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1. Heemdag Heemkunde Vlaanderen
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2. Project

OPROEP tot DEELNAME aan een project!

Er zijn heel wat van onze kringen die een interessant museum  hebben tot stand gebracht 
of mensen kunnen rondleiden in hun merkwaardig gebouw.
Meestal gebeurt die rondleiding in groepen on wordt de uitleg gegeven door een gids , 
iemand van de kring die de situatie perfect kent. 
En moge dit altijd zo blijven ! 
Want deze inzet van vrijwilligers maakt onze werking ook zo uniek.

Bij sommige verenigingen is er wel een probleem waar de laatste maanden is over 
nagedacht : wat indien iemand individueel de tentoonstelling of het museum wil 
bezoeken?
Op sommige plaatsen zijn er dan wel blaadjes of folders die die individuele bezoeker 
kunnen helpen , maar een aantal musea dromen van modernere oplossingen , 
namelijk ervoor te zorgen dat bezoekers die een SMARTfoon hebben van welke makelij 
ook , de informatie over dat wat ze bekijken tijdens het bezoek op die SMARTfoon kunnen 
ontvangen.
Enkele musea hebben de Gouw gevraagd dat samen uit te bouwen en er eventueel ook 
tussenkomsten voor te zoeken. 
Indien uw museum of vereniging interesse zou betonen voor de invoering van deze 
technologie , die QR technologie wordt genoemd , wil dan spoedig , 

maar voor 20 augustus contact opnemen met onze voorzitter Ludo Helsen , 
via e-postadres : lenhthuis@hotmail.com

Binnen het gouwbestuur zullen wij er dan verder werk van maken.
Ook verdere vragen tot inlichtingen zijn welkom en een contact tot deelneming betekent 
nog niet dat u daardoor tot deelname gebonden bent.

Wij zijn ervan overtuigd dat de uitbouw met deze technologie op dit ogenblik bijna 
noodzakelijk is voor een modern museum. LH 
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3. Heemkunde Gouw Antwerpen lééft

3.1.  HK Amalia van Solms - Baarle-Hertog

Datum Vanaf Tot Gebeurtenis Opmerking

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.

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.
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Datum Vanaf Tot Gebeurtenis Opmerking

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..  



Onze gelegenheidsexpo rond “De koning-soldaat”, in het kader van de 
heemkundezondagen, die tevens een onderdeel is van een ruimer W.O.I-programma, 
begint te lopen op zondag 15 juni en is open telkens op zondag van 14 tot 18u tot en met 
zondag 31 augustus 2014.
U gelieve ons te verontschuldigen dat we er niet aan gedacht hadden deze onvoorziene 
datumwijziging-te-elfder-ure aan de Gouw door te geven. 
Het biedt de geïnteresseerden wel de kans eventueel ook nog in het zomerverlof eens een 
kijkje komen te nemen.

•  Van 15 juni t.e.m. 31 augustus : (Heemmuseum)
 Alle zondagen van 14u tot 18u : expo  de Koning-Soldaat. 

•  17 augustus 2014 :  Fietstocht “de relicten van en herinneringen aan W.O.I.”
 Organisatie : Heemkring die Swane

•  31 augustus 2014 :  Oogstfeesten
 aan de molen te Bruggeneinde van 14u tot 18u.

•  Zondag 14 september :  Open Monumentendag of : Erfgoed en de Toekomst.
 Als herbestemming kinderspel was...

•  3 oktober 2014 tot 11 november 2014 :  EXPO WOI + randevenementen
 Coördinatie: Luk Herteleer ‘Archief ), Mieke Van der Heijden (Zwaenberg),
 An Vertommen (Cultuurbeleid gemeente) en René Van Loo (Heemkring);
 in Zwaneberg!

•  24 oktober 2014 :  Nacht van het Kempens Erfgoed, met nocturne van Expo WOI

9

3.2. HK Die Swane - Heist-op-den-Berg
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3.3.  Themakring Centrum voor Molinologie -  
  Sint-Amands

DE MOLEN :  VRUCHT VAN GRENZELOZE
    INSPIRATIE

Tentoonstelling van 27 april tot 29 oktober 2014

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

Vakmanschap is die combinatie
waarin de hersenen voorzien
  de handen uitvoeren.
Vaak ziet men slechts het werk 
van de handen
en beseft men niet dat deze uitvoeren 
wat de hersenen hebben voorzien.
         
                                                    Anton Sipman

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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3.4.  HK Erfgoed Balen
Activiteiten Erfgoed Balen 2014
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

Van 02 augustus tot 06 september 2014.
Tentoonstelling Groote Oorlog
Locatie: VC De Kruierie – Expositieruimte • Te bezichtigen: tijdens de openingsuren van VC 
De Kruierie. In de expositieruimte van Vrijetijdscentrum De Kruierie wordt hulde gebracht 
aan de Balense Klaprozen.
Via allerlei periodieke collectiestukken en documenten komt u meer te weten over het lot 
van de Balense frontsoldaten en het dagelijkse leven in onze gemeente tijdens de periode 
1914-1918.
U bent van harte welkom tijdens de openingsuren van VC De Kruierie.
Info : http://www.erfgoedbalen.be •  Een aanrader voor jong en oud!

VOOR MEER INFORMATIE 
MAIL NAAR :                     
               
PROJECT2017@ERFGOEDBALEN.BE 
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3.5.  HK Breesgata - Brasschaat
Agenda

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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3.6.  Speelbergen-Heem-Dr. Jozef Weyns - Beerzel
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3.7. HK Taxandria - Turnhout

Activiteiten : Jaarprogramma 2014

•    Zondag 14 september : Cultuurmarkt aan de Warande van 10.00 tot 17.00 uur.  
          De Open Monumentendag vindt die dag ook plaats.
•    Donderdag 16 oktober : lezing door Cor Vanistendael en Stephanie Beghein (onder  
          voorbehoud) over Turnhoutse componisten Sebastiaan J. Robson en Franz Andelhof
•    18 en 19 oktober : herdenking 225 jaar Slag van Turnhout met tal van activiteiten op 
          en rond de Grote Markt (met een mini-thematentoonstelling in het Taxandriamuseum)
•    Donderdag 11 december :  Sam Van Clemen, Turnhout tijdens de Eerste Wereldoorlog

 De lezingen vinden plaats op de zolder van het Taxandriamuseum, Begijnenstraat 28, 
2300 Turnhout in samenwerking met TRAM41.

Begin uur van de lezingen is 20.00 uur. Iedereen is welkom, de toegang is gratis.

De aankondiging van deze lezingen gebeurt ook via e-mail 
(wanneer u uw mailadres doorgaf aan taxandriavzw@gmail.com), affiches, Facebook, 
de lichtkrant die aan het station en op de Grote Markt staat, Uit in Turnhout, 
de Nieuwsbrieven van TRAM41 en Cultuurbeleid…
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•      Er komen nog steeds schenkingen toe , zo ondermeer een ganse collectie foto’s.

•      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 .

•      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 .

VZW Turninum Volksmuseum Deurne

Volksmuseum Deurne-Dorp
Koraalplaats 2
2100 Deurne
peetersludo@skynet.be

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

Elke dinsdag en donderdag kan u terecht bij ons documentatiecentrum voor al uw vragen. Voor 
de zekerheid kan u best een afspraak maken met Ludo Peeters.

