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1. Heemmuseumkenteken 2012-2013-2014 
 

1.1. Heemmusea met kenteken periode 2012-2013-2014 
 
Deze musea dienen aanvraagdossier voor de periode 2 012-2013-
2014 voor te bereiden om het te kunnen indienen ten  laatste 
tegen 31/10/2011. 
Het betreft volgende musea : 
 

-  Molenijzer, Putte 
-  De Drie Rozen, ’s Gravenwezel 
-  De Pastorie, Edegem 
-  Zoersel 
-  Antwerpse Polder 
-  Molenmuseum – Sint-Amands 
-  Arendonk 
-  Beerse 
-  Turninum – Deurne 
-  Heist-op-den-Berg 
-  Lint 
-  Merksplas 

 
 

1.2. Hoe de aanvraag opstellen en indienen ? 
 
 
Heemmuseumkenteken periode 2012-2013-2014  

 

 

Hoe de aanvraag opstellen en indienen ? 

 

Om door Heemkunde Gouw Antwerpen het kenteken “Heemmuseum” toegekend te krijgen, dient dit 

heemmuseum aan criteria te voldoen. 

 

Toekenning kenteken heemmusea  

 

DOEL 

 

- de heemmusea van de Gouw evalueren op een aantal criteria; 

- een officieel kenteken toekennen; 

- toekenning geldt voor 3 jaar : 2012-2013-2014 

- een bepaalde vorm van subsidie koppelen aan de toekenning; 

 

CRITERIA 

 

1) verplichte criteria : dienen allen ingevuld te zijn 

2) optionele criteria : minimum 10 punten behalen 
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1) Verplichte criteria 

 

 

o het museum behandelt de geschiedenis van de bewoners en hun streek; 

o er is een visie/missie met bijhorend beleidsplan aanwezig; 

o het verrichten van onderzoek; 

o het uitstippelen van een verzamelbeleid; de procedures voor afstoting en uitwisseling vloeien 

hieruit voort. Heemkunde Gouw Antwerpen tracht kringen ervan te overtuigen zich te 

concentreren op het eigene van de streek (en af te stappen van het ‘alles verzamelen’); dit 

impliceert overleg en samenwerking tussen kringen. 

o Het is een actief museum, met wisselende tentoonstellingen; het presenteren van de vaste 

collectie gebeurt volgens een duidelijke verhaallijn, die actueel gehouden wordt; 

o Het museum promoot zijn werking bij het brede publiek en biedt zijn bezoekers inhoudelijke 

duiding via zaalteksten, een catalogus … onder ‘folder/publicatie’ wordt nl. zowel promotie 

als inhoudelijke duiding in het museum begrepen. 

o De verzameling is geïnventariseerd of men is er ernstig mee bezig; 

De collectie wordt op een verantwoorde manier bewaard; waar nodig wordt externe 

expertise ingeroepen; 

o Er is een minimale openingstijd van 100u/jaar 

o Educatief programma voor scholen; 

o Medewerking aan Heemkundedag; 

 

1) Optionele criteria  

 

 

o Museummedewerkers volgen cursussen om hun expertise te vergroten. 

Heemkunde Gouw Antwerpen signaleert cursussen aan haar leden via de Gouwtijdingen en 

stimuleert hen zo hun expertise uit te bouwen;  

o Didactisch verantwoord; 

o Programma voor publiekwerking en –werving aanwezig; 

o Medewerking aan Erfgoeddag (min. 2 keer in de laatste 3 jaar) 

o Medewerking aan Open Monumentendag (min. 2 keer in de laatste 3 jaar) 

 

 

PLANNING 

 

- Heemmusea kunnen een kenteken aanvragen tot 31/10/2011 door hun dossier op te sturen naar Jef 

Verckens, Van de Wervelaan 92/2, 2970 Schilde. 

- Onderzoek van de aanvragen voor 31/12/2011 

- “Erkenningen” worden meegedeeld op de Gouwdag 2012 

 

 

PROCEDURE 

 

1) Heemmusea laten hun aanvraag samengaan met een dossier samengesteld uit : 

 

- een kopie van de statuten (doel : geschiedenis van de bewoners en hun streek of soortgelijke); 

- overzicht van de thematentoonstellingen van het laatste jaar (jaren) of bewijzen dat er wisselende 

tentoonstellingen waren. Was dat niet het geval, dan hoeven ze mee te delen wat er in de nabije 

toekomst wel gepland is. 

- Een exemplaar van de folder/publicatie; 

- Gegevens over het inventariseren; 

- Een overzicht van alle openingsuren van het voorbije jaar. Is dat minder dan 100, wat eraan wordt 

gedaan om het aantal uren op te drijven. 

- Telefoonnummer en e-postadres van de verantwoordelijke van het museum 

Bewijsstukken voor de optionele 10 punten kunnen best ook meegestuurd worden. 

Hoe vollediger dit dossier, hoe vlotter de controle achteraf kan verlopen. 
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2) Twee leden van de werkgroep musea komen op een afgesproken moment op bezoek en gaan na of alles is 

zoals het werd voorgesteld in het dossier of om bijkomende toelichting te bekomen.  

Is alles in orde, dan is er geen probleem. 

Voldoen bepaalde punten niet, dan zijn er 2 mogelijkheden : 

 

- het kenteken wordt niet toegekend 

- het museum levert de nodige inspanning en haar vertegenwoordiger probeert een afspraak te maken 

voor een nieuw bezoek. 

