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1.1. Algemene Statutaire Vergadering en
 Gouwdag van Heemkunde Gouw Antwerpen
     1 maart - Aartselaar

1. HKGA Programma Eerste halfjaar 2014

 
 

 
Een bijzondere heemkundedag op zaterdag 1 maart 2014 te Aartselaar. 
 

Op zaterdag 1 maart e.k. bent u vanaf 09.30 uur welkom als lid van een 
heemkring of als sympathisant op de Algemene Statutaire Vergadering van Heemkunde 
Gouw Antwerpen in het Cultureel Centrum ’t Aambeeld, della Faillelaan 34, te Aartselaar. 
Samen met de Heemkundige kring Aartselaar, optredend als gastkring, trachten we er een 
bijzondere hoogdag voor de heemkunde van te maken met een zeer divers en gevuld 
dagprogramma.  

We starten om 10.00 uur de jaarlijkse statutaire geplogenheden en daarna 
geeft Joke Bungeneers, diensthoofd erfgoed bij de provincie Antwerpen, een uiteenzetting 
over de nieuwe projectsubsidiereglementering inzake erfgoed. Na een kort muzikaal 
intermezzo houdt Dr. Herman Coppens, ere-rijksarchivaris, omstreeks 11.15 uur een 
feestrede over een bijzondere akte van 500 jaar oud, die de H.K. Aartselaar aan het 
Rijksarchief schenkt.  

Na een tweede muzikaal optreden van de volkse muziekgroep “DeRuPeL” is 
het tijd om te genieten van een uitgebreide broodjeslunch met broodjes, sandwiches, 
gevarieerd beleg, 2 warme gerechtjes, koffie thee of fruitsap en een dessertbuffetje. 
Inschrijven hiervoor aan 15 euro per persoon is verplicht voor diegenen die ook de 
namiddagactiviteit nog wensen mee te maken (storten op rek.: BE16 7343 4120 4074).  

In de namiddag vanaf 13.15 uur verplaatsen we ons per autobus naar twee 
locaties: een bezoek aan kasteel Cleydael te Aartselaar en aan het graf van Antoon van 
Brabant in de kerk van Hemiksem (allebei met gidsen). Nadien verzamelen we omstreeks 
16.00 uur terug in het Cultureel Centrum ’t Aambeeld te Aartselaar voor de slotmanifestaties: 
de jaarlijkse vereremerkingen door Heemkunde Gouw Antwerpen, de uitreiking van de 
plaketten ‘Actieve musea en documentatiecentra’, een slotwoord en een afsluitende receptie 
aangeboden door het gemeentebestuur van Aartselaar. In bijlage nog wat bredere 
randinformatie m.b.t. de akte uit 1514 en de uitstappen.  

Schrijf nu in, indien u deze feestelijke heemkundedag met academische 
vorming, volkse muziek, Brabants tafelen en uitzonderlijke uitstapjes niet wil missen.  

 
Met vriendelijke groeten namens het bestuur, 

 
 

Ludo Helsen       René Beyst 
Heemkunde Gouw Antwerpen vzw    Heemkundige Kring Aartselaar 
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1.2.  Heemkundezondagen : 
  1 - 8 - 15 juni 	  
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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 Malle
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 Wesalia II - Wuustwezel
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 Heverstam - Sint-Amands
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-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.

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. 
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Datum Vanaf Tot Gebeurtenis Opmerking

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...!

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.

Verder in dit nummer leest 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 Malle
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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 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 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

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
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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 Wesalia II - Wuustwezel

Heemkundekring Wesalia II uit Wuustwezel stelt met veel trots haar nieuwe 
boek Boerderijen in Loenhout. Neerven en Sneppel voor. 
De auteur van het boek, Jan Simons, heeft op een zeer erudiete wijze de 
geschiedenis van 40 boerderijen in de twee oudste gehuchten van het 
landbouwdorp Loenhout ten noorden van Antwerpen beschreven. 
Het vernieuwende aan het boek is dat de auteur niet zozeer de geschiedenis 
van de boerderijen an sich heeft beschreven, maar als het ware een 
stamboom van de boerderijen heeft opgesteld. 

Aan de hand van diverse archiefingangen die de lezer terugvoert tot in de 
zestiende eeuw, heeft Jan Simons achterhaald welke families en personen 
gedurende eeuwen op de boerderijen gewoond en gewerkt hebben. 
Dit boek is van onschatbare waarde voor iedereen die begaan is met 
heemkunde, genealogie en familiekunde en mag dus niet ontbreken in uw 
bibliotheek of documentatiecentrum.