Het Volksmuseum neemt ook deel aan volgende bijzondere activiteit:

14 september 2014: Open Monumentendag

Turninum Volksmuseum Deurne werkt voor deze activiteiten nauw samen met de Cultuurraad 
Deurne, het Cultureel Centrum Deurne en MAS museum aan de Stroom.

3.8.  HK Turninum - Deurne
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3.9.  HK  Jan Vleminck - Wijnegem

Komende activiteiten

Fotowedstrijd

Maar dat is nog niet alles. De heemkring wil ook eens weten hoe de Wijnegemnaars hun 
dorp nú zien en nodigt hen uit om die visie in beeld te brengen. 
Toon dus een dorpsgezicht, een stukje natuur, een gebouw of iets anders dat u bijzonder 
vindt … of dat u misschien ergert. Of focus eens op een vertrouwde locatie vanuit een 
origineel standpunt … 

Zo wordt uw kijk op Wijnegem 2014 het onderwerp van onze paastentoonstelling in 
2015. Het volledige wedstrijdreglement vindt u hier, maar u kunt ook een papieren versie 
halen bij een van onze bestuursleden. We stippen alvast enkele belangrijke punten aan:

•   deelnemers mogen geen beroepsfotograaf zijn en dienen in Wijnegem te wonen of   
    gewoond te hebben;

•   de foto’s dienen door de inzenders zelf in Wijnegem te zijn gemaakt tussen 1 januari en  
    31 december 2014;

•   iedere deelnemer mag maximaal drie foto’s inzenden, maar kan slechts één prijs winnen;
    de foto’s mogen zowel analoog als digitaal zijn gemaakt en mogen zowel afgedrukt op 
    A4-formaat als elektronisch aan de voorzitter worden bezorgd, uiterlijk op 1 januari 2015 
    (de precieze modaliteiten vindt u in het volledige reglement);

•   er zijn tien prijzen te winnen, waaronder aankoopbons ter waarde van 250, 200 en 150 
    euro.
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3.10.  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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3.11.  HK Essen

• 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
                     

Koninklijke Heemkundige Kring Essen vzw	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

Tentoonstelling 

”het kind” 
 

Van 2 tot 17 augustus organiseert de Heemkundige Kring Essen  
een tentoonstelling over ’het kind’.  
U herinnert zich misschien nog wel een doop, een communiefeest  
uit het verleden?  
Met welk speelgoed amuseerde u zich vroeger en hoe ging het er toen 
aan toe op school?  
Een stapje in de geschiedenis !   

  

 

 

Waar: Rietendakschuur Karrenmuseum Essen – Moerkantsebaan 52 
Open: Weekdagen van 10.00 u tot 16.30 u 
          Zaterdag en zondag van 13.00 u tot 17.00 u 
Inkom: Gratis 

Iedereen is van harte welkom. 

Moerkantsebaan 48 

2910 Essen 

 

Tel. 03/667-73-90 
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3.12.  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

    27 september 2014
    22 november 2014

Funeraire reizen

    07 september 2014

Funeraire agenda

    09 augustus 2014
    14 september 2014
    08 november 2014
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3.13.  Themakring Den Crans - Borgerhout
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3.14.  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 :

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 datum voor ons haringfeest is :

Haringfeest  - zondag 7 september 2014

zie ook naar onze webstek : www.zoerselbos.be
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3.15. 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

Zie ook volgend blad...

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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Weldra unieke tentoonstelling! 
 

Leven met de Groote Oorlog 
 

Nooit gezien! 
 
 

Ook  Rijkevorsel moest zijn tol betalen in de Groote Oorlog 1914-1918. 
Tweeëntwintig van onze inwoners lieten het leven. Velen moesten dienen als 

soldaat. Velen leden honger. 
 

Van  8 augustus tot 15 november zal een boeiende tentoonstelling opgezet 
worden in het  Aster Berkhofmuseum in Sint-Jozef. 

 
Met nieuwe informatie gevonden in de archieven van het leger. 

 
Kom en lees zelf in het persoonlijke dossier van  de soldaten. 

 
Kom kijken met uw kinderen, kleinkinderen 
en vertel over de zinloosheid van de oorlog. 

 
 

 
 

Programma: Vrijdag 8 augustus om 18.00 uur: 
Plechtige herdenkingsviering in de kerk van Sint-Jozef met talrijke vlaggen 

van de verenigingen, muzikaal opgeluisterd door doedelzakspeler, het 
zangkoor en Brassband Condor  

 
Daarna opening tentoonstelling met toespraken 

Verder is de tentoonstelling open:  

	  
Zaterdag 9 augustus 2014 tussen 10u en 17u; 
Zondag 10 augustus 2014 tussen 10u en 17u; 
Woensdag 13 augustus 2014 tussen 13u en 17u; 
Zondag 31 augustus 2014 tussen 13u en 16.30u; 
Woensdag 10 september 2014 tussen 13u en 17u; 
Zondag 28 september 2014 tussen 13u en 17u; 
Woensdag 8 oktober 2014 tussen 13u en 17u; 
Zondag 26 oktober 2014 tussen 13u en 16.30u; 
Maandag 11 november 2014 tussen 13u en 17u; 
Extra: Zaterdag 15 en zondag 16 november (hobbytentoontstelling); 
Op afspraak: via Cultuurdienst (Kenneth Kerckhofs) en via de Heemkundige Kring 
(jan.hendriks4@telenet.be  of 03/314 41 25) 

 
 

Uniek  concept 
Als gevolg van de samenwerking tussen de gemeente  Rijkevorsel, de VVV, de Oud-

Strijders Rijkevorsel en de Heemkundige Kring. 
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3.16. HK De Vlierbes - Beerse

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

KALENDER
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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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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.     
 
 
 

3.17.  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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3.18.  HK Het Molenijzer - Putte

Activiteiten in juni van Heemkring Het Molenijzer Putte 
 
Op vrijdagavond 13 juni worden heemmuseum en Lingerie- en Ondergoedmuseum 
heropend. Eén van de blikvangers is de tentoonstelling over kousen en sokken. De 
tentoonstelling wordt die avond officieel geopend, met programma hieronder. Alle leden van 
de heemkring en geïnteresseerden worden hierop uitgenodigd. Om praktische redenen dienen 
zij hun aanwezigheid vooraf te melden aan Staf De Winter, bij voorkeur via e-mail 
Lomp2580@telenet.be, of telefonisch 0495 23 69 46. 
 

 
 
De tentoonstelling blijft te bezichtigen alle zondagen van 15 juni tot en met 28 september 
2014 (behalve 31 augustus) van 14 tot 18 u en de toegang is dan gratis. Groepsbezoeken zijn 
mogelijk op afspraak. 

werden

OPEN tot en met
28 september 2014

(behalve 31 augustus)
van 14u tot 18u
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3.19.  HK De Brakken - Oelegem

• Najaar  
 hiervoor moet er nog een activiteit worden vastgelegd

• dinsdag 11 november 2014  
 medewerking aan de voorstelling van het boek
 “Vergeet Mij Niet” over de oorlogsslachtoffers van Ranst 
 tijdens WO-I

Onze klassiekers :  
 Mogelijkheid tot bezoek aan de 
 werkende Oelegemse stenen molen -
  iedere tweede en laatste zondag van de maand

Voor meer info : Luc Verachter - luccanddany@hotmail.com
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3.20.  HK De Linde - Olen

Activiteiten :

• zondag 10 augustus 2014 
 Hoevefeest in Gerheze-Doffen met medewerking van heemkring 
 
• zat-zon-maa 6-7-8 september 2014
 Tentoonstelling in de kerk  
 
• zondag 7 september 2014  
 Boerkesfeest in het thema van 150 jaar Parochie O.-L.-Vrouw-Olen 
    
• zaterdag 8 november 2014  
 Jubileum-misviering
 Kampvuurgezang met gratis “Lievraake”-feestbier (Chiroterrein)

Meer info : zie www.heemkundekringolen.be/activiteiten.html 
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3.21.  HK Eugeen Goeyvaerts - Lint

Ter gelegenheid van de herdenking van Wereldoorlog I 
geeft de heemkring 3 publicaties uit.

