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1. PROGRAMMA HKGA EERSTE HALFJAAR 2014
 1.1. Algemene Vergadering en Gouwdag
 1.2. Heemkundezondagen 1 - 8 - 15 juni

2. Heemkunde Gouw Antwerpen lééft
3. Mededelingen
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1.1. Algemene Statutaire Vergadering en
 Gouwdag van Heemkunde Gouw Antwerpen
     1 maart - Aartselaar

Zaterdag 1 maart 2014 te Aartselaar:  
Algemene Statutaire Jaarvergadering en Gouwdag 

van Heemkunde Gouw Antwerpen 
 

 
 
Heemdag, Gouwdag en A.S.V.: hoe rijmen we dat tesaam in 2014? 
Het is al een paar jaar de gewoonte dat het Gouwbestuur – op verzoek van onze 
aangesloten kringen – de Algemene Statutaire Jaarvergadering en de jaarlijkse 
Gouwdag van Heemkunde Gouw Antwerpen samen tot een activiteit bundelt. Maar om 
de vijf jaar is het de beurt aan Heemkunde Gouw Antwerpen om in onze provincie 
samen met Heemkunde Vlaanderen een Heemdag te organiseren. En in 2014 is het 
zover en zal Heemkunde Gouw Antwerpen de Heemdag voor Heemkunde Vlaanderen 
organiseren in september. U hoort daar nog van. Om die reden organiseert Heemkunde 
Gouw Antwerpen geen Gouwdag in 2014.  
Het Gouwbestuur moet daarnaast wel ergens een jaarlijkse algemene statutaire 
vergadering voorzien. De Heemkundige Kring van Aartselaar stelde zich hiervoor 
kandidaat, want die heeft iets speciaals te vieren dit jaar. Daarom maakte die kring er 
meteen een aantrekkelijk en bijzonder dagprogramma van met een A.S.V., een 
academische zitting, een lunch en een namiddaguitstap.  
 
Noteer alvast zaterdag 1 maart in uw agenda en schrijf beter nog meteen in. 
Deze dag gaat van start met een ontvangst vanaf 09.30 uur in het Cultureel Centrum ’t 
Aambeeld in de della Faillelaan 34 te Aartselaar om vervolgens de Algemene Statutaire 
Vergadering te starten om 10.00 uur stipt. Het ganse dagprogramma ziet er als volgt uit.  
 

voormiddag 
09.30 u. (foyer) - ontvangst met koffie of thee in het foyer van het CC. 
10.00 u. (zaal) - aanvang Alg. Stat. Jaarverg. van Heemkunde Gouw Antwerpen  
10.50 u. (zaal) – uiteenzetting door Joke Bungeneers, diensthoofd erfgoed bij Prov. 

Antwerpen, over de nieuwe projectsubsidiereglementering inzake 
erfgoedzorg 

11.05 u. (zaal) - optreden trio “De RuPel” met een paar oude Vlaamse liedjes 
11.15 u. (zaal) - academische feestrede door dr. Herman Coppens, ere-rijksarchivaris, 

die een bijzondere akte uit 1514 in het licht plaatst en toelicht  
11.45 u. (zaal) – uitreiking eremerken door Heemkunde Gouw Antwerpen 
12.15 u (zaal) – tweede optreden trio “De RuPeL” met enkele volkse liedjes 
 

namiddag 
12.30 u. (foyer) - verzorgde, uitgebreide broodjeslunch (inschrijven verplicht aan 15 
euro voor de ganse dagactiviteit tot maximum 180 personen).  
13.30 u (verplaatsing) - Bezoek aan kasteel Cleydael te Aartselaar 
14.30 u (verplaatsing) - Bezoek aan de kerk van Hemikem (graf Antoon v. Brabant) 
16.30 u. (foyer CC) – Slotmoment van de dag,  gevolgd door een gratis aangeboden 

receptie in CC te Aartselaar als afsluiter tot 18.00 uur 
 
Deelname aan de verzorgde broodjeslunch (en aan de namiddagactiviteit) is enkel 
mogelijk tot maximum 180 personen tegen voorafgaandelijke storting van 15 euro per 
persoon op rekening nr.: BE16 7343 4120 4074 van Heemkunde Gouw Antwerpen. 

1. HKGA Programma Eerste halfjaar 2014
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Zaterdag 1 maart 2014 te Aartselaar:  
Algemene Statutaire Jaarvergadering en Gouwdag 

van Heemkunde Gouw Antwerpen 
 

 
 
Heemdag, Gouwdag en A.S.V.: hoe rijmen we dat tesaam in 2014? 
Het is al een paar jaar de gewoonte dat het Gouwbestuur – op verzoek van onze 
aangesloten kringen – de Algemene Statutaire Jaarvergadering en de jaarlijkse 
Gouwdag van Heemkunde Gouw Antwerpen samen tot een activiteit bundelt. Maar om 
de vijf jaar is het de beurt aan Heemkunde Gouw Antwerpen om in onze provincie 
samen met Heemkunde Vlaanderen een Heemdag te organiseren. En in 2014 is het 
zover en zal Heemkunde Gouw Antwerpen de Heemdag voor Heemkunde Vlaanderen 
organiseren in september. U hoort daar nog van. Om die reden organiseert Heemkunde 
Gouw Antwerpen geen Gouwdag in 2014.  
Het Gouwbestuur moet daarnaast wel ergens een jaarlijkse algemene statutaire 
vergadering voorzien. De Heemkundige Kring van Aartselaar stelde zich hiervoor 
kandidaat, want die heeft iets speciaals te vieren dit jaar. Daarom maakte die kring er 
meteen een aantrekkelijk en bijzonder dagprogramma van met een A.S.V., een 
academische zitting, een lunch en een namiddaguitstap.  
 
Noteer alvast zaterdag 1 maart in uw agenda en schrijf beter nog meteen in. 
Deze dag gaat van start met een ontvangst vanaf 09.30 uur in het Cultureel Centrum ’t 
Aambeeld in de della Faillelaan 34 te Aartselaar om vervolgens de Algemene Statutaire 
Vergadering te starten om 10.00 uur stipt. Het ganse dagprogramma ziet er als volgt uit.  
 

voormiddag 
09.30 u. (foyer) - ontvangst met koffie of thee in het foyer van het CC. 
10.00 u. (zaal) - aanvang Alg. Stat. Jaarverg. van Heemkunde Gouw Antwerpen  
10.50 u. (zaal) – uiteenzetting door Joke Bungeneers, diensthoofd erfgoed bij Prov. 

Antwerpen, over de nieuwe projectsubsidiereglementering inzake 
erfgoedzorg 

11.05 u. (zaal) - optreden trio “De RuPel” met een paar oude Vlaamse liedjes 
11.15 u. (zaal) - academische feestrede door dr. Herman Coppens, ere-rijksarchivaris, 

die een bijzondere akte uit 1514 in het licht plaatst en toelicht  
11.45 u. (zaal) – uitreiking eremerken door Heemkunde Gouw Antwerpen 
12.15 u (zaal) – tweede optreden trio “De RuPeL” met enkele volkse liedjes 
 

namiddag 
12.30 u. (foyer) - verzorgde, uitgebreide broodjeslunch (inschrijven verplicht aan 15 
euro voor de ganse dagactiviteit tot maximum 180 personen).  
13.30 u (verplaatsing) - Bezoek aan kasteel Cleydael te Aartselaar 
14.30 u (verplaatsing) - Bezoek aan de kerk van Hemikem (graf Antoon v. Brabant) 
16.30 u. (foyer CC) – Slotmoment van de dag,  gevolgd door een gratis aangeboden 

receptie in CC te Aartselaar als afsluiter tot 18.00 uur 
 
Deelname aan de verzorgde broodjeslunch (en aan de namiddagactiviteit) is enkel 
mogelijk tot maximum 180 personen tegen voorafgaandelijke storting van 15 euro per 
persoon op rekening nr.: BE16 7343 4120 4074 van Heemkunde Gouw Antwerpen. 

Vermeld daarbij uw naam en uw heemkring.  
U kan desgewenst gratis enkel aan de voormiddagactiviteit deelnemen, waarvoor tot 
400 zitplaatsen kunnen voorzien worden. Graag ook inschrijven (zonder kosten) met 
naam en heemkring indien u enkel in de voormiddag deelneemt aan de A.S.V. en de 
academische zitting.  
 