 

3) Musea die niet kunnen akkoord gaan met de beslissing van de 2 gouwafgevaardigden kunnen beroep 

aantekenen bij de voorzitter van Heemkunde gouw Antwerpen. Binnen de 2 maanden zal een 

beroepscommissie zijn beslissing laten weten. 

 

 

COMMENTAAR EN TIPS 

 

- Dat het museum de geschiedenis van de bewoners en hun streek behandelt is wellicht al voor alle 

heemmusea het geval en staat als doel in de statuten. 

- Actief museum : bedoeling is over levende musea te beschikken. Wanneer in een museum al 10 jaar 

lang geen wijziging meer werd aangebracht, gaat het aantal bezoekers zienderogen achteruit. Wel kan 

het dat een stand die tot in de details verzorgd en afgewerkt is, 10 jaar ongewijzigd blijft staan. Maar 

er moeten geregeld andere zaken te zien zijn, zoals thematentoonstellingen. 

- Er zijn nog wel musea zonder folder of publicatie, maar door het nemen van enkele foto’s en wat 

commentaar erbij is een folder vlug gemaakt, zonder veel kosten. Meer professionele folders kunnen 

geld kosten, maar is niet echt nodig. Werd het museum niet voorgesteld in het Gouwtijdschrift ? Dat 

kan al een goede start zijn voor een folder, maar beperk het tekstgedeelte en vul aan met bijkomende 

foto’s. 

- Het inventariseren is voor elk museum een probleem, zeker wanneer het over massaal veel 

voorwerpen beschikt. Maar het is wel belangrijk dat er een inventaris bestaat, niet alleen voor de 

verzekering. Met dit criterium kan er een einde komen aan het blijven wachten tot er een gemakkelijk 

en goedkoop (gratis) inventarisprogramma op de markt komt dat alle mogelijkheden heeft wat betreft 

eigenschappen, trefwoorden, fotoverwerking, zoekwerk, … want dat bestaat toch niet. Belangrijk nu is 

dat je al hebt beslist met welk programma je zal werken.  Verwacht wordt wel dat je er de volgende 3 

jaar ernstig aan werkt, want bij de volgende aanvraag zal deze voorwaarde veel strenger worden 

opgevolgd (alles geïnventariseerd zal te hoog gegrepen zijn voor een museum met veel voorwerpen, 

maar dan kan de voorwaarde misschien zijn : indien niet alles werd geïnventariseerd, dan toch 

minstens 500 van de 1000 voorwerpen, b.v. 

- Het minimum van 100 openingsuren : daarin mogen ook gerekend worden : openingen op 

Erfgoeddag, Open Monumentendag, Nacht van de Geschiedenis, Heemkundezondagen, 

groepsbezoeken gerekend aan 2 u. per groep. 

- Didactisch verantwoord : geen opstapeling van voorwerpen, maar er zit een verhaal in de opstelling 

van de voorwerpen, alles is gerangschikt volgens thema, beeldmateriaal versterkt de betekenis van 

het object, bijhorende tekst (kort) geeft toelichting … 

- Publiekswerking en –werving : mogelijkheden zijn via een mededelingenblad de leden op de hoogte 

brengen van openingsuren en tentoonstellingen, in de regionale pers geregeld een artikel laten 

verschijnen, via een webstek het museum promoten, info over tentoonstellingen op infoborden van 

de gemeente of een groot bord aan het museum, … 

- Educatief programma voor scholen : maak één of meer invulbladen voor de leerlingen van scholen 

(hou rekening met de leeftijd), waarbij de leerlingen de correcte van 3 mogelijkheden moeten 

aankruisen, in het museum op zoek moeten gaan naar afgebeelde voorwerpen, … 

- Visie/missie : waar wil het museum binnen 5 of 10 jaar staan, welke collecties kenmerkend voor de 

gemeente/streek worden verder uitgebouwd; (zie handleiding voor beleidsplan) 

- Afstotings- en uitwisselingsbeleid : afstotingsplan : welke voorwerpen zullen afgestoten worden ? 

Vanaf hoeveel dezelfde exemplaren, in slechte staat, niet thuishorend in de collectie, niet van de 

streek; uitwisselingsbeleid : overeenkomst met andere musea waarin staat welke voorwerpen die niet 

passen in uw verhaal aan hen worden geschonken en omgekeerd. Dergelijk beleid bevordert de 

samenwerking en komt alle musea ten goede. 

- Beleidsplan : op de Kwartierbijeenkomsten wordt dit besproken en wordt een handleiding tot 

opstellen van een beleidsplan ter beschikking gesteld. 
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Kandidaturen kunnen gericht worden tot Jozef Verckens, voorzitter Werkgroep Musea, Van de Wervelaan 

97/2, 2970 Schilde, jozef.verckens@ping.be; tegen ten laatste 31/10/2011. 

