen nam (Rieni Voermans en Cees 
Van Caulil) 
81. De Spaanse griep in Huldenberg (Jean-Marie Elen) 
82. Strikte neutraliteit en Spaanse griep in Reusel (Dré van de 
Voort †) 
83. Sint-Fredegangus, uitzonderlijke beschermheilige tegen de 
Spaanse griep te Deurne (Gaston Van Bulck) 
84. Spaanse griep in de landloperskolonie van Merksplas (Karel 
Goovaerts) 
85. Het Roozendaalse Oorlogsdagboek van Jacobus van der Veken  
 
8. Herdenkingscultuur 
86. Heimwee deed zijn hart verlangen... een verhaal uit Heist-
op-den-Berg (André Geens) 
87. Het militair kerkhof van Veltem-Beisem (Guy Saelemaekers) 
88. Holsbeekse militaire graven uit de Eerste Wereldoorlog 
(Ir.Rudy Janssens) 
89. Een merkaardige sigarenbandencollectie  (René Konings) 
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2. Heemkunde Gouw Antwerpen lééft
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2. Heemkunde Gouw Antwerpen lééft

2.1. HK Amalia van Solms - Baarle-Hertog

Datum Vanaf Tot Gebeurtenis Opmerking

   2013

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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2.2. HK Antwerpse Polder - Lillo
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TENTOONSTELLING NICASIUS DE KEYSER (1813-1887) 
	  
In	  2013	  is	  het	  precies	  200	  jaar	  geleden	  dat	  de	  schilder	  Nicasius	  De	  Keyser	  geboren	  werd	  op	  de	  
boerderij	  van	  zijn	  ouders	  Hendrik	  De	  Keyser	  en	  Maria	  De	  Lie	  aan	  de	  Zuidhavendijk	  in	  Zandvliet.	  Deze	  
verjaardag	  wilden	  wij	  niet	  onopgemerkt	  laten	  voorbijgaan	  en	  daarom	  heeft	  onze	  jaarlijkse	  
thematentoonstelling	  in	  2013	  deze	  schilder	  als	  onderwerp.	  
	  
Nicasius	  groeide	  op	  in	  een	  zeer	  rustige	  landelijke	  omgeving,	  waar	  hij	  op	  zeer	  jonge	  leeftijd	  al	  blijk	  gaf	  
van	  over	  talent	  te	  beschikken.	  	  Een	  Antwerps	  schilder	  die	  op	  bezoek	  kwam	  bij	  zijn	  familie	  in	  Zandvliet	  
merkte	  dit	  talent	  op	  en	  zorgde	  ervoor	  dat	  Nicasius	  aan	  de	  Antwerpse	  Academie	  kon	  gaan	  studeren,	  
waar	  hij	  veel	  later	  nog	  jarenlang	  directeur	  van	  zou	  worden.	  	  	  
	  
Al	  voor	  zijn	  18de	  kon	  de	  jonge	  schilder	  leven	  van	  de	  opbrengst	  van	  zijn	  schilderijen	  en	  spoedig	  werd	  
hij	  een	  zeer	  bekende	  schilder,	  niet	  alleen	  in	  eigen	  land	  maar	  ook	  ver	  daarbuiten.	  Hij	  is	  vooral	  bekend	  
gebleven	  door	  een	  aantal	  monumentale	  doeken	  die	  een	  impressie	  bieden	  van	  historische	  veldslagen,	  
door	  zijn	  enorme	  schilderingen	  op	  de	  muren	  van	  de	  vestibule	  van	  het	  museum	  van	  Schone	  Kunsten	  
in	  Antwerpen	  en	  door	  zijn	  vele	  portretten,	  waaronder	  ook	  vele	  van	  koningen,	  prinsen	  en	  andere	  
adellijke	  figuren	  aan	  de	  hoven	  van	  diverse	  Europese	  vorstenhuizen.	  	  Hij	  overleed	  in	  1887	  in	  
Antwerpen,	  waar	  zijn	  begrafenisplechtigheid	  tot	  een	  zelden	  geziene	  volkstoeloop	  leidde.	  Hij	  ligt	  
begraven	  in	  zijn	  geboortedorp	  Zandvliet.	  Meer	  info	  op	  http://www.polderheemkring.be.	  	  
	  
	  
De	  tentoonstelling	  is	  te	  bezoeken	  op	  elke	  zon-‐	  en	  feestdag	  van	  31	  maart	  tot	  29	  september	  2013	  in	  
het	  Poldermuseum,	  Tolhuisstraat	  10-‐16	  in	  Lillo-‐Fort.	  Openinguren:	  14.00-‐18.00.	  Groepsbezoeken	  
buiten	  de	  openingsuren	  mogelijk	  na	  afspraak	  (http://www.poldermuseum-‐lillo.be).	  	  
	  



15

2.3. HK Hobuechen 1135 - Hoboken

Maandag 2 september 2013 : 19.30 uur

Algemene Vergadering

Voordracht en tentoonstelling door Marwan Hasan en Cynthia Bertels

Zondag 15 en maandag 16 september 2013

Jaarmarkttentoonstelling in de OLV-Kerk aan de Kioskplaats

‘De industrie in Hoboken tussen 1873 en 1914’

Maandag 2 december 2013 : 19.30 uur

Algemene Vergadering

Lezing door Gilbert Van Ael :

‘Belang van natuurelementen in de volkskunde’

Sinds het ontstaan van de mens boezemde de hem omringende wereld
ontzag maar ook angst  in.

Mythes ontstonden uit de elementen die de mens om zich waarnam.
Heel veel daarvan maakte deel uit van de natuur.

Zo stonden bomen symbool voor kracht en streven naar het hogere.
Het bos daarentegen, zeker ’s nachts, kon angst teweegbrengen.
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2.4.  Themakring Centrum voor Molinologie -  
 Sint-Amands

Kerkstraat 3 • 2890 Sint-Amands a/d Schelde

www.molenmuseum.be

Molenmuseum - Centrum voor Molinologie

Programma 2013

Museumjaar 2013.
We voorzien een geschakeerd programma :
 

1. Tentoonstelling : “Schuttersgilden en de molen”.
 Tot en met 2 september 2013

 

2. Ter gelegenheid van Openmonumentendag 8 september 2013 :
 Tentoonstelling : “Luister van de molen”.
 Tot en met 15 december 2013

Hartelijk uitgenodigd en tot dan!
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2.5.  HK Aartselaar
 

PROGRAMMA 
A A R T S E L A A R 

 
“reuzenfeest” 

van 10 tot 18 uur 
MOLEN VAN ‘T HEIKEN 

 
 

volledig programma binnenin deze folder 
 

meer informatie en inschrijvingen via cultuur@aartselaar of tel. 03/877 28 75  
of via de balie van het cultureel centrum tot vrijdag 6 september 

 
 

alle activiteiten worden gratis aangeboden door het gemeentebestuur 
iedereen is van harte welkom ! 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reus Molenaar, in 1979 gemaakt  
door Georges Blommaert  
en 2 jaar later schielijk verongelukt 
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14.00-17.00u 
-  Workshop poppen maken – m.m.v. Theater Tieret 

In de knutseltent maak je onder begeleiding een leuke handpop die je mee 
naar huis mag nemen.  
Breng dus best een draagtas mee als je met de fiets bent. 
Deelnemen kan vanaf 6 jaar mits vooraf in te schrijven op de cultuurdienst 
(tot vrijdag 6/9)- tel. 03/877 28 75 of via cultuur@aartselaar.be 
 
 
 
 

Lokatie Heemkundige Kring, Carillolei 5  
“Architectuurfietsroute”, 5 km 
14.00u vertrek parking Heemkundige Kring – aankomst : Heimolen 
 

 
 
 
 
 

 
Sgraffito aangebracht op de gevel  
van één van de‘brouwershuizen’ van Aartselaar 
 

 
Een ander succesnummer van één van vorige edities was de architectuurfietsroute.  
René Beyst, voorzitter van de Heemkundige Kring, is je gids en informeert je graag bij een tiental stopplaatsen over ‘de kleine 
root’, de vlinderdaken, de brouwershuizen en andere weetjes.  
Bij voldoende belangstelling wordt een extra fietstocht ingelast – Een gedetailleerde brochure is de dag zelf beschikbaar. 
Graag op voorhand inschrijven bij René Beyst :tel. 03/887 71 06 -rene.beyst@scarlet.be of via de cultuurdienst, 
cultuur@aartselaar.be; tel. 03/877 28 75 voor 6 september. 
 

 
maandag 9 september – 20.00u 
locatie : lokalen Heemkundige Kring, Carillolei    
(parking via Leon Gilliotlaan) 

‘Reuzenlezing’ door prof. dr. Em. Stefaan Top 
 
Op maandag 9 september zetten we ons ‘reuzenparcours’ in de lokalen van de 
Heemkundige Kring nog even verder met een lezing over reuzen. 
 
Professor dr. Em. Stefaan Top, dè autoriteit op het gebied van volkskunde in 
Vlaanderen komt ons wegwijs maken over de reuzencultuur. Reuzen zijn weer 
‘in’, denk maar aan de 300ste verjaardag van de reuskes van Borgerhout en de 
grote stoet die ermee gepaard ging. 
 
Waarom bestaan reuzen al zo lang en in zoveel culturen en waar komen ze 
vandaan? 
 
Voor deze lezing ook graag op voorhand inschrijven op de cultuurdienst tel. 03/877 28 75 (kantooruren),  
via cultuur@aartselaar.be of bij René Beyst :tel. 03/887 71 06 - rene.beyst@scarlet.be 
 



19

 

zondag 8 september 2013 
locatie : Molen van ‘t Heiken 
van 10 tot 18 uur 
 

Volgend jaar is het gemeentebestuur 50 jaar eigenaar van de 
Heimolen, een reuzeprestatie! 

Daarom zetten we de Heimolen t.g.v. 25 jaar Open 
Monumentendag extra in de kijker met verschillende 

“reuzenactiviteiten”. 
 

Reuzen zijn als molens : bakens in het landschap.  
Ze spreken tot de verbeelding en bieden dan ook 
inspiratie tot heel wat verhalen waar jong en oud 
zich kunnen in vinden. 
 
Op 8 september geven we de aftrap van een 
‘reuzenjaar’ met als uiteindelijk doel reus 
Molenaar terug uit z’n as te zien herrijzen. 
 

10.00u – 18.00u  
-  Doorlopend demonstraties van de molenaars 
 
-  Tentoonstelling in de molen van de oorspronkelijke tekeningen, foto’s en filmpjes van reus Molenaar en andere 

reuzen. 
 
-  Tentoonstelling van de reuzen Lange Wapper van Wilrijk en De Slijkschepper van Berchem.  
 
- Knutseltent : we maken een ‘reuzentrekpop’ of een mini-reusje, een vliegertje of een windmolentje 

 (vanaf 3 jaar). Breng dus best een draagtas mee als je met de fiets bent. 
 

- Voorstelling van ‘Molenwieken’, een infoboekje voor de jeugd over de Heimolen. 
 
- Lancering van een werkgroep ‘een nieuwe reus voor Aartselaar’ 

 
 

vanaf 13.00u  
- Optreden : Leden van de volkse groep DeRuPel zingen  

reuzen- en molenliederen en brengen een snijdersbank 
voor de kleinsten mee. 
 

- theatergezelschap FroeFroe speelt ‘Aangespoeld’, een 
luchtige, straattheatervoorstelling voor klein en groot 
over een reus die de weg kwijt is en wat er dan 
gebeurt…. 
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        Aartselaar, 10 augustus 2013. 
 
 
Beste Leden en Sympathisanten, 
 
 
Graag willen wij u onze eerstvolgende activiteiten presenteren want we vliegen er na de 
vakantie meteen volop in! 