Wat brengt deze dag ons meer expliciet bij? 
Na de ontvangst met een kop koffie of thee starten we kort en bondig de Algemene 
Statutaire Vergadering. Een jaarlijkse vlotte geplogenheid die een klein uurtje in beslag 
neemt. Dan komt Joke Bungeneers, hoofd van de dienst Erfgoed in de provincie 
Antwerpen, ons uiteenzetten welke wijzigingen er zijn in de aanvragen voor het 
bekomen van projectsubsidies voor bovenlokale erfgoedzorg en in de afwikkeling van 
de goedgekeurde dossiers. Nadien volgt even een breekpunt met een kort optreden van 
“DeRuPeL” die regionale volkse muziek uit de Rupelstreek laat weerklinken.  
Omstreeks 11.15 uur krijgt dr. Herman Coppens, gewezen hoofdarchivaris bij het 
Rijksarchief te Antwerpen, het woord. Hij behandelt het dagthema: een bijzondere, vijf 
eeuwen oude akte uit van maar liefst 2,67 m. lengte wordt in zijn ware kontekst 
geplaatst en geschiedkundig en heemkundig toegelicht op een bevattelijke manier. Deze 
goed bewaard gebleven akte uit 1514 wordt door de Heemkundige Kring Aartselaar 
overgedragen aan het Rijksarchief Antwerpen om ze op de meest deskundige wijze 
verder te bewaren en te beheren. De Heemkundige Kring Aartselaar liet echter wel een 
grote, fotografische replica maken van het origineel voor eigen gebruik.  
We ronden de voormiddag af met de uitreiking van de jaarlijkse eremerken, te weten het 
eremerk dr. J. Van Herck en het eremerk Honoris Causa, en met een tweede optreden 
van “De RuPel” met volkse liedjes. Daarna is het tijd om het innerlijke van de mens te 
versterken via een uitgebreide en lekkere broodjeslunch.  
Na de middag plannen we een bezoek (hetzij met eigen wagen, misschien met 
autobussen indien betaalbaar) verderop aan het middeleeuwse waterslot Cleydael, langs 
de hovingen naar het aangrenzende Hemiksemhof en naar Hemiksemkerk, waar we een 
bezoek brengen aan het graf van Antoon, bastaard van Brabant, wiens afsterven in feite 
de aanleiding werd – na langdurige procedures - voor de verkoop van de bezittingen 
vermeld in de akte van 1514.  
Tot slot keren we terug naar het vertrekpunt in het CC ’t Aambeeld te Aartselaar, waar 
we nog even kunnen verbroederen in het foyer. Mogelijk vindt de H.K. Aartselaar hier 
nog een sponsor om af te ronden met een receptie.  
 
Een stukje geschiedenis als toelichting over Antoon van Brabant en de grote akte. 
Antoon, bastaard van Brabant, wiens praalgraf zich nog steeds in de kerk van 
Hemiksem bevindt, was een bastaardzoon van hertog Filips van Saint-Pol, geboren in 
1429. Ruim dertig jaar heeft Antoon, bastaard van Brabant het huis van Bourgondië 
gediend onder Filips de Goede, Karel de Stoute en Maria van Bourgondië o.a. als 
kapitein-generaal van de pijkeniers en pioniers in het leger van Karel de Stoute tegen 
Louis XI in Frankrijk, met roemrijke gevechten te Amiens. En in een andere strijd te 
Nancy, waarin Antoon van Brabant meevocht, liet Karel de Stoute het leven. Antoon 
van Brabant, heer van Kruibeke en Hemiksem, stierf op Allerheiligendag in 1498. Hij 
werd begraven in het koor van de oude kerk van Hemiksem op het Kerkeneinde en zou 
zijn laatste dagen hebben doorgebracht in Hemiksem.1  
 
                                                
1 - G. De Schepper, Antoon, Bastaard van Brabant, overdruk uit “Gesch. en Folklore”, 1e aflev. 1942, blz. 
18, 19 en 40.  

stand van de biedingen door de koper bij het uitgaan van de kaars, de decretale 
vastlegging van de verkoop na horen van de gedaagden inzake de betwistingen, en 
uiteindelijk de tekst van de eigenlijke toewijzing.  
 
Het document op zich. 
Dit document is niet alleen bijzonder omwille van zijn hoge ouderdom, zijn historische 
waarde en zijn goede conservering, maar het is bovendien ook een uitzonderlijk groot 
document met een lengte van maar liefst 2,67 meter! Het bestaat uit vijf vellen 
perkament die aan elkaar werden gelijmd. Goed bewaarde akten van een dergelijke 
grootte zijn eerder zeldzaam te noemen. Het bestuur van de heemkundige kring 
Aartselaar trof daarom het wijze besluit dat een dergelijk uitzonderlijk archiefstuk van 
vijf eeuwen oud best in een professioneel archief thuis hoort, waar het in de meest 
optimale omstandigheden bewaard kan blijven. Vooral door toedoen van onze voorzitter 
René Beyst, tevens lid van het dagelijks bestuur van Heemkunde Gouw Antwerpen, is 
het plan gerijpt om deze akte af te staan aan het Rijksarchief te Antwerpen. Bovendien 
wil de kring hiermee een voorbeeld stellen naar Heemkunde Gouw Antwerpen en haar 
aangesloten heemkringen toe om uitzonderijke stukken af te staan aan gespecialiseerde 
instellingen. Maar evenwel niet zonder er een mooie replica van te maken en te bewaren 
in Aartselaar en in Hemiksem (eventueel ook in Reet en Kontich). Want het gebied van 
de heerlijkheid Vaarlaereycke strekte zich uit over minstens drie gemeenten, weze het 
dat het grootste deel van deze heerlijkheid op het grondgebied Aartselaar gelegen moet 
hebben. Bovendien wil de kring via een academische zitting de nodige aandacht geven 
aan deze schenking en de verdere ontsluiting ervan bewerkstelligen op provinciaal 
niveau. Daarvoor stelden ze een dagprogramma samen in overleg met Heemkunde 
Gouw Antwerpen en wensen ze ook de heemkringen van Reet en Hemiksem (mogelijk 
ook Kontich) in deze bijzondere aanlegenheid te betrekken. Noteer alvast zaterdag 1 
maart 2014 in uw agenda, indien u dit uitzonderlijk stuk wil bewonderen en mee een 
forse stap terug in de tijd wil zetten naar hetgeen vijf eeuwen geleden plaats vond in 
Hemiksem, Aartselaar, Reet en oergemeente Kontich.  
 
Onthou: 
Deze academische zitting is een combinatie van de Algemene Statutaire Jaarvergadering 
van Heemkunde Gouw Antwerpen,Gouwdag en de feestelijke viering van de schenking 
van de vijf eeuwen oude akte aan het Rijksarchief te Antwerpen door de Heemkundige 
Kring van Aartselaar.  
De algemene statutaire vergadering van Heemkunde Gouw Antwerpen is toegankelijk 
voor alle leden van de heemkringen.  
Deelnemen in de voormiddag is gratis, maar inschrijven is verplicht (tot maximum 400 
personen). Deelnemen aan de ganse dag (inclusief lunch en uitstap) kost 15 euro per 
persoon maar blijft voorbehouden aan maximum 180 personen (volgens volgorde van 
storting).  
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1.2.  Heemkundezondagen : 
  1 - 8 - 15 juni 	  
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LEIDRAAD	  BIJ	  DE	  VOORSTELLING	  VAN	  HET	  THEMA	  
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DE	  	  GROOTE	  	  OORLOG	  	  1914	  –	  1918.	  
	  

Tijdens	   de	   Kwartierbijeenkomsten	   2013	   sprak	   een	   grote	   meerderheid	   van	   de	   kringvertegen-‐
woordigers	  zich	  uit	  om	  als	  thema	  voor	  de	  Heemkundezondagen	  “De	  Groote	  Oorlog”	  te	  nemen.	  	  

Op	  welke	  wijze	  kunnen	  heemkundigen	   in	  hun	  heemmusea	  en	  documentatiecentra	  een	  tipje	  -‐	  en	   in	  
feite	  veel	  meer	  dan	  een	  tipje!	   -‐	  oplichten	  van	  de	  sluier	  hoe	  betover-‐	  en	  overgrootouders	  aankeken	  
tegen	   datgene	   wat	   hen	   gedurende	   vier	   jaar	   overkwam?	   We	   worden	   overspoeld	   met	   uitgaven	  
allerhande,	  maar	  de	  ingreep	  en	  de	  weerslag	  van	  de	  gebeurtenissen	  op	  het	  studie-‐	  en	  werkterrein	  van	  
een	  heemkundekring	  kan	  enkel	  concreet	  worden	  weergegeven	  door…	  heemkundigen.	  	  

Heemkundigen	   kunnen	   deze	   barre	   episode	   tijdens	   de	   Heemkundezondagen	   op	   hun	   eigen	  manier	  
voorstellen,	  met	  inbreng	  van	  hun	  eigen	  plaatselijke	  verhalen,	  getuigenissen,	  documenten,	  relicten...	  

Hoe	  verliep	  het	  leven	  in	  een	  wijk,	  in	  het	  dorp,	  in	  de	  stad,	  in	  de	  provincie?	  

Het	   boek	   “De	  Groote	  Oorlog	   in	   het	   klein”	   is	   geschreven	  door	   heemkundigen	  die	   daarin	   getuigenis	  
afleggen	   van	   een	   breed	   gamma	   aan	   plaatselijke	   ervaringen.	   Raadpleeg	   het	   boek,	   zoek	   op	   wat	  
vergelijkbaar	  is	  met	  wat	  in	  uw	  studie-‐	  en	  werkgebied	  voorviel,	  geef	  er	  de	  plaatsgebonden	  versie	  van	  
weer.	  De	   inhoudstafel	   van	  het	  boek	   rangschikt	  de	   verhalen	   thematisch	  en	  biedt	  dan	  ook	  evenveel	  
invalshoeken	   aan,	   die	   heemkringen	   kunnen	   aanwenden	   voor	   ‘hun	   eigen	   verhaal’,	   uitgedrukt	   in	   de	  
tijdelijke	  tentoonstelling,	  die	  ze	  willen	  opzetten	  tijdens	  de	  Heemkundezondagen	  2014.	  

Heemmusea	   kunnen	  dit	   oorlogsverhaal	   tonen	  met	   allerhande	   voorwerpen	   en	   afbeeldingen	   en	   het	  
specifiek	   duiden	   met	   materiële	   getuigenissen.	   Documentatiecentra	   kunnen	   met	   het	   gericht	  
voorstellen	   van	   archiefstukken,	   familiefoto’s	   en	   specifieke	   documenten	   (brieven,	   verordeningen,	  
prentkaarten,	  frontkranten…)	  hun	  eigen	  oorlogsverhaal	  brengen	  of	  collecties	  tonen.	  	  

