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1.3. Gouwtijdschrift
Vier nummers van het Gouwtijdschrift. 200blz. heemkundige bijdragen.

1.1. Gouwtijdingen

Maandelijks gratis digitale Gouwtijdingen : mededelingen, kringactiviteiten, weetjes.

De Gouwtijdingen worden rechtstreeks naar de individuele e-postadressen gestuurd.
De Gouwtijdingen kunnen ook geraadpleegd worden op de webstek van de Gouw.

Er werd ons meegedeeld dat de webstek raadplegen via ‘GoogleExplorer’ niet altijd toelaat 
alle mededelingen te lezen,  daarom is het aangeraden ‘Mozilla Firefox’ aan te klikken.

1.4. Lidgeld

Lidgeld : € 30,00 per kring • Heemkunde Gouw Antwerpen vzw • Ond.nr. : 0 408 661 097
Rek.nr. : BE 16 734 3412040 74

Voor de aangesloten verenigingen : LIDGELD 2015 = 30,00 Euro

1.2. 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 NOVEMBER 2015: 
mededelen ten laatste in de VOORLAATSTE week van oktober 2015. 
 (of TEN LAATSTE 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!

1. Vriendelijke geheugensteuntjes



3

1.6. Webstek Heemkunde Gouw Antwerpen

Voorzitters, secretarissen, webmeesters : even uw (grote) aandacht.

De waarde van de webstek hangt af van de nauwkeurigheid en volledigheid 
der gegevens.

De Gouw kan hiervoor slechts zorgen wanneer elke kring zijn gegevens nauwkeurig 
bijhoudt en mededeelt aan de webmeester van de Gouw.
Daarom deze oproep.
Graag ontvingen we zo snel mogelijk de op dit ogenblik geldende adresgegevens van de 
kring, de volledige samenstelling van het kringbestuur, alle inlichtingen over
documentatiecentrum (adres, openingsuren, aan te spreken persoon, archivaris) en
museum (adres, openingsdagen- en uren, conservator).

Hierbij een modelsteekkaart die toelaat snel en volledig de webstekgegevens in te vullen 
en te verwerken.

Deze steekkaart kan digitaal ingevuld worden en verstuurd naar :
info@molenmuseum.be

ZIE OP DE OPENINGSBLADZIJDE WEBSTEK HKGA : DRINGENDE GEGEVENS.

1.5. Bijkomend abonnement Gouwtijdschrift

Bijkomend individueel abonnement op Gouwtijdschrift : €20,00 als documentatie
voor kringleden.

Als geschenk aan belangstellende kennissen.
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2. Heemkunde Gouw Antwerpen lééft

2.1.  Themakring Centrum voor Molinologie -  
  Sint-Amands

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

www.molenmuseum.be • info@molenmuseum.be

M O L E N M U S E U M

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

Open op: 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 :
2 5 0 0  J A A R  M A L E N  :

E E N  E R F E N I S

x
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2.2. HK Taxandria - Turnhout

Activiteiten: Jaarprogramma 2015

• Woensdag 9 december, Harry de Kok, Herinneringen aan een wereldberoemd 
Turnhoutenaar, Paul Janssen

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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2.3.  HK Rumesta - Rumst

TENTOONSTELLING RUMST 

JAARMARKT 

Zaterdag en zondag  

3 en 4 oktober 2015 

Internationaal  

gelauwerde modelbaan 

DETRAM 
VAN RUMST 

NAAR TERHAGEN 
Natuur-

getrouwe  
weergave  

zoals in de  jaren ‘50 en ‘60 

Inkom gratis—iedereen welkom 

 

GEMEENTESCHOOL TER DOELHAGEN 
Doelhaagstraat  4 te Rumst 

Zaterdag 3/10 van 9 tot 17 u. 
Zondag 4/10 van 10 tot 17 u. 

Geschiedkundige Kring  

Rumesta 

  
  

V.U. GESCHIEDKUNDIGE KRING RUMESTA VZW 
Kerkstraat 74 – 2840 Rumst 



RUMESTA NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2015 
 
Jaarmarkt 3 en 4 oktober - De tram van Rumst naar Terhagen 
 
In deze nieuwsbrief besteden we veel aandacht aan de tentoonstelling ter gelegenheid van 
Rumst jaarmarkt. Omdat Rumesta 30 jaar bestaat krijgt dit jaarmarktgebeuren een zeer 
speciaal karakter. 

We stellen aan de bezoekers dit jaar een zeer natuurgetrouwe modelbaan (maquette) voor 
van de tramlijn tussen Rumst en Terhagen in de jaren vijftig en zestig van de twintigste 
eeuw. U ziet niet alleen de tram het traject tussen de twee gemeenten rijden, maar ook veel 

 

woningen, steenbakkerijen, herbergen enz... die in die tijd langs de weg stonden die de tram 
volgde. 

De modelbaan werd gebouwd door een groep enthousiaste medewerkers van de vereniging 
"Spoor O" uit Kampenhout. Ze hadden reeds lang het idee om een baan te bouwen van de 
vroegere trams van de Nationale Maatschappij voor Buurtspoorwegen (NMVB). Ze kozen de 
gemeenten Rumst en Terhagen uit omwille van het zeer specifieke industriële landschap. De 
modelbaan werd reeds tentoongesteld op verschillende buitenlandse beurzen in Duitsland, 
Frankrijk en Luxemburg en oogstte er veel succes. Rumesta is dan ook fier om ze naar de 
gemeente te halen waar het hele gebeuren van de baan zich afspeelt. 
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Omwille van de grootte van de baan vindt alles plaats in de sportzaal van de Rumstse 
gemeenteschool in de Doelhaagstraat, vlakbij het centrum en ook vlakbij de 
jaarmarktparking aan de vrije lagere school. 

Naast de modelbaan zal Rumesta ook de geschiedenis van het tramknooppunt Rumst in 
beeld brengen en dit vanaf het begin in 1900 tot het verdwijnen van de tram in 1966. Het 
geheel zal geïllustreerd worden met heel wat historisch fotomateriaal. 

En ten slotte zal Rumesta een gelegenheidsuitgave in kleur publiceren, eveneens over de 
geschiedenis van de tram in de drie deelgemeenten van Rumst. Deze uitgave zal ter plaatse 
kunnen aangekocht worden voor slechts 5 euro.  

Om het geheel op te luisteren bieden we de bezoekers de gelegenheid te verpozen met een 
drankje in ons "café Hollywood". Dit café bevond zich van de jaren vijftig tot 1977 in 
Terhagen en genoot een zekere "reputatie". We willen u opnieuw in de sfeer van die jaren 
brengen door een stukje van dit café met beeld en muziek weer tot leven te brengen. 

De toegang is volledig gratis. Maar natuurlijk willen we zoveel mogelijk bezoekers over de 
vloer krijgen. Mond aan mond reclame is de beste publiciteit. We verwachten onze leden 
met hun familie en we hopen dat jullie zeker ook de nodige reclame zullen maken. Ook de 
facebookgebruikers roepen we op om de informatie zoveel mogelijk te delen. Ze is terug te 
vinden op de Facebookpagina van Rumesta (zoeken op ‘Rumesta’ en je komt op de pagina 
terecht). 

Er is ook een folder (flyer) beschikbaar waarvan we een exemplaar meesturen met deze 
nieuwsbrief. Op uw vraag sturen we u meer exemplaren per post toe 
(willy.wuyts@telenet.be of 0496 72 51 30). Ook affiches zijn te verkrijgen. 

We zijn geopend op zaterdag 3 oktober van 9 tot 17 uur en op zondag 4 oktober van 10 tot 
17 uur. 

 

30 jaar geleden… 
 
Naar aanleiding van de succesvolle tentoonstelling "Van klei tot baksteen", 30 jaar geleden 
ingericht door de stad Antwerpen in het Volkskundemuseum, ontstond bij enkele mensen het 
idee om een steenbakkerijmuseum op te richten in de Rupelstreek. 

Peter Swenden, toenmalig zaakvoerder van de steenfabrieken Swenden te Rumst, voegde de 
daad bij het woord. In 1985 werd de vzw Steenbakkerijmuseum van de Rupelstreek 't 
Geleeg boven de doopvont gehouden. 

Swenden kocht in Rumst de gronden waar ooit steenbakkerij Kiekens had gestaan en 
financierde de bouw van een museum. 
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2.4. HK Rijkevorsel
Heemkundige	  Kring	  van	  Rijkevorsel	  v.z.w.	  