 

 

 
 
  

2012-2013-2014 
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Verplichte en aanvullende criteria voor heemmusea 

 

 

 

 

 

 

  Opmerkingen 

Het museum behandelt de bewoners en hun streek X   

Actief museum, met wisselende tentoonstelling X   

Medewerking Erfgoeddag  3 Min 1 keer in de laatste 3 jaar 

Didactisch verantwoord  5  

Programma voor publiekswerving en –werking beschikbaar  5  

Folder/publicatie van het museum X   

Educatief programma voor de scholen X  Werkgroep 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 X   

Minimale openingstijd van 1 dag/maand of 100 uur/jaar X  Inclusief de geleide bezoeken 

Medewerking aan Open Monumentendag  2 Min 1 keer in de laatste 3 jaar 

Medewerking aan Heemkundedag X   

 

 

 

Volgende heemmusea komen in aanmerking voor het voorleggen van dossier. 

 

Avra 

Awena 

Baarle-Hertog 

Balen 

Berchem 

Bonheiden – ’t Ordinaaltje 

Brasschaat 

Brecht 

Duffel 

Essen 

Kasterlee 

Klein-Brabant 

Kontich 

Laakdal 

Mol 

Pulderbos 

Rijkevorsel 

Ruisbroek – De Bres 

Sint-Katelijne-Waver 

Turnhout – Taxandria 

Willebroek – Sashuis 

Wilrijk 

Wommelgem 

Zoerselbos 
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2. Heemkunde Gouw Antwerpen lééft 
 

 

2.1. HK Amalia van Solms – Baarle-Hertog 
 
 
Juli 
03.             Open huis in het Heemhuis van 10.30 tot 12.30 uur.  
08.             Lokale Heemdag. Aanvang 11.30 uur vertrek vanaf de Loswal. 
09.             Deelname aan de Midzomernachtfair. 
14.            Avondwandeling. Vertrek om 19.00 uur vanaf het Heemhuis. 
  
Augustus 
04/05         Leden van Amalia kunnen deelnemen aan de Brabantse Heemdagen in Uden. 
06.             Fietstocht naar Castelre i.v.m. 125 jarig bestaan van de Handboogvereniging ‘Vrede en Eendracht’. Met 
handboogschieten en Castelsche maaltijd (eieren met hesp) bij café ‘In Holland’ van de familie Snoeijs. 
07.             Open huis in het Heemhuis van 10.30 tot 12.30 uur. 
13              Fietstocht naar Castelre i.v.m. 125 jarig bestaan van de Handboogvereniging ‘Vrede en Eendracht’. Met 
handboogschieten en Castelsche maaltijd (eieren met hesp) bij café ‘In Holland’ van de familie Snoeijs. 
20.             Bernardusvoetbedevaart naar Ulicoten in samenwerking met de heemkundekringen van Alphen en Chaam. 
Vertrek 17.30 uur vanaf het Heemhuis. 
27.             Heemreis naar Lier en Broechem. Stadswandeling, rondvaart en maaltijd in Lier. Bezoek aan de kerk van 
Broechem met een klein orgelconcert door Frank van Nimwegen. 
  
September 
04.             Open huis in het Heemhuis van 10.30 tot 12.30 uur met presentatie van de 25ste heemkalender.  
11.             Open Monumentendag met als thema ‘Conflict’. Het programma wordt nader ingevuld. 
  
Oktober 
02.             Open huis in het Heemhuis van 10.30 tot 12.30 uur.   
04.             Boschoven in de schijnwerper. Activiteit in de gerestaureerde schuur, Boschoven 6, mede i.v.m. het 375 jarig 
bestaan van de hoeve Boschoven 8. 
                  Aanvang 19.30 uur. 
22.             Lange herfstwandeling. Vertrek 09.00 uur vanaf het Heemhuis. 
  
November 
06.             Open huis in het Heemhuis van 10.30 tot 12.30 uur.   
15.             Presentatie van het toponiemenboek in de aula van het Cultureel Centrum; aanvang 19.30 uur. 
22.             Aanbieding van de ‘Roggerentjes 2011’ aan het gemeentebestuur van Baarle-Nassau. Het thema is biodiversiteit. 
  
December 
04.              Open huis in het Heemhuis van 10.30 tot 12.30 uur.   
20.              Kerstviering om 19.30 uur in de aula van het Cultureel Centrum. 
27.              Winterwandeling. Vertrek 9.00 uur vanaf het Heemhuis. 
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2.2. HK Erfgoed Balen - Balen 
 

 

SEPTEMBER 

Zondag 4 september: 9de Ambachten- en hobbymarkt 

Locatie: In en rond 'De Kruierie' en aanpalende straten, van 10u00 tot 18u00. 

Donderdag 15 september: Paleografie 

De paleografieavonden gaan telkens door op de 3de donderdag van de maand in het Oud Gemeentehuis van 

19u30 tot 21u30. 

  

OKTOBER 

Zaterdag 8 oktober: Erfgoedfietstocht Balen (met gids) 

Locatie: Samenkomst aan het Oud Gemeenthuis om 14u00 stipt 

Deelname: gratis 

Dinsdag 4 oktober: Praatcafé thema 'Verhalen rond WO1' 

Locatie: Oud Gemeentehuis, van 19u00 tot 22u00. 

Donderdag 20 oktober: Paleografie 

De paleografieavonden gaan telkens door op de 3de donderdag van de maand in het Oud Gemeentehuis van 

19u30 tot 21u30. 

  

NOVEMBER 

Dinsdag 8 november: Praatcafé thema 'Wintergroenten van vroeger' 

Locatie: Oud Gemeentehuis, van 19u00 tot 22u00. 