Het boek kan uw bezit worden door € 33 (inclusief portkosten) over te 
schrijven op rekeningnummer BE96 9730 1854 3505 van Wesalia II met de 
vermelding ‘Boek Jan Simons’. 

Na ontvangst van betaling zal het boek u opgestuurd worden. 
In bijlage stuur ik u een korte beschrijving van het boek en de afbeelding van 
de cover. 

Voor diegenen die werken met een bestelbon, gelieve de bon op te sturen 
naar:
                                Bibliotheek Gasthuishoeve
                                tav Jan De Meester
                                Dorpsstraat 36
                                2990 Wuustwezel
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Jan	  Simons,	  Boerderijen	  in	  Loenhout.	  Neerven	  en	  Sneppel	  

Met	  zijn	  boek	  Boerderijen	  in	  Loenhout.	  Neerven	  en	  Sneppel	  levert	  Jan	  Simons	  een	  belangrijke	  bijdrage	  
aan	   de	   geschiedschrijving	   over	   Loenhout.	   Op	   een	   erudiete	   manier	   beschrijft	   de	   auteur	   de	  
geschiedenis	  van	  28	  hoeven	  van	  het	  gehucht	  Neerven	  en	  12	  hoeven	  van	  het	  gehucht	  Sneppel.	   Jan	  
Simons	  benadrukt	  dat	  hij	  niet	  zozeer	  de	  geschiedenis	  schrijft	  over	  de	  hoeves	  zelf,	  maar	  dat	  hij	  eerder	  
een	  ‘stamboom’	  heeft	  willen	  opstellen	  van	  de	  boerderijen.	  Het	  opzet	  van	  het	  boek	  was	  nagaan	  wie	  
de	  eigenaars	  en	  bewoners	  waren	  en	  daarbij	  heeft	  de	  auteur	  zich	  beperkt	  tot	  de	  hoeves	  die	  tot	  in	  de	  
twintigste	   eeuw	   effectief	   als	   landbouwbedrijf	   gefunctioneerd	   hebben.	   Zoals	   bij	   al	   zijn	   publicaties	  
heeft	  de	  auteur	   zich	  hiervoor	  bijzonder	  goed	  gedocumenteerd	   in	  allerhande	  archiefingangen.	  Voor	  
de	   zestiende	   eeuw	   werden	   de	   leen-‐	   en	   cijnsboeken	   en	   de	   schepenregisters	   van	   Loenhout	  
geraadpleegd	   en	   de	   parochieregisters	   vormden	   naast	   de	   meetboeken	   en	   de	   figuratieve	   kaart	   de	  
bronnen	   voor	   de	   zeventiende	   eeuw.	   De	   mast-‐	   en	   zetboeken	   en	   het	   archief	   van	   het	   kadaster	   en	  
notarisakten	  vormden	  de	  bronnen	  voor	  het	  onderzoek	  over	  de	  negentiende	  en	  twintigste	  eeuw.	  

Het	   is	   niet	   toevallig	   dat	   Jan	   Simons	   geïnteresseerd	   is	   voor	   	   de	   geschiedenis	   van	   de	   hoeven	   van	  
Neerven	  en	  Sneppel	  en	  logischerwijze	  de	  landbouwgeschiedenis	  van	  deze	  gehuchten	  van	  Loenhout.	  
Neerven	  en	  Sneppel	  zijn	  twee	  zeer	  oude	  gehuchten.	  	  Sneppel,	  in	  oudste	  bronnen	  ook	  wel	  Sneppelaer	  
genoemd,	   was	   één	   van	   de	   twee	   nederzettingen	   waaraan	   Loenhout	   zijn	   ontstaan	   zou	   te	   danken	  
hebben.	   Neerven	   van	   haar	   kant	   wordt	   in	   dertiende-‐eeuwse	   bronnen	   reeds	   	   als	   aparte	   heerlijkheid	  
binnen	   Loenhout	   vermeld.	   Beide	   gehuchten	   zijn	   doorheen	   de	   tijd	   welvarend	   geworden	   dankzij	   de	  
landbouw	   en	   daarvan	   zijn	   de	   overgebleven	   hoeves	   nog	   een	   getuige.	   Dit	   lijvig	   en	   goed	  
gedocumenteerd	  boek	  mag	  gerust	  een	  belangrijk	  boek	  genoemd	  worden.	  Jan	  Simons	  surft	  met	  zijn	  
onderzoek	   immers	   op	   de	   golven	   van	   de	   hedendaagse	   geschiedschrijving	   en	   het	   huidige	  
erfgoedonderzoek.	   We	   kunnen	   daarom	   ook	   wel	   spreken	   van	   een	   ‘modern’	   boek	   en	   dit	   om	   vier	  
redenen.	   Het	   boek	   speelt	   in	   op	   de	   nog	   steeds	   groeiende	   interesse	   van	   academische	   historici	   in	  
agrarische	  geschiedenis	  en	  bewijst	  ook	  het	   toenemende	  belang	  van	  de	   lokale	  geschiedenis	   in	  onze	  
moderne	   maatschappij.	   Bovendien	   past	   het	   boek	   van	   Jan	   Simons	   in	   de	   	   hernieuwde	   visie	   op	  
heemkunde	  en	  is	  het	  eigenlijk	  een	  pleidooi	  voor	  de	  opwaardering	  van	  het	  onroerend	  erfgoed.	  