 
Met de jaarmarkt op dinsdag 27 augustus 2013 staan we vanaf 10.00 uur tot 19.00 uur 
paraat in ons lokaal om u als kermisgasten nostalgisch te verwennen in onze 
gelegenheidsherberg “De Dry Hoefyzers”. Traditioneel kunt u hier op die dag genieten van de 
specialiteiten van het huis: krieken op jenever, de bekende ‘wittekes’ en de pekelharing met 
witte bonen, naast ons gebruikelijk drankenassortiment.  
In de namiddag kan er om 14.30 uur ingeschreven worden voor het Kallekeschiettornooi. Een 
tornooi dat dit jaar spannend kan zijn, want de strijd voor het verwerven van de nieuwe 
wisselbeker is al een paar jaar hard aan de gang. Het is best mogelijk dat hij dit jaar definitief 
verworven wordt. Aan u de uitdaging om hier als deelnemer mee tegen aan te gaan…. 

 
In een bijlage nodigen wij u ook meteen uit voor een “Reuze[n]” Open Monumentendag in 
samenwerking met de Aartselaarse cultuurdienst op zondag 8 en maandagavond 9 september.  
Wij staan zondag borg voor een heemkundige “architectuurfietsroute” doorheen onze 
gemeente en maandagavond volgt een “Reuzenlezing” door prof. Dr. Em. Stefaan Top in ons 
lokaal. Voor deze beide – dankzij gemeentelijke ondersteuning gratis gehouden - activiteiten, 
is (vlugge) reservatie beslist noodzakelijk. Aan de molen van ’t Heiken vult de cultuurdienst 
het programma reuze aan.  

 
Een tweede bijlage meldt de uitgave van een bijzondere, grensoverschrijdende publicatie, met 
meer dan 80 auteurs, van dewelke onze dynamische voorzitter de eindredactie verzorgde. 
Daardoor kan u uitzonderlijk –als lid van de Heemkundige Kring Aartselaar– vooraf 
intekenen aan de voordelige prijs van 19,50 euro tot 10 september 2013. Het door u aldus 
bestelde boek (zie verdere informatie in de folder) wordt u door ons bezorgd na 11 november 
2013. In het boek zijn twee ‘Aartselaarse’ bijdragen ingelast, naast vele andere lokale 
verhalen. 

 
In de tweede helft van september mag u weer een verzorgd tijdschriftnummer in uw bus 
verwachten met meer oud en vers heemkundig nieuws.  

 
 
Beëindig de vakantie vrolijk, samen met ons, in “De Dry Hoefyzers” op 27 augustus e.k.  

’t Zou droog blijven …zoals naar oude gewoonte! 
 
 

Het bestuur van de Heemkundige Kring 
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2.6.  HK Breesgata - Brasschaat

Agenda

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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2.7.  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 :

zon 8 sept : ‘ Open monumentendag ‘

zon 15 sept : Dankviering Scherpenheuvel
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2.8. HK Marcblas - Merksem

    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

    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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2.9.  Themakring Grafzerkje - Hoboken

Agenda

Leden van vzw Grafzerkje en gelijkgestemde zielen krijgen hier de kans om funeraire 
activiteiten die zij organiseren en waar de mogelijkheid bestaat voor onze leden om er 
aan deel te nemen via deze rubriek kenbaar te maken. 

          

Rondleidingen
  28 september 2013 - 23 november 2013 - 18 januari 2014

Funeraire reizen
Momenteel staan er geen funeraire reizen op de agenda.

Funeraire agenda
     10 augustus 2013 - 07 september 2013 - 09 november 2013

http://www.grafzerkje.be/agenda
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2.10.  HK Turninum - Deurne

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

Kalender :

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.

	  

	  

	  

	  

	  

Beste vrienden,  

Met dit schrijven nodigt vzw Turninum Volksmuseum Deurne U uit tot een 
bezoekje aan het Volksmuseum op Open Monumentendag 2013 op 08-09-2013 
die in het teken staat van –“ Het beste van …. Sint Fredegandusbegraafpark en 
begraven “–en dit van 10.00u tot 18.00u .  

Gelieve in bijlage onze flyer in dit verband te willen vinden.  

Tevens zijn we ook fier u ons symbolisch begraafparkje te mogen voorstellen 
dat in de voortuin werd geplaatst ter herinnering aan onze gesneuvelde 
Deurnenaars in de “Groote Oorlog” en die oorspronkelijk op Sint Fredegandus 
begraven werden. Dit gebeurde in samenspraak met de heer H.Debouvre, 
directeur der begraafplaatsen Antwerpen, waarvoor onze dank. Het blijft ter 
plaatse tot eind 2014 ter nagedachtenis.  

Ook werd de “begraafkelder “ volledig gerenoveerd en van aangepaste teksten 
en foto’s voorzien en onze ploeg van dienst van Peter en Geert zal U graag 
ontvangen . Wandelingetjes kan je ook met o.a. Ludo doen . 
U bent allen welkom 

Namens het bestuur, Ludo Peeters –voorzitter  
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2.11.  HK ‘Eugeen Goeyvaerts’ - Lint

Heemkundige Kring

‘Eugeen Goeyvaerts’
v.z.w.

IJzerenweg 66
2547 Lint

GEMEENTEPARK LINT
HEEMMUSEA

 ‘DEN AKER’ , ‘DE ROSKAM’ en ‘DE PLOEG’

met uitgebreide Heem- en kruidentuin.

 

In 2013 van 13 tot 18 uur laatste opening op:

Zondag 13 oktober.

Heemdagtentoonstelling ‘Lintse kermissen in beeld’

is dan nog uitzonderlijk te bezoeken.
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2.12.  HK Rumesta - Rumst

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 

 

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

Jozef  Weyns-jaar 2013 

www.heemkringdieswane.be

Heemkring Die Swane

Liersesteenweg 218
2220 Heist-op-den-Berg

+32.15246825
rikvdbr@gmail.com

Heemerf Kaasstrooimolen en Pandoerenhove.

Kampioenschap der Zuiderkempen.
Kegelspel in open lucht op recent gerestaureerde autentieke houten kegelbaan

uit de streek. Voor wie niet van kegelen houdt mogelijkheid tot teppesol-schieten.
Initiaties en wedstrijden.

Iedere zondag van 14u tot zonsondergang.
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2.14.  HK Erf en Heem - Sint-Katelijne-Waver

zondag 07.09.2013 tot en met zondag 10.11.2013 van 14.00 tot 17.00 uur
Tentoonstelling: Religieuze aspecten uit het landbouwleven
Info:  Willy Van Hoof | T. 015 31 10 84 | E. vanhoof.willy@telenet.be

zaterdag 21.09.2013 tussen 17.30 en 20.00 uur
Sprookjeswandeling
Info: Helga Schallenbergh| T. 015 63 32 78 | G. 0476 36 84 91              
E. helga.schallenbergh@telenet.be

zondag 06.10.2013 van 07.00 uur tot 13.00 uur
Ruildag Jan Busschots. Devotionalia en Doodsprentjes
Info: Alfons Busschots | T. 015 31 20 03 | E. fons@busschots.eu
&       René De Munter | G. 0485 57 74 36 | E.  rene.demunter@gmail.com
Plaats: Parochielokalen - Sint-Catharinaparochie, Markt 28, 2860 Sint- Katelijne-Waver

zaterdag 19.10.2013
Halve daguitstap: Mercatorstonde in Rupelmonde
Info:  Paul Delbaere| T. 015 41 07 51| G. 0498 26 93 31| E. pauldelbaere@skynet.be

vrijdag 29.11.2013 om 20 uur
Voorstelling van het boek: 40 jaar Erf en Heem
Info: Jan Segers | T. 015 20 90 30 | G. 0477 44 39 38 | E. jan.segers01@skynet.be

vrijdag 13.12.2013 om 20.00 uur
Opening : Kerststal met levende dieren
Info: Jan Segers | T. 015 20 90 30 | G. 0477 44 39 38 | E. jan.segers01@skynet.be

elke zondag  van 14.12.2013 tot en met zondag 05.01.2014 van 14.00 uur tot 21.00 uur
Kerststal met levende dieren
Info: Jan Segers | T. 015 20 90 30 | G. 0477 44 39 38 | E. jan.segers01@skynet.be

elke zondag  van 14.12.2013 tot en met zondag 05.01.2014 van 14.00 uur tot 20.00 uur
Herberg Bij Suske  Wiet
Info: Jan Segers | T. 015 20 90 30 | G. 0477 44 39 38  | E. jan.segers01@skynet.be

Zie ook naar : www.erfenheem.be
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Tentoonstelling 
 

“Zegen Heer, wat ik zaai of plant. 
Geef de wasdom aan het land” 

 
Patroonschappen, religieuze tradities en devotionalia in de tuinbouw 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De tentoonstelling loopt elke  zondag  van 7 september 2013 tot en  met  11 november, 
telkens van 14 tot 18 uur. 
Ter gelegenheid van de ruilbeurs Devotionalia, zondag 6 oktober, is de tentoonstelling 
toegankelijk vanaf 10.00 uur. Groepen op afspraak. 
 

Info:  info@erfenheem.be 
  

Site:  t’ GROM (Groentemuseum)  
Midzelen  25A 2860 Sint-Katelijne-Waver 

 
Deelname  gratis 

 
 
ERF EN HEEM vzw v.u. Segers Jan 
Borgersteinlei 203 Walemstraat 32 
2860 Sint-Katelijne-Waver 2860 Sint-Katelijne-Waver   
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2.15.  HK Taxandria - Turnhout

Heropening Taxandriamuseum  

Na de Turnhout 2012-tentoonstelling ‘Turnhout Terminus Turnhout Centraal’ nam het 
Taxandriamuseum een adempauze voor een nieuwe start. Eind april heropende het mu-
seum in stijl met het  concept: ‘Hotel Taxandria’. 

In dit fictieve hotel verblijven een aantal historische figuren die de geschiedenis van Turn-
hout en de regio illustreren. Naast het hert  Hendrik Wiske van He(e)rtum, ontmoet je er 
in deze eerste fase de ‘Vrouwen van Turnhout’: Maria van Brabant, Maria van  Hongarije,  
Amalia van Soms en Maria Van Zimmeren. Speciaal hiervoor werden drie monumentale 
17de eeuwse schilderijen uit het burgemeesterskabinet naar het museum verhuisd.  Geen 
koud kunstje.

Tegelijkertijd startte de tijdelijke tentoonstelling ‘Project-i’. Deze expo toont glasplaten 
uit collecties van het Stadsarchief en het Heilig Graf. De pareltjes werden gebruikt in het 
onderwijs, maar hadden evengoed een animerende functie. Tom Woestenborghs laat een 
staaltje hedendaagse projectiekunst zien. Kom dat zien!

Lopende tentoonstellingen :

- ‘Project-i/ Vergeten glasplaten belicht’.Tot 29 september 2013 in het Taxandriamuseum
- ‘Kunnen speelkaarten vliegen? En andere veelgestelde vragen.’ Tot 31 oktober 2013 in het 
Nationaal Museum van de Speelkaart
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2.16.  HK De Linde - Olen
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Mededelingen
van de Vereniging voor Heemkunde in Klein-Brabant 
Nummer 24 – 2013 

De nieuwsbrief ‘Mededelingen van de Vereniging voor Heem-
kunde in Klein-Brabant vzw’ is een vaste en gegeerde waarde 
geworden in de publicaties die in verband met Klein-Brabant 
jaarlijks verschijnen. Hij bevat aanvullingen op reeds eerder 
verschenen uitgaven, maar is vaak ook smaakmaker voor toe-
komstige edities, evenwel zonder dat de heemkundige actuali-
teit uit het oog verloren wordt. 