Onze opendeurdagen:
Je kan onze heemmusea ‘Den Aker’, ‘De Roskam’ en ‘De Ploeg’, en onze heemtuin 
gratis bezoeken tijdens onze opendeurdagen, 
Oranjerie in het Gemeentepark van Lint:

van april tot november 2014: 
elke tweede zondag van de maand opendeurdag van 13u tot 18u. Gratis inkom. 
Onze gidsen staan u te woord in de musea en op de tentoonstellingen. 
U kan uw bezoek afronden met een lekkere Augustijn in ons heemcafé of met een 
overheerlijke dubbele pannenkoek ! Een aanrader !

zondag 10 augustus 2014: 
ook in de vakantieperiode gaan de opendeurdagen gewoon door met als 
thematentoonstelling “Lint en de Groote Oorlog”.
 De heemkundige kring herdenkt uiteraard -zoals zovele organisaties- Wereldoorlog I.

In de heemkundige site (Oranjerie in het gemeentepark Lint) loopt tot november 2014 
een zeer fraaie thematentoonstelling gewijd aan dit onderwerp, 
te bezoeken elke tweede zondag van de maand van 13 uur tot 18 uur, en 
dit tot november 2014. Foto’s, documenten, boeken, opstellingen, voorwerpen … 
geven de bezoeker een concreet beeld van deze duistere oorlogsperiode. 
Ook biedt de kring gelijktijdig drie publicaties aan, voor info klik door 
“onze publicaties”.

zondag 14 september: 
open deur, de Lintse Kunstkruing exposeert dan in de heemtuin met werken 
geïnspireerd door het patrimonium van de heemkring.
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                HEEMKUNDIGE KRING 
         EUGEEN GOEYVAERTS v.z.w.                     
                           2547  LINT        
        www.heemkringlint.net                                        
 
 
De heemkundige kring Eugeen Goeyvaerts v.z.w. Lint herdenkt uiteraard -zoals zovele 
organisaties- Wereldoorlog I. 
In de heemkundige site (Oranjerie in het gemeentepark Lint) loopt tot november 2014 een 
zeer fraaie thematentoonstelling gewijd aan dit onderwerp, te bezoeken elke tweede zondag 
van de maand van 13 uur tot 18 uur, en dit tot november 2014. 
Foto’s, documenten, boeken, opstellingen, voorwerpen … geven de bezoeker een concreet 
beeld van deze oorlogsperiode. 
 
Ook biedt de kring gelijktijdig drie publicaties aan: 
 
-“Lint en de Groote Oorlog, een kleine gemeente in de greep van een wereldconflict” een 
heruitgave van de studie van Edward Hertogs uit 1998. 
Dit boeiende werk zoemt in op de oorlogsgebeurtenissen in Lint, en geeft met authentieke 
documenten een sfeerbeeld van het leven en beleven van de Lintenaars tijdens deze 
duistere periode. 
Aantal bladzijden: 40 
Ingebonden, zwart-wit 
Verkoopprijs 8 euro 
 
-“De Groote Oorlog volgens de dagboeken en postkaarten van Gummaar Janssens, soldaat 
ten velde”, deel 1 Dagboeken. 
Paul Janssens (geen familie !) oud burgemeester van Lint en erelid van de kring, vond in 
onze archieven zes dagboeken van Lintenaar Gummaar Janssens, kunstsmid en leerling 
van Lodewijk Van Boeckel. 
Gummaar trok als vrijwilliger naar het front, beleefde de hele oorlog en overleefde ! 
Hij schreef zijn ervaringen op in deze dagboeken, en voegde zelfs enkele gedichten toe. 
Paul typte deze dagboeken uit en voorzag ze van commentaar. 
Het werd een uiterst beklijvend document dat het leven aan het front van een eenvoudige 
soldaat in alle details beschrijft. 
Aantal bladzijden: 144 
Ingebonden, zwart-wit 
Verkoopprijs 20 euro. 
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-“De Groote Oorlog volgens de dagboeken en postkaarten van Gummaar Janssens, soldaat 
en velde”, deel 2 Postkaarten. 
In het archief van Gummaar Janssens zat ook een schoendoos vol postkaarten, 
correspondentie tussen Gummaar en familie en vrienden. 
Dit is werkelijk een unieke uitgave, een “collectors item”. Van de 279 postkaarten uit het 
archief werden er 192 opgenomen in deze studie. Postkaarten waren toen de sms-jes en de 
emails van vandaag.  
De tekst op de rugzijde geeft een ander beeld van het dagelijks leven dan genotuleerd in een 
verslag of een rapport.  
Ook de voorzijde is uiterst waardevol erfgoed: zeer mooie pentekeningen of foto’s geven een 
beeld van de periode 1914 -18. 
Deze uitgave is in kleur en de voorzijde van deze postkaarten wordt haarscherp 
weergegeven.  
Aantal bladzijden: 114 
Ingebonden, in kleur 
Verkoopprijs 40 euro. 
 
U kan inschrijven voor deze publicaties (afzonderlijk of in zijn totaliteit) door een email te 
sturen naar guido.beyens@telenet.be of telefonisch 03 455 50 40. 
De publicaties liggen ter inzage in cultuurcentrum De Witte Merel Lint (bibliotheek), in het 
Gemeentehuis van Lint en in de Oranjerie, gemeentepark Lint (site van de heemkring). 
De inschrijving wordt afgesloten op 15 november 2014, nadien wordt uw bestelling u 
persoonlijk bezorgd. 
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3.22. HK Hoghescote - Kapellen

CAPPELLEN IN DEN GROOTEN OORLOG 
 

Heemkring Hoghescote 
 

 
 

NU INSCHRIJVEN IN VOORVERKOOP 
 
Beste lezer, dit boek wordt NIET het zoveelste boek over Wereldoorlog I, maar wel een unieke 
herinnering aan het leven in onze eigen gemeente Kapellen (en het geïsoleerde Putte) tijdens 
dit eerste wereldwijde oorlogsgebeuren. 
 
Studiegroep Wereldoorlog I 
 
Sinds 2012 werkt een studiegroep van enthousiaste mensen bij Heemkring Hoghescote aan de 
kleine geschiedenis van ons dorp tijdens de vier bezettingsjaren van de Groote Oorlog 14-18, 
met veel opzoekings-werk in allerlei archieven: het Leger Museum, het Rijksarchief in Brussel 
en Antwerpen (thans in Beveren), het Provinciaal Archief Antwerpen, het historisch centrum 
Markiezenhof te Bergen-op-Zoom (NL), de gemeente-raadsverslagen en bijzondere brief-
wisseling van Kapellen uit die tijd. Niet te vergeten de interviews met enkele kinderen, 
intussen zelf in de tachtig, waarvan de ouders op de eerste rij stonden. 
 