Misschien	   plant	   uw	   heemkundekring	   later	   op	   het	   jaar	   nog	   meer	   activiteiten	   in	   verband	   met	   de	  
plaatselijke	  herdenking	  van	  de	  Eerste	  Wereldoorlog	  of	  geeft	  uw	  kring	  een	  of	  andere	  publicatie	  uit.	  
Benut	   dan	   de	   Heemkundezondagen	   om	   ook	   uw	   latere	   herdenkingen	   aan	   te	   kondigen	   en	   te	  
promoten.	   Ook	   promotie	   en	   verkoop	   van	   ons	   boek	   past	   beslist	   in	   uw	   tentoonstelling	   tijdens	   de	  
Heemkundezondagen:	   het	   verrijkt	   uw	   aanbod.	   Contacteer	   ons	   daarvoor:	   we	   kunnen	   boeken	   in	  
consignatie	  geven.	  	  

Al	  deze	  activiteiten	  zullen	  ongetwijfeld	  een	  boeiend	  en	  treffend	  voorbeeld	  vormen	  van	  de	  greep	  van	  
de	  grote	  geschiedenis	  op	  de	  kleine	  geschiedenis.	  Werkt	  uw	  heemkundekring	  in	  2014	  ergens	  mee	  aan	  
een	   herdenkingsactiviteit	   over	   de	   Eerste	   Wereldoorlog,	   dan	   mag	   promotie	   daarvoor	   in	   uw	   kring	  
tijdens	  de	  komende	  Heemkundezondagen	  niet	  ontbreken.	  Schrijf	  nu	  in!	  	  

Op	  de	  volgende	  bladzijde	  stimuleren	  we	  u	  nog	  met	  een	  niet-‐limitatieve	  opsomming	  van	  een	  aantal	  
mogelijke	  subthema’s,	  die	  men	  kan	  benutten.	  	  
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SUBTHEMA’S	  VAN	  BELEVENISSEN	  OP	  ZUIVER	  PLAATSELIJK	  VLAK.	  

1.De	  Duitse	  inval	  in	  het	  dorp,wijk,stad,provincie.	  

2.Gijzelaars	  van	  het	  dorp.	  

3.Vlucht	  uit	  het	  dorp.	  

4.Krijgsgevangenen	  en	  ondergedoken	  soldaten	  van	  het	  dorp.	  

5.Collaboratie.	  

6.Verzet	  in	  en	  door	  het	  dorp.	  

7.Dagelijks	  leven	  in	  dorp,wijk,stad,provincie:	  

	  	  	  -‐noodgeld	  

	  	  	  -‐voedingscomiteit,	  kledinghulp	  en	  andere	  noodhulp	  

	  	  -‐duiven	  tijdens	  de	  oorlog	  

	  	  -‐smokkelen	  

	  	  -‐mobilisatie	  en	  inkwartiering	  

	  -‐Spaanse	  griep,	  medische	  hulpverlening	  

	  -‐paspoort(en),	  doorgangsbewijzen,	  mobiliteitsproblemen	  

	  -‐Amerikaanse	  bloemzakken	  gebruikt	  voor	  kleding	  

	  -‐socio-‐cultureel	  leven	  

	  -‐verordeningen,	  opeisingen,	  represaille-‐	  en	  tuchtmaatregelen	  

	  -‐(sprekende)	  foto’s,	  briefwisseling,	  kranten…	  	  
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2.1. HK Amalia van Solms - Baarle-Hertog
2.2. HK Aartselaar
2.3. HK Hobuechen 1135 - Hoboken
2.4. Themakring Molenmuseum Sint-Amands
2.5. HK Erfgoed Balen
2.6. HK Breesgata - Brasschaat
2.7. HK Kontich
2.8. HK Taxandria - Turnhout
2.9. HK Gitschotelbuurtschap - Borgerhout
2.10. HK Turninum - Deurne
2.11. HK Merksem
2.12.  HK Rumesta - Rumst
2.13.  HK Essen
2.14. Themakring ‘t Grafzerkje - Hoboken
2.15.  Themakring Den Crans - Borgerhout
2.16. Vrienden Zoerselbos
2.17. HK Rijkevorsel
2.18. HK Scilla - Schilde
2.19. HK De Vlierbes - Beerse
2.20. HK Zeven Neten - Retie

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

02-feb-2014 10:30:00 12:30:00 Open huis in het Heemhuis  

11-feb-2014 19:30:00 22:00:00 Bestuursvergadering Heemkundekring Amalia van Solms in het Heemhuis  

18-feb-2014 19:30:00 22:00:00 Introductiebijeenkomst in het Heemhuis voor nieuwe leden aangemeld in 2013.  

22-feb-2014 13:30:00 17:00:00 Muziekmiddag in de Aula van het Cultureel Centrum Baarle. 

   Inschrijven vooraf niet nodig en deelname gratis.

02-mrt-2014 10:30:00 12:30:00 Open zondag in het Heemhuis  

11-mrt-2014 19:30:00 22:00:00 Bestuursvergadering Heemkundekring Amalia van Solms in het Heemhuis  

18-mrt-2014 19:30:00 22:00:00 Algemene ledenvergadering in de Aula van het Cultureel Centrum Baarle.  

30-mrt-2014 08:00:00 12:00:00 Vroege vogeltocht. Vertrek aan het Heemhuis. 

   Deelname gratis en inschrijven niet nodig

05-apr-2014 00:00:00 00:00:00 Geleide wandeling naar de dodendraadreconstructies in Zondereigen (8 km). 

   Nadere gegevens worden later bekend gemaakt.

06-apr-2014 10:30:00 12:30:00 Openhuis in het Heemhuis  

08-apr-2014 19:30:00 22:00:00 Bestuursvergadering Heemkundekring Amalia van Solms in het Heemhuis  

13-apr-2014 13:30:00 16:00:00 Presentatie extra Van Wirskaante over Nonnekuil en aanbieding roggerentjes 2014.

   Plaats: bedrijfsruimte LBM Rijsbosch BV, Nonnenkuil 18.

22-apr-2014 09:00:00 15:30:00 Archeologische dag voor basisschoolleerlingen in Aula Cultureel Centrum Baarle.  

24-apr-2014 09:00:00 15:00:00 Archeologische dag voor basisschoolleerlingen in Aula Cultureel Centrum Baarle.  

25-apr-2014 09:00:00 15:00:00 Archeologische dag voor basisschoolleerlingen in Aula Cultureel Centrum Baarle.  

27-apr-2014 00:00:00 00:00:00 Erfgoeddag thema ‘Grenzeloos’ Officieel inrijden van Dodendraadroute. 

   Een fietstocht van 38 kilometer met infoborden, reconstructies en opgenomen verhalen.

04-mei-2014 10:30:00 12:30:00 Open huis in het Heemhuis  

09-mei-2014 09:00:00 15:00:00 Archeologische dag 5de en 6de leerjaar Zondereigen  

13-mei-2014 19:30:00 22:00:00 Bestuursvergadering Heemkundekring Amalia van Solms in het Heemhuis  

17-mei-2014 09:00:00 15:00:00 Bezoek aan Natuurpunt Markvallei De Klapekster in Wortel en de Laermolen in Hoogstraten 

   Vertrek aan het Heemhuis. Deelname gratis en inschrijven niet nodig.

24-mei-2014 00:00:00 00:00:00 Heemreis ‘WO I in de Limburgse grensregio’ 

   Nadere gegevens zoals vertrektijd, inschrijving en kosten volgen later.
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Datum Vanaf Tot Gebeurtenis Opmerking

01-jun-2014 05:00:00 12:00:00 Vroege vogeltocht. Vertrek aan het Heemhuis. 

   Deelname gratis en inschrijven niet nodig.

01-jun-2014 10:30:00 12:30:00 Open huis in het Heemhuis  

10-jun-2014 19:30:00 22:00:00 Bestuursvergadering Heemkundekring Amalia van Solms in het Heemhuis  

13-jun-2014 12:00:00 20:00:00 Locale Heemdag. Start in de Aula van het CCB 

   Nadere gegevens zoals inschrijving en kosten volgen later.

21-jun-2014 00:00:00 00:00:00 Heemreis ‘WO I in de Westhoek’ 

   Nadere gegevens zoals vertrektijd, inschrijving en kosten volgen later. 

06-jul-2014 10:30:00 12:30:00 Open huis in het Heemhuis  

08-jul-2014 19:30:00 22:00:00 Bestuursvergadring Heemkundekring Amalia van Solms in het Heemhuis  

10-jul-2014 19:00:00 21:00:00 Avondwandeling vertrek vanaf het Heemhuis. 

   Deelname gratis en inschrijving niet nodig.

19-jul-2014 00:00:00 00:00:00 Fietstocht naar herinneringen uit ‘WO I in Turnhout’ 

   Nadere gegegvens worden later bekend gemaakt.

03-aug-2014 10:30:00 12:30:00 Open huis in het Heemhuis.  

12-aug-2014 19:30:00 22:00:00 Bestuursvergadering Heemkundekring Amalia van Solms in Heemhuis.  

20-aug-2014 17:30:00 20:00:00 Bernardusvoetbedevaart naar Ulicoten. Vertrek vanaf Heemhuis. 

   Deelname gratis en inschrijving niet nodig.

23-aug-2014 13:30:00 17:00:00 Fietstocht langs kapelletjes rond Weelde. Vetrek vanaf het Heemhuis. 

