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INHOUD
DEEL 1 : 
1. Heemdag Heemkunde Vlaanderen
2. Project
3.  Vormingsaanbod
4. Heemkunde Gouw Antwerpen lééft
DEEL 2 : 
4. Heemkunde Gouw Antwerpen lééft (vervolg)
5. Mededelingen
6. Weetjes
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4.1. HK Amalia van Solms - Baarle-Hertog
4.2. HK Die Swane - Heist-op-den-Berg
4.3. Themakring Molenmuseum Sint-Amands
4.4. HK Erfgoed Balen
4.5. HK Breesgata - Brasschaat
4.6. Speelbergen-Heem-Dr. Jozef Weyns
4.7. HK Taxandria - Turnhout
4.8. HK Turninum - Deurne
4.9. HK Jan Vleminck - Wijnegem
4.10.  HK Rumesta - Rumst
4.11.  HK Essen
4.12. Themakring ‘t Grafzerkje - Hoboken
4.13.  Themakring Den Crans - Borgerhout
4.14. Vrienden Zoerselbos
4.15. HK Rijkevorsel
4.16. HK De Vlierbes - Beerse
4.17. HK Zeven Neten - Retie
4.18. HK Het Molenijzer - Putte
4.19. HK De Brakken - Oelegem
4.20. HK De Linde - Olen
4.21. HK Eugeen Goeyvaerts - Lint (tot hier in deel 1)
4.22. HK Hoghescote - Kapellen (vanaf hier deel 2)
4.23. HK Erf & Heem - Sint-Katelijne-Waver 
4.24. HK Marcblas - Merksplas
4.25. HK Ansfried - Westerlo
4.26. HK De Poemp - Nijlen
4.27.  HK ‘Norbert de Vrijter’ Lille vzw 
4.28. HK Aartselaar
4.29. HK Kontich
4.30. HK Heymissen - Hemiksem
4.31. HK Sandelyn - Herenthout
4.32. HK Corsendonca - Oud-Turnhout
4.33. HK Hobuechen 1135 - Hoboken
4.34. HK Scella - Schelle

4. Heemkunde Gouw Antwerpen lééft
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4.22. 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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4.23. HK Erf & Heem - Sint-Katelijne-Waver

Erf en Heem vzw – activiteitenkalender 2014  1 

 
 

 
 
 

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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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.
 
Na de voorinschrijving (tot 1 augustus 2014) is de kostprijs 25 € per boekdeel door storting van 
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 boek-
deel 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.
 
 
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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4.24. 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
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4.25. 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 tussen Erfgoeddag en Open Monumentendag open vanaf 
14.00 uur tot 17.00 uur en de toegang is gratis.
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4.26.  HK De Poemp - Nijlen
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4.27. 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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Daguitstap naar het 
Vlaamse front: 
Langs Vlaamse 

Velden! 
 

Zaterdag 6 september 2014  
 

Een uitstap naar de IJzer gaat meestal richting Ieper, en de restanten en kerkhoven van de sector 
waar het Britse leger actief was. De Belgische sector – tussen Nieuwpoort en Diksmuide – wordt te 
dikwijls vergeten. Wij gaan deze sector verkennen en bezoeken er enkele kerkhoven waar gesneu-
velden van bij ons begraven liggen. Wij willen hen een kleine hulde brengen en bij hun graf  ‘The 
Last Post’ spelen.  
 

 
 
 
Dagprogramma 

07.30: Vertrek aan het Heemhuis te Lille 
09.15: toilet- en drinkstop te Mannekensvere 
10.00: Kerkhof van De Panne: hier rusten  Jozef Van den Broeck van Lille en  

Louis Van Dijck van Wechel. 
Kerkhof van Adinkerke: hier rust  Karel Nuyts van Poederlee  

11.30: Rit langs het IJzerfront met: het complex van de Ganzepoot, het IJzerbekken,  
de Uniebrug, het station van Ramskapelle, de bocht en brug van Tervate, 
Stuivekenskerke en Pervijze. 

Tijdens de rondrit vertellen we U wat er op die plaatsen gebeurde en welke rol ONZE HELDEN 
daarin hebben gespeeld. 