6

e)

Inhoud:

In memoriam Juliaan Marevoet (Jos Winckelmans) 
Jan Hammeneckerarchief in Erfgoedhuis De Casteleyn (P. 
Servaes) 
De heerlijkheid van de Vrouw van Rumst in Haasdonk, Hinge-
ne en Bornem (1408) (F. Hoogh
Uitgave van de transcriptie van het Kasteelarchief van Bornem, 
Serie 1, reg. 3 (F. Hooghe & B. Croket) 
Michiels, een geslacht in Klein-Brabant (K. Michiels) 
Boekbespreking: ‘Emile Verhaeren, Vlaams dichter voor Euro-
pa’ van P. Servaes (Vic Nachtergaele) 
Proeve van Klein-Brabantse Bibliografie – Deel 10 (P. Servaes) 

Pastoor J. F. Van der Meerschen en de ‘besloten tijd’ te Ruisbroek-aan-de-Schelde (D. Binon) 
Van kreukels en krekels (K. Vermoesen)
Twee jaar werking Erfgoedhuis De Casteleyn (F. Hooghe)

Hoe kan u onze nieuwsbrief bekomen? 

‘Mededelingen van de Vereniging voor Heemkunde in Klein-Brabant vzw – nummer 24’ is vanaf juni 
2013 beschikbaar en kan besteld worden aan de prijs van € 5,00. De bestelling is pas geldig na ont-
vangst van dit bedrag op rekening 068-2009142-08 of IBAN BE63 0682 0091 4208 en BIC:           
GKCCBEBB op naam van Vereniging voor Heemkunde in Klein- Brabant vzw, Wolfgang d’Urselstraat 
5, 2880 Bornem met als mededeling “Naam & voornaam 1x Nieuwsbrief 24”. Voor verzendingen moet 
een extra verpakking- en verzendingskost aangerekend worden van € 3,00 voor België (u betaalt       
€ 8,00) en € 10,00 voor de landen van de Europese Unie (u betaalt € 15,00). Nieuwsbrieven kunnen 
ook afgehaald worden in het Erfgoedhuis De Casteleyn, Wolfgang d’Urselstraat 5, 2880 Hingene 
(Bornem), elke zaterdagvoormiddag van 8.30 tot 12.30 h. Bestellingen dienen uitsluitend aan het se-
cretariaat gericht. 

Voor inlichtingen en bestellingen:  

Vereniging voor Heemkunde in Klein-Brabant vzw   
p/a Secretariaat VHKB   
Dascottelei 14 Bus 6 • B-2100 Deurne (België) 
GSM: 0478/911512   
E-mail: heemkunde_klein_brabant@skynet.be
www.erfgoedhuisdecasteleyn.be
www.verenigingvoorheemkundeinkleinbrabant.be 35

2.17.  HK Hoefijzer - Rijmenam

Zie naar  2.33. Doorlopende tentoonstellingen van de Heemkundezondagen

2.18.  HK Klein-Brabant
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Vereniging voor Heemkunde in Klein-Brabant vzw

Secretariaat: W. Verstraeten – Dascottelei 14 Bus 6, 2100 Antwerpen
+32(0)478911512 - e-mail: heemkunde_klein_brabant@skynet.be

Deurne,  1 juli 2013. 

L.S.,

Getrouw aan haar traditie kwalitatief hoogstaande publicaties uit te brengen, stelt de Vereniging voor 
Heemkunde in Klein-Brabant vzw er bijzonder prijs op u hierbij haar vier nieuwe uitgaven voor het jaar 
2013 voor te stellen. 

Enerzijds is er het jaarboek 2013, dat integraal gewijd is aan Klein-Brabant in de negentiende eeuw. 
Het  jaarboek kreeg de toepasselijke titel “Klein-Brabant in de Eeuw van Conscience” mee en aan het 
onderzoek en de redactie verleenden meerdere auteurs hun vakkundige medewerking. 

Anderzijds voegde de Vereniging voor Heemkunde in Klein-Brabant twee titels toe aan haar succes-
volle reeks van hoeveboeken. Het eerste boek “De Sint-Annahoeve in Puurs” werd geschreven door 
Chris Apers. Het tweede hoeveboek “Het Spaans Kasteel” is van de hand van Paul De Borger.  

Naar jaarlijkse traditie publiceerde onze vereniging ook haar nieuwsbrief  “Mededelingen van de Vere-
niging voor Heemkunde in Klein-Brabant – Nummer 24”.

Wij danken u bij voorbaat voor uw gewaardeerde belangstelling. 

Met achting, 

Walter Verstraeten, 
Secretaris VHKB. 

Maatschappelijke Zetel: Wolfgang d’Urselstraat 5, 2880 Bornem - Bankrekening nr. 068-2009142-08 
Website: http://www.verenigingvoorheemkundeinkleinbrabant.be/erfgoedhuis-de-casteleyn.html

2
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Het Spaans Kasteel 
Een Tisseltse hoeve met een exotisch tintje 

Op de grens van Klein-Brabant en Vaartland, tussen Breendonk en 
Tisselt, staat al minstens 460 jaar een hoeve met de intrigerende 
naam ‘Het Spaans Kasteel’. Over de geschiedenis van deze boerderij, 
oorspronkelijk Keukenhoeve of Hof ter Keuckene genoemd, is maar 
weinig geweten en nog minder gepubliceerd. Dit boek vertelt voor het 
eerst het hele verhaal van het vroegere ‘maison de plaisance’ en zijn 
twee pachthoven.  

De auteur, Paul De Borger, situeert eerst het Spaans Kasteel en gaat 
dan meteen terug tot de vroegste geschiedenis van de hoeve. Hij 
ontwijkt de vraag niet of er nu sprake is van een hoeve, dan wel een 
kasteel.  

De auteur neemt de lezer mee op een boeiende onderzoekstocht naar 
sporen uit de 16e en 17e eeuw, bespreekt de Keukenhoeve zoals ze 
genoemd werd in de 18e eeuw om via de omschrijving van de gebou-
wen in de 19e eeuw aan te belanden in het heden. Vertrekkende bij de 
eerste gekende eigenaars Huys en De Carnin in 1551, loodst hij ons 

doorheen de indrukwekkende lijst van eigenaars zoals de families Van Hooff-De Clercq (1583),Van 
den Broecke-Leijniers (1618), om te belanden bij de Spaanse connectie, waar hij de wetenswaardig-
heden over eigenaars als de familie de San Juan (1649), de Santander (1679) en de la Serna (1813) 
met een opmerkelijke kennis van zaken voor de lezer ontvouwt. Vanaf 1839 verschijnt de familie-
Trumper ten tonele, gevolgd door de familie d’Overschie de Neeryssche (1892) en de familie Smedts-
Marynissen-Clymans (vanaf 1921). Ook de pachters van het Spaans Kasteel krijgen hun plaats in het 
boek. De lezer vindt er een weelde aan inlichtingen over de verschillende pachterfamilies zoals De 
Bruyn in 1617, Van der Wilt -De Wachter in 1634, Kerremans in 1719, Cortebeeck in 1795 en de Block 
in 1832 om vanaf 1890 de laatste familiepachters te bespreken. Paul De Borger vergeet in zijn opmer-
kelijke studie niet uit te weiden over het  landbouwareaal en besluit zijn boek met een beschrijving van 
de tweede pachthoeve: het nieuwe Keukenhof 

Het boek is uitgegeven onder de auspiciën van de Vereniging voor Heemkunde in Klein-Brabant en 
stelt er bijzonder prijs op dat Paul De Borger, een toegewijd en bekende onderzoeker, bereid gevon-
den werd de redactie van dit hoeveboek voor zijn rekening te nemen. Achteraan in het boek is een lijst 
opgenomen van de door de auteur geraadpleegde bibliografie en de door hem gebruikte bronnen.  

’Het Spaans Kasteel’ is vanaf juni 2013 te koop aan de prijs van € 18,00. De bestelling is geldig na 
ontvangst van dit bedrag op rekening 068-2009142-08 of IBAN BE63 0682 0091 4208 en BIC:      
GKCCBEBB op naam van Vereniging voor Heemkunde in Klein-Brabant vzw, Wolfgang d’Urselstraat 
5, 2880 Bornem met als mededeling “Naam & voornaam 1x Spaans Kasteel”. Voor bestemmelingen 
buiten de streek wordt een extra verpakking- en verzendkost van € 3,00 aangerekend. Het boek kan 
ook afgehaald worden in het Erfgoedhuis De Casteleyn elke zaterdag tussen 8.30 en 12.30 h. Bestel-
lingen dienen uitsluitend aan het secretariaat gericht.

Voor inlichtingen en bestellingen:  

Vereniging voor Heemkunde in Klein-Brabant vzw   
p/a Secretariaat VHKB   
Dascottelei 14 Bus 6 • B-2100 Deurne (België) 
GSM: 0478/911512   
E-mail: heemkunde_klein_brabant@skynet.be
www.erfgoedhuisdecasteleyn.be
www.verenigingvoorheemkundeinkleinbrabant.be
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De Sint-Annahoeve in Puurs 
Na meer dan tien hoevegeschiedenissen bestrijken de 
uitgaven van de Vereniging voor Heemkunde in Klein-
Brabant stilaan het ganse grondgebied van Klein-Brabant. 
Er zijn echter nog tientallen verdwenen of nog bestaande 
grote hoeven die op onderzoek wachten. Sommige van 
die hoeven zijn tot op heden onbekend gebleven of uit het 
collectief geheugen verdwenen.  

Eén van die onbekende hoeven is de sinds lang verdwe-
nen Sint-Annahoeve, gelegen in het landbouwgebied 
tussen Kalfort en Breendonk, nabij de Dendermondse-
steenweg. Met veel geduld en na veel grondig historisch 
onderzoek is auteur Chris Apers er in geslaagd een boei-
ende studie op papier te zetten over deze mysterieuze 
hoeve. Chris Apers is met dit werk niet aan haar proefstuk 
toe. Wie in Klein-Brabant of het Vaartland met heemkun-
de of genealogie is begaan, is haar zeker al tegengeko-
men in de archiefzalen of heeft kennis gemaakt met haar 
talrijke publicaties. 

Startend in de 12e eeuw voert Chris Apers ons doorheen 
de geschiedenis van de hoeve en de eigenaars. De eer-
ste gekende eigenaar is Pauwel Raets in 1554, terwijl de 
bekendste ongetwijfeld de familie van Bronckhorst is. Ook 

de verbrokkeling van de pachthoeve vanaf 1679 krijgt bijzondere aandacht. Naast de eigenaars wordt 
ook in detail ingegaan op de verschillende pachters die op de hoeve verbleven. Tenslotte buigt de 
auteur zich over het einde van de hoeve in de periode tussen 1794 en 1807. 

In ’De Sint-Annahoeve in Puurs’ gaat de auteur met de voor haar zo typische diepgang in op de lig-
ging en omschrijving van de hoeve en de hoevegronden en landerijen gelegen rond o.m. de Berckt, 
de Wachtinge, de Groenstraat, de Veurt, de Heerbaan, de Hoge Lichter, de Neerlichter, de Haagstraat 
en de Moorstraat, terwijl ook de beemden en gronden in Liezelbroek en Ruisbroek niet ontbreken. 
Ook de achterlenen verbonden aan de hoeve krijgen de nodige aandacht. 