	  

OPENINGSUREN	  2015	  

	  

Januari	  1915	  
Dinsdag	  6	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  
Dinsdag	  13	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  
Dinsdag	  20	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  
Zondag	  25	   	   14:00	  –	  17:00	   	   opendeur	  museum	  +	  documentatiecentrum	  
Dinsdag	  27	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  

Februari	  1915	  
Dinsdag	  3	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  
Dinsdag	  10	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  
Dinsdag	  17	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  
Zondag	  22	   	   14:00	  –	  17:00	   	   opendeur	  museum	  +	  documentatiecentrum	  
Dinsdag	  24	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  

Maart	  1915	  
Dinsdag	  3	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  
Dinsdag	  10	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  
Dinsdag	  17	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  
Dinsdag	  24	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  
Zondag	  29	   	   14:00	  –	  17:00	   	   opendeur	  museum	  +	  documentatiecentrum	  
Dinsdag	  31	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  

April	  1915	  
Dinsdag	  7	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  
Dinsdag	  14	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  
Dinsdag	  21	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  
Zondag	  26	   	   10:00	  –	  17:00	   	   Erfgoeddag	  +	  opendeur	  museum	  +	  documentatiecentrum	  
Dinsdag	  28	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  

Mei	  1915	  
Dinsdag	  5	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  
Dinsdag	  12	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  
Dinsdag	  19	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  
Dinsdag	  26	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  
Zondag	  31	   	   14:00	  –	  17:00	   	   opendeur	  museum	  +	  documentatiecentrum	  
	  

Juni	  1915	  
Dinsdag	  2	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  
Dinsdag	  9	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  
Dinsdag	  16	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  
Dinsdag	  23	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  
Zondag	  28	   	   14:00	  –	  17:00	   	   opendeur	  museum	  +	  documentatiecentrum	  
Dinsdag	  30	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  

Juli	  1915	  
Zondag	  26	   	   14:00	  –	  17:00	   	   opendeur	  museum	  +	  documentatiecentrum	  

Augustus	  1915	  
Zondag	  30	   	   14:00	  –	  17:00	   	   opendeur	  museum	  +	  documentatiecentrum	  

September	  1915	  
Dinsdag	  1	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  
Dinsdag	  8	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  
Dinsdag	  15	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  
Dinsdag	  22	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  
Zondag	  27	   	   14:00	  –	  17:00	   	   opendeur	  museum	  +	  documentatiecentrum	  
Dinsdag	  29	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  

Oktober	  1915	  
Dinsdag	  6	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  
Dinsdag	  13	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  
Dinsdag	  20	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  
Zondag	  25	   	   14:00	  –	  17:00	   	   opendeur	  museum	  +	  documentatiecentrum	  
Dinsdag	  27	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  

November	  1915	  
Dinsdag	  3	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  
Dinsdag	  10	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  
Dinsdag	  17	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  
Dinsdag	  24	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  
Zondag	  29	   	   14:00	  –	  17:00	   	   opendeur	  museum	  +	  documentatiecentrum	  

December	  1915	  
Dinsdag	  1	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  
Dinsdag	  8	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  
Dinsdag	  15	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  
Dinsdag	  22	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  
Zondag	  27	   	   14:00	  –	  17:00	   	   opendeur	  museum	  +	  documentatiecentrum	  
Dinsdag	  29	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  

	  

Augustus	  1915	  
Zondag	  30	   	   14:00	  –	  17:00	   	   opendeur	  museum	  +	  documentatiecentrum	  

September	  1915	  
Dinsdag	  1	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  
Dinsdag	  8	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  
Dinsdag	  15	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  
Dinsdag	  22	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  
Zondag	  27	   	   14:00	  –	  17:00	   	   opendeur	  museum	  +	  documentatiecentrum	  
Dinsdag	  29	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  

Oktober	  1915	  
Dinsdag	  6	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  
Dinsdag	  13	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  
Dinsdag	  20	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  
Zondag	  25	   	   14:00	  –	  17:00	   	   opendeur	  museum	  +	  documentatiecentrum	  
Dinsdag	  27	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  

November	  1915	  
Dinsdag	  3	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  
Dinsdag	  10	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  
Dinsdag	  17	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  
Dinsdag	  24	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  
Zondag	  29	   	   14:00	  –	  17:00	   	   opendeur	  museum	  +	  documentatiecentrum	  

December	  1915	  
Dinsdag	  1	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  
Dinsdag	  8	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  
Dinsdag	  15	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  
Dinsdag	  22	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  
Zondag	  27	   	   14:00	  –	  17:00	   	   opendeur	  museum	  +	  documentatiecentrum	  
Dinsdag	  29	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  
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2.5. Den Crans - Borgerhout
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2.6. HK Kasterlee-Lichtaart-Tielen
De	  activiteiten	  in	  oktober	  2015	  van	  HK	  Kasterlee-‐Lichtaart-‐Tielen	  
	  
di 6 oktober (T) Open documentatiecentrum – Gemeentehuis Tielen 
         19 tot 21 uur – (info 014 55 15 77)  
do 8 oktober (T)       Open documentatiecentrum – Gemeentehuis Tielen 
         14 tot 16 uur – (info 014 55 15 77)  
zo 11 oktober (K)    Levend Heemerf 14 tot 17 uur optreden Tefrent – 
         demonstratie fruit persen – demonstratie broodbakken – 
         wafelbak ten voordele van vluchtelingen 
                                (info 014 85 07 68)  
Voor de naam “Tefrent” gingen we op zoek in ons plaatselijk dialect.  Vele woorden 
die vroeger in het Kempisch dialect  gebruikt werden zijn verloren gegaan en in die 
woordenschat vonden we tefrent.   
Tefrent betekent “verschillend”  en is een verbastering van het Franse woord 
“différent” of het Engels  “different” .  
Vanuit deze betekenis spelen we met verschillende mensen, op verschillende 
instrumenten een grote verscheidenheid aan folkmuziek. 
Vanuit deze betekenis spelen we met “tefrente” mensen, op “tefrente” instrumenten 
“veul tefrente airekes”. Je kan er op dansen, je kan er naar luisteren, je wordt 
geraakt, je komt in vervoering, …: “Fijne Folk” 
Accordeon en fluit in een samenspel met doedelzak, viool en klarinet, stevig 
ondersteund door gitaar en aangevuld met de hemelse klank van de harp. Muziek 
van vroeger en muziek van nu. Het ene nummer pittig en dwepend, het andere dan 
weer fijn en  ontroerend .  
Een repertoire  van Franse en Ierse dansnummers, liedjes uit de Vlaamse doos  of 
hier en daar een eigen nummer. 
www.tefrent.be 
 
do 15 oktober (T)    Bestuursvergadering 19 uur – Gemeentehuis Tielen    
         (info 014 85 07 68) 
di 20 oktober  (T)    Open documentatiecentrum – Gemeentehuis Tielen 
         19 tot 21 uur – (info 014 55 15 77)  
do 22 oktober (T)    Open documentatiecentrum – Gemeentehuis Tielen 
         14 tot 16 uur – (info 014 55 15 77) 
	  
	  	  
 
  
Heemerf De Waaiberg Waaiberg 1A 2460 Kasterlee  
Buiten de Levende Heemerfdagen kan altijd een bezoek aan ons Heemerf aangevraagd worden, en 
dit 7 dagen op 7, het ganse jaar door. 
Voor het reserveren van een bezoek met gids kan je terecht bij de Toeristische Dienst van Kasterlee: 
014 848519. 
Toegangsprijs:gegidste groepen tot 25 personen: 50 euro. 
	  	  
 
Meer info: heemkring.kasterlee.be en https://www.facebook.com/heemkring.klt 
 
 

De	  activiteiten	  in	  oktober	  2015	  van	  HK	  Kasterlee-‐Lichtaart-‐Tielen	  
	  
di 6 oktober (T) Open documentatiecentrum – Gemeentehuis Tielen 
         19 tot 21 uur – (info 014 55 15 77)  
do 8 oktober (T)       Open documentatiecentrum – Gemeentehuis Tielen 
         14 tot 16 uur – (info 014 55 15 77)  
zo 11 oktober (K)    Levend Heemerf 14 tot 17 uur optreden Tefrent – 
         demonstratie fruit persen – demonstratie broodbakken – 
         wafelbak ten voordele van vluchtelingen 
                                (info 014 85 07 68)  
Voor de naam “Tefrent” gingen we op zoek in ons plaatselijk dialect.  Vele woorden 
die vroeger in het Kempisch dialect  gebruikt werden zijn verloren gegaan en in die 
woordenschat vonden we tefrent.   
Tefrent betekent “verschillend”  en is een verbastering van het Franse woord 
“différent” of het Engels  “different” .  
Vanuit deze betekenis spelen we met verschillende mensen, op verschillende 
instrumenten een grote verscheidenheid aan folkmuziek. 
Vanuit deze betekenis spelen we met “tefrente” mensen, op “tefrente” instrumenten 
“veul tefrente airekes”. Je kan er op dansen, je kan er naar luisteren, je wordt 
geraakt, je komt in vervoering, …: “Fijne Folk” 
Accordeon en fluit in een samenspel met doedelzak, viool en klarinet, stevig 
ondersteund door gitaar en aangevuld met de hemelse klank van de harp. Muziek 
van vroeger en muziek van nu. Het ene nummer pittig en dwepend, het andere dan 
weer fijn en  ontroerend .  
Een repertoire  van Franse en Ierse dansnummers, liedjes uit de Vlaamse doos  of 
hier en daar een eigen nummer. 
www.tefrent.be 
 
do 15 oktober (T)    Bestuursvergadering 19 uur – Gemeentehuis Tielen    
         (info 014 85 07 68) 
di 20 oktober  (T)    Open documentatiecentrum – Gemeentehuis Tielen 
         19 tot 21 uur – (info 014 55 15 77)  
do 22 oktober (T)    Open documentatiecentrum – Gemeentehuis Tielen 
         14 tot 16 uur – (info 014 55 15 77) 
	  