   Deelname gratis en inschrijven niet nodig.

07-sep-2014 10:30:00 22:00:00 Open huis in het Heemhuis met presentatie van de Heemkalender 2015.  

09-sep-2014 19:30:00 22:00:00 Bestuursvergadering Heemkundekring Amalia van Solms in het Heemhuis.  

14-sep-2014 00:00:00 00:00:00 Open Monumentendag. 

   Nadere gegevens worden later bekend gemaakt.

20-sep-2014 09:30:00 12:00:00 Wandeling in gebied van Landinrichting Zondereigen. 

   Deelname gratis en inschrijving niet nodig.

05-okt-2014 10:30:00 12:30:00 Open huis in het Heemhuis.  

14-okt-2014 19:30:00 22:00:00 Bestuursvergadering Heemkundekring Amalia van Solms in het Heemhuis.  

19-okt-2014 00:00:00 00:00:00 Wandeling in het kader van de ‘Dag van de Trage Weg’. 

   Nadere gegevens zoals vertrektijd, vertrekplaats, e.d. worden later bekend gemaakt.

21-okt-2014 19:30:00 22:00:00 Lezing ‘Het Rijke Roomse Leven’ door Ad Rooms in de Aula van het CCB. 

   Deelname gratis en inschrijving niet nodig.

02-nov-2014 10:30:00 12:30:00 Open huis in het Heemhuis.  

11-nov-2014 19:30:00 22:00:00 Bestuursvergadering Heemkundekring Amalia van Solms in het Heemhuis.  

15-nov-2014 13:30:00 16:30:00 Fotopresentatie van Baarlese gebeurtenissen uit afgelopen 30 jaar. In de Aula van het CCB.

   Selectie uit foto’s geschonken door Kees en Gerda Norbart.

22-nov-2014 09:00:00 15:00:00 Lange herfstwandeling. Vertrek vanaf het Heemhuis. 

   Deelname gratis en inschrijving niet nodig.

07-dec-2014 10:30:00 12:30:00 Open huis in het Heemhuis.  

09-dec-2014 19:30:00 22:00:00 Bestuursvergadering Heemkundekring Amalia van Solms in het Heemhuis.  

16-dec-2014 19:30:00 22:00:00 Kerstviering in de Aula van het CCB. 

   Nadere gegevens over inschrijven en kosten worden later bekend gemaakt.

27-dec-2014 09:00:00 12:00:00 Winterwandeling. Vertrek vanaf Heemhuis. 

   Deelname gratis en inschrijving niet nodig..  
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2.2. HK Aartselaar

Wat nog komen moet...!

Zondag 9 februari 2014 vanaf 13.30uur : fototentoonstelling en pannenkoeken
Gewoonlijk presenteren we die namiddag een aantal nostalgische foto’s uit vroegere jaren 
of stallen we oude foto’s uit met de nodige vraagtekens om - eventueel - onbekenden een 
naam te geven. Deze keer gooien we het thema van de tentoostelling over een andere 
boeg en laten we u kijken naar foto’s, reklamefolders en ander publiciteitsmateriaal over 
oude handelszaken uit Aartselaar. En aangezien het toch zondag is, zijn dus deze keer alle 
winkeliers uit onze gemeente van harte mee uitgenodigd.
Omdat in deze periode vroeger ‘Lichtmis’ gevierd werd met pannenokeken, maken we ook 
dit jaar weer onze pannen warm om eventuele snoepers te bedienen met een portie 
lekkere pannenkoeken. Openingsuren van 13u30 tot 17u30.

Woensdag 26 februari 2014 19.30u.: Natuur voor groentjes (les 1)
Op deze woensdagavond start een lessenreeks ingericht door Natuurpuntt in samenwer-
king met onze Heemkundige Kring. Vijf lessen hebben telkens op een woensdagavond 
plaats in ons lokaal en vijf doe-activiteiten hebben telkens de zaterdag nadien plaats als 
een ‘praktische’ excursie buitenhuis. Deelnameprijs : 30 euro voor leden van Natuurpunt en 
HKGA, 40 euro voor niet-leden.
Voor meer inlichtingen : zie bijgaande folder van Natuurpunt in dit tijdschrift.

Zaterdag 1 maart 2014 : een heemkundige hoogdag in Aartselaar!
Op zondag 1 maart 2014 denken we te kunnen gewagen van een heemkundige hoogdag 
op provinciaal niveau in Aartselaar, waarvoor we het cultureel centrum ‘t Aambeeld 
afgehuurd hebben. Reden: we dragen een 500jaar oude akte (uit 1514) over aan het 
Rijksarchief Antwerpen, na er een replica van gemaakt te hebben voor HK Aartselaar.
Vanaf 09.30 uur ontvangen we u en onze provinciale heemkundige vrienden en gasten 
met een kop koffie of thee in het foyer. Om 10.00uur start de jaarlijkse algemene 
vergadering van Heemkunde Gouw Antwerpen. Een jaarlijks weerkerende statutaire 
plichtpleging die een uurtje in beslag neemt. Met als toetje een toelichting door Joke 
Bungeneers (provinciale dienst Erfgoed) over de nieuwe provinciale reglementering m.b.t. 
provinciale projectsubsidie-aanvragen i.v.m. erfgoed. Nadien starten we een feestelijke 
academische zitting met een muzikaal intermezzo en een voordracht door dr. Herman 
Coppens.
In de namiddag - na een lekkere broodjeslunch - bezoeken we kasteel Cleydael, passeren 
langs het Hemiksemhof en ons eindpunt is de kerk van Hemiksem bij het graf van Antoon, 
bastaard van Brabant.
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Verder in dit nummer lrrst u hierover een inleidind artikel. Deelnemen aan deze dag,
die - onder voorbehoud-  waarschijnlijk wordt afgesloten met een receptie in het CC, kan 
aan 15 euro, de prijs van de uitgebreide borrdjeslunch ‘s middags inbegrepen.

Woensdag 12  maart in de namiddag : voordracht bij Ziekenzorg.
Ziekenzorg kijkt dan weer uit naar een gezellige namiddag, waarin voorzitter René Beyst 
nog een keer uitpakt met een voordracht. Deze keer worden zieken, herstellenden en min-
dervaliden in kennis gesteld van de ‘Geschiedenis van de Gezondheidszorg in aartselaar’ in 
het chalet ‘Den Hamer’. Uiteraard is deze activiteit specifiek voorbehouden aan leden van 
Ziekenzorg.

Woensdagen 12, 19 en 26  maart : Natuur voor groentjes (les 2, 3 en 4)
Voor verdere informatie raadpleeg de bijgaande folder van Natuurpunt.

Woensdag 2 april : Natuur voor groentjes (les 5)
Voor verdere informatie raadpleeg de bijgaande folder van Natuurpunt.
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2.3. HK Hobuechen 1135 - Hoboken
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Vraag naar info over V-bommen

Op vraag van het districtsbestuur van Hoboken zijn we op zoek naar directe en
indirecte getuigenissen over de inslagen van

V1- en V2-bommen in 1944-1945

op het grondgebied van Hoboken.

Over de V-bommen is niet veel gepubliceerd. 
Onze archivaris Jaak zocht de feiten op die zich in Hoboken hebben afgespeeld: 

data, plaatsen en namen van slachtoffers.

Om dit meer tot leven te brengen willen we graag kleine en grote verhalen koppelen 
aan de feiten, verhalen van Hobokenaars die zelf de inslagen hebben meegemaakt of 

getuigenissen van familieleden die de herinneringen kunnen doorvertellen over 
belevenissen, anekdotes, de sfeer of gewoon interessante weetjes.

Ook zoekt de heemkundige kring fotomateriaal. Fotografie was toen duur, maar er moet 
vast en zeker nog beeldmateriaal te vinden zijn.

Vanzelfsprekend kan iedereen foto’s schenken aan ons archief, maar indien men die liever 
zelf bijhoudt, kunnen we altijd een scan nemen zodat ze in eigen bezit blijven. 

Bestaan er doodsbrieven of -prentjes van de slachtoffers? Ook die zijn interessant.

Heeft u iets waarmee U ons kunt helpen?

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

Kasteel Broydenborg, Broydenborglaan 2, Hoboken,

elke zondag van 14 tot 17 uur

of met het secretariaat tel. 03 827 33 26

of via e-mail
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2.4.  Themakring Centrum voor Molinologie -  
  Sint-Amands

MOLENMUSEUM
Vlaams Centrum voor Molinologie vzw
Documentatiecentrum
Vrienden van het Molenmuseum Kerkstraat  3 • 2890 Sint-Amands

www.molenmuseum.be • info@molenmuseum.be

MO L E NMU S E UM

Inlichtingen : Dr. Karel Van den Bossche • 052/33 22 58

Open op: zaterdag en zondag van 14u30 tot 18u00
 & in de week op afspraak

T E N T O O N S T E L L I N G :
“De luister van de molen”

1000 jaar geschiedenis van de mens
der Lage Landen belicht door de molen.

Ter gelegenheid van
Openmonumentendag : 

8 september 2013
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2.5.  HK Erfgoed Balen

Activiteiten Erfgoed Balen 2014
 
Maandag 4 februari 2013:
 Voordracht: ‘Neen mijnheer de Commies, ik heb niets aan te geven…’
                   Spreker: Dhr. Richard Vermeulen             
	 Locatie:	Oud	Gemeentehuis	Balen	•	Uur:	19u30	•	Toegang/deelname:	gratis

Maandag 4 maart 2013:
 Voordracht: ‘Een familiegeschiedenis samenstellen’
 Spreker: Dhr. Frans Renaerts
	 Locatie:	Oud	Gemeentehuis	Balen	•	Uur:	19u30	•	Toegang/deelname:	gratis

Balen Jaarmarkt  2013

Vrijdag 15, zaterdag 16, zondag 17 en maandag 18 maart 2013
 Spiegeltent op parking Kruierie.