’De Sint-Annahoeve in Puurs’ is vanaf juni 2013 te koop aan de prijs van  € 15,-. De bestelling is gel-
dig na ontvangst van dit bedrag op rekening 068-2009142-08 of IBAN BE63 0682 0091 4208 en BIC: 
GKCCBEBB op naam van Vereniging voor Heemkunde in Klein-Brabant vzw, Wolfgang d’Urselstraat 
5, 2880 Bornem met als mededeling “Naam & voornaam 1x  Sint-Annahoeve”. Voor bestemmelingen 
buiten de streek wordt een extra verpakking- en verzendkost van € 3,00 aangerekend. Het boek kan 
ook afgehaald worden in het Erfgoedhuis De Casteleyn elke zaterdag tussen 8.30 en 12.30 h. Bestel-
lingen dienen uitsluitend aan het secretariaat gericht. 

Voor inlichtingen en bestellingen: 

Vereniging voor Heemkunde in Klein-Brabant vzw  
p/a Secretariaat VHKB   
Dascottelei 14 Bus 6 • B-2100 Deurne (België) 
GSM: 0478/911512   
E-mail: heemkunde_klein_brabant@skynet.be
www.erfgoedhuisdecasteleyn.be
www.verenigingvoorheemkundeinkleinbrabant.be

4
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Klein-Brabant in de eeuw van Conscience 
Jaarboek 2013 ”Klein-Brabant in de eeuw van Conscien-
ce” is het resultaat van nieuw en doorgedreven historisch 
studiewerk door een aantal historici en heemkundigen die 
ieder een specifiek thema van de negentiende eeuw be-
handelen. In dit circa 250 bladzijden tellende en rijk geïl-
lustreerde boek ontdekt u de aspecten van het leven in 
Klein-Brabant tijdens de negentiende eeuw, zowel op 
politiek, sociaal, economisch als cultureel vlak. Enerzijds 
was deze eeuw de opstap naar het hedendaagse leven 
met tal van vernieuwingen, waar we nu nog de vruchten 
van dragen. Anderzijds ging deze aanloop naar de 
Moderne Tijd voor een groot deel van onze bevolking met 
veel sociale ellende gepaard. Klein-Brabant in de eeuw 
van Conscience leest daarom niet altijd als een prettig, 
opgesmukt verhaal. Het is de nuchtere neerslag van feiten 
en gebeurtenissen. Dit boek wil een beter inzicht in de 
negentiende eeuw verschaffen, zodat de lezer ook beter 
de weerslag ervan op het heden begrijpt.  

donk en Puurs (1803-1836) (P. De Borger)

Inhoud:

Conscience en Klein-Brabant  (P. Servaes)
Eene groote menigte van ackermans. De vechtscheiding 
van Breen

Boeren in een vissersdorp  (B. Croket)
Inwijking in Puurs tijdens de negentiende eeuw  (L. Callaert)
Het kunnen allemaal geen soldaten van Napoleon zijn (D. Polfliet)
Groepsportret met dame. Bekende negentiende-eeuwers uit Klein-Brabant  (P. Servaes)
De laatste Puurse cijnskiezers  (L. Callaert)
Het kasteel en het dorp. De relatie tussen de hertog d’Ursel en de Hingenaars (1878-1903)  (K. De 
Vlieger-De Wilde) 
Cultureel volksvertier in Klein-Brabant op het einde van de negentiende eeuw  (W. Verstraeten)

Hoe kan u  dit nieuwe Jaarboek 2013 bekomen? 

‘Klein-Brabant in de eeuw van Conscience’ is medio december 2013 beschikbaar, maar kan nu al 
besteld worden aan de voorverkoopprijs van € 30,00. De bestelling is pas geldig na ontvangst van 
dit bedrag op rekening 068-2009142-08 of IBAN BE63 0682 0091 4208 en BIC: GKCCBEBB op naam 
van Vereniging voor Heemkunde in Klein-Brabant vzw, Wolfgang d’Urselstraat 5, 2880 Bornem met 
als mededeling “Naam & voornaam  1x  jaarboek 2013”. Voor verzendingen moet een extra verpak-
king- en verzendingskost aangerekend worden van € 10,00 voor België (u betaalt € 40,00) en € 20,00 
voor de landen van de Europese Unie (u betaalt € 50,00). Boeken kunnen vanaf 14 december 2013 
afgehaald worden in Erfgoedhuis De Casteleyn, Wolfgang d’Urselstraat 5, 2880 Hingene (Bornem), 
elke zaterdagvoormiddag van 8.30 tot 12.30 h. Bestellingen dienen uitsluitend aan het secretariaat 
gericht. 

Voor inlichtingen en bestellingen: 

Vereniging voor Heemkunde in Klein-Brabant vzw  
p/a Secretariaat VHKB   
Dascottelei 14 Bus 6 • B-2100 Deurne (België) 
GSM: 0478/911512   
E-mail: heemkunde_klein_brabant@skynet.be
www.erfgoedhuisdecasteleyn.be
www.verenigingvoorheemkundeinkleinbrabant.be
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Vereniging voor Heemkunde in Klein-Brabant vzw 

Publicaties 2013 

Informatiebrochure

1 juli 2013 

1
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2.19.  Vrienden Zoerselbos

Agenda 2013
De Vrienden van het Zoerselbos en de natuurgidsen organiseren regelmatig activiteiten 
voor het brede publiek.
De belangrijkste zijn de geleide wandelingen en “het Zomerfeest” en “Haringfeest” .
Voorts worden er ook nog beheersdagen in het Heiblok georganiseerd. 

Soms zijn er voordrachten of dia-avonden.
Al deze activiteiten hebben tot doel het publiek kennis te laten maken met de natuur en meer bepaald met die in 
het Zoerselbos. 

THEMA  WANDELINGEN :
1  september        - natuur in verdediging
6  oktober           - paddenstoelen op kindermaat
3  november         - nog niet bepaald
1  december - verwondering

Afspraak voor vertrek is telkens om 14u,
aan het bezoekerscentrum .

Laarzen  aanbevolen!

Twee belangrijke activiteiten, en vast ook de gezelligste, zijn het Zomerfeest 
en het Haringfeest. Beide vinden plaats in de boomgaard.
Je bent welkom vanaf 11 uur.
De inkom is gratis en er is steeds animatie voorzien.

Tijdens de twee feesten is er een ruime keuze aan dranken (bieren, wijn, 
frisdrank, thee of koffi  e), en wordt er ook brood met kaas of kop en taartjes 
geserveerd.
Tijdens het Zomerfeest is er maatjesharing, tijdens het Haringfeest is er vers 
geroosterde haring. Iedereen is welkom!

Haringfeest  - zondag 1 september 2013

De wandelingen in het kader van de week van het bos:

Zondag 13 en 20 oktober 2013 om 14u,
aan het bezoekerscentrum.

Meer informatie over al deze activiteiten kan je steeds bekomen, 
door ons te contacteren
of kom langs in het bezoekerscentrum.

Week van het Bos
Elk jaar organiseert de Vereniging voor Bos in Vlaanderen (VBV) tijdens de maand oktober een ‘Week van het Bos’
Onze vereniging is van in het begin een van de deelnemers aan deze week die de aandacht wil vestigen op de 
waarde van onze bossen.
Wij doen dit jaar mee met twee geleide wandelingen, die het bos als thema hebben.

Week van het Bos 2013 ( zondag 13 t.e.m. zondag 20 oktober) 
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2.20. HK Adriaen Ghys - Vosselaar

Activiteitenoverzicht :

02.09.2013 Open archiefdag
07.09.2013 Filmvoorstelling “Kid”
08.09.2013 Ruilclub
07.10.2013 Open archiefdag
11.10.2013 Markant
13.10.2013 Ruilclub
15.10.2013 Kookcursus
04.11.2013 Open archiefdag
07.11.2013 Kaartwedstrijden
08.11.2013 QUIZ
10.11.2013 Ruilclub
14.11.2013 Kaartprijkamp (slagen halen)
21.11.2013 Kaartwedstrijden
24.11.2013 Volleybalwedstrijd Heren 1ste Nationale
26.11.2013 Kookcursus
02.12.2013 Open archiefdag
05.12.2013 Kaartprijkamp (slagen halen)
08.12.2013 Ruilclub
08.12.2013 Volleybalwedstrijd Heren 1ste Nationale
22.12.2013 Volleybalwedstrijd Heren 1ste Nationale

Gemeentehuis Vosselaar
Cingel 7 - 2350 Vosselaar
tel. 014-60 08 20
fax 014-61 54 21
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2.21. HK Rijkevorsel

Opening museum Rijkevorsel 2013:

LAATSTE ZONDAG VAN DE MAAND (14.00 tot 17.00 uur)
Toegang gratis
Molenstraat 5
2310 Rijkevorsel

29 september 2013
27 oktober 2013
24 november 2013
29 december 2013



44

2.22. HK Scilla - Schilde

OPEN	  MONUMENTENDAG	  
8	  september	  2013	  

Het	  thema	  voor	  de	  25ste	  editie	  is	  'the	  best	  of'.	  

In	   Schilde	   kozen	   we	   voor	   beide	   kerkgebouwen,	  
waarbij	   in	   de	   Sint-‐Guibertuskerk	   niet	   alleen	   de	  
neogotische	   bouwstijl	   zal	   besproken	   worden	   maar	  
ook	  het	  interieur	  en	  dan	  vooral	  de	  glasramen.	  	  

Er	  zijn	  3	  stijlperioden	  uit	  de	  20ste	  eeuw	  met	  en	  door	  
drie	   glazeniers:	   Stalens,	   Steyaert	   en	   Wauters.	   Zij	  
hebben	  elk	  een	  aantal	  glasramen	  gemaakt	  en	  dat	  zal	  
uitvoerig	   toegelicht	   worden	   door	   de	   gidsen	   die	  
aanwezig	   zullen	   zijn	   en	   op	   regelmatige	   basis	   hun	  
rondleiding	  zullen	  doen.	  

Enkele	  andere	  aspecten	  van	  de	  kerk	  zullen	  via	  tentoonstellingspanelen	  getoond	  worden.	  

Wanneer?	  	   Zondag	  8	  spetember	  2013	  tussen	  13.00u	  en	  18.00u	  

Waar?	  	   Sint-‐Guibertuskerk	  ,	  Kerkplein	  –	  Schilde	  

	  

VOORDRACHT	  
SCHILDE	  IS	  GROTER	  DAN	  JE	  DENKT	  

uit	  de	  archieven	  van	  Leon	  Lembrechts	  

Leon	  Lembrechts,	  onze	  onlangs	  overleden	  erevoorzitter,	  liet	  ons	  een	  
prachtige	  collectie	  foto’s	  en	  prentkaarten	  na.	  Jaarlijks	  gaf	  hij	  hiermee	  een	  
voordracht	  over	  het	  oude	  Schilde.	  Als	  eerbetoon	  zetten	  we	  deze	  traditie	  

verder.	  

Dit	  jaar	  gaan	  we	  u	  bewijzen	  dat	  Schilde	  vroeger	  groter	  was	  dan	  nu.	  

Maar	  vertellen	  postkaarten	  altijd	  de	  waarheid?	  

Wanneer?	  

Maandag	  16	  september	  2013	  

om	  14.00u	  en	  20.00u	  

Waar?	  

Grote	  Zaal	  Gemeentehuis	  

Brasschaatsebaan	  30	  –	  Schilde	  

Prijs?	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Gratis	  voor	  leden	  –	  niet-‐leden	  betalen	  €1

____________________________________________________________________________ 



45

Daguitstap	  –	  Rotselaar	  
6	  oktober	  2013	  

PROGRAMMA	  VOORMIDDAG	  
In	  het	  spoor	  van	  Frans	  De	  Beukeleer	  

Frans	   de	   Beukeleer	   (en	   niet	   De	   Beuckeleer	  
zoals	   de	   straatnaam	   doet	   vermoeden)	   is	   de	  
eerste	   Schildense	   gesneuvelde	   van	   WOI	   (†	  
18.09.1914).	   Met	   onze	   eigen	   gids	   Rudy	  
Hertogs	   volgen	  we	   zijn	  militaire	   tocht	   tot	   in	  
Rotselaar	   waar	   hij	   sneuvelde	   tijdens	   de	  
belangrijke	   slag	   om	   de	   molen.	   	   	   We	   rijden	  
langs	   Broechem	   en	   Lier,	   de	   voor	   Schilde	  
dichtstbijzijnde	   plaatsen	   waar	   gevochten	  
werd.

