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1. Mededeling van de Gouw

HEEMKUNDE GOUW ANTWERPEN  vzw 
 

Maatschappelijke zetel: Peredreef 5, 2580 Beerzel - Putte 
secretaris (a.i.): Jan Geudens, Driemastenbaan 29, 2160 Wommelgem 

 
 

AAN ALLE BESTUUSLEDEN VAN ONZE AANGESLOTEN HEEMKRINGEN 
 
 
De raad van bestuur van Heemkunde Gouw Antwerpen is nog steeds erg begaan met 

de slagkracht van onze heemkundekoepel en zijn aangesloten leden. Reeds meer dan tien jaar 
gingen wij in de diverse kwartieren naar onze kringen toe via een reeks vergaderingen in de 
herfst om enerzijds uw wensen en verzuchtingen beter te leren kennen en om anderzijds - daar 
waar mogelijk - de sturing van ons beleid aan te passen aan jullie wensen.  

 
De grote onzekerheid voor de toekomst beperkt niet zozeer onze onstuitbare vrij-

willigersinzet, maar weegt vooral op ons werkingsbudget, uit reden van gegronde twijfels 
i.v.m. een verdere financiële ondersteuning van ons werk door eender welk Vlaams 
overheidsinitiatief. Onze vragen blijven op dat vlak onbeantwoord, zowel vanuit de provincie 
als vanuit de Vlaamse Gemeenschap. Ook Heemkunde Vlaanderen kan ons geen opwekkend 
nieuws over mogelijk nieuwe subsidiekanalen in het vooruitzicht stellen. Deze onzekerheid 
maakt dat er meer vragen dan antwoorden blijven naar onze mogelijkheden als Gouw op 
middellange termijn.  

 
Om de hierboven aangehaalde redenen heeft de raad van bestuur van Heemkunde 

Gouw Antwerpen beslist om dit jaar geen kwartiervergaderingen te plannen. Zodra er meer 
zicht komt op een verder te zetten beleid binnen Heemkunde Gouw Antwerpen voor de 
komende jaren zullen wij opnieuw kwartiervergaderingen plannen en onze toekomstige 
werking kunnen ontvouwen. Met de beperkte middelen, die wij – na de inkrimping van onze 
provinciale subsidies – volgend jaar kunnen benutten blijven wij trachten om u te 
ondersteunen of in te lichten via ons Gouwtijdschrift, via onze Gouwtijdingen of via e-
mailing. Toch wenste het Gouwbestuur in de gegeven omstandigheden noch het lidgeld voor 
onze kringen, noch het abonnementsgeld voor ons tijdschrift te verhogen.  

 
Wij verwachten echter dat de talrijke heemkringen, die de vrijwillige inspanningen 

van onze heemkundekoepel een warm hart toedragen, willen inzien dat meer dan ooit vele 
abonnementen op ons voortreffelijk tijdschrift een welkome bron van noodzakelijke 
inkomsten vormen. Twijfel daarom niet langer en trakteer uw bestuursleden en losse 
medewerkers uit dank voor hun inzet met een abonnenment (20 euro) op ons Gouwtijdschrift.  

 
Tenslotte willen wij bij de eersten zijn om u een vredevol jaareinde toe te wensen, in 

de hoop dat het volgend jaar beter gaat worden. Ondertussen blijven wij uiteraard bereid om 
uw eventuele heemkundige vragen of problemen naar beste vermogen te beantwoorden.  

 
Met vriendelijke groeten, 

 
 

René Beyst                     Ludo Helsen 
coördinator kwartierwerking                        voorzitter 
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P.S.:
 
In het kader van de budgetbeperkingen hebben wij besloten NIET op te houden met het 
maandelijks  verspreiden van onze Gouwtijdingen . 

Wel gaan wij enkele vernieuwingen doorvoeren : de inhoud beperken tot aangekondigde
activiteiten van kringen de volgende twee maanden , dus nu van december en januari. 

Hetzelfde voor de publicaties die pas verschenen zijn of de volgende twee maanden 
verschijnen .

Maar ten tweede gaan wij er ook voor zorgen dat onze Gouwtijdingen minstens bij drie 
leden van elke kring geraken zodat zij een  echt informatief bindmiddel zullen worden 
tussen de gouw en de kringen en tussen de kringen onderling.