Zaterdag 30 maart 2013:
 Bezoek tentoonstelling ‘De Tiendaagse Veldtocht van augustus 1831’
 (met gidsenbegeleiding)
 Samenkomst: om 13u30 stipt aan het ‘Museum Kamp van Beverlo’, 
 Hechtelsesteenweg 9, 3970 Leopoldsburg
																				 Deelname:							Leden:	€	1,00	•		Niet	Leden:	€	2,00				
                  
Zaterdag 13 april 2013:
 Uitstap: In het kader van herdenking 100 jaar WOI trekken we er voor de 
 laatste maal op uit naar de Westhoek – Diksmuide.
	 Samenkomst:	Parking	VC	De	Kruierie	•		Vertrek:	7u45	stipt
																				 Deelname:							Leden:	€42,00	per	persoon	•	Niet	Leden:		€52,00	per	persoon						
                    Vooraf inschrijven verplicht

Maandag 6 mei 2013:
 Voordracht: ‘Een jaar vol feesten’
 Spreker: Dhr. Bart Lauvrijs
	 Locatie:	Oud	Gemeentehuis	Balen	•	Uur:	19u30	•	Toegang/deelname:	gratis

Zondag 1 september:          
 10de  Ambachten- en Hobbymarkt
	 In	en	rond	‘De	Kruierie’	en	aanpalende	straten.	•	10u	–	18u.

Vrijdag 13 september:        
 Deelname Erfgoed Balen aan herdenkingsplechtigheid                                    
 burgerlijke oorlogsslachtoffers Malou.
													 Locatie:	Kruis	Malou,	Antverpialaan:	9u	•	Kerkhof	Schoorheide,	Reigerstraat:	10u
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VOOR MEER INFORMATIE MAIL NAAR :                                    
PROJECT2017@ERFGOEDBALEN.BE 
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2.6.  HK Breesgata - Brasschaat
Agenda

Zondag 2 februari 2014:
Heemcafé van 14:00 tot 19:00 uur - Gastheer: Francis Denys

Donderdag 27 februari 2014:
Bestuursvergadering in het heem om 20:00 uur

Zondag 2 maart 2014:
Heemcafé van 14:00 tot 19:00 uur - Gastheer: Alfons Bijvoets

Donderdag 27 maart 2014:
Bestuursvergadering in het heem om 20:00 uur

Zondag 6 april 2014:
Heemcafé van 14:00 tot 19:00 uur

Zondag 27 april 2014:
Erfgoeddag van 10:00 tot 17:00 uur

Donderdag 24 april 2014:
Bestuursvergadering in het heem om 20:00 uur

Zondag 4 mei 2014:
Heemcafé van 14:00 tot 19:00 uur

Donderdag 29 mei 2014:
Bestuursvergadering in het heem om 20:00 uur

Zondag 1 juni 2014:
Heemcafé van 14:00 tot 19:00 uur

Zaterdag 7 juni 2014:
Voor de dagreis naar Flanders Fields in Ieper op zaterdag 7 juni 2014 verzamelen we om  
08:00 uur op de parking van het kerkplein (Armand Reusensplein) van Brasschaat-Centrum 
(Miksebaan). Het vertrek is voorzien om 08:15 uur stipt. We rijden met de autobus non-stop 
naar Ieper! Zie programma op de link Dagreis Ieper.

Donderdag 26 juni 2014:
Bestuursvergadering in het heem om 20:00 uur
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Zondag 6 juli 2014:
Heemcafé van 14:00 tot 19:00 uur

Donderdag 31 juli 2014:
Bestuursvergadering in het heem om 20:00 uur

Zondag 3 augustus 2014: Heemcafé van 14:00 tot 19:00 uur

Donderdag 28 augustus 2014:
Bestuursvergadering in het heem om 20:00 uur

Zondag 7 september 2014: Heemcafé van 14:00 tot 19:00 uur

Donderdag 25 september 2014:
Bestuursvergadering in het heem om 20:00 uur

Zondag 5 oktober 2014: Heemcafé van 14:00 tot 19:00 uur

Donderdag 30 oktober 2014:
Bestuursvergadering in het heem om 20:00 uur

Zondag 2 november 2014: Heemcafé van 14:00 tot 19:00 uur

Donderdag 27 november 2014:
Bestuursvergadering in het heem om 20:00 uur

Zondag 7 december 2014:
Opendeur heem van 14:00 tot 19:00 uur

Donderdag 18 december 2014:
Bestuursvergadering in het heem om 20:00 uur
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2.7.  HK Kontich

Activiteitenkalender en Nieuws

Museum voor heem- en oudheidkunde:
Elke zondag open van 14 tot 17 uur met gids, maar het museum blijft tijdens de winter wel 
gesloten van 16 december tot 15 februari.
Het archeologisch gedeelte van ons museum is vernieuwd, nu werken we hard aan de 
verbeterde presentatie van onze overige collecties. Vooral de afdeling textiel (met onze 
merklappen, tekendoeken, ea.) krijgt een prominente plaats in het “voorzaaltje”, waar nu 
ook al enkele van de fraaiste spinnewielen te zien zijn van de meer dan vijftig die we vorig 
jaar hebben verworven. De inwijding van het vernieuwde museum is voorzien voor het 
voorjaar van 2015, onze trouwe lezers worden uiteraard als eersten op de hoogte gesteld 
van de juiste datum.
Ben je op zoek naar de oude nummers van Reineringen of publicaties die met Kontich te 
maken hebben?
Surf dan gewoon naar www.issuu.com - op deze webstek tik je bij zoeken gewoon 
“Reineringen” of “Kontich” in en je komt zo bij onze vroegere nummers terecht.

Alex Vanneste - De dodendraad : 9 mei 2014 om 20.00 uur in de Altenakapel :
De spreker uit onze buurtgemeente Wilrijk is internationaal gerenommeerd.
Hij brengt het verhaal van de dodendraad tussen België en Nederland vol passie. 
Zorg dat je dit niet mist.

Facebook:
Je vindt onze heemkundige kring nu ook op Facebook. We posten er op regelmatige basis 
foto’s uit de oude (en nieuwe) doos.
Enkele honderden mensen hebben de weg al gevonden. Hoe geraak je erbij?
Zoek gewoon onder “Kontichse historische weetjes”.
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2.8. HK Taxandria - Turnhout

Voor meer info kijk naar

www.taxandriamuseum.be
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2.9. HK Gitschotelbuurtschap - Borgerhout

16/2/2014
Statutaire jaarvergadering en voordracht door Alex Elaut.
 
Na de vergadering waarin jullie het vernieuwde bestuur mogen aanvaarden, 
de financiële toestand van de vereniging te horen krijgen en vragen mogen 
stellen bieden we jullie een prachtige en zeer interessante voordracht aan 
met als titel “Belgische Kunst in Ballingschap”. Tijdens de WOI vluchtten er ook 
heel wat Belgische kunstenaars naar Nederland,  Frankrijk, Engeland en Zwit-
serland. Men zocht elkaar op. Er werden voordrachten gehouden en tentoon-
stellingen georganiseerd.  Alex Elaut kwam door zijn opzoekingen in verband 
met de vlucht van de Borgerhoutse kunstschilder Jozef Posenaer ook in con-
tact met heel wat interessante andere kunstenaars. Wie kent er niet het ver-
haal van Rik Wouters die in 1916 overleed te Amsterdam, of van Emile Claus 
die in London een Vlaamse Kring sticht? 
Jan Toorop overtuigde in Zeeland kunstenaars om mee te werken aan 
gelegenheidstentoonstellingen. In de omgeving van Laren (NL) sprak men 
zelfs van ‘Klein Gent’, met het begin van het expressionisme. 
De hoofdfiguur van deze voordracht is natuurlijk Jozef Posenaer die we nog 
allemaal kennen van de prachtige tentoonstelling in 2012. 
Naderhand bieden we jullie een drankje aan.
 