09.00u	  

10.00u	  
10.45u	  
11.15u	  

12.00u	  

Vertrek	  aan	  het	  Dienstencentrum	  	  
Via	  Broechem	  en	  Lier	  naar	  Veltem-‐
Beisem.	  
Bezoek	  militair	  kerkhof	  Veltem-‐Beisem	  
Koffie	  in	  Rotselaar	  
Bezoek	  aan	  de	  molen	  en	  het	  monument	  	  
voor	  de	  geneuvelden.	  Uitleg	  over	  de	  slag	  
aan	  de	  Molen.	  
Middagmaal	  in	  Rotselaar;	  stoofvlees	  of	  
koninginnenhapje	  met	  frietjes	  en	  
groenten.	  

PROGRAMMA	  NAMIDDAG	  
Wezemaals	  wijnarrangement	  

13.30u	  

14.00u	  
15.30u	  
16.15u	  
17.15u	  

Bezoek	  aan	  bezoekerscentrum	  met	  
multi-‐mediavoorstelling	  Hageland	  	  
Wandeling	  langs	  de	  wijngaarden	  	  
Degustatie	  Hagelandse	  wijnen	  
Vertrek	  
Aankomst	  Schilde	  	  	  	  	  	  

KOSTPRIJS	  	   Leden	  	  31€	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Niet-‐leden	  	  	  	  	  	  	  	   35€	  	  	  	  	  
(bus,	  vergoeding	  gids	  en	  maaltijd	  inbegrepen	  -‐	  	  dranken	  tijdens	  de	  maaltijd	  zijn	  niet	  inbegrepen)	  
INSCHRIJVING	  uiterlijk	  op	  30	  september	  2013	  

- via	  heemkringscilla@gmail.com	  ;	  johan.van.puyenbroeck2@telenet.be	  	  of	  www.scilla.be	  
- telefonisch	  bij	  Paul	  Vekemans	  (03	  383	  52	  17)	  of	  Johan	  Van	  Puyenbroeck	  (0474	  73	  73	  87)	  

BETALING	  
- op	  rek.	  nr.	  363-‐0148138-‐59	  	  (IBAN	  	  BE84	  3630	  1481	  3859)	  van	  heemkring	  Scilla	  
- contant	  bij	  Paul	  Vekemans	  of	  Johan	  Van	  Puyenbroeck	  
- Opgelet!	  	  Vol	  is	  vol!	  Gelieve	  pas	  geld	  te	  storten	  nadat	  wij	  uw	  inschrijving	  hebben	  bevestigd!	  
- Gelieve	  op	  het	  stortingsformulier	  de	  naam	  te	  vermelden	  waaronder	  u	  hebt	  ingeschreven.	  
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Het	  Middeleeuwse	  Wereldbeeld	  
voordracht	  door	  André	  De	  Laet	  

ver	   de	   middeleeuwen	   blijven	   hardnekkige	   vooroordelen	   de	   ronde	   doen.	  
Meestal	  dateren	  die	  vooroordelen	  nog	  uit	  de	  19de	  eeuw	  en	  zoals	  onkruid	  blijken	  ze	  bijzonder	  moeilijk	  uit	  
te	   roeien.	   Nochtans	   is	   die	   periode	   erg	   bepalend	   geweest	   voor	   de	   wijze	   waarop	   wij	   onszelf	   vandaag	  
begrijpen	  omdat	  de	  middeleeuwen	  veel	  meer	  waren	  dan	  enkel	  een	  brug	  tussen	  Oudheid	  en	  humanisme	  
(wat	  de	  naam	  "middeleeuwen"	  toch	  suggereert).	  
Om	  in	  de	  belevingswereld	  van	  de	  middeleeuwers	  te	  duiken,	  gebruiken	  we	  een	  bevoorrechte	  historische	  
bron:	   de	   artistieke	   productie	   van	   die	   periode.	   Als	   we	   inzicht	   krijgen	   in	   hoe	   de	   middeleeuwers	   kunst	  
waardeerden,	  begrijpen	  we	  meteen	  hoe	  anders	  dan	  wij	  onze	  voorouders	  ruimte	  en	  tijd	  beleefden.	  Maar	  
omdat	   de	   middeleeuwen	   een	   volledig	   millennium	   bestrijken,	   hebben	   wij	   uiteraard	   oog	   voor	   de	  
ingrijpende	  evolutie	  die	   zich	   toen	  voltrok.	   Zo	   leren	  de	  kunstwerken	  ons	  ook	  hoe	  de	  middeleeuwers	  de	  
basis	   legden	   voor	   het	   huidige	   individualisme	   en,	   gepaard	   daaraan,	   voor	   het	   moderne	   tijdsgevoel	   (de	  
uitvinding	  van	  de	  mechanische	  klok	  is	  niet	  toevallig	  een	  van	  de	  talloze	  middeleeuwse	  vernieuwingen).	  
Er	   is	  dus	  oog	  voor	  continuïteit	  en	  verandering,	  zowel	  binnen	  de	  duizendjarige	  middeleeuwen	  als	  tussen	  
de	  middeleeuwen	  en	  onszelf.	  

Wanneer?	   Maandag	  21	  oktober	  2013	  om	  20.00u	  

Waar?	   Gemeentehuis	  Schilde	  –	  Grote	  Zaal	  –	  Brasschaatsebaan	  30,	  Schilde	  

Prijs?	   Gratis	  voor	  leden	  –	  niet-‐leden	  betalen	  €1

Sprookjeswandeling	  

Ook	  dit	  jaar	  worden	  de	  allerkleinsten	  niet	  over	  het	  hoofd	  gezien	  en	  organiseert	  Scilla	  een	  
sprookjeswandeling.	  

Benieuwd	  wat	  er	  jullie	  dit	  jaar	  te	  wachten	  staat?	  

Wanneer?	   Zaterdag	  2	  november	  	  2013	  om	  18.00u	  

Waar?	   Orangerie	  (Schildepark)	  –	  De	  Pont	  45,	  Schilde	  

Prijs?	   Leden	  betalen	  €2	  –	  niet-‐leden	  betalen	  €3	  

Inschrijving	  ter	  plaatse.	  

Honden	  zijn	  niet	  toegelaten!

____________________________________________________________________________ 
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Tot	  in	  de	  eeuwigheid,	  Amen.	  
Allerheiligenconcert	  –	  rouwen	  doorheen	  de	  tijd	  

De	  muziekgroep	  van	  Scilla	  ging	  aan	  de	  slag	  met	  doodgaan,	  rouwen,	  afscheid	  nemen.	  
Dit	  thema	  zal	  belicht	  worden	  aan	  de	  hand	  van	  muziek	  en	  vertellingen	  uit	  verschillende	  eeuwen.	  

We	  vertrekken	  bij	  de	  Kelten,	  staan	  stil	  bij	  Renaissance,	  Barok	  en	  Romantiek	  	  
om	  uiteindelijk	  bij	  de	  volksmuziek	  aan	  te	  komen.	  

Het	  thema	  wordt	  ook	  verder	  uitgewerkt	  in	  een	  tentoonstelling	  
	  die	  voor	  en	  na	  de	  optredens	  toegankelijk	  is.	  

De	  opbrengst	  van	  deze	  optredens	  zal	  ook	  dit	  jaar	  weer	  aan	  een	  goed	  doel	  geschonken	  worden.	  Het	  project	  dat	  Scilla	  
selecteerde	  financiert	  het	  middelbaar	  onderwijs	  in	  Indonesië	  en	  wordt	  gesteund	  en	  opgevolgd	  door	  	  

de	  Paters	  van	  scheut	  en	  de	  Indonesische	  Gemeenschap	  in	  onze	  contreien.	  

Wij	  hopen	  jullie	  massaal	  te	  mogen	  verwelkomen	  op	  deze	  muzikale	  reis!	  

Vrijdag	  1	  november	  2013	  om	  20.00u	  
Zondag	  3	  november	  2013	  om	  16.00u	  

Kerk	  Sint-‐Guibertus,	  
Kerkplein,	  Schilde	  

Vroege	  vogels	  wordt	  de	  mogelijkheid	  gegeven	  om	  (onder	  voorbehoud	  van	  de	  weersomstandigheden)	  
de	  kerk	  te	  betreden	  via	  de	  crypte	  –	  deze	  toegang	  wordt	  respectievelijk	  	  

om	  19.45	  en	  15.45u	  gesloten.	  

Voorverkoop:	  €8	  
Aan	  de	  kassa:	  €10	  

Kaarten	  zijn	  verkrijgbaar	  bij:	  
Beenhouwerij	  Anthoni	  -‐	  Kerkplein	  7,	  Schilde	  

Drufo	  -‐	  Schoolstraat	  28,	  Schilde	  
Bakkerij	  Fransen	  -‐	  Turnhoutsebaan	  247,	  Schilde	  
Johan	  Van	  Puyenbroeck	  -‐	  De	  Kleve	  1,	  Schilde	  
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Onze	   rasvertellers	   laten	  u	   kennismaken	   -‐	   in	  woord	  en	  beeld	   -‐	  met	  
wat	  zij	  vroeger	  moesten	  doen	  om	  aan	  hun	  dagelijks	  brood	  en	  ander	  
eten	  te	  geraken.	  

Wat	  waren	  de	  voorlopers	  van	  de	  diepvries,	  de	  microgolfoven	  en	  de	  
broodmachine?	   Haalde	   men	   zijn	   vlees	   toen	   ook	   al	   bij	   de	  
beenhouwer?	   	   Hoe	   kon	   men	   overleven	   zonder	   pizzeria	   en	  
meeneemchinees?	  

Beleef	  mee	  de	  culinaire	  sfeer	  van	  vroeger.	  

Wanneer?	   Dinsdag	  19	  november	  2013	  om	  20.00u	  

Waar?	   Zaal	  De	  Wip,	  Speelhofdreef	  4	  -‐	  Schilde	  

Prijs?	   Gratis	  voor	  leden	  –	  niet-‐leden	  betalen	  €1

AVONDUITSTAP
POPPENTHEATER	  VAN	  CAMPEN

7	  december	  2013

Nog nooit gehoord	  van poppentheater Van	  Campen? Vorig jaar te laat ingeschreven?	   Je	  weet niet
wat je mist! Theater Van	  Campen	  is één	  van	  de Poesje-‐theaters van	  Antwerpen. De Neus, de Schele
en den Bult zijn dus van de	  partij. Groot verschil met de	  andere	  Poesje	  is het feit dat de	  stangpoppen
bij Van	   Campen	   veel kleiner zijn	   en veel fijner afgewerkt. Ze bewegen ook veel echter dan hun
grotere broers. Je vergeet gewoon dat je naar poppen aan het kijken bent.
Scilla	  heeft heel de	  zaal afgehuurd. We zijn	  dus onder vrienden	  voor :

CHRISTOFFEL	  PLANTIJN

Een prachtig spektakel over de bekendste drukker uit 
Antwerpen. Mooie decors die tot 
in de kleinste details naar de 
werkelijkheid zijn nagemaakt. 
Zelfs de drukpers van Plantijn 
werkt echt op de scène. Twee uur 
lachen verzekerd met de Schele 
en den Bult. 