13.30: Middagmaal in Sint-Jan te Diksmuide: Breugelbordje, stoverij, IJzerbol 
14.30: Geleid bezoek aan het Museum van de IJzer 
17.00: Bezoek aan de Dodengang 
17.45: Kerkhof van Hoogstade: graf van Frans Piedfort van Gierle 
18.15: Bezoek aan het ontmoetingscentrum van de abdij van Westvleteren, waar we afsluiten 

met een trappist met bijlage. 
19.00: vertrek naar de Kempen  
 
Inschrijven door storting van 50 euro op rekening BE13 9790 8788 5439 van H.K. Lille  
OF via Paul Jacobs Boskant 29 Lille, Tel.: 014 715439.  
Niet-leden betalen 65 euro. 
 
Gezien de afstand en de rijtijden van de chauffeur dienen we ons strikt aan het uurschema te 
houden! We rekenen hiervoor op ieders medewerking! 
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4.28. HK Aartselaar
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4.29. HK Kontich
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4.30. HK Heymissen - Hemiksem
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4.31. HK Sandelyn - Herenthout

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  	  

	  

100 jaar 14-18 

Herenthout herdenkt 

 

45 jaar 

Heemkring viert 

 

Zaterdag 13 en zondag 14 sept. 

van 14u -20u 

Maandag 15 sept. 

van 9u -12u en van 14u – 16u 

Heemkring Sandelyn vzw nodigt u vriendelijk uit 

  op de receptie bij gelegenheid van de opening van een 

 “ Tweeluik “ 

in de Sint-Gummaruskerk te Herenthout 

op vrijdag 12 september 2014 om 20 uur. 

 

De ene helft toont de Groote Oorlog,14-18 bij ons. 

 

De andere helft toont de terugblik op 45 jaar 

werking. 

 

Deze rijk geïllustreerde tentoonstelling is gratis te bezoeken. 

Hartelijk welkom en bij voorbaat dank voor uw  

belangstelling. 
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4.32. HK Corsendonca - Oud-Turnhout

Wist u dat ...
... tijdens de Groote Oorlog meer dan
  200 mannen uit Oud-Turnhout hebben
  meegestreden?

... meer dan 20 van hen sneuvelden aan
  het front?

... er slachtoffers begraven werden in onze
  gemeente?

... een dorpsgenoot één van de 57
  Europeanen was die onderscheiden werd
  door het koninkrijk Joegoslavië?

... een Oud-Turnhoutenaar een dagboek
  bijhield tijdens de Groote Oorlog?

oud-turnhout en
de groote oorlog
Heemkundekring Corsendonca vzw verzamelde
voor het eerst alle gegevens over de
oud-strijders van WO I uit Oud-Turnhout en
bundelde ze in een uniek naslagwerk van
meer dan 250 bladzijden.
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oud-turnhout en
de groote oorlog
Een uniek naslagwerk met onder meer:

- een overzicht over de voorgeschiedenis van WO I;
- fragmenten uit het dagboek van een Oud-Turnhoutenaar;
- het verhaal van de loting, de opleidingskampen, de 

hospitalen, de uitrusting;
- de begraafplaatsen en herdenkingstekens;
- informatie over de onderscheidingen waarmee Oud-

Turnhoutenaars werden vereremerkt;
- individuele fiches van alle gesneuvelden en oud-strijders 

van onze gemeente met hun burgerlijke en militaire 
gegevens;

- tientallen, vaak nooit eerder gepubliceerde foto’s van de 
Oud-Turnhoutse soldaten;

- en nog veel meer...

Dit alles geïllustreerd met met vele foto’s, sommigen nooit 
eerder gepubliceerd! 

‘Oud-Turnhout en de Groote Oorlog’ verschijnt in het najaar 
van 2014. Reserveren kan:
- of door het bedrag (verhoogd met € 5 verzendkosten indien
u het boek niet zelf afhaalt) over te schrijven op rekening 
IBAN: BE73 6466 0743 8060 - BIC: BNAGBEBB 
van Heemkundekring Corsendonca vzw met vermelding: 
“Boek Oud-Turnhout 2014”
- of door voorintekening in het Hofke van Chantraine, 
Kerkstrtaat 46 te Oud-Turnhout.