     
 
Tijdens ons onderzoek botsten we op unieke documenten die bijna 100 jaar als stille getuigen 
verborgen lagen: het spionagedossier rond Georges Spelier met zijn tientallen helpers, maar 
ook de sinds lange tijd vermiste documenten van het Moskou-archief, de Zimmermann-foto’s 
van de Bun-kerlinie, maar ook veel materiaal over de elektrische Dodendraad, intense 
contacten met Nederland en de levenslijn met pakjes en brieven naar het front. 
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ERF EN HEEM VZW 
ACTIVITEITENKALENDER 2014 

 

Behalve  de uitstappen of tenzij anders vermeld,  gaat elke  activiteit door op de site Midzeelhoeve, Midzelen 25A-
27, 2860 Sint-Katelijne-Waver. Tentoonstellingen kunnen alleen op zondag - nooit op feestdagen - bezocht worden. De 
tentoonstellingen zijn gratis. Data en uren van activiteiten kunnen door  omstandigheden aangepast worden. De  
activiteitenkalender verschijnt gedetailleerd  in de  vier afleveringen van onze nieuwsbrief (Erf en Heemmededelingen) die de 
leden toegezonden krijgen. 
 

zondag 02.03.2014 
van 07.00 uur tot 13.00 uur 

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

 
zondag 16.03.2014 
tot en met 
zondag 27.04.2014 
van 14.00 uur tot 17.00 uur 
 

Tentoonstelling: “Groenten kijken” 
Info: Willy Van Hoof | T. 015 31 10 84 | E.  vanhoof.willy@telenet.be 

vrijdag 28.03.2014 
om 20 uur 

Voordracht door Eveline Nevens: “Traditie en moderniteit in Afrika. 
 Een terugblik naar  onze voormalige kolonie” 
Info:  Willy Van Hoof | T. 015 31 10 84 | E.  vanhoof.willy@telenet.be 
 

zaterdag 29.03.2014   Daguitstap:  Van het trotse Floreffe naar het excentrieke Fosses-la-Ville  
Info:  Paul Delbaere | T. 015 41 07 51| G. 0498 26 93 31 
          E. pauldelbaere@skynet.be 
  

zaterdag 26.04.2014 
& 
zondag 27.04.2014 
van 12.00 uur tot 20.00 uur 

Lekker WaverLand. Promotiedagen van de voorjaarsgroenten 
Info:  Paula Tops | T. 015 31 10 84 | E. tops.paula@telenet.be 
Plaats: Landhuis – Domein Roosendael 
         2 860 Sint- Katelijne-Waver 
 

zondag 27.04.2014 
van 10.00 uur tot 12.00 uur  
en van 13.30 uur tot 18.00 uur 
   

Erfgoeddag: Het thema “Grenzeloos” wordt ingevuld door  
 1. “Fantasie kent geen grenzen” 
Info:  Leopold Maes | T. 015 31 10 93 | G. 0494 30 52 28 
          E. leopold4@scarlet.be 
Plaats:  In het Schoolarchief en –museum  en Klasje van Toen  
              Documentatiecentrum Marcel Dillen 
              Borgersteinlei 203, 2860 Sint-Katelijne-Waver  
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zondag 27.04.2014 
om 15.00 uur 

Erfgoeddag: Het thema “Grenzeloos” wordt ook ingevuld door  
2.  Voordracht: “Vlaamse boeren en Hollandse tuinders in het 
Denemarken van de 16de eeuw. “ 
Een kritische kijk op een bekend Deens immigratieverhaal door Willy Van Hoof 
Info: Willy Van Hoof | T. 015 31 10 84 | E.  vanhoof.willy@telenet.be 
Plaats:  zaaltje van ’t Grom 
 

zaterdag 14.06.2014 
om 14.00 uur  

Geleid Bezoek: “Speuren naar sporen van 1914 in het spoorwegfort 
Duffel” 
Info: René De Munter | G. 0485 57 74 36 | E.  rene.demunter@gmail.com 
 

vrijdag 29.08.2014 
om 20.00 uur 

Opening Tentoonstelling 100 jaar WO I: 
 “De gevechten” en  “Gesneuvelden Walem-Lier” 
Info: René De Munter | G. 0485 57 74 36 | E.  rene.demunter@gmail.com  
 

zondag 31.08.2014  
tot en met 
zondag 30.11.2014 
van 14.00 uur tot 17.00 uur   
 

Tentoonstelling 100 jaar WO I:  
“De gevechten”  en “Gesneuvelden  Walem-Lier” 
Info: René De Munter | G. 0485 57 74 36 | E.  rene.demunter@gmail.com  
 

zaterdag 20.09.2014 
tussen 17.00 uur en 20.00 uur 

Sprookjeswandeling 
Info: Helga Schallenbergh| T. 015 63 32 78 | G. 0476 36 84 91 
         E. helga.schallenbergh@telenet.be  
Plaats: Domein Roosendael 

 
zondag 05.10.2014 
van 07.00 uur tot 13.00 uur 

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

 
vrijdag 17.10.2014 
om 20 uur 

Voordracht: “Oorlog in de Kinderkamer”. 
Over oorlogsspeelgoed met het accent op WO I, door Marc Wellens, conservator 
van het Speelgoedmuseum in Mechelen. 
Info: Frans  Rigauts | T. 015 31 20 96 | E.  frans.rigauts@skynet.be  
Plaats: zaaltje van ’t Grom 
 

zondag 16.11.2014 
om 12.45 uur 

Geleid bezoek “Achter de schermen van het  Speelgoedmuseum” en vrij 
bezoek aan de tentoonstelling “ Oorlog in de kinderkamer” 
Info: Helga Schallenbergh | T. 015 63 32 78 | G. 0476 36 84 91  
         E. helga.schallenbergh@telenet.be  
Plaats: Speelgoedmuseum, Mechelen 
 

vrijdag 12.12.2014 
om 20.00 uur 

Opening : Herberg Bij Suske Wiet met Kerststal 
Info: Jan Segers | T. 015 20 90 30 | G. 0477 44 39 38 
          E. jan.segers01@skynet.be 
Plaats: Fietscafé “De Schuur” – Domein Roosendael 
         2 860 Sint- Katelijne-Waver 
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&       René De Munter | G. 0485 57 74 36 | E.  rene.demunter@gmail.com    
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om 20 uur 

Voordracht: “Oorlog in de Kinderkamer”. 
Over oorlogsspeelgoed met het accent op WO I, door Marc Wellens, conservator 
van het Speelgoedmuseum in Mechelen. 
Info: Frans  Rigauts | T. 015 31 20 96 | E.  frans.rigauts@skynet.be  
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zondag 16.11.2014 
om 12.45 uur 

Geleid bezoek “Achter de schermen van het  Speelgoedmuseum” en vrij 
bezoek aan de tentoonstelling “ Oorlog in de kinderkamer” 
Info: Helga Schallenbergh | T. 015 63 32 78 | G. 0476 36 84 91  
         E. helga.schallenbergh@telenet.be  
Plaats: Speelgoedmuseum, Mechelen 
 

vrijdag 12.12.2014 
om 20.00 uur 

Opening : Herberg Bij Suske Wiet met Kerststal 
Info: Jan Segers | T. 015 20 90 30 | G. 0477 44 39 38 
          E. jan.segers01@skynet.be 
Plaats: Fietscafé “De Schuur” – Domein Roosendael 
         2 860 Sint- Katelijne-Waver 
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ALGEMENE INFORMATIE 