DAGELIJKSE	  KOST	  VAN	  VROEGER	  
Vertelavond 

KOSTPRIJS	  
Leden	   8€
Niet-‐leden	  	  	  	  	  	  	  10€

INSCHRIJVING zolang de	  voorraad	  strekt!
- via www.scilla.be;	  heemkringscilla@gmail.com	  of johan.van.puyenbroeck2@telenet.be
- telefonisch	  bij	  Paul	  Vekemans	  (03	  383	  52	  17) of Johan Van Puyenbroeck (0474	  73	  73	  87)

GELIEVE	  PAS	  TE	  BETALEN	  NADAT	  UW	  INSCHRIJVING	  DOOR	  ONS	  WERD	  BEVESTIGD	  !

BETALING
- op	  rek. nr. 363-‐0148138-‐59	   (IBAN BE84	  3630	  1481	  3859) van heemkring Scilla
- contant bij Paul Vekemans of Johan Van Puyenbroeck

 

 

 

 

 

 

 

Heemkundige	  Kring	  Scilla	  	  heeft	  het	  genoegen	  jullie	  allen	  uit	  te	  nodigen	  op	  haar	  2de	  Stambomendag.	  
Hoe	   begin	   je	   aan	   een	   stamboom?	   Wil	   je	   eens	   bekijken	   hoever	   anderen	   al	   geraakt	   zijn	   met	   de	  
stamboom	  van	  hun	  familie?	  Zoek	  je	  gegevens	  over	  je	  familie?	  Kom	  dan	  naar	  onze	  genealogische	  dag.	  

Met	  de	  steun	  van	  verscheidene	  heemkundige	  kringen	  uit	  de	  buurgemeenten,	  
de	  Vlaamse	  Vereniging	  voor	  Familiekunde	  Antwerpen,	  Kempen	  en	  Mechelen,	  	  bestaat	  de	  mogelijkheid	  
dat	   belangstellenden	   voor	   familiekunde	   opzoekingen	   kunnen	   verrichten	   in	   bewerkingen	   van	  
parochieregisters	   en	   burgerlijke	   stand	   van	   de	   provincie	   Antwerpen,	   boeken	   kunnen	   aanschaffen	   en	  
vragen	  kunnen	  stellen	  betreffende	  genealogie	  of	  stamboomonderzoek.	  

Er	   bestaat	   tevens	  de	  mogelijkheid	  om	   fotokopieën	  of	   digitale	   foto’s	   te	  maken	  en	   een	   cafetaria	   is	   de	  
ganse	  dag	  geopend	  voor	  de	  bezoekers.	  
	  
Wij	  hopen	  alvast	  op	  een	  talrijke	  opkomst!	  

STAMBOMENDAG
 

Wanneer?	   Zondag	  24	  november	  2013	  

tussen	  10.00u	  en	  17.00u	  	  

Waar?	   Zaal	  De	  Wip,	  Speelhofdreef	  4	  -‐	  Schilde	  

Prijs?	   Deelnemen	  kost	  €1

Meer	  informatie?	  
genealogie@scilla.be	  
Marietta	  Kersemans,	  Oelegemsteenweg	  11,	  Schilde	  
03	  385	  29	  61	  	  of	  	  mariettakersemans@skynet.be	  
Wilfried	  Taeymans,	  Pastorijdreef	  33,	  Schilde	  
Wilfried.taeymans@skynet.be	  



49

Onze rasvertellers laten u kennismaken -‐ in	  woord	  en	  beeld	   -‐ met	  
wat zij vroeger moesten	  doen	  om aan	  hun	  dagelijks brood	  en	  ander
eten te	  geraken.

Wat waren	  de voorlopers van	  de diepvries, de microgolfoven	  en	  de
broodmachine? Haalde men	   zijn	   vlees toen	   ook al bij de
beenhouwer? Hoe kon	   men	   overleven	   zonder pizzeria en	  
meeneemchinees?

Beleef mee	  de	  culinaire sfeer van	  vroeger.

Wanneer? Dinsdag	  19 november 2013 om 20.00u

Waar? Zaal De	  Wip, Speelhofdreef 4	  -‐	  Schilde

Prijs? Gratis	  voor	  leden – niet-‐leden betalen €1

AVONDUITSTAP	  
POPPENTHEATER	  VAN	  CAMPEN	  

7	  december	  2013	  

Nog	  nooit	   gehoord	  van	  poppentheater	  Van	  Campen?	  Vorig	   jaar	   te	   laat	   ingeschreven?	   Je	  weet	  niet	  
wat	  je	  mist!	  Theater	  Van	  Campen	  is	  één	  van	  de	  Poesje-‐theaters	  van	  Antwerpen.	  De	  Neus,	  de	  Schele	  
en	  den	  Bult	  zijn	  dus	  van	  de	  partij.	  Groot	  verschil	  met	  de	  andere	  Poesje	  is	  het	  feit	  dat	  de	  stangpoppen	  
bij	   Van	   Campen	   veel	   kleiner	   zijn	   en	   veel	   fijner	   afgewerkt.	   Ze	   bewegen	   ook	   veel	   echter	   dan	   hun	  
grotere	   broers.	   Je	   vergeet	   gewoon	   dat	   je	   naar	   poppen	   aan	   het	   kijken	   bent.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Scilla	  heeft	  heel	  de	  zaal	  afgehuurd.	  We	  zijn	  dus	  onder	  vrienden	  voor	  :	  

CHRISTOFFEL	  PLANTIJN	  

Een prachtig spektakel over de bekendste drukker uit 
Antwerpen. Mooie decors die tot 
in de kleinste details naar de 
werkelijkheid zijn nagemaakt. 
Zelfs de drukpers van Plantijn 
werkt echt op de scène. Twee uur 
lachen verzekerd met de Schele 
en den Bult. 

DAGELIJKSE	  KOST	  VAN	  VROEGER
Vertelavond

KOSTPRIJS	  	  
Leden	  	  	   8€	  	  	  	  
Niet-‐leden	  	  	  	  	  	  	  10€    

INSCHRIJVING	  	  zolang	  de	  voorraad	  strekt!	  
- via	  www.scilla.be;	  heemkringscilla@gmail.com	  of	  johan.van.puyenbroeck2@telenet.be	  
- telefonisch	  bij	  Paul	  Vekemans	  (03	  383	  52	  17)	  of	  Johan	  Van	  Puyenbroeck	  (0474	  73	  73	  87)	  

GELIEVE	  PAS	  TE	  BETALEN	  NADAT	  UW	  INSCHRIJVING	  DOOR	  ONS	  WERD	  BEVESTIGD	  !	  

BETALING	  
- op	  rek.	  nr.	  363-‐0148138-‐59	  	  (IBAN	  	  BE84	  3630	  1481	  3859)	  van	  heemkring	  Scilla	  
- contant	  bij	  Paul	  Vekemans	  of	  Johan	  Van	  Puyenbroeck	  

Heemkundige	  Kring	  Scilla heeft het genoegen	  jullie allen	  uit te nodigen	  op	  haar 2de Stambomendag.
Hoe	   begin je	   aan een stamboom?	   Wil je eens bekijken hoever anderen al geraakt zijn met de	  
stamboom van hun familie?	  Zoek je gegevens over je familie? Kom dan	  naar onze genealogische dag.

Met de	  steun van verscheidene	  heemkundige	  kringen uit de	  buurgemeenten,
de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde Antwerpen, Kempen	  en	  Mechelen, bestaat de mogelijkheid	  
dat belangstellenden	   voor familiekunde opzoekingen	   kunnen	   verrichten	   in	   bewerkingen	   van	  
parochieregisters en	   burgerlijke stand	   van	   de provincie Antwerpen, boeken	   kunnen	   aanschaffen	   en	  
vragen	  kunnen	  stellen	  betreffende genealogie of stamboomonderzoek.

Er bestaat tevens de mogelijkheid om fotokopieën of digitale	   foto’s te	  maken en een cafetaria	   is de	  
ganse dag geopend voor de bezoekers.

Wij	  hopen	  alvast	  op	  een	  talrijke	  opkomst!

STAMBOMENDAG

Wanneer? Zondag 24	  november 2013	  

tussen 10.00u en 17.00u

Waar? Zaal De	  Wip, Speelhofdreef 4	  -‐ Schilde

Prijs? Deelnemen kost	  €1

Meer	  informatie?
genealogie@scilla.be
Marietta	  Kersemans, Oelegemsteenweg	  11, Schilde
03 385	  29	  61	   of mariettakersemans@skynet.be
Wilfried Taeymans, Pastorijdreef 33, Schilde
Wilfried.taeymans@skynet.be
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Zaterdag	  15	  en	  22	  februari	  	  2014	  	  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	  
Warm	  gerookte	  zalm	  met	  paprikacoulis	  

Witloofsoep	  met	  beuling	  
Kalkoengebraad	  met	  groene	  pepersaus,	  broccoli	  en	  groentepuree	  

Scillakoffie	  extra	  

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:	  €39	  -‐	  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	  op	  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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2.23. Themakring Baron Jacques Leroy
Genootschap

Nederlandse Genealogische Vereniging 

Afdeling Heraldiek 

Traditiegetrouw wordt ook in 2013 weer een Heraldische Dag gehouden. Zowel leden als 
niet leden zijn welkom. 

Het bestuur nodigt u dan ook van harte uit voor de 

Heraldische Dag 2013

Datum : Zaterdag 28 september 2013 
Plaats : Kasteel Amerongen 

Drostestraat 20 
3958 BK Amerongen. 

In de bijlage treft u een reisadvies met openbaar vervoer naar kasteel Amerongen. 
De toegangsprijs bedraagt 15 euro per persoon en dient te plaatse contant te worden 
voldaan. Dit is inclusief de kosten van de lunch, koffie/thee/fris, rondleiding en lezing. 

Programma 
  9.45 - 10.00 uur : Ontvangst  
10.00 - 15.45 uur : Doorlopende Heraldische Markt. 
10.00 - 11.00 uur : Afdelingsvergadering (stukken ter plaatse beschikbaar) 
11.00 - 11.45 uur : Lezing drs. Redmer H. Alma, met als titel 

  “Adel en Heraldiek in de Nederlanden” 
11.45 - 12.00 uur : Koffiepauze 
12.00 - 12.45 uur : Rondleiding kasteel 
12.45 - 13.45 uur : Lunch 
10.00 - 15.45 uur : Doorlopende Heraldische Markt en bezoek tentoonstelling 

 “De vrede van Munster” 
15.45 - 16.00 uur : Afsluiting 

Aan de Heraldische markt werken o.a. mee: Marc van de Cruys (boeken), Rob Meijerink 
(boeken), Ralf Hartemink (www.ngw.nl, heraldische verzamelingen/objecten), Marcel 
Vermeulen (zegelringen, stempels), William Coolen (heraldisch schilder), René Vroomen 
(heraldisch schilder), Centraal Bureau voor Genealogie met zijn Heraldische databank, 
Heraldisch Archief NGV, Registratiecommissie/College Heraldiek, Heraldisch tijdschrift, 
Werkgroep Adelsgeschiedenis. 

Het bestuur van de Afdeling Heraldiek stelt uw aanwezigheid zeer op prijs. 
____________________________________________________________________ 
Meldt u zich aan s.v.p. middels dit strookje, of per mail naar duit77@Gmail.com 
Naam: 
Adres: 
Postcode + plaats: 
Tel. nr.: 
e-mail: 
Neemt deel aan de Heraldische dag op 28-09-2013. Gaarne voor 15 september 2013 
mailen of opsturen naar: Hans H. Duitgenius, Roselmanserf 6, 5706 JJ Helmond.
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Onderstaande informatie is overgenomen van de website van kasteel Amerongen. 