1.2. 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... in pdf, jpeg of in word in een goede resolutie.

Mededelingen en/of activiteiten TEN LAATSTE rond de 20ste van de 
maand.
Indien uw gegevens later toekomen, is het mogelijk dat deze niet meer worden 
opgenomen in de Gouwtijdingen.

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!



2.1. Themakring Molenmuseum Sint-Amands

2.2. HK Taxandria - Turnhout

2.3. HK Rijkevorsel

2.4. Den Crans - Borgerhout 

2.5. HK Kontich

2.6.  HK Het Molenijzer - Putte

2.7. HK Vaertlinck - Willebroek

2.8. HK Hobuechen 1135 vzw - Hoboken

2.9. HK De Drie Rozen - ‘s Gravenwezel

2.10. Kring voor Heemkunde Berchem vzw - Berchem

4

2. Heemkunde Gouw Antwerpen lééft
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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
Vlaams Centrum voor Molinologie vzw

Vrienden van het Molenmuseum 

AFSCHEID VAN HET MOLENMUSEUM

Het Molenmuseum is nog geopend tot zondag 13 december 2015
Kom zeker nog eens langs ...

(zondagen open van 14u30 tot 18u - laatste bezoekers binnen op 17u)rr

1975 - 2015

    Het Molenmuseum sluit zijn deuren op deze lokatie, 
    maar niet alles zal verdwijnen!

    De Koninklijke Vereniging voor Natuur- en Stedenschoon 
nam het initiatief de Gansakkermolen afkomstig uit Geel, op de Sint-Amandse Kouter herop te 
bouwen.
In de molenvoet is een ruimte voorzien waar de verzameling van het Molenmuseum, 
voor een deel, een nieuw onderkomen zal vinden.
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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 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	  
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2.4. Den Crans - Borgerhout
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2.5. 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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2.6. 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  



	  
	  

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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2.7. 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	  

	

	

	
	
	

20ste  Stamboomdag, 
Boekenverkoop en 

Ruilbeurs 
 

12 december 2015 
van 10 tot 17 uur 

 
Centrum Jan Van Winghe, Captain Trippstraat 33 

2830 Willebroek 
 

Genealogische en heemkundige contactdag i.s.m. talrijke verenigingen, 
met diverse standen en mogelijkheid tot opzoeken in de registers. 

 
Standhouders: gratis. 

Gratis inkom. – Dranken en broodjes aan democratische prijzen. 
 
 

Info: website: www.Vaertlinck.be – e-mail: rene.pattyn@telenet.be 
 
	
	

Vrij	van	zegel:	Culturele	activiteit,	KB	1927,	art.	198	–	V.U.:	René	Pattyn,	Molenweg	24,2830	Willebroek	
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2.8.  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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2.9.  HK De Drie Rozen - ‘s Gravenwezel

- 06/12 : 
 Open Deurzondag van 10 tot 18 met cafétaria en geleid museumbezoek.
                Inlichtingen: Anita ouwels  03 658 64 36.

- 03,10 en 17/12 : 
 Wandelen in de provincie ( gratis ) met carpooling.
                Vertrek om 13.45 aan de heemhuisjes Kerkstraat 41-45 ’s-Gravenwezel.
                Inlichtingen Maurice Van Nuffel  03 658 87 50.                            
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2.10. Kring voor Heemkunde Berchem vzw

van 13 september 2015 tot
27 december 2015

Info: 03 292 51 15 - 03 230 17 51
e-mail: info@heemkundeberchem.be
www.facebook.com/heemkundeberchem

V.U.: Kring voor Heemkunde Berchem vzw | Walter Gysen - Auwersstraat 34, 2600 Berchem
Vrij van zegel: Art. 198 | Gooi dit niet op de openbare weg aub... denk aan het milieu!!

Foto-Expo Kring voor 
Heemkunde Berchem vzw

De verdwenen Berchemse wijk

“De Leeuwerik”

© 19/08/2015 - Paul Gysen - 2015/HKB/Expo_Leeuwerik_A3

open elke 2de en 4de zondag - 14 tot 17 uur
Zoldermuseum Schaliënhoeve - Rooiplein 6 - 2600 Berchem

(Domein Park-West - La Piazza - 1e verdieping)
Toegang: leden gratis - niet-leden € 1,00 - groepsbezoek mogelijk
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De verdwenen wijk “De Leeuwerik”
Eind 19de en begin 20ste eeuw was er een wijk in Berchem die men 
in de volksmond “De Liewaark” noemde - de officiële naam was 
“De Leeuwerik”. Jammer genoeg is deze speciale “buitenwijk” al lang 
afgebroken.