Landbouw	  is	  in	  het	  verleden	  steeds	  zeer	  belangrijk	  geweest	  voor	  Loenhout,	  voor	  de	  Noorderkempen	  
en	   bij	   uitbreiding	   voor	   geheel	   Vlaanderen.	   In	   1880	   bijvoorbeeld	   was	   38	   procent	   van	   de	   Vlaamse	  
beroepsbevolking	  actief	   in	  de	  landbouwsector.	  Loenhout	  is	  ook	  steeds	  een	  landbouwdorp	  geweest.	  
Tot	   diep	   in	   de	   achttiende	   eeuw	   wordt	   aangenomen	   dat	   maar	   liefst	   meer	   dan	   80	   procent	   van	   de	  
Loenhoutse	   beroepsbevolking	   een	   beroep	   uitoefende	   dat	   gerelateerd	   was	   aan	   de	   landbouw.	   Pas	  
vanaf	  het	  begin	  van	  de	  twintigste	  eeuw	  mag	  men	  er	  van	  uitgaan	  dat	  er	  minder	  landbewerkers	  waren	  
dan	   werkmannen	   en	   fabrieksarbeiders	   in	   Loenhout.	   Dit	   betekent	   echter	   niet	   dat	   de	   landbouw	   in	  
Loenhout	   altijd	   gefloreerd	   heeft.	   De	   Loenhoutse	   landbouwers,	   en	   dus	   waarschijnlijk	   ook	   die	   van	  
Neerven	   en	   Sneppel	   hebben	   hun	   deel	   van	   de	   miserie	   gekend	   doorheen	   de	   geschiedenis.	   	   Het	  
uitbreken	  van	  de	  Tachtigjarige	  Oorlog	  bijvoorbeeld	  was	  het	  begin	  voor	  een	  rampzalige	  periode	  voor	  
de	  Loenhoutse	  landbouw.	  Tijdens	  de	  perioden	  1580-‐1590	  werd	  Loenhout	  meer	  dan	  eens	  geplunderd	  
en	  mensen	  gingen	  massaal	  op	  de	  vlucht.	  Toen	  de	  schepenen	  van	  Loenhout	  op	  15	  september	  1593	  in	  
opdracht	   van	   het	   Antwerpse	   stadsbestuur	   een	   vergelijkend	   onderzoek	   instelden	   naar	   de	   staat	   van	  
het	  dorp	  in	  1580	  en	  1590,	  bleek	  dat	  er	  in	  1580	  nog	  1.900	  zielen	  in	  Loenhout	  verbleven,	  verdeeld	  over	  
268	  haardsteden.	   In	  1583	  waren	  er	  nog	  slechts	  150	  haardsteden.	  De	  rest	  werd	  omschreven	  als	   ‘nu	  
affgebrandt	  ende	  geheel	  geruineert,	  desolaet	   liggende	  of	  gans	  vervallen,	  sonder	  culture	   (landbouw	  
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JDM)’.	   Volgens	   het	   onderzoek	   waren	   er	   in	   1580	   nog	   131	   ploegen	   om	   het	   land	   te	   bewerken	   in	  
Loenhout.	  In	  1593	  bleven	  er	  daar	  nog	  maar	  44	  van	  over.	  