Donderdag 17 november: Paleografie 

De paleografieavonden gaan telkens door op de 3de donderdag van de maand in het Oud Gemeentehuis van 

19u30 tot 21u30. 

  

DECEMBER 

Zaterdag 3 december: Filmavond 

Locatie: Oud Gemeentehuis, van 19u00 tot 22u00. 

Deelname: gratis 

Dinsdag 13 december: Praatcafé thema 'Nieuwjaarswensen' 

Locatie: Oud Gemeentehuis, van 19u00 tot 22u00. 

Donderdag 15 december: Paleografie 

De paleografieavonden gaan telkens door op de 3de donderdag van de maand in het Oud Gemeentehuis van 

19u30 tot 21u30. 
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2.3. HK De Vlierbes - Beerse 
 

 

Augustus 2011 

7 museum en koetshuis open (14.00 – 17.00) 

22 bestuursvergadering (19.30 – 22.30) 

September 2011 

4 museum en koetshuis open (14.00 – 17.00) 

6 werkgroep paleografie (20.00 – 22.00) 

12 openarchiefavond (19.00 – 22.00) 

14 openarchiefmiddag (14.00 – 17.00) 

19 werkgroep boekbinderij (14.00 – 16.00) 

26 bestuursvergadering (19.30 – 22.30) 

Oktober 2011 

2 museum en koetshuis open (14.00 – 17.00) 

4 werkgroep paleografie (20.00 – 22.00) 

8 tentoonstelling en presentatie jaarboek 2011 (middag) 

9 tentoonstelling en presentatie jaarboek 2011 (hele dag) 

10 openarchiefavond (19.00 – 22.00) 

11 jaarboek 2011 bedeling 

12 openarchiefmiddag (14.00 – 17.00) 

17 werkgroep boekbinderij (14.00 – 16.00) 

24 bestuursvergadering (19.30 – 22.30) 

November 2011 

5 Sint-Hubertusmis (Kerk Den Hout, 18.00 – 19.00) 

6 museum en koetshuis open (14.00 – 17.00) 

9 openarchiefmiddag (14.00 – 17.00) 

14 openarchiefavond (19.00 – 22.00) 

21 werkgroep boekbinderij (14.00 – 16.00) 

28 bestuursvergadering (19.30 – 22.30) 

December 2011 

4 museum en koetshuis open (14.00 – 17.00) 
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6 werkgroep paleografie (20.00 – 22.00) 

12 openarchiefavond (19.00 – 22.00) 

14 openarchiefmiddag (14.00 – 17.00) 

19 werkgroep boekbinderij (14.00 – 16.00) 

19 bestuursvergadering (19.30 – 22.30) 

31 Peperkoek en Borrels, centra Beerse en Vlimmeren (voormiddag) 

 

 

 

 

  



 11

2.4. HK Turninum - Deurne 
 

Het Volksmuseum is elke zaterdag en zondag geopend van 
14u00 tot 17u00. Uitzonderingen hierop worden hieronder 
expliciet vermeld. 
Elke dinsdag en donderdag kan u terecht bij ons documentatiecentrum voor al uw vragen. 

Voor de zekerheid kan u best een afspraak maken met Ludo Peeters. 

Het Volksmuseum neemt ook deel aan volgende bijzondere activiteiten: 

3 en 4 september 2011: Deurnroosje 

11 september 2011: Open Monumentendag 

5 - 11 december 2011: Wintervuur 

Turninum Volksmuseum Deurne werkt voor deze activiteiten nauw samen met de Cultuurraad 

Deurne, het Cultureel Centrum Deurne en MAS-erfgoedcel Antwerpen. 

 

 

 

 

 

2.5. HK Duffel 
 

Werkgroep paleografie 

Studie van oud schrift 

maandagavond in het gemeentearchief 

Gemeentestraat 21 

Werkgroep genealogie 

Stamboomonderzoek en opzoekingen van stambomen 

Marc Sijmons 

info@heemkring.be 

Werkgroep fotoarchief 

verzamelen en catalogeren van oude foto's. 

Danny Couwels 

Gemeentearchief 

foto@heemkring.be 

Allerlei 

De heemkring is actief in museum Het Gasthuis, de Open Monumentendag en Erfgoeddag en in de 

stuurgroep van Cinema Plaza. 
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2.6. HK Die Swane – Heist op den Berg 
 

Evolutie in de ordehandhaving 

met o.a. een schitterende collectie historische politie-uniformen 

Vanaf 5 juni tot begin september, elke zondag van 14 tot 18u in het 

heemkundig museum 

Toegang gratis 

 

 

 

2.7. HK Hobonia - Hoogboom 
 

 

Mogen we even uw aandacht voor een speciale actie die wij momenteel voeren. 

Wij bieden u de volledige 11-delige reeks “Van Kasteel naar Kasteel” door kasteel-o-loog 

Paul Arren, niet voor de normale prijs van € 495, maar uitzonderlijk voor 

€ 299 

 

“Van Kasteel naar Kasteel” is een werk over Belgische kastelen dat zeer gegeerd is omwille 

van de deskundige inhoud en de zeer verzorgde presentatie. 

Het is daarom meer dan zomaar een “kijkboek”. 

 

In de 11 delen worden maar liefst 480 Belgische kastelen beschreven, waarvan 65 % in 

Vlaanderen en 35 % in Wallonië. 