	  	  
 
  
Heemerf De Waaiberg Waaiberg 1A 2460 Kasterlee  
Buiten de Levende Heemerfdagen kan altijd een bezoek aan ons Heemerf aangevraagd worden, en 
dit 7 dagen op 7, het ganse jaar door. 
Voor het reserveren van een bezoek met gids kan je terecht bij de Toeristische Dienst van Kasterlee: 
014 848519. 
Toegangsprijs:gegidste groepen tot 25 personen: 50 euro. 
	  	  
 
Meer info: heemkring.kasterlee.be en https://www.facebook.com/heemkring.klt 
 
 

De	  activiteiten	  in	  oktober	  2015	  van	  HK	  Kasterlee-‐Lichtaart-‐Tielen	  
	  
di 6 oktober (T) Open documentatiecentrum – Gemeentehuis Tielen 
         19 tot 21 uur – (info 014 55 15 77)  
do 8 oktober (T)       Open documentatiecentrum – Gemeentehuis Tielen 
         14 tot 16 uur – (info 014 55 15 77)  
zo 11 oktober (K)    Levend Heemerf 14 tot 17 uur optreden Tefrent – 
         demonstratie fruit persen – demonstratie broodbakken – 
         wafelbak ten voordele van vluchtelingen 
                                (info 014 85 07 68)  
Voor de naam “Tefrent” gingen we op zoek in ons plaatselijk dialect.  Vele woorden 
die vroeger in het Kempisch dialect  gebruikt werden zijn verloren gegaan en in die 
woordenschat vonden we tefrent.   
Tefrent betekent “verschillend”  en is een verbastering van het Franse woord 
“différent” of het Engels  “different” .  
Vanuit deze betekenis spelen we met verschillende mensen, op verschillende 
instrumenten een grote verscheidenheid aan folkmuziek. 
Vanuit deze betekenis spelen we met “tefrente” mensen, op “tefrente” instrumenten 
“veul tefrente airekes”. Je kan er op dansen, je kan er naar luisteren, je wordt 
geraakt, je komt in vervoering, …: “Fijne Folk” 
Accordeon en fluit in een samenspel met doedelzak, viool en klarinet, stevig 
ondersteund door gitaar en aangevuld met de hemelse klank van de harp. Muziek 
van vroeger en muziek van nu. Het ene nummer pittig en dwepend, het andere dan 
weer fijn en  ontroerend .  
Een repertoire  van Franse en Ierse dansnummers, liedjes uit de Vlaamse doos  of 
hier en daar een eigen nummer. 
www.tefrent.be 
 
do 15 oktober (T)    Bestuursvergadering 19 uur – Gemeentehuis Tielen    
         (info 014 85 07 68) 
di 20 oktober  (T)    Open documentatiecentrum – Gemeentehuis Tielen 
         19 tot 21 uur – (info 014 55 15 77)  
do 22 oktober (T)    Open documentatiecentrum – Gemeentehuis Tielen 
         14 tot 16 uur – (info 014 55 15 77) 
	  
	  	  
 
  
Heemerf De Waaiberg Waaiberg 1A 2460 Kasterlee  
Buiten de Levende Heemerfdagen kan altijd een bezoek aan ons Heemerf aangevraagd worden, en 
dit 7 dagen op 7, het ganse jaar door. 
Voor het reserveren van een bezoek met gids kan je terecht bij de Toeristische Dienst van Kasterlee: 
014 848519. 
Toegangsprijs:gegidste groepen tot 25 personen: 50 euro. 
	  	  
 
Meer info: heemkring.kasterlee.be en https://www.facebook.com/heemkring.klt 
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2.7. HK Kontich



oktober 
zo 04/10 8u-12u Ruildag 
vr 23/10 19-23u Nacht van het Kempens Erfgoed  

                          (dia’s in cafetaria, brood bakken) 
 
november 
zo 01/11 8u-12u Ruildag 
zo 08/11 10-17u Genealogische dag in cafetaria 
zo 22/11 14u  Vlaaien loten in cafetaria heemkring 
 
 
december 
zo 06/12 8u-12u Ruildag 
zo 13/12 14u  Vlaaien loten in cafetaria heemkring 
 
 
 
Info en contactgegevens: 
Alfons Vekemans - voorzitter 
tel:  015 75 47 15 , GSM: 0497 34 26 90 
e-mail: alfons.vekemans@scarlet.be    
Robby Goovaerts - secretaris/penningmeester 
GSM: 0494 51 56 51  
e-mail: robby.goovaerts@putte.be 
 
www.bloggen.be/heemkringputte  
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2.8. HK Het Molenyser - Putte

Persbericht	  
Start	  zomerseizoen	  

PUTTE	  Op	  zondag	  21	  juni	  2015	  wordt	  bij	  de	  Putse	  heemkring	  het	  officiële	  startschot	  gegeven	  van	  het	  
zomerseizoen	  2015.	  De	  hele	  zomer	  door	  staat	  het	  thema	  “dieren	  op	  het	  erf”	  en	  alles	  wat	  daarmee	  te	  
maken	  heeft	  centraal.	  	  

Op	  de	  openingszondag	  krijgt	  het	  centrale	  jaarthema	  al	  meteen	  een	  invulling	  met	  de	  expo	  rond	  de	  
Putse	  slagers	  en	  het	  slachthuis.	  Dit	  jaarthema	  komt	  ook	  de	  volgende	  zondagen	  uitgebreid	  aan	  bod.	  
Daarnaast	  heeft	  ook	  het	  volledige	  museum	  een	  poetsbeurt	  gekregen	  en	  zijn	  de	  werken	  aan	  de	  
nieuwbouw	  hangaar	  volop	  bezig.	  Zo	  wordt	  de	  oude	  expo	  ruimte	  voor	  karren	  en	  andere	  materiaal	  
momenteel	  afgebroken	  en	  kunnen	  de	  werken	  aan	  de	  nieuwbouw	  zelf	  weldra	  aanvangen.	  Deze	  
nieuwbouw	  wordt	  met	  de	  financiële	  steun	  van	  heel	  wat	  leden	  gebouwd.	  

Daarnaast	  is	  de	  replica	  van	  een	  noodwoning	  uit	  Lier	  i.s.m.	  de	  erfgoedcel	  Kempens	  Karakter	  	  de	  hele	  
zomer	  te	  bezoeken.	  Medewerkers	  van	  de	  gemeente	  Putte	  hebben	  deze	  noodwoning	  terug	  
opgebouwd	  op	  de	  museumsite	  van	  de	  Ixenheuvel.	  

Bij	  Het	  Molenijzer	  wordt	  ook	  aan	  de	  innerlijke	  mens	  gedacht.	  Net	  zoals	  de	  voorgaande	  jaren	  zorgen	  
de	  KVLV	  afdelingen	  van	  groot-‐Putte	  elk	  één	  zondag	  voor	  het	  openhouden	  van	  de	  keuken.	  Zo	  maakt	  
de	  afdeling	  Putte	  op	  21	  juni	  groentesoep,	  koude	  schotel,	  frieten,	  rijstpap,	  dame	  blanche	  en	  verse	  
fruitsla.	  Tijdens	  de	  andere	  openingszondagen	  zorgen	  de	  medewerkers	  van	  de	  Heemkring	  zelf	  voor	  de	  
cafetaria.	  Door	  de	  problematiek	  van	  o.a.	  de	  witte	  kassa	  zal	  bij	  de	  heemkring	  het	  aanbod	  aan	  
maaltijden	  noodgedwongen	  beperkt	  worden,	  het	  aanbod	  aan	  dranken	  blijft	  zoals	  voorheen.	  	  