Als lid van de kring kunt u vooraf één exemplaar bestellen 
aan € 17 (+ € 5), niet-leden betalen bij voorinschrijving € 21 
(+ € 5). Voorinschrijven kan tot 1 november 2014, daarna 
betaalt iedereen € 25 (+ € 5) per boek.

voorintekenen
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              Toerisme Oud-Turnhout vzw  
        

 

 
 

    Toerisme Oud-Turnhout vzw - Kerkstraat 46 - 2360 Oud-Turnhout 
    Tel. 014 47 94 94  -  Fax 014 65 25 18 - e-mail: toerisme@oud-turnhout.be 

           Bankrek.   646-6074871-66 

 

 
 
 
PERSBERICHT 
 
OUD-TURNHOUT IN DE BAN VAN DE APPEL 
APPELTHEOSE ZONDAG 7 SEPTEMBER 2014 
 
Oud-Turnhout is bij natuurliefhebbers al langer gekend als een landelijke gemeente waar men naar 
hartelust kan wandelen en fietsen.  Maar wat velen niet weten is dat de gemeente ook in de wijde 
omtrek gekend is voor haar appelboomgaarden. Met	  zeven	  actieve	  telers	  en	  nagenoeg	  100	  hectaren	  
boomgaarden	  is	  Oud-‐Turnhout	  de	  tweede	  grootste	  fruitgemeente	  van	  de	  Provincie	  Antwerpen. 
 
De verrassende veelzijdigheid van deze eeuwenoude vrucht inspireerde Toerisme Oud-Turnhout om 
gedurende twee jaar allerhande leuke activiteiten te organiseren rond de appel. De Appeltheose of het 
grote slotmoment vindt plaats op zondag 7 september 2014 in de prachtige tuin van het Hofke van 
Chantraine.  

Op de appelmarkt word je ondergedompeld in de wondere wereld van deze prachtige vrucht. Kom 
proeven, ontdekken, ruiken, leren en genieten tijdens de Appeltheose in het Hofke van Chantraine!   

MARKT	  
diverse	  kraampjes	  met	  appelen,	  appeljenever,	  appelbier,	  appelijs,	  appelthee,	  stroop,	  honing,	  appelwijn,	  
broodjesbar,	  appelgebak,	  appelazijn,	  kippenboutjes	  met	  zelfgemaakte	  appelmoes,	  appelbeignets,	  …	  
	  
INFORMATIEVE	  STANDEN	  
over	  oude	  rassen,	  snoeien,	  aanleggen	  van	  boomgaarden,	  bestuiving,	  mobiele	  fruitpers,	  koken,	  voordracht	  
‘zelf	  artisanale	  cider	  maken’,	  boekenstand,	  …	  
	  
KIDS	  
appelvissen,	  Willem	  Tell,	  kleurwedstrijd,	  grimestand,	  ballonnenclown,	  workshop	  bloemschikken	  door	  
kvlv	  Centrum,	  fruitKUNST,	  kinderverteltheater	  gebaseerd	  op	  het	  boek	  Malus	  van	  Marc	  De	  Bel,	  …	  
	  
APPELKUNST	  
in	  het	  Hofke	  van	  Chantraine,	  met	  kunstwerken	  van	  jong	  en	  oud,	  allen	  geïnspireerd	  door	  de	  ‘Appel’.	  
	  
Appeltheose praktisch 

Waar: tuin Hofke van Chantraine, Kerkstraat 46, 2360 Oud-Turnhout 
Wanneer: zondag 7 september van 10 tot 17 uur 
De toegang is gratis. 
Je kan ons vinden op Facebook: "In de ban van de appel” 
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APPELTHEOSE
ZONDAG 7 SEPTEMBER 2014

OUD-TURNHOUT IN DE BAN VAN DE APPEL
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Je kunt er niet naast kijken: de vele appel-
boomgaarden die Oud-Turnhout kleuren. Met 
zeven actieve telers en nagenoeg 100 hectaren 
boomgaarden is Oud-Turnhout de tweede grootste 
fruitgemeente van de Provincie Antwerpen. 