Niet	   alleen	   past	   het	   boek	   van	   Jan	   Simons	   in	   de	   hedendaagse	   belangstelling	   voor	   agrarische	  
geschiedenis,	   het	   kadert	   ook	   perfect	   de	   steeds	   groeiende	   interesse	   in	   lokale	   geschiedenis	   en	  
heemkunde.	  Heemkunde	  is	  aan	  een	  opmars	  bezig	  in	  Vlaanderen	  en	  steeds	  meer	  mensen	  worden	  ook	  
actief	   betrokken	   bij	   de	   lokale	   geschiedschrijving.	   Om	   het	   belang	   van	   lokaal	   geschiedenisonderzoek	  
aan	   te	   tonen	   enkele	   cijfers.	   Begin	   2012	   telde	   Vlaanderen	   449	   erkende	   heemkundekringen,	   samen	  
goed	  voor	  133.000	  leden	  en	  4.350	  bestuursleden.	  Dit	  zijn	  toch	  wel	  indrukwekkende	  cijfers	  die	  duiden	  
toch	  op	  een	  toenemende	  hang	  naar	  lokale	  geschiedenis.	  Het	  boek	  van	  Jan	  Simons	  past	  dus	  perfect	  in	  
deze	  trend.	  Meer	  nog,	  het	  boek	  past	  bovendien	  in	  de	  nieuwe	  visie	  die	  heerst	  over	  heemkunde	  in	  de	  
toekomst.	  Deze	  nieuwe	  zienswijze	  dat	  heemkunde	   in	   	  de	   toekomst	  onder	  meer	  zal	  evolueren	  naar	  
erfgoedonderzoek	  en	  erfgoedbeheer,	   	  wordt	   in	  dit	  boek	  vertaald.	  Jan	  Simons	  onderkent	  het	  belang	  
van	   lokale	   geschiedenis	   en	   toont	   in	   zijn	   boek	   impliciet	   aan	   dat	   hoeves	   en	   boerderijen	   de	   insteek	  
kunnen	   vormen	   naar	   een	   integrale	   en	   geïntegreerde	   erfgoedwerking.	   De	   auteur	   beseft	   dat	   een	  
heemkundige	  zich	  daarbij	  moet	  durven	  heruitvinden,	   telkens	  opnieuw,	  met	   respect	  en	  kennis	  voor	  
het	   verleden,	   maar	   met	   het	   oog	   op	   het	   heden.	   Dit	   is	   de	   mooie	   boodschap	   die	   dit	   boek	   ons	   wil	  
meegeven,	  	  een	  zeer	  fraai	  en	  knap	  gedocumenteerd	  boek	  dat	  de	  tand	  des	  tijds	  zeker	  zal	  doorstaan.	  

	  

Jan	  De	  Meester	  

Voorzitter	  heemkundekring	  Wesalia	  II	  
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2.10.  HK Turninum - Deurne

Beste leden en vrienden , hier weer enige nieuwtjes aangaande onze vereniging en haar 
museum :
1-      Het project 2011-2012-2013 i.s.m. de vzw Musea en Erfgoed van Stad Antwerpen werd met  
succes afgesloten . Heel wat zalen veranderden van uitzicht of kregen aangepaste teksten en 
afbeeldingen . Zeker het schildermuseum kwam duidelijk aan bod . 
Het lapidarium werd vervolledigd met ondermeer een molensteen van een pepermolen gevon-
den op Cogelsplein .

2-      De eerste erfgoedkoffer gevuld op initiatief van Peter met bijhorende brochure voor het 
onderwijs is in functie en met succes .

3-      De vraag vanuit het onderwijs voor museumbezoeken neemt geleidelijk toe , gelukkig 
hebben we bijna professionele gidsen nu met ondermeer Walter Verbruggen en Walter Ergo , 
beiden uit het onderwijs .

4-      Er komen nog steeds schenkingen toe , zo ondermeer een ganse collectie foto’s en 
postkaarten van een anonieme schenker , maar ongemeen boeiend .

5-      We werken nu aan de herdenking van “De Groote Oorlog” op Erfgoeddag 27-04 , op OPEN 
Monumentendag 14-09 , tijdens de week der begraafplaatsen (mei-juni) en op heemdag . 
Er volgt weer een brochure vanuit het brein van onze voorzitter , hierbij geholpen door heel wat 
“medeschrijvers” Kom maar langs .

6-      Kom eens naar ons herdenkings grafveldje kijken in onze voortuin . Vanaf mei – juni staan 
er ook alle mogelijke types van “poppies” te pronken . Er zijn er al aangeplant en er worden er 
nog gezaaid ., want …. In Flanders fields where poppies blow … moeten we aan onze jeugd 
meegeven als duurzame boodschap met de nadruk op het hoe en waarom .

7-      De Breughelavond was weer een groot succes.

8-      Op 21 -05 om 19.30u komt Karen Minsaer ons onderhouden over de verdedigingsgordels 
rond Antwerpen en op 15 -10 eveneens om 19.30u spreekt Marcl Windey over de geschiedenis 
van Cogelsplein . Inkom 1 euro voor niet-leden , gratis voor effectieve leden .