Als	  toemaatje	  is	  er	  bij	  de	  Putse	  heemkring	  deze	  zomer	  de	  zomerexpo	  van	  het	  Lingerie-‐	  &	  
Ondergoedmuseum	  met	  als	  verrassende	  titel	  	  Rug	  buik	  steun.	  Man,	  vrouw	  of	  kind,	  af	  en	  toe	  heeft	  
iedereen	  wel	  een	  steuntje	  nodig	  in	  de	  rug	  of	  op	  de	  buik.	  Het	  Lingerie-‐	  en	  Ondergoedmuseum	  heeft	  
een	  rijke	  collectie	  aan	  korsetten,	  waaronder	  een	  aantal	  welke	  men	  ‘medisch’	  zou	  kunnen	  noemen.	  
Het	  belang	  van	  dit	  stuk	  ondergoed	  in	  het	  dagelijks	  leven	  wordt	  aan	  de	  bezoekers	  getoond	  in	  de	  
tentoonstelling	  “Rug	  Buik	  Steun”.	  Beslist	  ook	  de	  moeite	  om	  eens	  langs	  daar	  te	  passeren.	  

Gedurende	  het	  hele	  zomerseizoen	  zijn	  er	  op	  frequente	  basis	  extra	  randactiviteiten,	  zoals	  optredens	  
van	  fanfare	  en	  dansgroep,	  demonstraties	  ambachten,	  extra	  tentoonstellingen,	  een	  bezoek	  van	  mini-‐
paarden	  uit	  de	  Bolverohoeve,	  demonstratie	  doggy-‐dance	  of	  een	  roofvolgelshow.	  Voor	  de	  kinderen	  is	  
er	  dan	  weer	  een	  ruime	  speeltuin	  met	  allerlei	  leuke	  speeltoestellen.	  Het	  museum	  is	  tot	  einde	  
september	  elke	  zondag	  geopend	  van	  14u	  tot	  20u	  (behalve	  op	  30	  augustus).	  Een	  bezoek	  aan	  het	  
museum	  is	  gratis	  tijdens	  de	  openingszondagen.	  Op	  woensdagen	  in	  juli	  en	  augustus	  is	  alleen	  de	  
cafetaria	  van	  14u	  tot	  17u	  open,	  het	  museum	  zelf	  is	  op	  woensdag	  gesloten.	  

Meer	  info	  over	  Heemkring	  Het	  Molenijzer	  op	  www.bloggen.be/heemkringputte	  en	  	  bij	  voorzitter	  
Alfons	  Vekemans	  (0497	  34	  26	  90).	  

Bijlage:	  enkele	  sfeerbeelden	  van	  Het	  Molenijzer	  en	  folder	  met	  het	  jaarprogramma.	  

oktober 
zo 04/10 8u-12u Ruildag 
vr 23/10 19-23u Nacht van het Kempens Erfgoed  

                          (dia’s in cafetaria, brood bakken) 
 
november 
zo 01/11 8u-12u Ruildag 
zo 08/11 10-17u Genealogische dag in cafetaria 
zo 22/11 14u  Vlaaien loten in cafetaria heemkring 
 
 
december 
zo 06/12 8u-12u Ruildag 
zo 13/12 14u  Vlaaien loten in cafetaria heemkring 
 
 
 
Info en contactgegevens: 
Alfons Vekemans - voorzitter 
tel:  015 75 47 15 , GSM: 0497 34 26 90 
e-mail: alfons.vekemans@scarlet.be    
Robby Goovaerts - secretaris/penningmeester 
GSM: 0494 51 56 51  
e-mail: robby.goovaerts@putte.be 
 
www.bloggen.be/heemkringputte  

oktober 
zo 04/10 8u-12u Ruildag 
vr 23/10 19-23u Nacht van het Kempens Erfgoed  

                          (dia’s in cafetaria, brood bakken) 
 
november 
zo 01/11 8u-12u Ruildag 
zo 08/11 10-17u Genealogische dag in cafetaria 
zo 22/11 14u  Vlaaien loten in cafetaria heemkring 
 
 
december 
zo 06/12 8u-12u Ruildag 
zo 13/12 14u  Vlaaien loten in cafetaria heemkring 
 
 
 
Info en contactgegevens: 
Alfons Vekemans - voorzitter 
tel:  015 75 47 15 , GSM: 0497 34 26 90 
e-mail: alfons.vekemans@scarlet.be    
Robby Goovaerts - secretaris/penningmeester 
GSM: 0494 51 56 51  
e-mail: robby.goovaerts@putte.be 
 
www.bloggen.be/heemkringputte  
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Spaghetti festijn 
Zaterdag 14 november 2015 
van 12u tot 20u 

Het Molenijzer, Heuvel 41b, 
Putte 
Met spaghetti 
bolognaise,  
vegetarische spaghetti, 
croque bolognaise,  
tiramisu en prosecco. 

 
Inschrijvingsformulier te bekomen bij 

robby.goovaerts@telenet.be of 0494/51 56 31
- prijzen vanaf 7 tot 13 euro-  



	  
	  

OPENINGSDAGEN	  EN	  UREN	  
DOCUMENTATIECENTRUM	  2015	  
	  
Centrum	  Jan	  Van	  Winghe,	  Capt.	  Trippstraat	  33	  te	  2830	  Willebroek,	  lokaal	  17	  (1ste	  verdieping).	  
	  
Het	  documentatiecentrum	  	  “Fonds	  Gust	  Van	  Auwenis”	  is	  geopend	  op	  volgende	  dagen	  en	  uren.	  
	  
	  
2015	  
	  
Januari	  2015	   	   	   zaterdag	  10	  en	  24	  van	  9	  tot	  12	  uur.	  
	  
Februari	  2015	   	   	   zaterdag	  14	  en	  28	  van	  9	  tot	  12	  uur.	  
	  
Maart	  2015	   	   	   zaterdag	  14	  en	  28	  van	  9	  tot	  12	  uur.	  
	  
April	  2015	   	   	   zaterdag	  11	  en	  25	  van	  9	  tot	  12	  uur.	  
	  
Mei	  2015	   	   	   zaterdag	  9	  en	  23	  van	  9	  tot	  12	  uur.	  
	  
Juni	  2015	   	   	   zaterdag	  13	  en	  27	  van	  9	  tot	  12	  uur.	  
	  
Juli	  2015	   	   	   GESLOTEN	  (op	  aanvraag	  kan).	  
	  
Augustus	  2015	   	   	   GESLOTEN	  (op	  aanvraag	  kan).	  
	  
September	  2015	   	   zaterdag	  12	  en	  26	  van	  9	  tot	  12	  uur.	  
	  
Oktober	  2015	   	   	   zaterdag	  10	  en24	  van	  9	  tot	  12	  uur.	  
	  
November	  2015	   	   zaterdag	  14	  en	  28	  van	  9	  tot	  12	  uur.	  
	  
December	  2015	   	   zaterdag	  12	  van	  9	  tot	  12	  uur.	  
.	  
	  
Raadpleeg	  regelmatig	  onze	  website:	  www.vaertlinck.be	  
	  
	  
Inlichtingen:	  René	  Pattyn:	  e-‐mail:	  rene.pattyn@telenet.be	  
Bij	  problemen:	  GSM:	  0477	  266	  537	  
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2.9. HK Vaertlinck - Willebroek

	  
	  

OPENINGSDAGEN	  EN	  UREN	  
DOCUMENTATIECENTRUM	  2015	  
	  
Centrum	  Jan	  Van	  Winghe,	  Capt.	  Trippstraat	  33	  te	  2830	  Willebroek,	  lokaal	  17	  (1ste	  verdieping).	  
	  
Het	  documentatiecentrum	  	  “Fonds	  Gust	  Van	  Auwenis”	  is	  geopend	  op	  volgende	  dagen	  en	  uren.	  
	  
	  
2015	  
	  
Januari	  2015	   	   	   zaterdag	  10	  en	  24	  van	  9	  tot	  12	  uur.	  
	  
Februari	  2015	   	   	   zaterdag	  14	  en	  28	  van	  9	  tot	  12	  uur.	  
	  
Maart	  2015	   	   	   zaterdag	  14	  en	  28	  van	  9	  tot	  12	  uur.	  
	  
April	  2015	   	   	   zaterdag	  11	  en	  25	  van	  9	  tot	  12	  uur.	  
	  
Mei	  2015	   	   	   zaterdag	  9	  en	  23	  van	  9	  tot	  12	  uur.	  
	  
Juni	  2015	   	   	   zaterdag	  13	  en	  27	  van	  9	  tot	  12	  uur.	  
	  
Juli	  2015	   	   	   GESLOTEN	  (op	  aanvraag	  kan).	  
	  
Augustus	  2015	   	   	   GESLOTEN	  (op	  aanvraag	  kan).	  
	  
September	  2015	   	   zaterdag	  12	  en	  26	  van	  9	  tot	  12	  uur.	  
	  