De verrassende veelzijdigheid van deze eeuwen-
oude vrucht inspireerde Toerisme Oud-Turnhout 
om gedurende twee jaar allerhande leuke 
activiteiten te organiseren rond de appel. 
Afsluiten doen we op zondag 7 september 2014 met 
een Appeltheose in de prachtige tuin van het Hofke van 
Chantraine.

Je kan ons vinden op Facebook: “In de ban van de appel”

APPELTHEOSE PRAKTISCH
Waar : tuin Hofke van Chantraine, Kerkstraat 46, 2360 Oud-Turnhout
Wanneer : zondag 7 september 2014 

van 10 tot 17 uur

, MARKT
 diverse kraampjes met appelen, appeljenever, 

appelbier, appelijs, appelthee, stroop, honing, 

appelwijn, broodjesbar, appelgebak, appelazijn, 

kippenboutjes met zelfgemaakte appelmoes, 

appelbeignets, …

, INFORMATIEVE STANDEN

 over oude rassen, snoeien, aanleggen van 

boomgaarden, bestuiving, mobiele fruitpers, 

koken, voordracht ‘zelf artisanale cider maken’, 

boekenstand, …

, KIDS
 appelvissen, Willem Tell, kleurwedstrijd, 

grimestand, ballonnenclown, workshop 

bloemschikken, …

, APPELKUNST

 in het Hofke van Chantraine, met kunstwerken van 

jong en oud, allen geïnspireerd door de ‘Appel’.

ZONDAG 7 SEPTEMBER 2014

Kom proeven, ontdekken, 
ruiken, leren en genieten 
tijdens de Appeltheose in het 
Hofke van Chantraine! 

GRATIS TOEGANG!
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4.33. HK Hobuechen 1135 - Hoboken

Het boek kan afgehaald worden op 11 oktober 2014 om 15 uur in het districts huis 
Hoboken, Marneflaan 3, 2660 Hoboken, of, op een zondagnamiddag in het lokaal 
van de Heemkundige Kring ‘Hobuechen 1135’, Kasteel Broydenborg, Broyden-
borglaan 2, 2660 Hoboken.

Uitgave van Pandora

400 bladzijden geïllustreerd, prijs boekhandel 24,95 euro
Voorintekenprijs (tot 22 september 2014) 20,95euro.

OPSTUREN NAAR:

HEEMKUNDIGE KRING ‘HOBUECHEN 1135’
Rita Paenen-Spies
p/a Sint Bernardsesteenweg 987 bus 10
2660 Hoboken
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Door intekening tussen 23 augustus 2014 en 22 september 2014 kan u deze 
publicatie voor slechts 20,95 euro aankopen. 

Stuur onderstaand bestelformulier ingevuld terug naar: 
Heemkundige Kring ‘Hobuechen 1135’,
p/a Sint Bernardsesteenweg 987 bus 10, 2660 Hoboken. 

De intekening is slechts geldig van zodra de bijbehorende betaling 
werd gestort op rekening: BE46 0682 0716 3836.

De voorintekenaars krijgen per aangekocht boek één gratis ticket voor het 
bijwonen van de filmische vertelling over Wereldoorlog I 
op zaterdagen 15, 22 en 29 november 2014 om 20 uur 
of op zondagen 16, 23 en 30 november om 15 uur 
in het OUTFORT ‘HOOFDFRONT’ HOOFDFRONTWEG 3 - 2660 HOBOKEN. 
Route via GPS ‘HOOFDFRONTWEG’

Meer inlichtingen: www.hobuechen.be

BESTELFORMULIER:
NAAM:  ..........................................................................................................................................................

ADRES:  ..........................................................................................................................................................

POSTCODE:  ..................................................GEMEENTE:  ................................................................................

TELEFOON:  .................................................. E-MAIL:.......................................................................................

BESTELT …… ex. van ‘BRIEVEN AAN MIJN LIEF’, voor de prijs van 20,95 euro per exemplaar 

O Ik haal mijn exempla(a)r(en) af op 11 oktober 2014 om 15 uur in het districtshuis Hoboken

O Ik haal mijn exempla(a)r(en) af op een zondagnamiddag in het lokaal van de Heemkundige Kring ‘Hobuechen 1135’,           

    kasteel Broydenborg, Broydenborglaan 2, 2660 Hoboken.