 

Elk deel bevat : ongeveer 320 blz. op mat maco, din A4 formaat. 

  



 

 

2.8. HK Hoghescote 
 

 

‘t Bruggeske voortaan online
 

Heemkring Hoghescote heeft resoluut gekozen voor de digitalisering en publicatie via het internet. U kan 
daarom ‘t Bruggeske vanaf december 1999 tot en met einde 2005 bekijken en downloaden, zelfs in kleur. 
Oudere nummers hebben wij momenteel nog niet in elektronische vorm. Hieraan wordt nog gewerkt.
 
Tegelijk werken wij aan een uitgebreide inhoudslijst van alle Bruggeskes, vanaf de oorsprong in 1969. Dit 
mag zeker nog dit jaar verwacht worden.
 
Andere inspanningen zijn het opmaken van digitale bestanden van doopregisters, overlijdensregisters, 
enzomeer, die nu reeds digitaal consulteerbaar zijn in ons lokaal. Ook de gemeente Kapellen werkt hard 
aan digitalisering, en wij zijn in gesprek met hen om toegang te hebben tot de gege
zover toelaatbaar, rekening houdende met de privacy wetgeving).
 
Nog iets over het HOE. De oudere nummers bestonden in Word
de nieuwste versie. Tegelijk worden ze nu bewaard in het standaard
teksten), en omgezet in pdf met behulp van NeoOffice (variant van Open Office).
 
Wij maken gebruik van de diensten van ISSUU, een gratis website waar tijdschriften kunnen geconsulteerd 
worden. Die laat allerlei fraaie mogelijkheden toe, zoals doorbladeren. Ga maar eens kijken op
http://issuu.com/heemkring-hoghescote
 
Een permanente verwijzing naar deze website staat op onze p
 
Graag hoor ik iets terug van uw ervaringen en bevindingen.
Hartelijk dank, André De Vleeschouwer.
  

Hoghescote - Kapellen 

 

‘t Bruggeske voortaan online 

Heemkring Hoghescote heeft resoluut gekozen voor de digitalisering en publicatie via het internet. U kan 
daarom ‘t Bruggeske vanaf december 1999 tot en met einde 2005 bekijken en downloaden, zelfs in kleur. 

ben wij momenteel nog niet in elektronische vorm. Hieraan wordt nog gewerkt.

Tegelijk werken wij aan een uitgebreide inhoudslijst van alle Bruggeskes, vanaf de oorsprong in 1969. Dit 
mag zeker nog dit jaar verwacht worden. 

maken van digitale bestanden van doopregisters, overlijdensregisters, 
enzomeer, die nu reeds digitaal consulteerbaar zijn in ons lokaal. Ook de gemeente Kapellen werkt hard 
aan digitalisering, en wij zijn in gesprek met hen om toegang te hebben tot de gegevens (weliswaar voor 
zover toelaatbaar, rekening houdende met de privacy wetgeving). 

Nog iets over het HOE. De oudere nummers bestonden in Word-formaat, en deze zijn opgewaardeerd naar 
de nieuwste versie. Tegelijk worden ze nu bewaard in het standaard-formaat .odt (officiële standaard voor 
teksten), en omgezet in pdf met behulp van NeoOffice (variant van Open Office). 

Wij maken gebruik van de diensten van ISSUU, een gratis website waar tijdschriften kunnen geconsulteerd 
mogelijkheden toe, zoals doorbladeren. Ga maar eens kijken op

hoghescote 

Een permanente verwijzing naar deze website staat op onze pagina Publicaties. 

Graag hoor ik iets terug van uw ervaringen en bevindingen. 
Hartelijk dank, André De Vleeschouwer. 
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Heemkring Hoghescote heeft resoluut gekozen voor de digitalisering en publicatie via het internet. U kan 
daarom ‘t Bruggeske vanaf december 1999 tot en met einde 2005 bekijken en downloaden, zelfs in kleur. 

ben wij momenteel nog niet in elektronische vorm. Hieraan wordt nog gewerkt. 

Tegelijk werken wij aan een uitgebreide inhoudslijst van alle Bruggeskes, vanaf de oorsprong in 1969. Dit 

maken van digitale bestanden van doopregisters, overlijdensregisters, 
enzomeer, die nu reeds digitaal consulteerbaar zijn in ons lokaal. Ook de gemeente Kapellen werkt hard 

vens (weliswaar voor 

formaat, en deze zijn opgewaardeerd naar 
maat .odt (officiële standaard voor 

Wij maken gebruik van de diensten van ISSUU, een gratis website waar tijdschriften kunnen geconsulteerd 
mogelijkheden toe, zoals doorbladeren. Ga maar eens kijken op  
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2.9. HK Laakdalse Werkgroep Geschiedenis en 

Heemkunde - Laakdal 
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2.10. HK Eugeen Goeyvaerts - Lint 
 
BOEK OVER DE LINTSE SPOORWEGGESCHIEDENIS >>> 

VOLG EEN WORKSHOP OVER KRUIDENBEREIDINGEN >>> 
Thema's: Kruidenkunde uit de oudste kloosters / Bloemen in zalven en cosmetica / Kuren en lichaamsreiniging met 
planten / Eten uit de natuur / Bloemengebruik in de keuken / Samenstellen van specerijmengelingen 

ONZE VOLGENDE OPENDEURDAGEN: 
Bezoek onze heemmusea 'Den Aker', 'De Roskam' en 'De Ploeg', en onze heem- en kruidentuin, in de Oranjerie in het 
Gemeentepark van Lint, op: 
- zondag 12 juni 2011 
- zondag 10 juli 2011 
- zondag 14 augustus 2011 
- zondag 11 september 2011 
- zondag 9 oktober 2011 

Onze gidsen staan u te woord in de musea en op de tentoonstellingen. 