Oktober	  2015	   	   	   zaterdag	  10	  en24	  van	  9	  tot	  12	  uur.	  
	  
November	  2015	   	   zaterdag	  14	  en	  28	  van	  9	  tot	  12	  uur.	  
	  
December	  2015	   	   zaterdag	  12	  van	  9	  tot	  12	  uur.	  
.	  
	  
Raadpleeg	  regelmatig	  onze	  website:	  www.vaertlinck.be	  
	  
	  
Inlichtingen:	  René	  Pattyn:	  e-‐mail:	  rene.pattyn@telenet.be	  
Bij	  problemen:	  GSM:	  0477	  266	  537	  
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2.10. HK Hobuecken 1135 vzw - Hoboken

Agenda  -     Alle activiteiten gaan door in onze lokalen

Kasteel Broydenborg, Broydenborglaan 2, Hoboken   -  tenzij anders vermeld.
-----------------------------------------

Maandag 7 december 2015 : 19.30 uur

Algemene Vergadering 
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2.11. HK Scella - Schelle

Heemmuseum Bystervelt 

Openingsuren : 

- tijdens Schelle jaarmarkt zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur en zondag van 14.00 tot 
  18.00 uur (weekend van de derde zondag van oktober)

Bezoek ook mogelijk na afspraak.
Adres: Peperstraat 48
Info: Henri De Bondt, 0477 84 32 20
Email: henry.de.bondt@telenet.be

Het heemmuseum is gevestigd in een voormalige pastorij. Het gebouw dateert uit de 18de 
eeuw. Het museum stelt verschillende voorwerpen tentoon, die door de Schelse bevolking 
werden geschonken. Men vindt er ook het winkeltje van Trees Bazaar, een klaslokaal van 
juist voor de Tweede Wereldoorlog en een specifiek cafeetje. Het museum bezit een grote 
verzameling van boerenalaam, waarvan een groot deel uit het Waasland komt.
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2.12.  HK De Vlierbes - Beerse

De tentoonstelling is open op 
zaterdag 10 oktober 2015 van 15 tot 18 uur 
zondag 11 oktober 2015 van 10 tot 18 uur 
in Tempelhof, Bisschopslaan 1, Beerse. 

De toegang is gratis en iedereen is van harte welkom. 

 
  

uitgiftekantoor 2340 BEERSE 1 
P 708527 

Uitnodiging 
Tentoonstelling 

Neusdoeken en merklappen 
 

DRIEMAANDELIJKS CONTACTBLAD 
ZESENDERTIGSTE JAARGANG NR. 142 

september 2015 

Verantwoordelijke uitgever: 
Leo Dignef, Berenlaan 16 

2340 BEERSE 
Contact: tel. 014 61 28 74 

Tot ca. 1950 leerden meisjes op school de verschillende steken in naaiwerk en hoe ze la-
ter hun linnengoed moesten merken. Het resultaat noemen we merklappen. Heemkundig 

Museum Tempelhof beschikt over 45 merklappen. Over de Kempense gestoken neus-
doeken in ons museum schreef Paul Smit een jaarboekartikel. 

Wij nodigen u uit op de openingsreceptie op zaterdag 10 oktober 2015 om 15 uur in Tempelhof. 

Wij stellen u ook ons 37e jaarboek voor. 
Wij vragen aan onze intekenaars bij die 
gelegenheid hun jaarboek 2015 te ko-
men afhalen. Ook andere publicaties 

zijn er te koop. 
Op zaterdag en zondag zijn ook het 
museum en het museumcafé open. 

De tentoonstelling is open op 
zaterdag 10 oktober 2015 van 15 tot 18 uur 
zondag 11 oktober 2015 van 10 tot 18 uur 
in Tempelhof, Bisschopslaan 1, Beerse. 

De toegang is gratis en iedereen is van harte welkom. 

 
  

uitgiftekantoor 2340 BEERSE 1 
P 708527 

Uitnodiging 
Tentoonstelling 

Neusdoeken en merklappen 
 

DRIEMAANDELIJKS CONTACTBLAD 
ZESENDERTIGSTE JAARGANG NR. 142 

september 2015 

Verantwoordelijke uitgever: 
Leo Dignef, Berenlaan 16 

2340 BEERSE 
Contact: tel. 014 61 28 74 

Tot ca. 1950 leerden meisjes op school de verschillende steken in naaiwerk en hoe ze la-
ter hun linnengoed moesten merken. Het resultaat noemen we merklappen. Heemkundig 

Museum Tempelhof beschikt over 45 merklappen. Over de Kempense gestoken neus-
doeken in ons museum schreef Paul Smit een jaarboekartikel. 

Wij nodigen u uit op de openingsreceptie op zaterdag 10 oktober 2015 om 15 uur in Tempelhof. 

Wij stellen u ook ons 37e jaarboek voor. 
Wij vragen aan onze intekenaars bij die 
gelegenheid hun jaarboek 2015 te ko-
men afhalen. Ook andere publicaties 

zijn er te koop. 
Op zaterdag en zondag zijn ook het 
museum en het museumcafé open. 
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Uitnodiging 
 

Wandeling met gids op de Blakheide in Beerse 
 
De Vlierbes nodigt iedereen uit voor deze herfstwandeling op de Blakheide op zondag 25 okto-
ber 2015. Jos Peeters, oud-boswachter en bestuurslid van De Vlierbes, zal onze gids zijn.  Hij 
zal ons alles vertellen over de Blakheide en haar geschiedenis. De wandeling zal ongeveer 
twee uur duren. 
Praktisch: 
De deelname is gratis voor iedereen.  
Samenkomst om 13.45 uur aan de Blakheide.  Aan het einde van de Rijkevorselseweg naar 
rechts afbuigen naar de Blakheidestraat, waar veel parkeergelegenheid is voor de auto’s. 
De wandeling start om 14 uur. Stevig schoeisel en kleding aangepast aan de weersomstandig-
heden zijn wenselijk. 
 

Sint-Hubertusviering: zondag 8 november 2015 
 
De jaarlijkse Sint-Hubertusviering heeft dit jaar plaats in de Sint-Quirinuskerk in Vlimmeren op 
zondag 8 november 2015 om 11.00 uur. 
De plechtigheid wordt opgeluisterd door brassband De Kempengalm. Na de viering zullen de 
‘huibekens’ uitgedeeld worden. 
 

Jaarboek 2015 voor 761 intekenaars 
 
Tijdens het tentoonstellingsweekend van 10 
en 11 oktober 2015 mogen de intekenaars 
hun jaarboek 2015 komen afhalen in Tempel-
hof. Ons 37e jaarboek omvat 250 bladzijden 
en is geïllustreerd met 257 foto’s. 
Paul Smit maakte een studie over de Kem-
pense gestoken neusdoek van zijn betover-
grootmoeder en beschrijft de verzameling 
neusdoeken van Heemkundig Museum Tem-
pelhof. 

In november 2014 overleed erebestuurslid 
Maria Van Loco. We wijden een in memoriam 
aan haar en Ludo Dierckx voegt er een kwar-
tierstaat aan toe. Maria was gekend als onder-
wijzeres aan de voormalige meisjesschool en 
had een bijzonder muzikaal talent. 

Vlimmeren telde in zijn geschiedenis twee 
windmolens en één maalderij. 
Jan Oostvogels ging op zoek naar de mole-
naars in ‘de Peperbus’ en die van ‘Verheyens 
molen’ en vertelt het verhaal van de ‘Maalderij 
Gebroeders Rombouts’. 

Verheyens molen 
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2.13. HK Aartselaar

 
 
 

Komende activiteiten 
 
Woensdag 7 oktober 2015: (gedeeltelijke) klasreünie (meisjes °1944)  
Het is de bedoeling om eens lekker te keuvelen over vroeger en om de personen op de 
foto’s van de gemeentelijke meisjesschool Aartselaar uit 1956 (e.a.) te benoemen, als 
herinnering voor het nageslacht uit een al lang vervlogen Aartselaar. We komen samen 
op uitnodiging op woensdag 7 oktober in de voormiddag om 10.00 (tot 12.00) uur in het 
lokaal van de heemkundige kring, Carillolei 3 (oude jongensschool, kant langs de Leon 
Gilliotlaan), waar de koffie klaar staat. De oud-leerlingen kunnen uiteraard ook hun 
foto’s meebrengen. Deze worden hetzij afgestaan, hetzij ingescand en terugbezorgd.  
 