Plaats en uur : 
districtshuis Borgerhout, algemene vergadering om 13.15 uur, 
deuren	open	om	14.00	en	de	lezing	start	om	14.15	uur	op	16/2/2014
Inschrijvingen: 
•	leden:	GRATIS	
•	niet-leden:	3	euro	bij	voorinschrijving,	5	euro	ter	plekke
voorinschrijvingen voor niet leden kunnen gebeuren bij : 
																									Ludo	Dieltiens		03/322	01	93	of	ludo.dieltiens@skynet.be  
																									Geert	Janssens	03/236.34.13	of	janssens.geert1@hotmail.com 
 
 



22

2.10.  HK Turninum - Deurne
In 2014 herdenken we in gans Vlaanderen de gruwelen van de “Groote Oorlog “ 1914-1918 , 
100 jaar geleden . Ook is de bevrijding van W.O.II dan aan de 70 jaar toe . 
Wat gaat de tijd snel , maar vergeten mogen we niet . 
Deze wereld staat nog overal in brand om de meest diverse redenen , maar meestal gewoon 
omdat de mensensoort , de meest agressieve zoogdiersoort is die op deze aardbol leeft . 
Weer is gebruik gemaakt van zenuwgas , dit nadat ene Duitse chemicus in W.O.I in de Westhoek 
de resultaten van zijn nieuwe chemische formules ontwikkeld bij IGFarben visueel had 
gecontroleerd . Het stopt niet en de komende generaties mogen dit verleden niet vergeten . 
Daarom is alle beschikbare informatie over gebeurtenissen of familieverhalen , specifiek uit 
Deurne voor ons van groot belang . Ook voorwerpen en documenten ter zake zijn welkom. 
Vandaar onze oproep alles wat je weet en kan missen aan het Volksmuseum te bezorgen , 
we zullen het dankbaar aanvaarden . 
 Hartelijke groeten Ludo Peeters –voorzitter

Beste  vrienden , 
Er is weer heel wat nieuws te melden , zeker qua activiteiten in 2014 :
1-Voor de kapel Bosschaert de Bouwel zal Monumentenwacht , na samenspraak tussen 
Turninum en Monumenten en landschappen Antwerpen een grondig onderzoek van de toe-
stand opstarten .Ook een uitvoeringsvolmacht kunnen we via graaf Roland Legrelle bekomen 
zodra aan uitvoering kan gedacht worden . We worden hierbij gesteund door het voltallige 
districtsbestuur. 
2-Er is een toezegging gekomen van Monumenten en Landschappen dat de beschadigde kolom 
van de Rococopoort van Boekenbergpark in 2015 zal gerestaureerd worden .
3-De Rococopoort van Boterlaarhof blijkt bij de aannemer der werken gestockeerd en zal terug 
geplaatst worden onder toezicht van Monumenten en Landschappen Antwerpen .
4-Turninum maakt deel uit van een werkgroep Mondeling Erfgoed –Wonen en Voeding rond 
1900-1930 o.l.v. de Mas erfgoedcoordinator . Dit project wordt gecombineerd met de 
herdenking van “De Groote Oorlog” via de werkgroep W.O. o.l.v. onze schepen van Cultuur 
A.Van Dooren .  Onze woongedeeltes zullen een jaar lang vanaf erfgoeddag 27-04-2014 
herinneren aan leven en wonen van onze voorouders in deze gruwelijke periode . We ontdekten 
in onze archieven een aantal unieke documenten die nog nooit werden tentoon gesteld , dus 
blijf onze berichten opvolgen.
5-Vooraan het museum is reeds een symbolisch grafveldje ingericht ter herdenking van de 
gesneuvelden uit Deurne in die periode . Ook de teksten van de “Last post” en “In Flanders fields 
where poppies blow” staan er reeds opgesteld . Om even bij stil te staan .
6- Dank zij onze medewerker uit De Hoeve van Deurn-Zuid –Nico – groeit ons archief gestaag  . 
7-Onze werkgestraften die ons toegewezen worden via Justitie leveren momenteel goed werk , 
we komen bijna verf en herstelspecie te kort . 
8- Tegen 27-04 hopen we een nieuwe brochure over “De Groote Oorlog “ en volksverhalen uit 
Deurne te kunnen klaar krijgen . 
9- Het prachtig boek “De Groote Oorlog ‘in het klein “ vanuit de “werkgroep Hertogdom Brabant 
“ onder eindredacteur René Beyst is uit . Turninum was  één der kringen die een verhaal mochten 
leveren –er staan er 90 in en allen even boeiend . 
Het past in iedere heemkundige zijn boekenkast.
10- De kerststal is in opbouw , hiermede iedereen nog een vrolijk kerstfeest en een gelukkig 2014 
gewenst vanuit de heemkundige en volkse hoek . 
 Ludo Peeters Turninum Volksmuseum Deurne 
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2.11.  HK  Merksem
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2.12.  HK Rumesta - Rumst
Donderdag 2 januari  Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 
Maandag 6 januari  Op afspraak van 9 tot 13u 
Donderdag 16 januari  Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 
Zondag 26 januari  Beurs Begijnendijk   
Maandag 3 februari  Op afspraak van 9 tot 13u 
Donderdag 6 februari  Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 
Donderdag 20 februari  Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u  
Maandag 3 maart  Op afspraak van 9 tot 13u 
Donderdag 6 maart  Rumesta-avond van 19.30u tot 22u 
Donderdag 20 maart  Rumesta-avond van 19.30u tot 22u 
Donderdag 3 april  Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 
Maandag 7 april  Op afspraak van 9 tot 13u 
Donderdag 17 april  Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 
Zondag 27 april  Erfgoeddag Rupelklei   
Maandag 5 mei  Op afspraak van 9 tot 13u 
Donderdag 15 mei  Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 
Donderdag 16 mei  Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 
Maandag 2 juni  Op afspraak van 9 tot 13u 
Donderdag 5 juni Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 
Donderdag 19 juni Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 
Donderdag 3 juli Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 
Maandag 7 juli Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 
Maandag 1 september  Op afspraak van 9 tot 13u 
Donderdag 4 september Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 
Zondag 14 september  Open monumentendag   
Donderdag 18 september Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 
Donderdag 2 oktober Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 

Zaterdag 4 oktober  Open deur Rumst 
Jaarmarkt   

Maandag 6 oktober  Op afspraak van 9 tot 13u 
Donderdag 16 oktober Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 
Maandag 3 november  Op afspraak van 9 tot 13u 
Donderdag 6 november Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 
Donderdag 20 november Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 
Maandag 1 december  Op afspraak van 9 tot 13u 
Donderdag 4 december Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 
Donderdag 18 december Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 
 

KALENDER 2014 

Donderdag 2 januari  Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 
Maandag 6 januari  Op afspraak van 9 tot 13u 
Donderdag 16 januari  Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 
Zondag 26 januari  Beurs Begijnendijk   
Maandag 3 februari  Op afspraak van 9 tot 13u 
Donderdag 6 februari  Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 
Donderdag 20 februari  Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u  
Maandag 3 maart  Op afspraak van 9 tot 13u 
Donderdag 6 maart  Rumesta-avond van 19.30u tot 22u 
Donderdag 20 maart  Rumesta-avond van 19.30u tot 22u 
Donderdag 3 april  Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 
Maandag 7 april  Op afspraak van 9 tot 13u 
Donderdag 17 april  Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 
Zondag 27 april  Erfgoeddag Rupelklei   
Maandag 5 mei  Op afspraak van 9 tot 13u 
Donderdag 15 mei  Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 
Donderdag 16 mei  Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 
Maandag 2 juni  Op afspraak van 9 tot 13u 
Donderdag 5 juni Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 
Donderdag 19 juni Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 
Donderdag 3 juli Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 
Maandag 7 juli Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 
Maandag 1 september  Op afspraak van 9 tot 13u 
Donderdag 4 september Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 
Zondag 14 september  Open monumentendag   
Donderdag 18 september Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 
Donderdag 2 oktober Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 

Zaterdag 4 oktober  Open deur Rumst 
Jaarmarkt   

Maandag 6 oktober  Op afspraak van 9 tot 13u 
Donderdag 16 oktober Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 
Maandag 3 november  Op afspraak van 9 tot 13u 
Donderdag 6 november Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 
Donderdag 20 november Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 
Maandag 1 december  Op afspraak van 9 tot 13u 
Donderdag 4 december Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 
Donderdag 18 december Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 
 

KALENDER 2014 
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2.13.  HK Essen

Activiteiten HK Essen
 
Donderdag 6 februari 2014:  Smokkelen tijdens WO I
                    Waar?: In de Oude Pastorij, Essendonk 3 te Essen. 
 Begin om 20 uur.    Spreker: Marlies Van Tichelen.
                  
• Dinsdag 25 maart 2014:   Nacht van de Geschiedenis 
                   Georganiseerd in samenwerking met het Davidsfonds.    
 Thema: Het ontstaan van WO I.    
 Waar?: In de Oude Pastorij, Essendonk 3 te Essen, om 20 uur.    
 Spreker: Jean-Charles Matheessens

• Woensdag 16 april:    Oude stationsgebouwen in de Noorderkempen en West-Brabant     
 Georganiseerd in samenwerking met Voortouw.    
 Waar?: In de Oude Pastorij, Essendonk 3 te Essen, om 20 uur.    
 Spreker: Herman Welter.

• Maandg 21 april (Paasmaandag):    Voorstelling van het jaarboek De Spycker 2014 
 Waar?: In de raadzaal van het gemeentehuis te Essen, om 10.30 uur.

• Dinsdag 30 september:   Leven en werken van Sooi Noldus 
 Waar?: In het Volkshuis, Stationsstraat te Essen, om 20 uur.    
 Deze lezing is een initiatief van De Kring samen met Curieus,  
 de culturele organisatie van sp-a Essen    
 Spreker: Roger Van Ginderen.   
                  

Zie ook nog naar de webstek :

 www.heemkundekringessen.be
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2.14.  Themakring ‘t 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

    18 januari 2014
    22 maart 2014
    24 mei 2014
    26 juli 2014
    27 september 2014
    22 november 2014

Funeraire reizen

    10 mei 2014
    07 september 2014

Funeraire agenda

    29 maart 2014
    11 mei 2014
    09 augustus 2014
    14 september 2014
    08 november 2014
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2.15.  Themakring Den Crans - Borgerhout
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2.16.  Vrienden Zoerselbos

Agenda 2014
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 :

2 februari Bomen herkennen aan knoppen
2 maart  -
6 april  100 soorten wandeling
4 mei  Om 6 uur !  Vroege vogels
1 juni  -
6 juli  Dagvlinders
3 augustus Natuur
7 september Kenmerken oud bos
5 oktober Historische wandeling
2 november Keltische wandeling
7 december Natuurwonder

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

Laarzen  aanbevolen!