Telkens van 14u tot 19u, tenzij anders vermeld - INKOM GRATIS ! 

 

2.11. HK Mechelse Vereniging voor Stadsarcheologie 
 
 

Publicatie van Opgetekend 
Verleden 5, 
Het vijfde Jaarboek van de 
MVSA 
 

Op woensdag 29 april is “Opgetekend Verleden 5” officieel 
voorgesteld. Zoals de voorgaande vier (jaar)boeken is er ook nu 
gedacht aan afwisseling, waarbij geschiedenis en archeologie hand 
in hand gaan. Verschil is wel dat de uitgave nu volledig in kleur is 
uitgegeven. 

Een belangrijk deel in ‘Opgetekend Verleden’ gaat over het 
(bouw)archeologisch onderzoek in en rond het Hooghuis in Sint-
Katelijne-Waver, uitgevoerd door de vereniging in 2005. Aan de 
hand van een selectie van vondsten wordt een beeld geschetst van 
het leven in en rond deze boerderij. 

Daarnaast is er een belangrijke bijdrage over het historisch en 
archeologisch onderzoek in de Olivetenstraat te Mechelen. Hierbij ligt vooral de nadruk op enkele kleine 
metalen voorwerpen evenals opmerkelijke glasvondsten. 

Tenslotte zijn er verschillende bijdragen over de werkzaamheden in en rond de ruïne van het 
abdissenkwartier/kasteeltje van abdij Roosendael in Sint-Katelijne-Waver. Zo is er het onderzoek naar ‘zuster 
Tackx’ wiens grafsteentje werd herwerkt in de vloer van de kelderverdieping in het voormalige kasteeltje. Ook is 
er een verhelderend artikel over de watermolen van de abdij. Tenslotte komen de aardewerkvondsten aan bod, 
gevonden in en rond de eetkamer van het door een bom verwoeste kasteeltje. 

 

Opgetekend Verleden 5, in vierkleurendruk, zal 23 € kosten en verschijnen in het najaar. Het boek zal 
verkrijgbaar zijn bij de MVSA vzw, en bij boekhandels "Forum" en "Salvator" of via www.halos.nl. 
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Da was gepasseirde 

zondag van alles te 

zeen in Mèchele. Oupe 

monnemente, awel ja, 

daa kunde dus binnen 

he! Zoewel langst de 

Vaat as oep nen boet 

oep de Vaat koste oep 

.bezeuk gaan. En 

ondertusse weite ze in 

Mèchele oek wee da 

den aogenèr is van de 

vreugeren aozerwinkel 

oep de Lein. 

Ammegodzjuseke, 

assek daa an trug 

paos, dan zeen ekik die vent me zaone keel en zaon ien oeg nog altèd achter den toeg staan! Mar 't bezonderste 

was faotelèk in 't Pjeirestreutzje. Da hemme ze e'sentroem gemokt veu alles wa da van vreuger jaare nog onder 

de grond zit. Langk geleije was da streutzje ni mier as e'gangske da van de Viemèt na de Heirgrècht leep. Zjust 

bried genoeg veu e' pjeid dus. Vandaag, zjust bried genoeg veu een twiepjédzje. Ma toch een gekende siraat, 

zenne. Want de Sintjanssschool ôôt de Koejjstrèt, dee kwam daa oat en oep den ouverkant lage de Savverjaane. 

Da's ne .kie ôôtgebrand en darnaa kwamen er appartemente in de pleuts. Ma davuire kende ghiel Mechele de 

Savverjaane waa da altaod eet te doon was van mé den boug scheete, of een biljarreke steike of zellefs komeide 

speile. Ma 't streutzje onderkwam mé den taod. Den ieste die er zaon hanne ôôt de maaove stak, was Jan Roes 

van ’t Begaonhof. Die kocht er da klaon hôôzeke oep den hoek en begost het zellef te réstoreire. Later kocht De 

Ceuninck van de lavabou's er oek e' stuk of teen en réstoreirde dee oek. Dien is nog altèd beizeg. Zoe zeede ma, 

me een bekke seffes gaget oek verôôt en oep den deur is ghiel ons stad trug prouper en schoen en goo veu in te 

woene ! 

 

Amai begot, hoo da ne mens z'n aoge soems toch kan troempe¬re! lk schreif vieteen dage ge¬leije eet ouver 't 

Pjerestreutzjein Mèchele en al wa da'k beschreef zoe gelak het schouleke ôôt de Koejstrèt of 't gebao van de 

Sussen of 't hoekhôôzeke da nog dui Jan Roes gerenoveird weer, da staa gedoemme allemal in de Bèrregstraat 

en da's e'steuzzeke vèdder! 

't Was persees assof da 'k e' krolleke aan had dien dag ... 