Maandag 19 oktober 2015: Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering vanaf 19.30 u.  
Gelieve te willen noteren dat onze jaarlijkse algemene vergadering zal plaats vinden op 
maandag 19 oktober om 19.30 uur in ons lokaal. Aansluitend vertoning van enkele 
recentere filmpjes m.b.t. het Aartselaarse verenigingsleven, waarbij met de aanwezigen 
geijverd wordt om de noodzakelijke persoonsherkenning te noteren als aanvullend 
inventarisatieproject. Een officiële uitnodiging volgde reeds per aparte brief aan onze 
leden. Reservatie vooraf wel noodzakelijk (maximum tot 55 personen).  
 
Zondag 8 november 2015: herneming wegens succes “ontbijt met vlooien” 
Wegens overboekingen op maandag 14 september hernemen we deze activiteit op 
zondag 8 november te Hemiksem in de abdij op hetzelfde aanvangsuur (09.30 uur) en 
met hetzelfde programma (uitgebreid ontbijt, voorstelling vlooientheater door pater 
Marcus, in de namiddag bezoek aan Roelandsmuseum en heemkring Heymissen met 
tussendoor koffie met gebak). Einde voorzien omstreeks 15.30 uur. Reservatie en 
voorafbetaling van 20 euro verplicht. Bij het afsluiten van de teksten voor dit nummer is 
helaas ook deze herneming op 8 november zo goed als volzet (maximum 36 personen).  
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2.14. HK De Drie Rozen - ‘s Gravenwezel

- Zondag 4 oktober 2015 : 
 open deur met rondleidingen in het museum en open cafétaria 
 (drank en pannekoeken ).
 Uitzonderlijk worden deze zondag doorlopend oude en nieuwe beelden 
 vertoond van ‘s-Gravenwezel

- Elke donderdag wandeling in de provincie met vertrek om 13.45 aan de heemhuisjes.

- Zaterdag 17/10 
 bezoek aan het Volkskundemuseum Jan Augustijns,Kalmthoutsesteenweg 193 
 te Wuustwezel

- Vrijdag 23/10 
 voorstelling heruitgave Oorlogsherinneringen van Jef Vemeiren 14-18-frontsoldaat uit 
 ’s-Gravenwezel                              
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2.15. HK Marcblas - Merksplas

Ze zijn er weer: de toneelwandelingen van Griezelig Grensland,
met in Merksplas: de luimige landlopers!

Wandel je mee over het mysterieuze domein van Merksplas-Kolonie?
Gehoorzaam dan goed de toneel-cipier, luister en kijk goed rond... want er lopen daar 
nog nare snuiters rond, maar met de cipier van ‘t Staltheater kan je gerust zijn.
  
Deze boeiende wandeltocht, langs een nieuw parcours en met nieuwe verhaaltjes, 
eindigt in het gevangenismuseum, waar je nog een Klosjaars Kramiekske en een drankje 
wordt aangeboden.
(nieuw e-mail adres : govaertskarel@gmail.com)
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2.16. Het Liers Genootschap voor 
  Geschiedenis - Lier

Het Liers Genootschap voor Geschiedenis wil - in het kader van de Lierse Sint-Gummarusfeesten 
2015 - een bijdrage leveren leveren door de uitgave van een onbekende tekst over de Lierse 
patroonheilige Sint-Gummarus.  

FELIX G.A. BRENART
LEVEN EN VERERING VAN SINT-GUMMARUS

EEN ONBEKENDE 18de-EEUWSE STUDIE 
OVER DE LIERSE STADSPATROON

De Lierse koordeken, lid van de Grote Raad in Mechelen en latere bisschop van Brugge, Felix 
Guilielmus Antonius Brenart (1711-1794) schreef in 1768 een geschiedenis van de Belgische Kerk 
tot het jaar 800. In dit omvangrijk volume staat een uitgebreide studie van 200 pagina’s die geheel 
gewijd is aan het leven en de verering van Sint-Gummarus.
Brenart schreef dit werk – waarvan maar één exemplaar bestaat – op vraag van het Oostenrijks 
bestuur. Het was de bedoeling dat dit overzicht van de rechten en de voorrechten van de Belgische 
Kerk zou dienen voor het onderricht van de latere keizer Jozef II om zo diens kennis over de 
Oostenrijkse Nederlanden te verbeteren.
Naast het legende van Sint-Gummarus, weidt Brenart uit over tal van nevenaspecten in verband 
met het Land van Ryen en de tijd waarin Sint-Gummarus leefde, met Mechelen, Sint-Rombout, 
Antwerpen, de Kempen, Enkhuizen enz. Hij legt verrassende verbanden en komt tot bijzondere 
conclusies. Over de verering weet hij voor ons onbekende of vergeten details te vertellen en in de 
voetnoten komen voor Lier interessante wetenswaardigheden aan bod.

Liers Genootschap voor Geschiedenis

Bijdragen tot de Geschiedenis van de stad Lier, deel 9
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Brenarts studie is een boeiend, soms ook vreemd maar steeds intrigerend verhaal. Het mag 
beschouwd worden als de eerste wetenschappelijke studie over Sint-Gummarus – maar 
ook over Lier zelf – in een periode dat de geschiedwetenschap nog in haar kinderschoenen 
stond. Het handschrift is verlucht met tekeningen van Willem Herreyns die hier voor het eerst 
worden gepubliceerd.
Het Liers Genootschap voor Geschiedenis wil – in het kader van het Sint-Gummarusjaar 2015 – 
met de vertaling deze onbekende tekst over onze Lierse patroonheilige delen met alle Lierenaars 
en alle geïnteresseerden.
De uitgave van de vertaling wordt voorafgegaan met een uitgebreide inleiding over F.G.A. 
Brenart, over het handschrift en over het hoofdstuk over Sint-Gummarus en bevat tevens 
bijdragen van Luk Ceulemans en Jef Arras.

Inhoud:
- Randbeschouwingen bij de dertiende erkenning
- Biografie van F.G.A. Brenart
- Beschrijving van het handschrift
- Inhoudelijke bespreking en bronnen
- Vertaalde tekstuitgave van het handschrift
- De Vita Gummari prosaica: een herbronning

200 pagina’s, geïllustreerd
Formaat: 210 x 297 mm
Verschijningsdatum: eind september 2015

Het boek kan besteld worden door storting van € 30 
(eventueel verhoogd met de verzendingskosten) op bankrekeningnummer 
BE24 1325 4453 8338 (BIC BNAGBEBB) op naam van het Liers Genootschap voor Geschiedenis 
met de vermelding ‘brenart’.

In Lier worden de boeken besteld voor 15.10.2015 aan huis afgeleverd.
Buiten Lier worden de boeken verzonden via Bpost:
- portkosten in België: € 6
- portkosten naar het buitenland: € 17

Bezoek onze website: liersgenootschap.weebly.com
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De uitgave omvat randbeschouwingen bij de dertiende erkenning, biografie van F.G.A. Bernard, 
beschrijving van het handschrift, inhoudelijke bespreking en bronnen, vertaalde tekstuitgave 
van het handschrift en de Vita Gummari prosaica: een herbronning.
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3. Mededelingen

3.1. Wijziging mail adres

Beste heemvrienden,

Karel Govaerts liet ons weten dat zijn e-postadres gewijzigd is. 
Gelieve aan te passen door waar nodig in uw bestanden. Met dank!

Karel Govaerts
vz  Heemkundekring Marcblas  vzw

p.a. Hoevestraat 31, 2330 Merksplas

GSM +32 476 633 653

Nieuw e-mailadres: govaertskarel@gmail.com 

www.marcblas.be 
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3.2. Vormingsaanbod
 

 
 

Heemkunde Vlaanderen | Visietekst | 1 

 
 
 
 
 

Visietekst   

 
Heemkunde en de heemkundige beweging hebben al een lange geschiedenis. Ontelbare mensen hebben zich in 
het verleden met heemkunde bezig gehouden en ook vandaag nog bloeien heemkunde en de studie van lokaal 
erfgoed. De wereld mag dan wel een dorp geworden zijn, het dorp blijft voor velen toch het referentiepunt. Dat 
en het feit dat een begrip als heemkunde tot in de eenentwintigste eeuw is blijven bestaan, bevestigen hoe 
stevig de fundamenten van heemkunde zijn en hoe sterk de aantrekkingskracht van het lokale verleden is. 
Toch is heemkunde vandaag niet meer wat ze gisteren was en zal ze morgen ongetwijfeld weer wat anders zijn. 
De wereld verandert; heemkunde en de betekenis ervan bijgevolg ook. Deze tekst reflecteert op heemkunde 
vandaag en morgen en wil zo ideeën aanreiken, inspireren, begeesteren en enthousiasmeren. De tekst 
pretendeert geenszins om voor eens en voor altijd te bepalen wat hedendaagse heemkunde moet zijn. Het is 
een visie, onze visie, op heemkunde van nu en straks.  
 