Wees allen welkom op de gewone weekend openingsuren in ons Volksmuseum , 
groeten L.Peeters    



24

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 
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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 
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Donderdag 4 december Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 
Donderdag 18 december Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 
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2.13.  HK Essen

Activiteiten HK Essen
 
• 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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De Spycker 2014: meer dan 100 jaar WO-I

Het jaarboek De Spycker staat dit jaar 2014 in het teken van 100 jaar Wereldoorlog I. 
Nergens anders dan in deze Spycker zult u lezen welke impact het uitbreken van deze 
zogenaamde Groote Oorlog op onze gemeente Essen had. Bovendien brengen we individuele 
oorlogsverhalen over opgeroepen soldaten zoals Jan Van Turnhout (gestorven in Engeland in 
1915) en Adriaan Nelen, die liefst vijf jaar lang aan het front heeft gestreden. Maar de Spycker 
2014 bevat opnieuw veel meer, zoals het stille begin nu 50 jaar geleden en vooral de 
explosieve groei van de Ontspanningskring ‘Wij aan de Grens’, nu alomtegenwoordig in het 
Essense sport- en verenigingsleven. Maar ook het verhaal van de allereerste profvoetballer uit 
België die naar het buitenland trok en daar goed geld verdiende, staat in deze Spycker. 
Dan spreken we natuurlijk over niemand minder dan Roger Van Gool. 
Bladeren doorheen de Spycker is elk jaar opnieuw een ontdekkingsreis. 
Ook in 2014 zult u verhalen tegenkomen over de laatste pachtboer uit Essen, 
de verre geschiedenis van de vegetatie in Essen, over ontwikkelingshelper Edgard Francken in 
Bolivië, een geheimzinnig Indianenverhaal in het Hof Van Floren en nog zoveel meer.

De Spycker kost 15 euro. Je kan het boek, dat uitkomt met Pasen, nu al reserveren en betalen in 
het Heemhuis, Moerkantsebaan 48 in Essen. Info: 03 667 73 90 of heemhuis@skynet.be.

Het boek wordt gepresenteerd op Tweede Paasdag, 21 april, om 10.30u in het gemeentehuis. 
Iedereen welkom. 
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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

    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 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

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   
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2.18. HK Heverstam - Sint-Amands

Aktiviteiten 2014

Tentoonstelling DE GROOTE OORLOG :

Zaterdag 31 mei van 14u tot 18u

Zondag 1 juni van 14u tot 18u00

Zaterdag 7 juni van 14u tot 18u

Zondag 8 juni van 10u tot 18u

Maandag 9 juni van 10 tot 18u

Tijdens de weekdagen mogelijk op afspraak :
Ludo De Vogelaer - 0476/24 08 47
ludo.devogelaer@skynet.be
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2.19. HK De Vlierbes - Beerse

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

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  

KALENDER
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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

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  
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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  

Meer info : 

www.devlierbes.be
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DRIEMAANDELIJKS CONTACTBLAD 
VIJFENDERTIGSTE JAARGANG NR. 136 

februari 2014 

Verantwoordelijke uitgever: 
Leo Dignef, Berenlaan 16 

2340 BEERSE 
Contact: tel. 014 61 28 74 

www.devlierbes.be 

uitgiftekantoor 2340 BEERSE 1 
P 708527 

Uitnodiging 
Nieuwe meesters, magere tijden. 

Eten en drinken tijdens de Eerste Wereldoorlog 
voordracht door Diane De Keyzer 

 
woensdag 5 maart 2014 om 20 uur in zaal De Pegger, Wetschot 2, Vlimmeren 

 
 

 

België-Belgique 
P.B. 

2340 Beerse 1 
8/4812 

Diane De Keyzer leidt ons rond in de keuken van onze 
grootouders en overgrootouders tijdens de Eerste 
Wereldoorlog. Hoe gingen zij om met de magere rantsoenen? 
Koken werd een kunst! Hoe werd de voedselhulp 
georganiseerd? Dagboeken en receptenschriftjes getuigen van 
de miserie en de honger. 
Het boek van Diane De Keyzer is te koop (€ 24,95) op de 
voordrachtavond. 
De voordracht wordt georganiseerd in samenwerking met de 
Koninklijke Sint-Sebastiaansgilde van Vlimmeren en 
Vormingplus Kempen. 
Gratis toegang. Iedereen van harte welkom. 
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Kapellekensmarkt 
 