De data voor ons zomer- en haringfeest zijn :

Zomerfeest  - zondag 22 juni 2014
Haringfeest  - zondag 7 september 2014

zie ook naar onze webstek : www.zoerselbos.be
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2.17. HK Rijkevorsel

Heemkundige Kring van Rijkevorsel vzw 
 
Opening data 2014: 
 
Documentatie centrum  -  Opendeur dag museum + Documentatie centrum 
 
Januari:  dinsdag van 14 – 16 uur      7 -14 -21 -28 doc. Centrum 
        Zondag van 14 – 17 uur     26                opendeur dag 
museum + doc.centrum 
 
Februari:  dinsdag van 14 – 16 uur      4 -11 -18 -25 doc. Centrum 
        Zondag van 14 – 17 uur     23                opendeur dag 
museum + doc.centrum 
 
 
Maart:  dinsdag van 14 – 16 uur      4 -11 -18 -25 doc. Centrum 
        Zondag van 14 – 17 uur     30          opendeur dag 
museum + doc.centrum 
 
 
April   dinsdag van 14 – 16 uur      1 -8 -15 -22 -29 doc. Centrum 
        Zondag van 14 – 17 uur     27                 opendeur dag 
museum + doc.centrum 
 
 
Mei   dinsdag van 14 – 16 uur      6 -13 -20 -27 doc. Centrum 
        Zondag van 14 – 17 uur     25                 opendeur dag 
museum + doc.centrum 
 
 
Juni   dinsdag van 14 – 16 uur      3 -10 -17 -24 doc. Centrum 
        Zondag van 14 – 17 uur     29                opendeur dag 
museum + doc.centrum 
 
Juli    dinsdag van 14 – 16 uur      -        doc centrum 
gesloten 
   Zondag van 14 – 16 uur     27        opendeur dag 
museum + doc.centrum  
 
Augustus  dinsdag van 14 – 16 uur     -        doc.centrum 
gesloten 
   Zondag van 14 – 16 uur     31        opendeur dag 
museum  + doc.centrum   

Nb : Juli - Augustus gesloten
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2.18. HK Scilla - Schilde

 

 

 

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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2.19. HK De Vlierbes - Beerse

Februari 2014
2		 museum	en	koetshuis	open		 	 	 14.00	–	17.00
6  museumbezoek groep 1 van Lentekind   09.30
6  nieuwjaarsreceptie Erfgoedcel Noorderkempen  16.00
7  museumbezoek groep 2-3 van Lentekind  09.30
10		 openarchiefavond		 	 	 	 19.00	–	22.00
10		 werkgroep	paleografie		 	 	 	 19.00	–	22.00
12		 openarchiefmiddag		 	 	 	 14.00	–	17.00
24		 bestuursvergadering		 	 	 	 19.30	–	22.30

Maart 2014
2		 museum	en	koetshuis	open		 	 	 14.00	–	17.00
5  voordracht “Nieuwe eesters, magere tijden”  
10		 openarchiefavond		 	 	 	 19.00	–	22.00
10		 werkgroep	paleografie		 	 	 	 19.00	–	22.00
12		 openarchiefmiddag		 	 	 	 14.00	–	17.00
24		 bestuursvergadering		 	 	 	 19.30	–	22.30		

April 2014   
6		 museum	en	koetshuis	open		 	 	 14.00	–	17.00
9		 openarchiefmiddag		 	 	 	 14.00	–	17.00
14		 openarchiefavond		 	 	 	 19.00	–	22.00
14		 werkgroep	paleografie		 	 	 	 19.00	–	22.00
22  Kapellekensmarkt     voormiddag
27  Erfgoeddag “Grenzeloos”  
28		 bestuursvergadering		 	 	 	 19.30	–	22.30

KALENDER
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Mei 2014
4		 museum	en	koetshuis	open		 	 	 14.00	–	17.00
4  Jaarmarkt Vlimmeren  
10  voorjaarsreis      hele dag
12		 openarchiefavond		 	 	 	 19.00	–	22.00
12		 werkgroep	paleografie		 	 	 	 19.00	–	22.00
14		 openarchiefmiddag		 	 	 	 14.00	–	17.00
26		 bestuursvergadering		 	 	 	 19.30	–	22.30

Juni  2014
1		 museum	en	koetshuis	open		 	 	 14.00	–	17.00
9		 openarchiefavond		 	 	 	 19.00	–	22.00
9		 werkgroep	paleografie		 	 	 	 19.00	–	22.00
11		 openarchiefmiddag		 	 	 	 14.00	–	17.00
13  avondmarkt  
23		 bestuursvergadering		 	 	 	 19.30	–	22.30
28  Roefel       22.30  

Juli  2014
-

Augustus  2014
3		 museum	en	koetshuis	open		 	 	 14.00	–	17.00
25		 bestuursvergadering		 	 	 	 19.30	–	22.30

September  2014
7		 museum	en	koetshuis	open		 	 	 14.00	–	17.00
8		 openarchiefavond		 	 	 	 19.00	–	22.00
8		 werkgroep	paleografie		 	 	 	 19.00	–	22.00
10		 openarchiefmiddag		 	 	 	 14.00	–	17.00
22		 bestuursvergadering		 	 	 	 19.30	–	22.30
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Oktober 2014   
5		 museum	en	koetshuis	open		 	 	 14.00	–	17.00
8		 openarchiefmiddag		 	 	 	 14.00	–	17.00
11  publicatie jaarboek 2014 en tentoonstelling  
12  publicatie jaarboek 2014 en tentoonstelling  
13		 openarchiefavond		 	 	 	 19.00	–	22.00
13		 werkgroep	paleografie		 	 	 	 19.00	–	22.00
14  jaarboekenbedeling  
27		 bestuursvergadering		 	 	 	 19.30	–	22.30

November 2014
2		 viering	Sint-Hubertus		 	 	 	 11.00	–	12.00
2  teerfeest       namiddag
10		 openarchiefavond		 	 	 	 19.00	–	22.00
10		 werkgroep	paleografie		 	 	 	 19.00	–	22.00
12		 openarchiefmiddag		 	 	 	 14.00	–	17.00
24		 bestuursvergadering		 	 	 	 19.30	–	22.30

December  2014
7		 museum	en	koetshuis	open		 	 	 14.00	–	17.00
8		 openarchiefavond		 	 	 	 19.00	–	22.00
8		 werkgroep	paleografie		 	 	 	 19.00	–	22.00
10		 openarchiefmiddag		 	 	 	 14.00	–	17.00
22		 bestuursvergadering		 	 	 	 19.30	–	22.30
31  Peperkoek & Borrels     voormiddag  



Retiese Heemkundige Kring ‘Zeven Neten’ vzw 
 
Activiteiten 2014 
 
Zondag 6 januari 
Driekoningen zingen. De wijzen uit het oosten, Melchior, Balthazar en Caspar, zullen op een 
teken van de ster en begeleid met de zang van de herders uit het gregorianenkoor op zoek 
gaan naar het kindje Jezus in de stal. Vertrek met de ster aan het GC Den Dries. Een initiatief 
van de gemeentelijke cultuurraad i.s.m. de heemkring ‘Zeven Neten’, de VVV en de 
gregorianen. 
 
Dinsdag 21 januari 
Het Davidsfonds-Retie organiseert in Den Dries de voorstelling ‘De gekke soldaat’. Deuren: 
20 uur. Een initiatief van Davidsfonds-Retie i.s.m. ‘Zeven Neten’. 
 
Zondag 30 maart 
Bezoek aan het Sint-Jobretabel van Schoonbroek o.l.v. Jaak Jansen, auteur van Het Sint-
Jobsretabel van Schoonbroek (Retie): een status quaestionis, in: Bulletin 33, 2009-2012, 
Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium. 
Bijeenkomst aan de Sint-Jobkerk van Schoonbroek om 10 uur. Einde: rond 11 uur. Een 
initiatief van ‘Zeven Neten’ i.s.m. Davidsfonds-Retie. 
 
Zaterdag 26 april 
Geleid bezoek aan het vernieuwde bezoekerscentrum van de abdijbibliotheek van Postel. 
Samenkomst: abdijpoort om 14 uur. Programma: algemene inleiding over het leven van de 
norbertijnen (half uur), gevolgd door een bezoek geïllustreerd met filmfragmenten over 
details en fragmenten uit de tentoongestelde werken (anderhalf uur). Een initiatief van ‘Zeven 
Neten’ i.s.m. Davidsfonds - Retie.  
 
Zondag 25 mei 
Fietstocht langs de Retiese grenzen (deel 2) o.l.v. natuurgids Danny Van der Veken: 
verkenning grenzen met Oud-Turnhout, Arendonk, Mol en Dessel. Vertrek: café Den Hoek 
(Schoonbroek) om 9 uur. Einde: rond 16 uur op het Bosend. Meebrengen: picknick. Een 
initiatief van ‘Zeven Neten’ i.s.m. Davidsfonds-Retie. 
 
Zaterdag 14 juni 
Het Davidsfonds - Retie organiseert in het kader van de herdenking van de Eerste 
Wereldoorlog een uitstap naar Nieuwpoort, Diksmuide, Passendale en Ieper. Vertrek aan de 
sporthal om 7uur; terugkomst in Retie rond 20.30 uur. Verdere informatie volgt. Een initiatief 
van Davidsfonds-Retie i.s.m. ‘Zeven Neten’. 
 