 
 
Rond de werking van Erf en Heem vzw kan informatie ingewonnen worden bij: 
 
Jan Segers 
voorzitter 
A. Walemstraat 32, 2860 Sint-Katelijne-Waver 
T. 015 20 90 30 | G. 0477 44 39 38 | E. jan.segers01@skynet.be 
 
Frans Rigauts 
secretaris 
A. Stationsstraat 143, 2860 Sint-Katelijne-Waver 
T. 015 31 20 96 | E. frans.rigauts@skynet.be 
 
Willy Van Hoof 
penningmeester 

   A. Brouwerijstraat 2/6, 2860 Sint-Katelijne-Waver 
T. 015 31 10 84 | E.  vanhoof.willy@telenet.be 
 

 
 

PRAKTISCHE INFORMATIE 
 

 
Contact: 
T. 015 55 34 35 | F. 015 55 34 35 | E. info@erfenheem.be | W. www.erfenheem.be 
 
Adres: 
Maatschappelijk adres: Midzelen 27, 2860 Sint-Katelijne-Waver 
Correspondentieadres: Borgersteinlei 203, 2860 Sint-Katelijne-Waver 
 
Rekeningnummers: 
Adres: KBC-bank, Mechelsesteenweg 105, 2860 Sint-Katelijne-Waver 
* Erf en Heem vzw - rekeningnummer: IBAN: BE16 7330 0078 0474 – BIC: KRED BE BB 
* Gemeentelijk Documentatiecentrum Marcel Dillen - rekeningnummer: IBAN: BE91 7330 0078 0676 – BIC: KRED BE BB 
 
 

 
LIDGELD 

 
 
Het lidgeld van Erf en Heem vzw bedraagt per jaar: 
€ 10 ,00  enke l  Er f  en Heemmedede l ingen   
€ 20 ,00  Medede l ingen plus één grat is  boek dat  de  loka le  geschieden is behandel t  
Vanaf € 25 ,00  Ereleden worden ook persoonlijk uitgenodigd op elke opening van een activiteit.      
 
Di t  kan gestort worden op rekeningnummer BE16 7330 0078 0474. BIC: KREDBEBB met vermelding ‘lidgeld 2014’ 
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DOCUMENTATIECENTRUM MARCEL DILLEN 

SCHOOLARCHIEF EN -MUSEUM 
 

 
Contact: 
 
Willy Van Hoof - verantwoordelijke Documentatiecentrum Marcel Dillen 
A. Brouwerijstraat 2/6, 2860 Sint-Katelijne-Waver | T. 015 31 10 84 | E. vanhoof.willy@telenet.be 
 
Leopold Maes - verantwoordelijke Schoolarchief  en –museum 
T. 015 31 10 93 | G. 0494 30 52 28 | E. leopold4@scarlet.be 
 
Marleen Lens  - bediende 
T. 015 55 34 35 | F. 015 55 34 35 | E. documentatiecentrum@erfenheem.be | W. www.erfenheem.be 
 
Adres: 
‘t Loerenboske, Borgersteinlei 203, 2860 Sint-Katelijne-Waver 
 
Openingsuren Documentatiecentrum Marcel Dillen: 
dinsdag: enkel en alleen op afspraak, woensdag: 13.30 uur - 15.30 uur, donderdag: 16.30 uur - 19.30 uur 
 
Openingsuren Schoolarchief- en museum: 
enkel en alleen op afspraak 

 
 

’T GROM (MIDZEELHOEVE VZW) 
 

 
Contact:  Erika T’Jaeckx - directeur-conservator 
T. 015 31 50 55 | F. 015 31 50 54 | E. info@tgrom.be | W. www.tgrom.be 
Adres:  Midzelen 25A, 2860 Sint-Katelijne-Waver 
 
 
 

 
TOERISME SINT-KATELIJNE-WAVER 

 
 

 
Contact:  Katja Maes - toerismecoördinator  
T. & F. 015 32 11 14 | E. info@toerismeskw.be | W. www.toerismeskw.be 
Adres:  Gemeentehuis. 
 

 
DE MEEST RECENTE INFORMATIE OVER DE WERKING 
VAN ERF EN HEEM KAN U STEEDS TERUGVINDEN OP:  

 www.erfenheem.be 
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In 2014 verschijnen de eerste twee boekdelen over onze regio in WOI:
- Boekdeel 1. De strijd tussen Walem en Lier.
- Boekdeel 2. De 1 000 gesneuvelden.
 
Telkens 400 pagina’s boeiende lectuur, rijkelijk voorzien van haast nooit eerder 
gepubliceerd fotomateriaal of santjes
 
Vanuit militair oogpunt wordt vooral de integrale strijd in de derde sector van de buitenste 
fortengordel van Antwerpen tussen Walem en Lier benaderd met een speciale invalshoek 
voor de meer dan 1 000 gesneuvelde Belgische soldaten. Twintig getuigenverhalen staven de 
wreedheid van het oorlogsgebeuren en de menselijke ellende en de familietragedies.Voor de 
geïnteresseerde lezer verplichte lectuur.
 
Kostprijs : € 20 per boekdeel bij voorinschrijving en voor leden van Erf en Heem vzw.
€ 25 na de inschrijvingsdatum en niet-leden. Deze publicaties vallen buiten het ‘jaarboek’-
systeem als lid van E&H. Leden krijgen een belangrijke korting.
 
Voorinschrijving tot 1 augustus 2014 door storting van 20 € per boekdeel op het 
rekeningnummer IBAN : BE16 7330 0078 0474 BIC : KREDBEBB met vermelding boek 1 - 2 WOI 
(te verhogen voor personen buiten de gemeente Sint-Katelijne-Waver: + € 7 per boekdeel 
portkosten, tenzij de boeken worden afgehaald tijdens de tentoonstellingsuren of in het 
Gemeentelijk documentatiecentrum Marcel Dillen).
 
Bijkomende info bij de werkgroep :
Alfons BUSSCHOTS    015 31 20 03   fons@busschots.eu
René DE MUNTER      0485 577 436  rene.demunter@gmail.com
Willy VAN HOOF        015 31 10 84   vanhoof.willy@telenet.be
 
Tussen 29 augustus en 30 november 2014 is aan beide onderwerpen een thematentoonstelling gewijd. 
Deze gaat door in ’t GROM (groentemuseum), Midzelen 25a 2860 Sint-Katelijne-Waver.
 
Vooropening vrijdag 29 augustus 2014. Vrij bezoek elke zondag van 14.00 - 17.00 u.
Geleid bezoek aan 30 € op aanvraag bij de werkgroep.
 
Erf en Heempublicaties en tentoonstelling na 2014
Tot en met 2018 zijn er verdere publicaties en tentoonstellingen over Sint-Katelijne-Waver en WOI.
 
2015    In de Diaspora (op de vlucht, geïnterneerd, krijgsgevangen, opgeëist en weggevoerd)
Oorlogsschade en herstel.  Getuigenverhalen.
 
2016    Overleven tijdens de bezetting. Het leven onder Plakkaten en Diktaten met nooit eindigende 
opeisingen midden honger en kou met een tekort aan zowat alles.
 
2017    In de loopgraven van het IJzerfront. De oorlog in zijn grauwe wreedheid met zijn nieuwe wapens, 
diepe wonden in lichaam en ziel en de besmettelijke ziektes in de loopgraven.
 