O Stuur mijn exempla(a)r(en) op naar mijn adres. (verzendingskosten voor België 9 euro per exemplaar) 

BETALING:

BE46 0682 0716 3836

DATUM:  ......................................................  HANDTEKENING: .........................................................................

Hobokenaar Eduardus Pir wordt eind 1913 opgeroepen om zijn dienstplicht te 
gaan vervullen. Hij wordt in Walem gekazerneerd waar hij een opleiding krijgt 
als grenadier-nettoyeur, een loopgravenzuiveraar. Bij het uitbreken van de oor-
log, in augustus 1914, is hij één keer in verlof geweest.

Na de chaotische terugtrekking van het Belgische leger tot achter de IJzer, ok-
tober 1914, wordt korporaal Pir, één van de weinige overlevenden bij de val 
van het fort van Walem en de laatste die ontsnapt uit dat van Breendonk, 
gedetacheerd bij de Engelsen waar hij het debacle van de strijd om Loos mee-
maakt, en nadien bij de Fransen die hem, met onzinnige bevelen, stormloop 
na stormloop doen lopen om onneembare stellingen in te nemen. Gelukkig is 
daar zijn vriend Schelleman die meer dan eens zijn schutsengel blijkt te zijn. Bij 
zijn terugkeer bij het Belgische leger is hij getuige van de mijnenslag om Me-
sen en de slag om Passendale, het dorp dat hij bij het eindoffensief van 1918 
mee moffenvrij zal maken. Vier jaar lang is hij deelgenoot van een onmenselij-
ke oorlog en maakt hij kennis met de nieuwste wapens: het gas, de tank en de 
vlammenwerper. Maar evenzeer kent hij liefde, vriendschap en vooral kame-
raadschap zonder hetwelk een soldaat in oorlogstijd een vogel voor de kat is.

Zijn hele verhaal zet hij, bijna dagelijks, op papier in brieven aan zijn lief.
Die brieven zijn vaak ontroerend en menselijk, maar even vaak gruwelijk.

De ‘Groote oorlog’ in zijn blootje gezet.

Korneel M. E. Paenen (°1942) is een gepensio-
neerd onderwijzer die zich vooral toelegt op het 
schrijven van toneelstukken waarvan Jean d’Arc, 
Het kreng, Zet ‘m op zuster en One day in the 
hammam de voornaamste zijn.

Brieven aan mijn lief is zijn debuutroman, 
geschreven naar waargebeurde feiten uit WO 
I. Zijn zeer speciale schrijfstijl geeft het boek 
dat ‘ietsje’ meer waardoor het leest als een 
trein.

Spannend en verhalend en met een verrassend slot.
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4.34. HK Scella - Schelle
 

 

HEEMKRING SCELLA 
 

 
 
 
 

HEEMMUSEUM BYSTERVELT 
 

 
 

Jaar 2014   Nr.27 
Prijs 2,50 € 

Verantwoordelijke uitgever: Heemkring Scella De Bondt H. 
 

DRIEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT 

  
 

- 5 - 
 

INFO HEEMKRING SCELLA 
 
SECRETARIAAT:        Heemkring Bystervelt 
                                         Peperstraat 48 
                                         2627  Schelle 
 
LIGGING:                      Het Heemkundig museum Bystervelt ligt in het 
                                         centrum van de gemeente, recht over de  
                                         hoofdingang van het gemeentehuis.  
 

 

 

 

 

 

 

 

HOE TE BEREIKEN: Met de busdienst De Lijn ( 290 ) 
                                        Antwerpen - Boom - Antwerpen halte gemeentehuis.  
                                        Met de auto via de A 12, afrit Schelle, via de 
                                        Steenwinkelstraat over de spoorweg op de T rechtsaf 
                                        Eerste zijstraat links, 30 m voorbij het kruispunt 
                                        Peperstraat - Fabiolalaan.  
 
BEZOEK:                      Het museum is toegankelijk, 
                                        elke laatste zondag van April - Augustus.  
                                        tijdens. Open monumentendag ( September ) 
                                        op Schelle Jaarmarkt ( Oktober ) 
                                        na voorafgaande afspraak ( 14 Dagen ) 
 
INKOM GROEPEN:   2 € per persoon. 
 