Bereikbaarheid 
Met openbaar vervoer: De dichtstbijzijnde NS-stations zijn Driebergen-Zeist, Veenendaal 
en Rhenen. Er vertrekken vanaf deze stations streekbussen naar Amerongen. Ook vanaf 
station Utrecht CS vertrekt een streekbus naar Amerongen. 

Vanuit de richting Utrecht komt u in Amerongen met buslijn 50 (Utrecht - Wageningen 
busstation) of lijn 81 (Driebergen - Veenendaal). 

Vanuit de richting Arnhem/Wageningen/Veenendaal komt u eveneens met lijn 50 of lijn 81 
in Amerongen. 

U dient uit te stappen bij de halte 'Amerongen Dorp'. Vanaf deze halte is het +/- 10 min. 
naar het Kasteel. U loopt naar de rotonde, en volgt de Imminkstraat. Op de eerste kruising 
rechtdoor. (kruising met de Burg. Jhr. H.v.d. Boschstraat). Op de T-splitsing gaat u linksaf 
de Overstraat in. Doorlopen tot u aan de rechterkant bij het toegangshek van het grote 
voorplein van het Kasteel komt. 

Dit plein oversteken naar de ingang van het Kasteel. 

Op de Margaretha Turnorlaan vóór het Kasteel is beperkte mogelijkheid tot gratis parkeren. 
Bij een groot bezoekersaantal kan het voor komen dat dit parkeerterrein vol is. Wij 
verzoeken u om in een dergelijk geval uit te wijken naar andere parkeerplaatsen in het 
dorp. In de directe omgeving van het Kasteel zijn dat "De Hof"(bij de Andrieskerk) en het 
"Dorpshuisplein". Aan de oostzijde van Amerongen bevindt zich een grote parkeerplaats. 
(bij sportpark "De Burgwal") Vanaf hier is het 10 minuten lopen naar het kasteel. 

Wij verzoeken u dringend niet te parkeren langs de doorgaande (smalle) straten in de 
nabijheid van het Kasteel: Drostestraat, Nederstraat, Donkerstraat en de Kersweg. Dit om 
hulpdiensten en het overige doorgaande verkeer niet te hinderen. 

Adres: 
Kasteel Amerongen 
Drostestraat 20 
3958 BK Amerongen 

Informatie: 

T 0343-563766 (ma t/m vr van 9:00-17:00 uur) 
E info@kasteelamerongen.nl 
zie ook de website: http://www.kasteelamerongen.nl 
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2.24. HK Molenijzer - Putte

Programma 2de helft 2013

september

zo 01/09          8-12u             Ruildag in GC Klein Boom.
14-20u           Zondagopening.

zo 08/09          10-20u           Zondagopening.
OMD “Best of”. Tentoonstelling blikken dozen.

ma 09-vr 13/09 OMD-junior.

zo 15/09          14-20u          Zondagopening.

zo 22/09          14-20u     Zondagopening.
Prijsuitreiking kinderwedstrijd.

zo 29/09          14-20 u          Zondagopening.
KVLV-Peulis in keuken.
Country dansen door Magneetdansers.
Brood bakken door Lucien Verschoren en Theo Vloeberghs.

oktober

zo 06/10          8-12u            Ruildag in GC Klein Boom.

di 08/10           19u Film- en dia-avond “Putte vroeger”. Toegang gratis.
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november

zo 03/11          8-17u             Nationale ruildag in GC Klein Boom.
10-17u              Genealogische dag in GC Klein Boom.

december

zo 01/12          8-12u          Ruildag in GC Klein Boom.

zo 15/12          14u               Kerstloten.

zo 22/12          14u           Kerstloten.

Ruilkring Het Molenijzer organiseert

RUILDAGEN

elke eerste zondag van de maand van 8 tot 12 u
vanaf januari 2013 (behalve juli en augustus)

in GC Klein Boom (hallen), Mechelbaan, Putte

(opm.: zondag 30 december is er geen ruilbeurs in cafetaria heemkring)
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2.25. HK Wommelgem

WOMMELGEMSE HEEMKUNDIGE KRING 
 ‘ DE KAECK” vzw

UITNODIGING 

De Wommelgemse Heemkundige Kring “De Kaeck” vzw 
heeft de eer u en uw partner, ook de kinderen zijn welkom(!), 

uit te nodigen op de opening van het Heemmuseum “De Kaeck “ 
op zaterdag 31 augustus te 14u. 

Na het bezoek aan het Heemmuseum wordt er rond 15u 
een frisse versnapering aangeboden in de cafetaria van de 

Fortvrienden, gelijktijdig zullen ook de musea van de Brandweer, 
het Brialmontmuseum en het museum van Sint Elooi toegankelijk zijn 

voor onze genodigden.

Er wordt ruimschoots tijd voorzien om de musea te bezoeken. Wij sluiten 
deze dag af rond 18u00.

Graag voor 27 /08  een seintje terug om uw aanwezigheid te bevestigen aan :

-          Eduard Smits, Schaarbosstr. 10 2160 Wommelgem, 
tel.: 03/354.40.72 , e-mail : eduard.smits@skynet.be 

-         Etienne Swaans, Sint Damiaanstraat           
tel. : 03/353.98.83, e-mail : et.swaans@skynet.be 

-          Nicole Heylen , De Reet 8 , 2160 Wommelgem 
tel.: 03/353.20.13, e-mail : heylen.nicole1@telenet.be

-          Sarah Lauwers, Langbaan 4 , 2150 Borsbeek
tel.: 0477/95.14.56, e-mail : sarah.lauwers@btvcontrol.be

-          Jan Geudens,  Driemastenbaan 29, 2160 Wommelgem 
tel.:                          , e-mail : jan.geudens@ranst.be
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Adres : Fort II straat – Fort II – Ingang “vrachtwagens” tegenover café “Byblos”( rechts) 
– Weg volgen tot voor officierengebouw – rechts ingang naar buitenfort – parking op
paradeplein voor buitenfort . ( Zie plannetje op keerzijde ) 
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2.26. HK Merksem

MXPO 2013 -
MERKSEM GETEKEND EN GESCHILDERD

Zondag 1 september
van 11u tot 18u

Woensdagen 4 - 11 - 18 en 25 september
2 en 9 oktober

telkens van 14u tot 17u

Promotie boek WO I
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2.27. HK - Malle

Activiteiten

Vrijdag 27 en zaterdag 28 september 2013 • Mallifique: De legende van het Klokkeven 

Tijdens een groot klank- en lichtspel zullen honderden acteurs en figuranten in het Domein de 
Renesse de legende van het Klokkeven uitbeelden.

Op zaterdag 28 en zondag 29 september kan je ook 
een kijkje nemen op de historische markt, gezet in de 
sfeer van 1542 ten tijde van de plundertochten van de 
Gelderse veldheer Maarten van Rossum.

Zie Mallifique.
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MAARTEN VAN ROSSUM KOMT...

Op 27 en 28 september 2013 organiseert Mallifique opnieuw een historische evocatie. Hon-
derden acteurs en figuranten zullen tijdens een groot klank- en lichtspel de waargebeurde 
komst van Maarten Van Rossum in 1542 uitbeelden, die later in Malle uitmondde in de 
legende van het Klokkeven.

Tickets kosten 16,00 EUR in voorverkoop en zijn vanaf 1 juni verkrijgbaar bij Toerisme Malle 
vzw, Antwerpsesteenweg 246, 2390 MALLE (03-310.05.14 of toerisme@malle.be).



Lokaal: Oud-gemeentehuis Eindhout Eindhoutdorp 13, 2430.
Geopend:  eerste zaterdag van de maand van 08.30 tot 12.00 uur

en elke eerste donderdag van de maand van 19:00 tot 22.00 uur

De Laakdalse Werkgroep voor Geschiedenis en Heemkunde v.z.w. staat sinds haar oprichting 
in 1981 voor historisch onderzoek in de vroegere Laakdalse deelgemeenten Eindhout - Va-
rendonk - Veerle en Vorst.

Wij beschikken over:
-   een uitgebreide bibliotheek,
-   een beeldbank met duizenden foto’s,
-   een grote collectie bidprentjes en rouwbrieven,
-   een gedetailleerde genealogische databank,
-   een schaduwarchief met stukken uit de Laakdalse gemeenten
Al deze bronnen kunt u gratis raadplegen in ons documentatiecentrum. Een gespecialiseerd 
team van vrijwilligers staat klaar om uw specifieke vragen te beantwoorden.

Contactgegevens  Maatschappelijke zetel 
Heistraat 69 • 2430 Laakdal 

 E-mail: info@lwgh-laakdal.be
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2.28. Laakdalse werkgroep voor Geschiedenis
en Heemkunde
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2.29. HK Wiekevorst
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2.30. HK Vaertlinck
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2.31. HK Gitschotelbuurtschap - Borgerhout

Gitschotelbuurschap
Borgerhout

Komende Activiteiten

zaterdag 5/10 Westhoek 1914

Vóór de grote drukte begint volgend jaar kunnen we een bezoek brengen met een quartet Les 
Voix Perdues en begeleiding. Naast de traditionele locaties (Ijzertoren, Menenpoort,...) 
kunnen ook enkele onbekende pareltjes aan bod komen (Hill62, Bayernwald, Vladslo,...) 
all in: alle inkomgelden, vervoer per luxecar, verzekering, syllabus met gepersonaliseerde info, 
warme maaltijd in 3 gangen ‘s avonds, broodjesmaaltijd ‘s middags, alle animatie en begelei-
ding, ... Een westhoekdag loopt ruwweg van 7.45u tot 22.30u.

Grote troef: Les Voix Perdues treedt elke keer op tijdens de Last Post Ceremony, een gunst die 
slechts enkele muzikanten ‘automatisch’ krijgen, en waardoor jullie ook deze plechtigheid met 
een persoonlijke toets kunnen bekijken.

Aan het programma wordt nog een laatste hand gelegd maar van zodra het klaar is, kom je het 
hier op te weten.

De prijs staat al vast en is democratisch gehouden dankzij de subsidies van het district 
Borgerhout.

Kostprijs: 35 euro te storten op de bankrekening BE56 4026 0965 4188 met vermelding van 
“Westhoek 1914” voor 25/9
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2.32. HK De Vlierbes - Beerse

KALENDER

September 2013  
1  museum en koetshuis open  14.00 – 17.00
9  openarchiefavond  19.00 – 22.00
9  werkgroep paleografie  20.00 – 22.00
11  openarchiefmiddag  14.00 – 17.00
23  bestuursvergadering  19.30 – 22.30
.  
Oktober 2013  
5  Heemdag Heemkunde Vlaanderen  
6  museum en koetshuis open  14.00 – 17.00
9  openarchiefmiddag  14.00 – 17.00
12  tentoonstelling en publicatie jaarboek 2013  
13  tentoonstellingsweekeinde  
14  openarchiefavond  19.00 – 22.00
14  werkgroep paleografie  20.00 – 22.00
15  jaarboekbedeling  
28  bestuursvergadering  19.30 – 22.30
.  
November 2013  
2  viering Sint-Hubertus, kerk Den Hout  18.00 – 19.00
3  museum en koetshuis open  14.00 – 17.00
11  openarchiefavond  19.00 – 22.00
11  werkgroep paleografie  20.00 – 22.00
13  openarchiefmiddag  14.00 – 17.00
25  bestuursvergadering  19.30 – 22.30
.  
December 2013  
1  museum en koetshuis open  14.00 – 17.00
9  openarchiefavond  19.00 – 22.00
9  werkgroep paleografie  20.00 – 22.00
11  openarchiefmiddag  14.00 – 17.00
23  bestuursvergadering  19.30 – 22.30
31  Peperkoek & Borrels  voormiddag
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2.33. Heemkundezondagen : 
 verder lopende tentoonstellingen

KALENDER VOLKSVERMAAK
Kring Aspect Zondag Zondag Zondag Andere

Thema 2 juni 9 juni 16 juni

(1.12)
2220 Heist o/d Berg
- Pandoerenhoeve • Kegelen en tepesol schieten iedere zondag

tot zonsondergang

(1.17)
HK Hoefyser Kermis in de zomer 13u - 18u tot open
Brughuizeke - Hoogstraat 52 Jaarmarkt in de winter monumentendag
2820 Rijmenam

(1.4)
Molenmuseum Schuttersgilde en 14u - 18u 14u - 18u 14u - 18u tot 1 sept : za & zo
Kerkstraat 3 de molen 14u30 - 18u
2890 Sint-Amands
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3.1. Heemkunde Vlaanderen

Uitnodiging Heemdag 2013
Heren van stand, huizen van ‘t land.   Heers - 21 september 2013
 
De jaarlijkse heemkundige studie- en ontmoetingsdag vindt dit jaar plaats in Heers op 
zaterdag 21 september en staat in het teken van kasteelbewoners, hun verblijven en hun invloed.
 