Op 22 april, de dinsdag na Pasen, viert Beerse zijn traditionele Kapellekensmarkt in de 
Kapelstraat. Ook De Vlierbes zal weer vertegenwoordigd zijn met een stand. De 
kinderen kunnen er snuisterijen winnen met ons ‘dobbelewitjesrad’ (zonder 
dobbelewitjes). De ouders kunnen hun voorraad vlierbollen en Beers Vlierke aanvullen. 
Wij stellen ook onze jaarboeken te koop en u kunt inschrijven voor het jaarboek 2014, 
dat in oktober verschijnt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Voorjaarsreis naar Antwerpen op zaterdag 10 mei 2014 
Juliette Van Ermengem 

 
Op zaterdag 10 mei 2014 bezoeken we, samen met het Davidsfonds van Beerse,  de haven en 
Park Spoor Noord in Antwerpen.  
Programma 

- Vertrek met de bus op het Kerkplein in Beerse 
om 9 uur.  

- Tijdens de voormiddag, van 10.45 tot 12.45 
uur, bezoeken we met de bus, onder 
begeleiding van gidsen, de haven. 

- ’s Middags voorzien we een vrije lunchpauze, 
waar iedereen op eigen kosten kan eten wat hij 
wil.  

- Van 15 tot 17 uur is er een wandeling in Park 
Spoor Noord. 

- Met een drankje sluiten we deze interessante 
uitstap af en keren terug naar huis. 

 
Inschrijven bij: 
 
Fons Prinsen, penningmeester van De Vlierbes, Vrijwilligersstraat 29, 2340 Beerse, tel. 
014 61 89 46. 
 
Inschrijven kan tot 10 april 2014. Er wordt maar één bus voorzien. Schrijf dus tijdig in. De prijs 
bedraagt 25 euro. De betaling gebeurt in de bus.  
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Erfgoeddag 27 april 2014: ‘Grenzeloos’ 
 
De diensten voor toerisme en erfgoed van Beerse en Vosselaar, samen met de heemkundige 
kringen De Vlierbes en Adriaen Ghys, slaan op zondag 27 april de handen in elkaar voor een 
grenzeloze erfgoeddag. 
 

Pastoors zonder grenzen 
 
Via een uitgestippelde route fiets je langs de 
pastorieën van Beerse en Vosselaar. Wist 
je dat beide gemeenten tot 1776 maar één 
pastoor hadden? Aan de witherenpastorie in 
Beerse en aan het Hof in Vosselaar kan je 
de geschiedenis van de pastorieën lezen. 
Om 11.30 uur en om 14 uur geeft gids 
Jasper Bijnen aan het Hof toelichting bij de 
geschiedenis van het gebouw (inschrijven is 
niet verplicht). Tijdens de fietsroute krijg je 
heel wat interessante heemkundige 
verhalen en weetjes mee. Je passeert op 
deze fietstocht ook langs de cultuurmarkt in 
Vosselaar en de tentoonstelling ‘Watt!?’ in 
Beerse, waar je iets kan drinken of eten. 
Vanaf begin april vind je de fietsbrochure in 
de bibliotheken en gemeentehuizen van 
Beerse en Vosselaar en op 27 april aan de 
stopplaatsen. 

 
 
Watt!? Grenzeloze elektriciteit 
 
In GC ’t Heilaar organiseert de dienst 
Cultuur samen met De Vlierbes en Eandis 
een interactieve tentoonstelling over 
elektriciteit. GC ’t Heilaar is gevestigd in een 

oud magazijn van de Provinciale 
Elektriciteitsdienst (PED), die 90 jaar  
geleden werd opgericht. Nu voorziet de 
elektriciteitscentrale in noodenergie voor 
Beerse en een groot deel van de Kempen. 
In 1924 werd aan onze inwoners nog 
gevraagd om zoveel mogelijk elektriciteit te 
verbruiken, nu is dat verhaal helemaal 

achterhaald. De tentoonstelling ‘Watt!? 
Grenzeloze mogelijkheden, grenzeloos 
verbruik?’ is open van 10 tot 18 uur (en na 
Erfgoeddag nog tot 20 juni tijdens de 
kantooruren van 9 tot 16 uur). 
 
Opening toeristisch seizoen en cultuurmarkt 
 
Toerisme Beerse heet je in GC ‘t Heilaar 
welkom in zijn streekcafetaria, waar je kan 
genieten van streekproducten zoals Beers 
Vlierke, Flodderbier en Kleidabberpralines. 
Toerisme Vosselaar schenkt op de 
cultuurmarkt in Vosselaar het ‘Vosselaers 
Drupke’. Op de cultuurmarkt in en rond het 
gemeentehuis van Vosselaar stellen de 
plaatselijke verenigingen van 13.30 uur tot 
18 uur hun werking voor. De ‘grenzeloze’ 
fietsroute leidt je langs alle activiteiten van 
de Erfgoeddag. 