“De Leeuwerik” is ontstaan rond de “Snellen Molen”, die bevond zich 
ter hoogte van de splitsing van de huidige Hof ter Schriecklaan en 
de Coremansstraat. De wijk lag net buiten de vesten. Deze maakten 
deel uit van de Brialmontvesting (1865) van het bolwerk Antwerpen. 
In 2015 kunnen we de wijk situeren in zijn huidige vorm: het gedeelte 
van Berchem aan de overzijde van de Antwerpse Ring tussen 
Grotesteenweg, Koninklijkelaan, Coremansstraat en Floraliënlaan, 
vlak naast het Nachtegalenpark. 
Het grootste gedeelte van de huizen was opgetrokken in hout en lag 
binnen een afstand van 585 meter van de vestingen. In oorlogstijd zou 
men deze huizen zo snel mogelijk moeten kunnen afbreken zodat er 
vanop de vesting een vrij zicht was op de aankomende vijand.
Rond 1928 verdween deze wijk nadat ze in 1911 onteigend werd. Toch
bleven nog enkele huisjes overeind tot in de jaren 1950 aan de 
vestingzijde van de Coremansstraat.

Wil je een kijkje nemen op de Berchemse “Buiten” in deze levendige 
volkswijk, bezoek dan onze fototentoonstelling over “De Leeuwerik” 
in ons Zoldermuseum Schaliënhoeve. 
U bent elke 2de en 4de zondag van harte welkom tussen 14 en 17 uur.

Zoldermuseum Schaliënhoeve - Rooiplein 6 - 2600 Berchem
(Domein Park-West - La Piazza - 1e verdieping)

Toegang: leden gratis | niet-leden € 1,00
groepsbezoek mogelijk

Info: 03 292 51 15 - 03 230 17 51
e-mail: museumbeheer@heemkundeberchem.be
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3. Publicaties

3.1. Liers Genootschap voor Geschiedenis
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, biografi e 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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3.2. Boek over Herselt en Ramsel tijdens
 de Eerste Werldoorlog

Op 25 november presenteerde de heer Jan Verlinden , voorzitter van de Erfgoedcel
Herselt het nieuwe boek van Karel Eyckmans. De titel ervan luidt 
HERSELT EN RAMSEL tijdens de EERSTE WERELDOORLOG.

Het is te verkrijgen op het gemeentehuis van Herselt.

3.3. De kring “Vrienden van het Museum -
 uit Laakdal

De kring “Vrienden van het Museum “ uit Laakdal , die ook het gekende 
klompenmuseum beheert , heeft weer aangesloten bij haar oude traditie Laakdalse jaarboeken 
uit te geven.
 
Het nieuwe boek : Jaarboek viii wordt voorgesteld door het Davidsfonds van Laakdal op 
3 december om 20u in zaal Druivenrank , Veerledorp.
 
In voorintekenprijs is het te verkrijgen aan 18 euro bij de “Vrienden van het Museum “ of via 
lenhthuis@Hotmail.com
 
Daarna is het te verkrijgen aan 20 euro. 
Het jaarboek wordt uitgegeven ter gelegenheid van 500 jaar Toren van Veerle ,
maar bevat historische artikels over de vier oude deelgemeenten  Eindhout , Varendonk , Veerle 
en Vorst.
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3.4. Vlimmeringen

Op 7 oktober werd het boek “Vlimmeren in een notendop . Goeden dag uit Vlimmeren” 
voorgesteld. 

Het is van de hand van onze commissaris Jan Oostvogels en bevat alle artikelen die hij in zijn 
lange carriere als heemkundige over zijn dorp Vlimmeren schreef.Het wordt uitgegeven onder 
de auspiciën van heemkundige kring De Vlierbes. 

Het is daar ook te verkrijgen.  
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4. Mededelingen van derden

4.1. Vrijwilligers
Nieuwe website die alle informatie bundelt over vrijwilligers en vrijwilligerswerk :
te vinden onder vlaanderenvrijwilligt.be
Dit is een mededeling van de Vlaamse Ouderenraad.