Opgericht als middeleeuwse versterkingen, evolueerden kastelen in de loop der tijd tot luxueuze 
verblijfplaatsen voor de bovenlaag van de samenleving. Deze heemdag dompelt je onder in het 
kasteelleven van weleer en neemt je mee naar de kasteeleigenaars en hun huishouding, waarin 
ieder zijn of haar rol speelde om het raderwerk gesmeerd te laten draaien.
 
In de namiddag wordt de besloten wereld van het kasteel verlaten. Kasteeldomeinen drukten 
immers ook hun stempel op het wel en wee van de bredere samenleving. 
Fantaseer je ook wel eens over de mysterieuze wereld van kastelen en hun bewoners? 
 
Op de heemdag wordt een tipje van de sluier gelicht. Een unieke kans om kennis te maken met de 
verborgen leefwereld van wie de kastelen bevolkte.

Programma

9u15  Onthaal met koffie/thee
10u00 Welkomstwoord door Fons Dierickx, voorzitter Heemkunde Vlaanderen en 
  Kristof Pirard, burgemeester Heers
10u15 Lezing ‘Oude en nieuwe, hogere en lagere adel’ door Paul Janssens, professor UGent
10u45 Muzikaal intermezzo
11u00 Lezing ‘Personeel op het kasteel’ door Jorien Jas, conservator Geldersch Landschap en Geldersche 
  Kastelen
11u30 Muzikaal intermezzo
11u40 Voorstelling project ‘Van grote en kleine komaf’, over kasteelbewoners in Haspengouw door Erfgoed  
  Haspengouw
12u15 Middagmaal in Hoeve Renwa, Horpmaal
14u30 Start namiddagprogramma

Tijdens een busrit maak je kennis met de invloed die kasteelbewoners hadden op hun omgeving. Je ontdekt per 
groep op zijn minst één bijzondere site (park en tuinen van het kasteel Hex, kasteeldorp Gors-Op-Leeuw, kasteelsite 
van Mechelen-Bovelingen of kasteeldorp Hoepertingen).
16u30 Slotzitting in het koetshuis van het kasteel Hex met uitreiking van het Jozef Weyns-eremerk, 
  gevolgd door receptie
17u40 Vroegste vertrekmoment naar parking auto’s en vertrekmoment naar station voor wie komt uit de 
  richting van Landen (o.m. Brussel, Gent, ...)
18u10 Vertrekmoment naar station voor wie komt uit de richting van Hasselt (o.m. Antwerpen)
 
Het volledige programma, alle praktische informatie en een inschrijvingsformulier vind je op 
www.heemkunde-vlaanderen.be
 
De deelnameprijs voor deze dag bedraagt 35 euro per persoon (incl. lunch). Wie enkel deelneemt 
aan het voor- of namiddagprogramma betaalt 15 euro (excl. lunch). 
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3.2. Hartelijkst van huis tot huis
Hartelijkst	  van	  huis	  tot	  huis	  -‐	  Brieven	  van	  Jozef	  Weyns	  	  (1913	  -‐	  1974)	  	  

In	  2013	  is	  het	  100	  jaar	  geleden	  dat	  Dr.	  Jozef	  Weyns	  geboren	  werd.	  Naast	  tal	  van	  evenementen,	  

ingericht	  door	  de	  gemeentebesturen	  en	  Heemkundige	  kringen	  van	  Putte	  en	  Heist-‐op-‐den-‐Berg,	  neemt	  
de	  vzw	  Ter	  Speelbergen-‐Heem	  Dr.	  Jozef	  Weyns	  de	  uitgave	  van	  een	  uniek	  boek	  voor	  haar	  rekening.	  

De	  vele	  duizenden	  brieven	  die	  Jozef	  Weyns	  schreef	  en	  ontving,	  vormen	  voor	  het	  nieuwe	  boek	  een	  
bijzondere	  invalshoek.	  Dankzij	  deze	  briefwisseling	  krijgt	  de	  lezer	  een	  boeiende	  kijk	  op	  de	  persoon	  die	  

Jozef	  Weyns	  was	  als	  heemkundige	  en	  als	  conservator	  van	  het	  Openluchtmuseum	  van	  Bokrijk,	  maar	  
evenzeer	  als	  mens	  en	  als	  gezinshoofd.	  

Robert	  Lenaerts,	  schoonzoon	  van	  Jozef	  Weyns	  en	  historicus,	  selecteerde	  een	  aantal	  brieven	  en	  
brieffragmenten.	  Hiermee	  stelde	  hij	  het	  levensverhaal	  van	  Jozef	  Weyns	  opnieuw	  samen.	  Bijzonder	  is	  

dat	  vooral	  Jozef	  Weyns	  zelf	  aan	  het	  woord	  komt.	  Wie	  kan	  er	  immers	  beter	  en	  met	  meer	  passie	  
vertellen	  over	  het	  levenswerk	  van	  Jozef	  Weyns	  dan	  hijzelf?	  Ook	  zijn	  uitgebreide	  vrienden-‐	  en	  
kennissenkring	  komt	  regelmatig	  aan	  het	  woord.	  

Naast	  de	  boeiende	  inhoud	  is	  ook	  de	  bijzondere	  vormgeving	  van	  het	  boek	  opvallend.	  Er	  is	  bijzondere	  

aandacht	  voor	  het	  sierschrift	  en	  de	  decoratieve	  zin	  van	  Jozef	  Weyns.	  In	  het	  boek	  zijn	  ongeveer	  25	  
brieven	  integraal	  opgenomen,	  waaronder	  een	  aantal	  in	  het	  originele	  handschrift	  van	  Jozef	  Weyns.	  
Het	  boek	  bevat	  tevens	  onuitgegeven	  tekeningen	  van	  zijn	  hand.	  

Het	  boek	  wordt	  voorgesteld	  tijdens	  een	  academische	  zitting	  op	  19	  oktober	  2013.	  Wie	  vooraf	  

inschrijft	  kan	  het	  boek	  bekomen	  aan	  19,50	  euro.	  Voorinschrijven	  kan	  tot	  10	  oktober,	  nadien	  kost	  het	  
boek	  25,00	  euro.	  Wie	  het	  boek	  graag	  per	  post	  ontvangt,	  betaalt	  6,50	  euro	  meer	  voor	  portkosten.	  

Het	  boek	  kan	  besteld	  worden	  per	  mail	  bij	  katelijne.weyns@gmail.com	  of	  per	  telefoon	  	  0495	  16	  55	  45.	  
Storten	  op	  rekeningnummer	  BE97	  7330	  3185	  6749	  KREDBEBB	  	  op	  naam	  van	  vzw	  Speelbergen-‐Heem-‐

Dr.	  Jozef	  Weyns	  met	  als	  mededeling	  “boek	  Jozef	  Weyns	  +	  naam	  intekenaar”.	  	  
Het	  boek	  kan	  door	  de	  voorintekenaars	  worden	  afgehaald	  op	  19	  oktober	  in	  de	  basisschool	  Dr.	  Jozef	  
Weyns.	  Alle	  voorintekenaars	  krijgen	  hierover	  nog	  alle	  informatie	  toegestuurd.	  
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3.3. Priester Daens

In 2014 wordt Priester Daens, het sociale boegbeeld van Vlaanderen, 
175 jaar.   Vier Daens175 mee met uw vereniging!
 
Volgend jaar viert het Priester Daensfonds met iedereen die het wil de 175-ste verjaardag van Priester Daens! 
Deze ereburger van de stad Aalst en boegbeeld van de Vlaamse sociale strijd werd in 1839 (18 dec) in Aalst 
geboren. 
Omdat verjaren gerust feestelijk mag zijn, willen we in 2014 Daens letterlijk en figuurlijk in de bloemetjes zet-
ten. Niet alleen in zijn geboortestad Aalst, maar in heel de Denderstreek en Vlaanderen. 
 
Het Priester Daensfonds start daarom in de tweede jaarhelft van 2014  ‘Daens175’.  Het is de bedoeling om 
dan met zoveel mogelijk mensen, organisaties en verenigingen Daens en vooral zijn boodschap in de schijn-
werper te plaatsen. 
 
We roepen u en uw vereniging op om, indien mogelijk, in de periode van juni tot december 2014 in uw 
programmatie een activiteit te voorzien die verwijst naar Daens, naar sociale inzet of naar engagement. Het 
zou tof zijn als uw vereniging op die wijze Daens mee in de kijker plaatst. Dit kan een sociaal geëngageerd 
artikel zijn in uw tijdschrift, de programmatie van een toneelstuk of film, een kwis, een historisch verhaal, een 
tentoonstelling, een wandeling, een debat, een les- of bezinningsmoment… 
 
Indien u een initiatief neemt, vragen we u om ons dat te melden! En dit liefst vanaf de concept- of plannings-
fase. Zo kunnen we al de geïnteresseerden informeren over de verschillende initiatieven en maken we er 
allen samen één groot feest van. 
 
Uw activiteiten zullen we met plezier opnemen in de activiteitenkalender op de website www.daens175.
be <http://www.daens175.be>  en in de elektronische nieuwsbrief die ter gelegenheid van Daens175 ruim 
wordt verspreid.
 
Op de website kan u nu al terecht voor informatie, inschrijvingen, meldingen van activiteiten, enz… Vanaf 18 
december 2013 beginnen we met het publiceren van de activiteiten, ook deze van uw vereniging. 
 
Wij zijn er van overtuigd dat uw vereniging dit feestmoment van Daens’ verjaardag op een passende wijze 
mee wil steunen en invullen. En het is ook een uitstekende gelegenheid om uw vereniging in de kijker te 
plaatsen.

   Contact Priester Daensfonds:
 
   info@daens175.be <mailto:info@daens175.be> 
   secretariaat.daensfonds@skynet.be

Priester Daensfonds vzw
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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 oktober 2013: 

 mededelen ten laatste in de laatste week van september 2013.

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

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

raadplegen om dan gegevens te gaan plukken.

Bij voorbaat dank voor de vrijwillige medewerking.

3.3. Gouwtijdingen

De Gouwtijdingen kunnen geraadpleegd worden op de webstek van de Gouw.

Dit is een oplossing is om de computerbestemmeling niet te overbelasten.

Wel wordt vanuit de Gouw een e-bericht gezonden aan elke bestemmeling op het 

ogenblik dat de Gouwtijdingen beschikbaar zijn op de webstek.

Er werd ons meegedeeld dat de webstek raadplegen via ‘Google explorer’ niet altijd toelaat 

alle mededelingen te lezen,

daarom is het aangeraden ‘Mozilla Firefox’ aan te klikken.

De bestemmelingen die toch graag over een gedrukt exemplaar beschikken kunnen dit 

afdrukken vanaf de webstek.