Zondag 7 september 
Natuurhistorische wandeling in de Beverdonkse Heide o.l.v. natuurgids Danny Van der 
Veken. Samenkomst: Retiese watermolen om 9 uur; einde wandeling rond 12 uur. Wandeling 
langs het Schaapsgoor naar de Beverdonkse Heide en via de Putten terug naar de Retiese 
watermolen. Einde wandeling: rond 12 uur. Een initiatief van ‘Zeven Neten’ i.s.m. de 
natuurvereniging Den Bunt.     
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2.20. HK Zeven Neten - Retie

Retiese Heemkundige Kring ‘Zeven Neten’ vzw 
 
Activiteiten 2014 
 
Zondag 6 januari 
Driekoningen zingen. De wijzen uit het oosten, Melchior, Balthazar en Caspar, zullen op een 
teken van de ster en begeleid met de zang van de herders uit het gregorianenkoor op zoek 
gaan naar het kindje Jezus in de stal. Vertrek met de ster aan het GC Den Dries. Een initiatief 
van de gemeentelijke cultuurraad i.s.m. de heemkring ‘Zeven Neten’, de VVV en de 
gregorianen. 
 
Dinsdag 21 januari 
Het Davidsfonds-Retie organiseert in Den Dries de voorstelling ‘De gekke soldaat’. Deuren: 
20 uur. Een initiatief van Davidsfonds-Retie i.s.m. ‘Zeven Neten’. 
 
Zondag 30 maart 
Bezoek aan het Sint-Jobretabel van Schoonbroek o.l.v. Jaak Jansen, auteur van Het Sint-
Jobsretabel van Schoonbroek (Retie): een status quaestionis, in: Bulletin 33, 2009-2012, 
Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium. 
Bijeenkomst aan de Sint-Jobkerk van Schoonbroek om 10 uur. Einde: rond 11 uur. Een 
initiatief van ‘Zeven Neten’ i.s.m. Davidsfonds-Retie. 
 
Zaterdag 26 april 
Geleid bezoek aan het vernieuwde bezoekerscentrum van de abdijbibliotheek van Postel. 
Samenkomst: abdijpoort om 14 uur. Programma: algemene inleiding over het leven van de 
norbertijnen (half uur), gevolgd door een bezoek geïllustreerd met filmfragmenten over 
details en fragmenten uit de tentoongestelde werken (anderhalf uur). Een initiatief van ‘Zeven 
Neten’ i.s.m. Davidsfonds - Retie.  
 
Zondag 25 mei 
Fietstocht langs de Retiese grenzen (deel 2) o.l.v. natuurgids Danny Van der Veken: 
verkenning grenzen met Oud-Turnhout, Arendonk, Mol en Dessel. Vertrek: café Den Hoek 
(Schoonbroek) om 9 uur. Einde: rond 16 uur op het Bosend. Meebrengen: picknick. Een 
initiatief van ‘Zeven Neten’ i.s.m. Davidsfonds-Retie. 
 
Zaterdag 14 juni 
Het Davidsfonds - Retie organiseert in het kader van de herdenking van de Eerste 
Wereldoorlog een uitstap naar Nieuwpoort, Diksmuide, Passendale en Ieper. Vertrek aan de 
sporthal om 7uur; terugkomst in Retie rond 20.30 uur. Verdere informatie volgt. Een initiatief 
van Davidsfonds-Retie i.s.m. ‘Zeven Neten’. 
 
Zondag 7 september 
Natuurhistorische wandeling in de Beverdonkse Heide o.l.v. natuurgids Danny Van der 
Veken. Samenkomst: Retiese watermolen om 9 uur; einde wandeling rond 12 uur. Wandeling 
langs het Schaapsgoor naar de Beverdonkse Heide en via de Putten terug naar de Retiese 
watermolen. Einde wandeling: rond 12 uur. Een initiatief van ‘Zeven Neten’ i.s.m. de 
natuurvereniging Den Bunt.     
 
 
 November 2014 
Tentoonstelling ‘Herdenking Eerste Wereldoorlog’ op een weekeinde rond 11 november. 
Verdere informatie hieromtrent volgt nog.  
 
Lidmaatschap 2014 
Geachte vriend(in) van onze heemkring. 
De Raad van Bestuur van ‘Zeven Neten’ vzw zou het ten zeerste op prijs stellen als u ook in 
2014 lid zou blijven van de heemkring. Gelieve in dat geval uw lidgeld voor het jaar 2014 te 
storten door middel van het ingesloten overschrijvingsformulier (gewoon lid: 10 euro, 
steunend lid: 15 euro, erelid: vanaf 25 euro). Mocht u niet kunnen beschikken over een 
overschrijvingsformulier, gelieve dan het lidgeld steeds te storten op het gewone 
rekeningnummer van de heemkring: IBAN BE80 3200 3670 5577. Op die manier komt het 
jaarlijkse lidgeld niet terecht op het speciale rekeningnummer geopend ter gelegenheid van 
een of andere publicatie (bv. een boek). Bij voorbaat onze hartelijke dank voor uw begrip, 
steun en sympathie. 
 
Nuttige en blijvende eindejaarsgeschenken 
De reeds verschenen boeken Retie – Veranderend landschap (35 euro), Sterke vrouwen (30 
euro), Reties Album (15 euro) en Kerken is werken (40 euro) zijn nog steeds te verkrijgen op 
het secretariaat van de heemkring in de Oude Pastorie, Passtraat 14, 2470 Retie, iedere vrijdag 
tussen 10 en 12 uur. Ook bij de dagbladhandel De Mus, Sint-Martinusstraat 74, 2470 Retie 
zijn die uitgaven nog steeds te koop.  
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3.1. 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 maart 2014: 

 mededelen ten laatste in de laatste week van februari 2014.

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.

3.2. 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.
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3.3.  Lidgeld 2014 - 
  abonnementen Gouwtijdschrift 2014

De financiële tijden zijn zwaar.
Het Gouwbestuur acht het zijn plicht het lidgeld 2014 en 
de abonnementsprijs aan te passen.

•	lidgeld	2014	:		 €	30,00
•	Abonnement	:	 €	20,00
Na jaren ongewijzigd te zijn gebleven deze lichte aanpassing.
Dank u .

3.4. Webstek Gouw en kringen

De wereld in het algemeen en deze van de Gouw in het bijzonder, draait rond nuttige en 
juiste communicatie en informatie.
Daarom deze oproep.

1.  Webstek Gouw.
 Deze kan enkel volledig zijn als de Gouw elke wijziging in de samenstelling van 
 Heemkring, Heemmuseum, Documentatiecentrum, meegedeeld krijgt.
 Een aantal kringen hebben er blijkbaar geen probleem mee dat de nodige gegevens 
 onvolledig zijn, onjuist blijven.
 Deel deze digitaal in te vullen steekkaart mee aan :
 info@molenmuseum.be
 met uw volledige gegevens.

2. Webstek Heemkringen
 Een flink aantal HKGA-kringen beheren een eigen webstek. En dit tot nut van de  
 Heemkunde-wereld, én de buitenwereld.
 Nochtans welk nut heeft dit communicatiemiddel als er totaal verouderde en niet
 meer geldende mededelingen blijven vermeld?
 Ook stoot men bij het raadplegen niet zelden op : “Deze pagina wordt niet gevonden”.
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3.5.  Algemene Vergadering HKGA 2014

Het jaar tijdens hetwelk de Heemdag van Heemkunde-Vlaanderen in de 
Provincie Antwerpen plaats vindt, is er geen Gouwdag HKGA.
Nochtans dient er een Algemene Statutaire Vergadering gehouden te worden.

Hierbij de eerste gegevens :
1. Datum :  1 maart 2014
2. Plaats :  Aartselaar
3. Programma : Zie programma HKGA - Eerste helfjaar blz 2 e.v.
Graag deze eerste gegevens noteren in uw agenda.

3.6. Verzekering

De verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid is inbegrepen in het lidgeld.
Wie de polis wil inkijken; raadpleeg Gouwtijdingen december 2012 - blz 42-45

3.7. Heemkundezondagen 1 - 8 - 15 juni 2014

Zie blz 4
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3.8. Huis Mortelmans

“HUIS MORTELMANS” 
Huis Mortelmans is een klein private museum. Zij heeft als doel  een permanente collectie van het werk 
van Pastelschilder Franck Mortelmans (1898-1986), en van kunstschilder Frans Mortelmans (1865-1936) 
te tonen aan haar bezoekers.  Tevens kunnen er kleine recitals gegeven worden met het werk van 
componist Lodewijk Mortelmans. Hiervoor is een originele Bôsendorfer piano van Lodewijk Mortelmans 
opgesteld, die geschonken werd door de nalatenschap van pianist Philibert Mees aan de Stichting 
Mortelmans. (vroegere vzw Lodewijk & Frans Mortelmans)  Ook wisseltentoonstellingen zijn er mogelijk. 

       “Huis Mortelmans “ is enkel op afspraak toegankelijk,  voor groepen vanaf 8 tot maximum 40 personen. 
Kostprijs tussen 40 en 80 euro naar gelang het aantal deelnemers, PP presentatie en consumptie inbegrepen. 

                Contact: 

                Dirk Schiltz 
                Wullebeekstraat 6 
                2630 Aartselaar 
                0476/508033 
                dirkschiltz@skynet.be 
 

               Waar  is  “Huis Mortelmans” 

               Boterhamstraat 1 
               2000 Antwerpen     
               (het hoekhuis van de Falconrui en het Boterhamstraatje,  tegenover het zeemanshuis). 
 
 
 
 

 

 

 

 

www.lodewijkmortelmans.be 

www.franckmortelmans.be 

 