Heemkunde is… 
 
Heemkunde is het bewaren, koesteren, bestuderen en publiek toegankelijk maken van lokaal erfgoed en het 
lokale verleden. Meer nog dan een fysieke plaats, een geografische entiteit, is het heem van morgen, een 
mentale ruimte. Het is de plaats waar mensen zich thuis voelen, waarmee ze zich verbonden voelen, waarmee 
ze een geschiedenis delen. Heemkunde is dus lokale geschiedenis, maar heemkunde is ook meer: heemkunde 
raakt aan hart, hoofd en handen. 
 
Hart 
Heemkunde is bovenal een passie. Heemkunde gaat over verbondenheid. Niet alleen met een plaats, met een 
heem, maar onvermijdelijk ook met mensen. Want plaatsen worden pas betekenisvol als mensen er een band 
mee hebben, er verhalen over vertellen en er zin aan geven. Heemkunde is dus zingeving. Heemkunde brengt 
mensen met verschillende achtergronden samen en creëert gemeenschap . Elke individuele geschiedenis is 
immers verweven met het verleden van een lokale gemeenschap. Maar hét verhaal van dé lokale 
gemeenschap bestaat niet. Heemkunde van morgen moet oog hebben voor de vele verhalen in de lokale 
gemeenschap(pen). Hoe meer mensen en hoe meer mensen met een verschillende achtergrond met 
heemkunde bezig kunnen zijn, hoe meer verhalen er worden bewaard en doorgegeven en hoe zinvoller het 
lokaal erfgoed wordt. Dé opdracht voor de toekomst wordt dan ook om de passie voor heemkunde door te 
geven. Een hele uitdaging, want heemkunde vraagt niet alleen engagement van het hart.  
 
Hoofd 
Heemkunde is immers niet zomaar een hobby zoals een andere. Ze is een ernstige tijdsbesteding. De studie van 
het lokaal verleden betekent bronnenonderzoek, nadenken over methode en verwerking van het materiaal en 
(voor sommigen) ook veel schrijfwerk. Een wisselwerking tussen academische geschiedschrijving en 
heemkunde is daarbij cruciaal. Net als de samenwerking tussen heemkundigen en het brede erfgoedveld. Wil 
heemkunde in de toekomst relevant blijven en serieus genomen worden, dan moet de heemkundig 
onderzoeker zijn voelsprieten blijven uitsteken en nieuwe tendensen in het historisch onderzoek en in de 
erfgoedpraktijk in binnen- en buitenland oppikken en lokaal vertalen. Heemkundigen kunnen daarbij fungeren 
als makelaars. De geschiedenis van het lokale is immers onlosmakelijk verbonden met de ‘grote’ geschiedenis. 
En heemkunde is lokale geschiedenis, maar ze is ook meer. Wat dat meer is, is niet eenvoudig te definiëren. 
Heemkunde is immers vooral ‘iets wat je moet doen’.  
 
Handen 
Heemkunde definieert en toont zich bovenal in en doorheen de praktijk. Of beter: doorheen een veelheid aan 
praktijken. ‘Aan heemkunde doen’ kan immers op heel wat manieren en met verschillende graden van 

Het vormingsaanbod voor het najaar werd gelanceerd. 
Hieronder vind je een lijst met de cursussen in Antwerpen. 

-  13 oktober (Turnhout): 
 Hoe artikels invoeren in heemkundeartikels.be? 
 <http://www.heemkunde-vlaanderen.be/vorming-hoe-artikels-invoeren-in-
 heemkundeartikels-be/> 

-  1, 8 en 15 december en 12 januari (Turnhout): 
 Gemeentearchief als bron voor lokale bedrijfsgeschiedenis 
 <http://www.heemkunde-vlaanderen.be/het-gemeentearchief-als-bron-voor-
 lokale-bedrijfsgeschiedenis/> 

 

Interesse?
http://ymlp.com/zwLoBt

Rob Bartholomees | Consulent
 
Zoutwerf 5 | 2800 Mechelen
015 20 51 74 | gsm 0495 129 290
www.heemkunde-vlaanderen.be
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3.3. Heemdag 2015

 

 
 

Heemkunde Vlaanderen | Visietekst | 1 

 
 
 
 
 

Visietekst   

 
Heemkunde en de heemkundige beweging hebben al een lange geschiedenis. Ontelbare mensen hebben zich in 
het verleden met heemkunde bezig gehouden en ook vandaag nog bloeien heemkunde en de studie van lokaal 
erfgoed. De wereld mag dan wel een dorp geworden zijn, het dorp blijft voor velen toch het referentiepunt. Dat 
en het feit dat een begrip als heemkunde tot in de eenentwintigste eeuw is blijven bestaan, bevestigen hoe 
stevig de fundamenten van heemkunde zijn en hoe sterk de aantrekkingskracht van het lokale verleden is. 
Toch is heemkunde vandaag niet meer wat ze gisteren was en zal ze morgen ongetwijfeld weer wat anders zijn. 
De wereld verandert; heemkunde en de betekenis ervan bijgevolg ook. Deze tekst reflecteert op heemkunde 
vandaag en morgen en wil zo ideeën aanreiken, inspireren, begeesteren en enthousiasmeren. De tekst 
pretendeert geenszins om voor eens en voor altijd te bepalen wat hedendaagse heemkunde moet zijn. Het is 
een visie, onze visie, op heemkunde van nu en straks.  
 
Heemkunde is… 
 
Heemkunde is het bewaren, koesteren, bestuderen en publiek toegankelijk maken van lokaal erfgoed en het 
lokale verleden. Meer nog dan een fysieke plaats, een geografische entiteit, is het heem van morgen, een 
mentale ruimte. Het is de plaats waar mensen zich thuis voelen, waarmee ze zich verbonden voelen, waarmee 
ze een geschiedenis delen. Heemkunde is dus lokale geschiedenis, maar heemkunde is ook meer: heemkunde 
raakt aan hart, hoofd en handen. 
 
Hart 
Heemkunde is bovenal een passie. Heemkunde gaat over verbondenheid. Niet alleen met een plaats, met een 
heem, maar onvermijdelijk ook met mensen. Want plaatsen worden pas betekenisvol als mensen er een band 
mee hebben, er verhalen over vertellen en er zin aan geven. Heemkunde is dus zingeving. Heemkunde brengt 
mensen met verschillende achtergronden samen en creëert gemeenschap . Elke individuele geschiedenis is 
immers verweven met het verleden van een lokale gemeenschap. Maar hét verhaal van dé lokale 
gemeenschap bestaat niet. Heemkunde van morgen moet oog hebben voor de vele verhalen in de lokale 
gemeenschap(pen). Hoe meer mensen en hoe meer mensen met een verschillende achtergrond met 
heemkunde bezig kunnen zijn, hoe meer verhalen er worden bewaard en doorgegeven en hoe zinvoller het 
lokaal erfgoed wordt. Dé opdracht voor de toekomst wordt dan ook om de passie voor heemkunde door te 
geven. Een hele uitdaging, want heemkunde vraagt niet alleen engagement van het hart.  
 
Hoofd 
Heemkunde is immers niet zomaar een hobby zoals een andere. Ze is een ernstige tijdsbesteding. De studie van 
het lokaal verleden betekent bronnenonderzoek, nadenken over methode en verwerking van het materiaal en 
(voor sommigen) ook veel schrijfwerk. Een wisselwerking tussen academische geschiedschrijving en 
heemkunde is daarbij cruciaal. Net als de samenwerking tussen heemkundigen en het brede erfgoedveld. Wil 
heemkunde in de toekomst relevant blijven en serieus genomen worden, dan moet de heemkundig 
onderzoeker zijn voelsprieten blijven uitsteken en nieuwe tendensen in het historisch onderzoek en in de 
erfgoedpraktijk in binnen- en buitenland oppikken en lokaal vertalen. Heemkundigen kunnen daarbij fungeren 
als makelaars. De geschiedenis van het lokale is immers onlosmakelijk verbonden met de ‘grote’ geschiedenis. 
En heemkunde is lokale geschiedenis, maar ze is ook meer. Wat dat meer is, is niet eenvoudig te definiëren. 
Heemkunde is immers vooral ‘iets wat je moet doen’.  
 
Handen 
Heemkunde definieert en toont zich bovenal in en doorheen de praktijk. Of beter: doorheen een veelheid aan 
praktijken. ‘Aan heemkunde doen’ kan immers op heel wat manieren en met verschillende graden van 

Uitnodiging Heemdag 2015
Lessen uit het verleden. Onderwijs van de middeleeuwen tot vandaag
 
Leuven - 3 oktober 2015

De jaarlijkse heemkundige studie- en ontmoetingsdag vindt dit jaar plaats in de 
onderwijsstad Leuven op zaterdag 3 oktober.
 