2018    En dan is er vrede. Herdenken van de gesneuvelden en burgerslachtoffers (monumenten, 
Dorpveld en Walem). Onze oud-strijders. De verenigingen van de oudgedienden, weggevoerden en 
invaliden.
 
In 2015, 2016 en 2017 wordt telkens één en in 2018 
twee boekdelen gepubliceerd.
 
René De Munter, Werkgroep 1914-1918.



Beste, 

Graag ontvingen we een advies voor het toepassen van tarieven voor kopies aan bezoekers van een heemarchief.
Elke heemarchief is een rijke bron voor ontsluiting en voor verder onderzoek, zowel door eigen leden als door 
bezoekers.
Op welke wijze kan je dat bevorderen, zonder misbruiken toe te laten?
Bij Heemkring Marcblas gaat men als volgt te werk:
- Om te vermijden dat zaken verloren gaan, wordt er niets uitgeleend, maar de bezoekers kunnen het archief in het 
heemhuis ter plaatse raadplegen. De heemkring stimuleert de bezoekers ook om het archief zelf te onderzoeken. 
- Om te vermijden dat de (bestuurs-)leden op vraag van de bezoekers een en ander onderzoeken, wordt er een 
financiële rem ingebouwd.
We hanteren volgende ‘tarieven’:
- zoekrecht = 2,50 € (vergoeding voor de gespendeerde tijd).
- papieren kopie (A4) = 0,25 €/blz.
Thans leven we evenwel meer en meer in een digitale wereld.
Vragen en antwoorden zijn meer en meer digitaal.
Ook bij een bezoek aan het heemarchief, is het eenvoudiger om
- een fotoscan te laten nemen.
- een digitaal bestandje mee te geven of op te sturen.
VRAAG: Welke vergoedingen zijn dan redelijk?
We veronderstellen dat ook andere heemkringen met dit probleem ‘worstelen’.
Het kan dus heel nuttig en leerrijk zijn om de werkwijze van alle heemkringen in kaart te brengen:
- welke tendensen zijn er? 
- welke slimme oplossingen zijn er?)
- welk advies kan HK Gouw Antwerpen geven aan zijn leden?
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3.24. HK Marcblas - Merksplas

    HKM-ACTIVITEITEN
WERKJAAR 2013 - 2014

DATUM PLAATS UUR        ACTIVITEIT
2013 di 8-okt-13 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag +

wo 9-okt-13 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
zo 27-okt-13 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag
di 12-nov-13 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag +
wo 13-nov-13 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
zo 24-nov-13 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag
di 10-dec-13 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag +
wo 11-dec-13 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
zo 22-dec-13 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag

2014 wo 8-jan-14 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
di 14-jan-14 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag +
di 21-jan-14 GC DeMarckt 19u30 Voordracht & NwYrsDrink
zo 26-jan-14 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag
di 11-feb-14 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag +
wo 12-feb-13 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
za 15-feb-14 Lindehoeve 19u00 Algemene Vergadering
zo 23-feb-14 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag
di 11-mrt-14 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag +
wo 12-mrt-14 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
zo 23-mrt-14 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag
di 8-apr-14 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag +
wo 9-apr-14 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
zo 27-apr-14 Erfgoeddag ?? Fietslus WO1
zo 27-apr-14 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag
di 13-mei-14 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag +
wo 14-mei-14 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
za 17-mei-14 Daguitstap ?? Uden??
zo 25-mei-14 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag
di 10-jun-14 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag +
wo 11-jun-14 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
za 14-jun-14 Lok.&Prov. Heemdag ?? WO1??
zo 22-jun-14 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag

juli
di 12-aug-14 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag +
wo 13-aug-14 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
zo 24-aug-14 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag
di 9-sep-14 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag +
wo 10-sep-14 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
zo 7-sep-14 Carons Hofke ?? Inhuldigen Carons Hofke??
zo 14-sep-14 OMD ?? Inhuldigen Carons Hofke??
zo 28-sep-14 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag
wo 8-okt-14 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
di 14-okt-14 Heemhuis 20u-00 Open Archiefdag +
zo 26-okt-14 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag
di 11-nov-14 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag
wo 12-nov-14 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
?? 21 of 28-09 "70j. WO2" ??
?? nov.?? Publicatie WO1-boek + tento ??
zo 23-nov-14 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag
di 9-dec-13 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag +
wo 10-dec-14 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
zo 28-dec-14 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag

 

    HKM-ACTIVITEITEN
WERKJAAR 2013 - 2014

DATUM PLAATS UUR        ACTIVITEIT
2013 di 8-okt-13 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag +

wo 9-okt-13 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
zo 27-okt-13 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag
di 12-nov-13 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag +
wo 13-nov-13 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
zo 24-nov-13 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag
di 10-dec-13 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag +
wo 11-dec-13 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
zo 22-dec-13 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag

2014 wo 8-jan-14 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
di 14-jan-14 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag +
di 21-jan-14 GC DeMarckt 19u30 Voordracht & NwYrsDrink
zo 26-jan-14 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag
di 11-feb-14 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag +
wo 12-feb-13 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
za 15-feb-14 Lindehoeve 19u00 Algemene Vergadering
zo 23-feb-14 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag
di 11-mrt-14 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag +
wo 12-mrt-14 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
zo 23-mrt-14 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag
di 8-apr-14 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag +
wo 9-apr-14 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
zo 27-apr-14 Erfgoeddag ?? Fietslus WO1
zo 27-apr-14 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag
di 13-mei-14 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag +
wo 14-mei-14 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
za 17-mei-14 Daguitstap ?? Uden??
zo 25-mei-14 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag
di 10-jun-14 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag +
wo 11-jun-14 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
za 14-jun-14 Lok.&Prov. Heemdag ?? WO1??
zo 22-jun-14 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag

juli
di 12-aug-14 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag +
wo 13-aug-14 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
zo 24-aug-14 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag
di 9-sep-14 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag +
wo 10-sep-14 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
zo 7-sep-14 Carons Hofke ?? Inhuldigen Carons Hofke??
zo 14-sep-14 OMD ?? Inhuldigen Carons Hofke??
zo 28-sep-14 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag
wo 8-okt-14 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
di 14-okt-14 Heemhuis 20u-00 Open Archiefdag +
zo 26-okt-14 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag
di 11-nov-14 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag
wo 12-nov-14 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
?? 21 of 28-09 "70j. WO2" ??
?? nov.?? Publicatie WO1-boek + tento ??
zo 23-nov-14 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag
di 9-dec-13 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag +
wo 10-dec-14 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
zo 28-dec-14 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag
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3.25. HK Ansfried - Westerlo

Heemkring Ansfried richt samen met de bib van Westerlo de tentoonstelling 
van de provincie ‘De groote oorlog in grote lijnen’ in, aangevuld met het 
verhaal van de mensen van de gemeente Westerlo in deze groote oorlog.
Tijdens deze tentoonstelling zal het boek dat de Heemkring gemaakt heeft 
voorgesteld worden.
De tentoonstelling zal doorgaan van 1 tot14 november 2014.
 