Al goo da de leizers van 'Oepsinjorreke' een bekke attense doon en me late weite hemme da 'k den bal er gin 

klaon bekke neuffest geslagen hem. Het Pjeirestreutzje in Mèchele lei zjust verbao 't Colleizje oep de Vie¬met en 

da wegske leit er al ghiel 'langk. Zeikerst al van vui 1500, want toon was er oek 

al spraak van. Ma in dien taod was 't nog. gin echte straat. 't Was ieder' e 

'plèntzje tusse de Viemèt en de Heirgrècht waa da allemal haote pjeirestalle 

stonne. De Vie¬mèt hiette toon nog Pjeiremèt en de boore -dee e 'pjeid oep de 

mèt gekocht hadde, heurde dan ne stal veu de. rest van den dag en ginge 

swenst pinte drinke tot ze mé uile pjeid nar hôôs gingen. 
 
Later zén ze oep de Pjeiremèt mier koeje en vèrrekes gan verkoepe en oep de 
pleuts van de stalle weere hôôzekes gezet. 
De Pjeiremèt emme ze dan later de Viemèt genoemd, ma de naam van 't 
Pjeirestreutzje is gebleive. 
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(De Streekkrant 25 september 2008) 

Opmerking: ook hier heeft de schrijver het mis. Het Paardenstraatje heeft allicht nooit paardenstallen gehad. De 
oudste sporen die werden aangetroffen dateren uit de 14de eeuw en zijn toe te schrijven aan woningen. Ook 
zijn er geen archiefgegevens bekend waarin gesproken wordt van stallingen. De naam ‘Paardenstraatje’ 
verwijst – net als de nabijgelegen ‘Varkensstraat’ naar de activiteiten op de Veemarkt. 

 

 

2.12. HK Merksem 
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2.13. HK De Brakken - Oelegem 
 
 

Activiteit 
Molenzondag 

Waar? Stenen Molen Oelegem 

Wanneer? 31/7/2011 van 14u00 tot 17u00 

Prijs? Gratis 

Onder begeleiding van onze molenaars kunt u de molen bezoeken. 
 
 

Activiteit 
Molenzondag 

Waar? Stenen Molen Oelegem 

Wanneer? 28/8/2011 van 14u00 tot 17u00 

Prijs? Gratis 

Onder begeleiding van onze molenaars kunt u de molen bezoeken. 
 
 
 
 
 

2.14. HK De Linde - Olen 
 
 

augustus   
zondag 7 34ste Heemfeest 

 

  

 

De parochieregisters en de registers van de Burgerlijke Stand van Olen werden op computer opgeslagen door 
de Werkgroep Genealogie Olen (Haza-Data werkgroep). 
De ingevoerde gegevens kunnen worden geraadpleegd in onze lokalen (voormalige pastorie, Lichtaartseweg 
200, 2250 Sint-Jozef-Olen): 

• elke woensdag van 14.00 u tot 16.30 u 
• elke eerste donderdag van de maand van 18.00 u tot 20.00 u 
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2.15. Davidsfonds – O.L.V.-Waver 
 
 

In de kijker 

Terugblik 90 jaar Davidsfonds O.-L.-V.-Waver  

Open monumentendag 12/09/10 

Festival van Vlaanderen in het Oratorium 

Een boek over de missionarissen van Waver  

 
 
 

2.16. HK Zeven Neten - Retie 
 
Zondag 10 juli 2011 

 
Medewerking van ‘Zeven Neten’ aan project ‘Het kanon van Dessel’. 

Die zondag zal de VVV namens het Retiese gemeentebestuur aan het gemeentebestuur van 

Dessel een kanon overhandigen dat in 1886 ontleend werd door de gemeente Retie ter 

gelegenheid van de komst van aartsbisschop Goossens om de kinderen van Retie, 

Schoonbroek en Dessel het heilig Vormsel toe te dienen. Het geleende kanon ‘ontplofte’ bij 

de plechtigheid. 

Retie beloofde toen aan Dessel een nieuw kanon. 

Nu, 125 jaar, later zal die schenking gebeuren op de grens met Dessel op de parking van 

het tuincentrum Daems. 

In het volgende nummer (juni) bezorgen wij u meer informatie over deze gebeurtenis en 

over de geschiedenis van het kanon. 

 
 
Zondag 4 september 2011 

 
Natuurhistorische wandeling i.s.m. de natuurvereniging Den Bunt o.l.v. natuurgids Danny 

Van der Veken. 

Samenkomst: Brug 2 om 9 uur; einde wandeling rond 12 uur. 

 
 
Zaterdag 15 en zondag 16 oktober 2011 

 
Medewerking van ‘Zeven Neten’ aan de tentoonstelling van de duivenbond ‘Moed en Hoop’ 

ter gelegenheid van hun 125-jarig jubileum. 

Locatie: Den Bempd. 

Openingsuren: 10 tot 12 en 14 tot 17 uur. 

Gratis toegang. 
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Meer dan honderd jaar geleden had Dessel een eigen kanon. 

Niet om het grondgebied en het vege lijf van de inwoners te verdedigen, maar wel om bij feesten 

en plechtigheden vreugdeschoten te lossen. 

Het kanon was in 1865 gemaakt door de smid Antoon Verdonck (1803-1874), die aan de 

Hamerplaats tussen de Kwademeer en de Hofstraat woonde. 

De Hamerplaats - een officiële naam tussen 1891 en 1930 - zou zijn naam te danken hebben aan 

het feit dat er twee smeden en een wagenmaker woonden. 