Velen kregen hier een opleiding en opvoeding die hen voorbereidde op hun latere leven. 
Voor sommigen voelt de stad aan als een tweede thuis. Voor anderen zal ze ongetwijfeld 
een aangename ontdekking zijn. Het thema van de studiedag is onderwijs. We focussen 
daarbij niet alleen op de wereld van de universiteit. Tijdens de voormiddag krijgen het 
lager en middelbaar onderwijs in Vlaanderen en België uitgebreid aandacht via twee lezin-
gen. 
 
In de namiddag kan je een keuze maken tussen verschillende erfgoedwandelingen met 
centraal de wereld van de universiteit. 
In het spoor van de professor of de kotmadam maak je kennis met de serieuze en minder 
serieuze kanten van het studentenleven. 
Je laat je gidsen langs de mooie historische colleges van de universiteit of leert meer over 
de evolutie van het universitaire ziekenhuis via de collecties van Histaruz. 
Tot slot kan je ook ontdekken hoe de universiteit een collectie rond dieren maakte om 
deze te onderzoeken en hoe de farmaceutische wetenschappen in de jaren 1930 een eigen 
stek verkregen.



Programma
9u15 Onthaal met koffie/thee

10u00 Welkomstwoord door Fons Dierickx, voorzitter Heemkunde Vlaanderen en 
 Denise Vandevoort, schepen van Cultuur stad Leuven

10u15 Lezing De dorpsschool van toen: zoeken naar sporen van lager onderwijs in de   
 vroegmoderne tijd door Eddy Put, Rijksarchivaris Leuven

10u50 Muzikaal intermezzo

11u05 Lezing Naar eenheid in verscheidenheid... Een inleiding tot de geschiedenis van 
 het middelbaar onderwijs in België door Sarah Van Ruyskensvelde, post-doctoral 
 fellow Katholieke Universiteit Leuven

12u15 Middagmaal in Alma 2

14u30 Start namiddagprogramma, keuze uit geleide bezoeken:
 - In het spoor van de professor
 - In het spoor van de kotmadam
 - De colleges van de universiteit
 - Histaruz
 - Museum voor Dierkunde/Agora

16u30 Slotzitting met uitreiking van het 
 Jozef Weyns-eremerk , gevolgd door receptie
 
Meer informatie over het namiddagprogramma, 
alle praktische informatie en een 
inschrijvingsformulier vind je op 
www.heemkunde-vlaanderen.be
 
De deelnameprijs voor deze dag bedraagt 40 euro 
per persoon (incl. lunch). 
Wie enkel deelneemt aan het voor- of 
namiddagprogramma betaalt 15 euro (excl. lunch). 

 
Heemdag 2015 is een organisatie van 
Heemkunde Vlaanderen in samenwerking met:

Heemkunde Vlaanderen vzw
Zoutwerf 5, 2800 Mechelen • Tel.: 015/20.51.74
info@heemkunde-vlaanderen.be
consulenten@heemkunde-vlaanderen.be
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3.3. Speciale vraag

Misschien een eigenaardige vraag maar ik ben op zoek naar nazaten van de 
familie W. Barneveld die vlak na de tweede wereldoorlog woonde in Du Chastellei 39 te 
Merksem.
W. Barneveld was een gerenomeerd verzamelaar van lucifersdoosjes vak na de Tweede 
Wereldoorlog en het is in die context dat wij als filumenistenclub ‘Limburgse Stekskesmannen’ 
op zoek zijn naar zijn kinderen of kleinkinderen. 

Wellicht is de collectie nog in hun handen maar zeker is het niet daar wij geen enkel spoor 
hebben.

Zou u ons hierbij kunnen helpen of een naam kunnen doorgeven die ons met deze vraag kan 
helpen?

Persoonlijk heb ik als co_auteur reeds 3 boeken gepubliceerd over de Belgische 
lucifersnijverheid.

Wij danken u van harte indien u ons op enige manier zou kunnen verder helpen.
MVG
Danny Robben
Danny.Robben@cvolimlo.be
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3.4. Aanvragen actieve heemkunde

WERKGROEP ACTIEVE HEEMKUNDE – Aanvragen tot erkenning 
Met de intrede van de herfst is de tijd weer aangebroken om aan ons uw aanvraag tot 
erkenning als “actief heemkundig museum of actief heemkundig 
documentatiecentrum” te laten kennen.  
 
Ondanks het wegvallen van de subsidiëring van de provincie blijft het erkenningsteken  
gegeerd. Dit omdat het enerzijds een erkenning betreft van de kwaliteit van onze musea 
en documentatiecentra die ernstig werk leveren voor kwalitatief behoud, beheer en 
ontsluiting van ons erfgoed.  Anderzijds omdat het steeds vaker herkend wordt door 
toeristen en andere bezoekers. Het is terug te vinden op meer dan 40 musea en 
documentatiecentra in de provincie Antwerpen.  
 
Zowel een allereerste aanvraag als een hernieuwing tot erkenning voor de jaren 2016-
2017-2018 dienen ingediend te worden vóór eind december 2015. Voor de al erkende 
instellingen volstaat een e-bericht, aan Peter Verstappen, met een kort overzicht van het 
dossier. Nieuwe dossiers kunnen doorgestuurd worden aan Peter op het adres 
Leeuwlantstraat 141, 2100 Deurne. De nodige bezoeken vinden plaats in januari en 
februari 2016. 
 
De erkennigsvoorwaarden vind u hieronder. De kruisjes duiden op noodzakelijke 
voorwaarden. De cijfers op optionele. Van de optionele voorwaarden moeten minstens 
10 gehaald worden. Voor vragen kan u steeds bij Peter terecht.  
 
Voorwaarden voor erkenning als actief heemkundig museum. 
 

  verplicht optioneel opmerkingen 
Het museum behandelt de bewoners en hun streek x   Kenmerkende 
Actief museum, met wisselende tentoonstelling,   x     
Medewerking aan Erfgoeddag    3 Min 2 keer in de laatste 3 jaar 
Didactisch verantwoord  
   

5 
 

Duiding van verandering en 
ontwikkeling 

Programma voor publiekswerving en -werving beschikbaar   5   
Folder/publicatie van het museum x     
Educatief programma voor de scholen x   B.v. werkmap voor leerkrachten 
Verzameling is geïnventariseerd/of men is er mee bezig  x     
Visie/missie en bijhorend beleidsplan is aanwezig x     
Procedures voor afstotings- en uitwisselingsbeleid zijn 
aanwezig   3   
Minimale openingstijd van 1 dag/maand of 100 uur/jaar x   Inclusief de geleide bezoeken 
Medewerking aan Open Monumentendag   2 Min 2 keer in de laatste 3 jaar 
Medewerking aan Heemkundezondagen x   Min 2 keer in de laatste 3 jaar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorwaarden voor erkenning als actief heemkundig documentatiecentrum 
 

    
  verplicht optioneel opmerkingen 
Er is een collectie/archief x     
Registratie van de verzameling x     
Inventarisatie x     
Werken enkel met vrijwilligers x     

Minimaal 100 u geopend x   
Opening op afspraak wordt 
meegerekend als 1 u per afspraak   

Registratie van krantenartikels   2   

Medewerking aan heemkundezondagen   3 
Ontsluiting archief ovv 
tentoonstelling 

Webstek voor ontsluiting archief   5 Informatie en inventarisatie 
Info folder   5 Papier of elektronisch 
Film/beeldbank   2   
Actief bezig met orale geschiedenis   3   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorwaarden voor erkenning als actief heemkundig documentatiecentrum 
 

    
  verplicht optioneel opmerkingen 
Er is een collectie/archief x     
Registratie van de verzameling x     
Inventarisatie x     
Werken enkel met vrijwilligers x     

Minimaal 100 u geopend x   
Opening op afspraak wordt 
meegerekend als 1 u per afspraak   

Registratie van krantenartikels   2   

Medewerking aan heemkundezondagen   3 
Ontsluiting archief ovv 
tentoonstelling 

Webstek voor ontsluiting archief   5 Informatie en inventarisatie 
Info folder   5 Papier of elektronisch 
Film/beeldbank   2   
Actief bezig met orale geschiedenis   3   
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3.5. Oproep

Betreffende de mededelingen van uw activiteiten

GRAAG op tijd mailen aub : info@krisvdb.be 
of  ludo helsen <lenhthuis@hotmail.com>

Uw gegevens worden iedere maand opgenomen in de Gouwtijdingen indien u deze op 
tijd doorstuurt...

MAAR er zijn er maar weinigen die dit doen!

mededelingen ten laatste in de VOORLAATSTE week van de maand,
of TEN LAATSTE 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.

Graag duidelijk de naam van uw vereniging vermelden aub, soms is het wat zoekwerk!

Bij voorbaat dank voor de vrijwillige medewerking.

Met speciale dank aan de kringen die dit reeds doen!