 

De witherenpastorie in Beerse rond 1925 

Eerstesteenlegging van de elektriciteitscabine op 
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Archeologische parels uit Beerse 
Leo Dignef 
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kokerbijlen en de fragmenten van bronzen 
holle ringen stammen uit de vroege ijzertijd, 
vanaf het midden van de 8e eeuw voor 
Christus. Ze werden in 2010 gevonden. 
AdAK (Archeologische dienst Antwerpse 
Kempen) beschreef de vondst in ons 
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vrouwengraf gevonden en stamt uit de 
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zwaardgordels, gespen, een kralensnoer, 
een polsband met kralen, gouden munten 
en knikwandpotten gevonden. Onder de titel 
Merovingische begraving in 
bronstijdgrafheuvels aan de Krommenhof in 
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Gedicht 

Marcel Verboven, Vlierbeslid, Oostende 1990  
 
Ik wil voortaan  
enkel nog dwalen 
langs groene bermen 
over zandige wegen. 
 
Niets anders 
wil ik nog doen 
dan zwerven 
over golvende hei. 
 

Alleen koele dreven  
onder eik en beuk, 
midden hoge dennen 
wil ik nog volgen. 
 
Ik verlang enkel 
nog te slenteren 
langs donkere vennen  
en glinsterende rivieren. 
 

en te dromen 
in de ruisende stilte 
van een open plek 
in het bos.

foto Bart De Smaele 

foto I. Sprangers 
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Jaarboek 2014 
 
In oktober 2014 kunnen wij u het 36e 
jaarboek van De Vlierbes aanbieden. Als er 
op het etiket van uw tijdschrift niet 2014 
staat, dan hebt u nog niet ingetekend voor 
het nieuwe jaarboek. Stort dan nu 17 euro 
(voor verzending buiten Beerse of 
Vlimmeren 20 euro) op rekening nr. BE 19 
3200 3562 2312, BIC-code BBRUBEBB van 

A. Prinsen, De Vlierbes, Vrijwilligersstraat 
29, Beerse. U kunt ook steeds betalen via 
een bestuurslid. 
Intekenaars die niet wensen dat hun naam 
gepubliceerd wordt bij de intekenaars in het 
jaarboek, moeten dit melden aan 
penningmeester Alfons Prinsen. We houden 
dan rekening met hun wens. 

 
Ons driemaandelijks contactblad in een nieuw kleedje 

 
Op zijn 35e verjaardag heeft ons tijdschrift 
recht op een nieuw kleedje: een modernere 
opmaak en vooral kleur. De geschiedenis 
van ons contactblad kunnen we in vier 
perioden verdelen. De eerste periode omvat 
de eerste 4 jaargangen (1979-82) met 11 
nummers, telkens één bladzijde. In de 
jaargangen 5 tot 8 (1983-86), nrs. 12 tot 24, 
zien we de voorzichtige ontwikkeling tot een 
tijdschriftje van 2 tot 10 bladzijden. De 
eerste foto’s werden in nr. 18 (1984) 
gepubliceerd. De derde periode loopt van 
nr. 25 tot 85 (1986-2001). Nr. 25 draagt het 
nieuwe logo van De Vlierbes, het voorblad 

is nu gekleurd (elke jaargang een andere 
kleur) en het contactblad is uitgegroeid tot 
een volwaardig tijdschrift van 10 tot 16 
bladzijden. De vierde periode begint met 
een kartonnen kaft voor nr. 86 en loopt tot 
nr. 135 (2001-2013). Als u alle bladzijden 
met heemkundige bijdragen van die 135 
tijdschriften nummert, komt u aan 1 736 
bladzijden. Daarin grasduinen en snuffelen 
betekent een genot voor vele lange 
winteravonden. 
En hier is nummer 136! Wat vindt u ervan? 
Bevalt het u of hebt u nog suggesties voor 
vernieuwingen? Laat het ons weten! 

 
 

Bevrijding Den Hout - Noord 
 
Zoals de meesten onder jullie wel weten, 
wordt ieder jaar op de eerste zondag van 
oktober de bevrijding van "Den Hout - Noord" 
herdacht. 
Aangezien het dit jaar 70 jaar geleden is dat 
onze bevrijders hier waren, willen we dit op 
gepaste wijze herdenken. Het programma 
ligt nog niet volledig vast, maar er zijn reeds 
enkele activiteiten gepland. 
 