Heemkring Ansfried heeft in het museum een nieuw project rond Vlaamse 
spreekwoorden en gezegden uitgewerkt onder de naam: Oost west, museum best!
De bezoeker maakt een ontdekkingstocht naar de oorsprong van heel wat Vlaamse 
spreekwoorden en gezegden.
Een paar voorbeelden: hoe zit de vork aan de steel?  Met de plak zwaaien.  Het gaat als 
een fluitje van een cent.  In het gareel lopen, enz.
Heel wat voorwerpen en/of oude ambachten liggen aan de oorsprong van onze 
Vlaamse spreekwoorden.
Het museum biedt een uitgebreid gamma aan oude ambachten naast het oud cafeetje, 
het klasje, enz., zodat het spreekwoord duidelijk in verband kan gebracht worden met 
de getoonde voorwerpen.
Naast de vaste spreekwoorden kan de bezoeker aan de hand van een wedstrijd-
formulier zelf actief op zoek gaan naar het verband tussen de specifieke voorwerpen 
en het spreekwoord.
 
Het project en tegelijk de wedstrijd loopt tot 7 september.  Afsluiting met 
bekendmaking van de winnaars is op 14 september, Open Monumentendag.
 
Het museum is elke zondag (let op: wel gesloten op de feestdag van Pinksteren!) 
tussen Erfgoeddag en Open Monumentendag open vanaf 14.00 uur tot 17.00 uur 
en de toegang is gratis.
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3.26.  HK De Poemp - Nijlen
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3.27. HK ‘Norbert de Vrijter’ Lille vzw - Lille

Heemkundige kring ‘Norbert de Vrijter’ Lille vzw 
 
Adres: Rechtestraat 7, 2275 Lille 
 

 
 
 
 
OVERZICHT JAARPROGRAMMA 2014 
 
   
Zaterdag 6 september 
Jaarlijkse daguitstap in het teken van WO I 
! Heemhuis, Rechtestraat 7, 2275 Lille 
 
Zondag 9 november 
Lezing door prof. dr. Luc De Vos 
! Organisatie gemeente Lille in samenwerking met HK Lille 
 
Elke derde dinsdag van de maand (behalve juli en augustus) – 18.30 – 21.30 uur 
Open archiefavond 
! Heemhuis, Rechtestraat 7, 2275 Lille 
 
Elke tweede dinsdag van de maand (behalve juli en augustus) – 18.30 – 21.30 uur 
Werkgroep ‘Oud schrift’ 
! Heemhuis, Rechtestraat 7, 2275 Lille 
 
 

JAARBOEK 2014 
 
In maart 2015 brengen wij ons tweede oorlogsboek uit, dat volledig gewijd zal zijn aan 
de oud-strijders 1914-1918, die vanuit de vier Lilse deelgemeenten (Gierle, Lille, 
Poederlee, Wechelderzande) zijn vertrokken of hier na de oorlog kwamen wonen en 
echte dorpsgenoten werden. 

Het wordt een zeer lijvig werk, want we proberen elk van hen te situeren in hun gezin en 
een overzicht te geven van hun militaire activiteiten. We spreken hier over meer dan 
honderd(!) soldaten. 

Vermits we nu reeds de vraag krijgen om het boek te kopen, vragen wij aan niet-leden 
van onze kring vooraf in te tekenen voor het jaarboek 2014 aan de prijs van 20 euro. 
Inschrijven kan via e-mail: secretariaat@hklille.be. Voor onze leden is er uiteraard een 
exemplaar gereserveerd.  

Inlichtingen:  secretariaat@hklille.be 
www.hklille.be  
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3.28. HK Aartselaar
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3.29. HK Kontich
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4. Mededelingen

4.1. Week van het bos

Van 12 tot en met 9 oktober is het weer zover: De Week van het Bos 
<http://www.natuurenbos.be/weekvanhetbo . 
Met dit jaar als thema de Groote Oorlog.

Tijdens deze week willen we zoveel mogelijk mensen de sporen van WOI laten 
ontdekken in Bos en Natuur. 
De bomen zijn onze laatst levende ‘kruingetuigen’.

Lokale heemkringen hebben vaak een schat van informatie, 
daarom verspreiden we onze oproep ook graag via jouw nieuwsbrief!

 Sien Cromphout

Projectmedewerker BOS+ 
Geraardsbergsesteenweg 267 - 9090 Gontrode - Belgium
Tel: ++32 (0)9 264 90 54 
www.bosplus.be <http://www.bosplus.be/> 
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Beste

Heb je de nieuwe Week van het Bos campagnesite al ontdekt?! 
Onze oud-strijders komen er tot leven en vertellen heel wat boeiende verhalen.

Na de zomer kan het aftellen immers beginnen. Tussen 12 en 19 oktober trekken jong 
en oud het bos in. Samen maken we van deze campagne een succes! 

Kom op de site alles te weten over de kerndomeinen, 
help mee met het verzamelen van 1914 verhalen, 
en doe mee!

Organiseer zelf een bosaardige oorlogsactiviteit, vul je rantsoen aan met bosplanten, 
maak een wandeling in de buurt met aandacht voor oorlogsrelicten, … 
Inspiratie en tips vind je hier.

Registreer je activiteit in de UIT-databank en stuur een mailtje naar 
info@weekvanhetbos.be

 

We duimen alvast voor 
veel boeiende activiteiten!

Week van het Bos team
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 DE KONINKLIJKE KRING VOOR OUDHEIDKUNDE.... MECHELEN
 
Tentoonstellingsbezoek  ‘Rik Wouters & co. door de Groote Oorlog 
getekend”, o.l.v. Bart Stroobants. 
100 jaar geleden begon de Groote Oorlog, een wereldbrand waaraan weinigen wisten te 
ontsnappen. Notarissen, dokters, schoolmeesters, huisvrouwen en ook kunstenaars werden 
geconfronteerd met de gruwel en ontberingen. Die laatsten wisten vaak op een beklijvende 
manier de oorlogsgebeurtenissen in één pakkend beeld te vatten, elk op hun eigen manier, 
elk vanuit hun eigen ervaringen en belevenissen. Rik Wouters, Rik Verheyden, Alfred Ost en 
Paul du Trieu de Terdonck zijn enkele Mechelse kunstenaars die midden in de oorlog 
belandden, hem tekenden, maar er vaak ook door getekend werden.

De tentoonstelling ‘Rik Wouters & co. door de Groote Oorlog getekend’ verzamelt enkele 
van de Mechelse “oorlogskunstenaars”. Hun schilderijen, beelden en tekeningen vertellen 
steeds vanuit een ander standpunt het grotere oorlogsverhaal. De Mechelse voorbeelden 
overstijgen het lokale en brengen een breder (kunst)historisch verhaal.

Bart Stroobants (°1975) studeerde kunstwetenschappen aan de KU Leuven. Na het 
behalen van zijn licentiaatsdiploma in 1997 was hij er enkele jaren werkzaam aan het 
Studiecentrum voor de Vlaamse Miniaturisten waar hij onderzoek deed naar de neo-
gotische miniatuurkunst. Sinds 2003 is hij verbonden aan de Stedelijke Musea Me-
chelen. Daar staat hij o.a. in voor de coördinatie van de tentoonstellingen waaronder 
‘Rik Wouters & co. door de Groote oorlog getekend’. Stroobants is reeds jaren actief als 
bestuurslid van onze Kring en mederedacteur van de Handelingen.
Datum: zat, 05/07/2014 • Uur: 14.30 uur • Locatie: museum Hof van Busleyden, ingang 
via Sint-Janstraat of Frederik de Merodestraat.
Toegang: • Toegangsprijs: 5 euro per persoon.
http://www.oudheidkundigekring.be/mechelen/node/291

4.2. Tentoonstelling
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4.3. 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 september 2014: 

 mededelen ten laatste in de laatste week van augustus 2014. (of rond de 20ste)

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.