CONTACTPERSOON 
De Bondt Henri : G.S.M. 0477 / 84.32.20. 

E - mail: Henry.de.bondt@telenet.be  
Website: http://www.bystervelt.be  
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Peperstraat 48   2627 Schelle 
 

THEMA TENTOONSTELLING 

Waaiers  

   Zondag 31 Augustus     2014 van 14.00 U tot 17.00 U. 
   Zondag 14 September   2014 van 10.00 U tot 18.00 U. 

( INKOM GRATIS ) 

  
 

- 6 - 
 

Peperstraat 48   2627 Schelle 
 

THEMA TENTOONSTELLING 

Waaiers  

   Zondag 31 Augustus     2014 van 14.00 U tot 17.00 U. 
   Zondag 14 September   2014 van 10.00 U tot 18.00 U. 

( INKOM GRATIS ) 
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5. Mededelingen

5.1. 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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Bij het begin van de zomer is er een nieuw blad verschenen voor iedereen die van Brabants 
houdt. Een blad voor dialectliefhebbers. 
Boordevol publicaties over al het moois dat de Brabantse dialecten – in woord en muziek – 
u te bieden hebben. Het is een nieuw en uniek podium voor dit belangrijke culturele 
erfgoed, onze Brabantse taal. Het lag dus nogal voor de hand, dat het daarom als titel 
meekreeg: Brabants, kwartaalblad over Brabantse taal.
 
Graag willen wij u met dit nieuwe blad kennis laten maken. Als u klikt op 
www.issuu.com/brabantsmagazine dan ziet u een gedeelte van het blad. 
Een aantal pagina’s uit het eerste nummer. Om u een indruk te geven. 
Klik vervolgens op de afbeelding van het blad. Blader er eens doorheen. 
Als ook u het de moeite waard vindt om het vervolg voor uzelf of voor uw vereniging in de 
brievenbus te krijgen, dan nodigen wij u uit om een abonnement te nemen.

Zo’n abonnement op Brabants is vriendelijk geprijsd. Een jaarabonnement kost slechts € 
24,00. Daarvoor ontvangt u vier boeiende bladen. In de maanden juni, oktober, 
december en maart. Bovendien krijgt u de mogelijkheid om via de website van CuBra 
prachtige en authentieke audiobestanden te beluisteren. Het zijn opnamen die als regel 
een artikel begeleiden of nader toelichten. Met dit blad bent en blijft u aangesloten bij alles 
wat er ten aanzien van onze taal op het gebied van studie en kennisuitwisseling 
plaatsgrijpt.
 
Abonneren gaat heel eenvoudig. 
Stuur een e-mail naar brabantsdigitaal@gmail.com <mailto:brabantsdigitaal@gmail.
com>  en vermeld in uw bericht de volgende gegevens: naam vereniging (indien van toe-
passing), uw naam (graag voorletters, achternaam en m / v), straatnaam en huisnummer, 
postcode en woonplaats. Zo eenvoudig is het. U ontvangt vervolgens van ons een bevesti-
ging. En uiteraard sturen we u direct het eerste nummer toe.
 
Met een vriendelijke groet,
Henk Janssen, voorzitter Stichting Brabants
 
Adres van de stichting:
Huub van Lieshoutstraat 6, 5401 BV Uden
Telefoon 06-51158839
KvK-nummer 605854412, ISSN-nummer 1572-1612http://www.oudheidkundigekring.
be/mechelen/node/291

5.2. ‘Brabants’ - voor dialectliefhebbers
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5.3. 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 oktober 2014: 

 mededelen ten laatste in de laatste week van september 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!

5.4. Gouwtijdingen

De Gouwtijdingen kunnen geraadpleegd worden op de webstek van de Gouw.
Dit is een oplossing is om de computerbestemmeling niet te overbelasten.

Om de ‘goede’ kwaliteit te garanderen, worden de Gouwtijdingen soms opgesplitst - 
anders is het dokument veel te zwaar en geraakt het niet op de webstek...
(de pagina-nummering blijft gewoon doorlopen)

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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5.5. 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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6. Weetje

6.1. 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