Om het verhaal van deze bevrijding en de 
daaropvolgende herdenkingen (van 1944 tot 
heden) te kunnen schrijven, zijn wij op zoek 
naar mensen die zich hierover nog iets 
herinneren of die nog foto’s of ander 
beeldmateriaal hebben liggen. Graag 
zouden wij er een kopie van maken.  
 
Indien u ons hiermee kan helpen, zouden 
wij u zeer dankbaar zijn. Ons contactadres:  

  
 
 
Dirk Proost, Abtsheide 21, 2340 Beerse,  
Tel: 0485 79 22 41,  E-mail: 
dirk_proost@hotmail.com 
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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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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 
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 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@krisvdb.be ten laatste in de laatste week van de maand voor de 

activiteit plaatsvindt.

b.v. activiteiten in april 2014: 

 mededelen ten laatste in de laatste week van maart 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.

ZIE OOK MEDEDELING 3.9.

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 .
REKENINGNUMMER HKGA : BE 16 7343 4120 4074

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 blz 4
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

Verzekering : wat te doen bij een ongelukkig voorval?

In antwoord op aan de Gouw gestelde vragen, hierna een korte beschrijving van de te 
volgen procedure. Nog even ter herinnering : FORTIS verzekert u binnen de grenzen vast-
gesteld in de algemene en bijzondere voorwaarden voor de burgerlijke 
aansprakelijkheid van de organisatie en de burgerlijke aansprakelijkheid van de 
vrijwilligers tijdens de uitvoering van de activiteiten als vrijwilliger voor die organisatie en 
op weg naar en van de activiteiten, met uitzondering van de contractuele 
aansprakelijkheid.

1. Wanneer er zich een voorval doet waarbij de aansprakelijkheid van de organisatie/
 bestuurder/werknemer/vrijwilliger in het gedrang zou kunnen komen, moet de
 betreffende persoon dit melden aan Dhr. van den Bossche van de vzw Heemkunde
 Gouw Antwerpen.

2. Dhr. van den Bossche zal ons een aangifte laten toekomen per fax: 03/218 72 94 of
 mail : claims@b-safe.eu, met een gedetailleerde omschrijving van de feiten 
 (datum, partijen, gebeurtenis,...)

3. Wij openen een schadedossier en contacteren onmiddellijk FORTIS. Zij zullen - in
 functie van de gebeurtenis - de nodige acties ondernemen en desgevallend een 
 expert aanstellen.

4. Ons kantoor blijft uw aanspreekpunt voor bijkomende vragen of opmerkingen en zal 
 zorgen voor de nodige opvolging en bijstand.

 B-SAFE NV, O.L.-Vrouwstraat 6, 2600 Berchem
 Tel. : 03/286.92.00 - Fax: 03/218.72.94
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3.7. Heemkundezondagen 1 - 8 - 15 juni 2014

Zie blz 4

3.8. Ondersteuning bovenlokale culturele
 initiatieven

De provincie Antwerpen lanceerde in 2013 een nieuw en breed projectreglement voor de
ondersteuning van bovenlokale culturele initiatieven. 
Het reglement voorziet projectsubsidies onder de vorm van microsubsidies 
(maximaal 2.500 euro) en macrosubsidies (minimaal 2.500 euro).

Misschien diende u intussen al eens een aanvraag in op dit reglement, of bent u dat dit jaar 
van plan?
Dan hebben we goed nieuws voor u!

De provincie Antwerpen lanceerde op 17 februari een online subsidieloket, waar u een
macrosubsidie op dit reglement kunt aanvragen.
Een subsidie online aanvragen verloopt in slecht enkele eenvoudige stappen en neemt 
minder tijd in beslag. Bovendien kunt u 7 op 7, 24 op 24 een aanvraag indienen.

Wij raden u daarom aan om uw aanvraag voor een macrosubsidie digitaal in te sturen via 
het subsidieloket.

U kunt digitaal handtekenen met uw elektrische identiteitskaart (eID) of uw aanvraag 
afprinten en manueel handtekenen en opsturen.
De aanvraagprocedure en deadlines blijven dezelfde als voordien. 
De eerstvolgende deadline om een macrosubsidie aan te vragen is 15 maart.

Meer informatie over de subsidie zelf vindt u op de pagina van het Cultuurloket.

Cultuurloket provincie Antwerpen
cultuurloket@provant.be
tel. 03/240 66 30

3.9. Wijziging meldingsadres Gouwtijdingen

Vanaf volgende Gouwtijdingen is het nieuwe meldingsadres voor het toesturen van
activiteiten  :
info@krisvdb.be
Voor verder vlot verschijnen van de maandelijkse Gouwtijding gelieve hiermee
rekening te houden.