Met speciale dank aan de kringen die dit reeds doen!

4.4. 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.

Momenteel is er een probleem met de provider, ze zijn er mee bezig om dit zo spoedig 
mogelijk op te lossen, maar daarom worden de Gouwtijdingen rechtstreeks naar de 
Heemkringen verstuurd. De webstek kan wel geraadpleegd worden!
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4.5.  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

4.6. 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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4.9. 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

4.10. Wijziging meldingsadres Gouwtijdingen

Het  meldingsadres voor het toesturen van activiteiten voor de Gouwtijdingen  :
info@krisvdb.be

Voor verder vlot verschijnen van de maandelijkse Gouwtijding gelieve hiermee
rekening te houden, met speciale dank aan de Kringen die dit reeds vlot doen...
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4.11. Heemkundige spreker

(Heemkundige) spreker gezocht? Over de Eerste Wereldoorlog? 
 
 

We vernemen vanuit verscheidene kanten dat het niet altijd gemakkelijk is om een gepaste 
spreker te vinden, die een waardige lezing kan brengen over de Eerste Wereldoorlog. Enkele 
gerenommeerde professoren zijn druk bezet in gans Vlaanderen in de bredere sector van 
socio-culturele verenigingen, met als gevolg dat het niet altijd eenvoudig is om nog iemand te 
strikken voor een plaatselijke voordracht aan goed betaalbare voorwaarden. Zeker in het 
komende najaar, wanneer de talrijke (vaak omvangrijke) herdenkingsevenementen zich als het 
ware opstapelen in de grote, maar ook in de kleinere provinciesteden.  
 
Heemkunde Gouw Antwerpen denkt onze aangesloten heemkringen mogelijk te kunnen 
helpen door een (heemkundige) spreker onder uw aandacht te brengen die de laatste maanden 
enkele succesvolle lezingen heeft gegeven (en nog in de pijplijn heeft zitten) in de provincies 
Antwerpen en Noord-Brabant. René Beyst, een bekende uit het dagelijks bestuur van 
Heemkunde Gouw Antwerpen, is niet alleen verantwoordelijk voor de kwartierwerking in de 
provincie en voor de eindredactie van het boek “De Grote Oorlog in het klein – Met ons gaat 
alles goed”, maar is daarnaast ook de “trekker” van de Werkgroep Hertogdom Brabant, samen 
met zijn heemkundige collega’s Theo Cuijpers (Noord-Brab.) en Dr. Henri Vannoppen 
(Vlaams-Brab.).  
 
Als u nog op zoek bent naar een spreker over de zeer actuele herdenking 14-18, kunt u René 
Beyst gerust contacteren. Meer zelfs: de reacties op zijn lezingen waren telkens zeer positief, 
zowel in het Antwerpse als in Noord-Brabant. Deze lezingen worden ondersteund door een 
boeiende (deels confronterende) powerpointpresentatie, die nauw aansluit bij de behandelde 
thematiek, die omvat: een inleiding, de oorzaken en gevolgen van WO1, de Duitse inval, de 
vluchtelingen naar en in Nederland, eventueel een hoofdstukje over uw lokale gebeurtenissen, 
en in een tweede deel de boekbespreking en een (pacifistische) slotbeschouwing met reflectie 
op onze hedendaagse maatschappij. Uiteraard is een filmdoek en een beamer vereist op een 
bij voorkeur verduisterbare locatie. Desgewenst kan de spreker – uiteraard tegen een 
meerprijs - een drietal muzikanten meebrengen die enkele oorlogsliedjes uit de Eerste 
Wereldoorlog ten gehore brengen om de lezing nog een bredere culturele uitstraling te geven.  
 
Geïnteresseerde kringen kunnen René Beyst bereiken op tel. 03 887 71 06 of per e-bericht 
gericht aan rene.beyst@scarlet.be . Hij zal dan welwillend zijn voorwaarden laten kennen op 
uw eenvoudig verzoek.  
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4.12. Nieuwe E-Postadressen Provincie Antwerpen

Beste vrienden & collega’s, 
De provincie Antwerpen heeft nieuwe e-mailadressen. 
Voortaan kun je de collega’s van de dienst Erfgoed bereiken op voornaam.
achternaam@provincieantwerpen.be.
Voor mij is dit dus joke.bungeneers@provincieantwerpen.be.
 
 
Ook onze algemene postadressen werden aangepast:
dienst.erfgoed@provincieantwerpen.be
erfgoeddepot@provincieantwerpen.be
monumentenwacht@provincieantwerpen.be

Pas onze gegevens dus zeker even aan in je adresboek.

Neem trouwens ook gerust eens een kijkje op onze nieuwe website 
www.provincieantwerpen.be <http://www.provincieantwerpen.be> .
Met vriendelijke groeten
 
 
 
Joke Bungeneers
diensthoofd - dienst erfgoed
PaS - Provinciehuis aan de Singel
Desguinlei 100, 2018 Antwerpen
T +32 3 240 64 17, M +32 474 88 05 11
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5. Weetje

5.1. Studiedag

Op 6 januari vieren we Driekoningen. Voor heel wat kinderen 
uit België en Nederland is dit feest de aanleiding om er samen 
op uit te trekken. Verkleed als de drie wijzen gaan ze van deur 
tot deur om bedelliedjes te zingen. De toehoorders stoppen de 
zangertjes daarna wat geld of snoepgoed toe. Maar was dat 
altijd zo en hoe is dat in andere streken van Europa? 

De studiedag belicht dit bijzonder element uit ons imma
terieel cultureel erfgoed. Het is een feest met een lange 
 geschiedenis en is vaak afgebeeld op schilderijen van bekende 
zeventiende en achttiendeeeuwse schilders. In de voor
middag wordt ingegaan op de geschiedenis en hoe de viering 
van Driekoningen zijn weg naar een groot publiek vindt. In het 
namiddaggedeelte staat de praktijk centraal en focussen we 
op enkele inspirerende voorbeelden op het vlak van borgen. 

Datum:  24 oktober 2014
Locatie:  Raadzaal gemeentehuis Tilburg, Stadhuisplein 130, 

Tilburg, Nederland

Inschrijving 
Vooraf inschrijven is noodzakelijk en kan tot 14 oktober door 
te mailen naar immaterieelerfgoed@live.nl. Deelnemen kost 
€ 15,–  (in de prijs is een broodjesmaaltijd en een receptie 
 inbegrepen). Je inschrijving is pas definitief nadat we het 
inschrijvingsgeld hebben ontvangen. Betalen doe je door het 
verschuldigde bedrag over te maken op rekeningnummer 
NL29INGB0000810806 / BIC code INGBNL2A, op naam van de 
Stichting Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed te Utrecht. Als 
vermelding geef je ‘studiedag en naam deelnemers(s)’ op.

Organisatie
De studiedag is een gezamenlijk initiatief van de Werkgroep 

Driekoningenzingen, LECA | Landelijk Expertisecentrum 
voor Cultuur van Alledag, VIE | Nederlands Centrum voor 

Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed, Erfgoedcel k.ERF in 
samenwerking met de Gemeente Tilburg.

Studiedag  
Driekoningen hier 
en elders in Europa