Naast Antoon Verdonck, die in officiële documenten 'meestersmid en meesterwagenmaker' 

genoemd werd, woonde er ook nog Jozef Verhaert, 'meestersmid'. 

 

In 1865 werd kunstschilder Karel Ooms op twintigjarige leeftijd laureaat aan de Koninklijke 

Academie van Antwerpen. 

Deze gebeurtenis ging in Dessel niet onopgemerkt voorbij. 

Het hele dorp stond in rep en roer. 

Dessel zou zijn zoon een onvergetelijke thuiskomst bezorgen. 

Iedereen schoot in actie om het dorp te versieren voor de plechtige ontvangst van de jonge veel 

belovende schilder, op donderdag 11 mei 1865. 

Laurent Bongaerts schreef over deze heugelijke dag een Verslag der feesten van Desschel gegeven 

bij de bekrooning des Heer en Karel Ooms, in het vak der schilderkunst bij de Koninklijke Academie 

te Antwerpen. 

Hierin lezen we hoe het kanon van Dessel geboren werd: 

"Antoon Verdonck, de smid werkte zijn vernuft uit op een kanon, dat Karels zegepraal op den adem 

van den wind uren en uren ver zou wegdragen. 

De vlijtige man werd helaas bij zijne eerste proefneming bedrogen, want na de ontploffing was het 

kanon als bij tooverslag weggevoerd zonder dat er nog een enkel stuk van te vinden was. 

Waar was het gebleven?.. 

Men wist het niet dan den volgenden dag, wanneer de eene langs hier, de andere langs daar met 

gebrokene ijzerstukken kwam aandragen. 

Het was waarlijk eene pijnlijke zaak voor den smid : zou hij den moed laten zinken? Neen. 

Hij meent een nieuw middel gevonden te hebben, en waarlijk het tweede kanon beantwoordt beter 

aan zijn verlangen dan het voorgaande. 

Tweemaal had de grond gedreund onder deszelfs donderende scheuten, en nog altijd bleef het 

nieuwe veldstuk ongeschonden. 

 

Hoerah! Bravo! 

Ditmaal eene volle lading klonk het uit den talrijken groep der belanghebbende aanschouwers. 

Zoo gezegd, zoo gedaan. 

Men deed zeven oneen poeder in de bus, en... paf, daar bezwijkt het nieuwe meesterstuk weer 

onder zijne krachten. 

Antoon was door deze pletterende tegenkanting als teneer geslagen: wat moest hij doen? 

Weder rijst eene heldere straal van hoop in zijnen donkeren geest op: aan de vaart had hij vroeger 

een colossale ijzeren bus gezien, waar vroeger de brug op gedraaid had. 

Dit zwaar stuk zou gewis aan de krachten van het poeder weerstaan, en daar en boven, op eenige 

uren was dezelve in een kanon herschapen. 

Dergelijke gedachten vlogen hem door het hoofd en reeds eene halve uur nadien lag de gewaande 

buis in zijne werkplaats. 

De laatste proefneming lukte volkomen: het nieuwe kanon deed den grond onder zijne slagen 

daveren, zonder dat het minste er aan gehinderd werd. 

Het monsterachtig schietgetuig werd op een open plein in gereedheid gebracht en de smid had 

zijne taak voleind en mocht met moed en gerustheid den plechtigen dag te gemoet zien." 
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En of het kanon werkte! 

Op 11 mei 1865 was heel Dessel vanaf 's morgens vroeg in de weer. 

De klokken werden geluid en het kanon werd in werking gezet: 

"Het veldstuk van den smid mocht in dit plechtig oogenblijk niet achteruit blijven en deed de 

glasramen onder zijne donderende slagen rammelen." 
Aan bijna elke woning in het centrum van het dorp hingen opschriften, gedichten en verzen ter ere 

van Karel Ooms. 

Zo ook bij de smid: 
"Hier zijn we nu aan de kanongieterij van Antoon Verdonck. 

Luistert: Wagemans en Toon de Smed / Sieren 't huis ook wonder net / Daarbij hoort men nog 

alom / 't Brommen van ons nieuw kanon." 

En brommen zou het kanon van Dessel nog jaren lang doen. 

Het werd voor de laatste keer gebruikt in Retie op donderdag 8 juli 1886 bij de ontvangst van Mgr 

Goossens, aartsbisschop van Mechelen. 

Die dag was de kerkleider naar Retie gekomen om de kinderen van Retie, Schoonbroek en Dessel 

het heilige vormsel toe te dienen. 

De monseigneur werd met de gepaste eer ontvangen en het hele dorp was in feeststemming: 
"Van 's morgens vroeg dreunde het kanon en kondigden de klokken het feest aan" (Gazet van 

Antwerpen, 10 juli 1886). 
Dat kanon bleek het kanon van Dessel te zijn, maar het zou hier ook zijn zwanenzang beleven. 

 

Een week later verscheen in de Gazet van Moll het volgende bericht: 
"Het vermaard kanon van Desschel dat de smid Toontje Verdonck (zalige gedachtenis) tijdens de 

feesten van den schilder Karel Ooms, 1865, met zoveel genie vervaardigde en hetwelk sinds dien 

tijd in meest alle Kempische feesten aanwezig was, om door zijn gedonder de vreugde wijd en zijd 

te verkondigen, heeft, eilaas! zijn laatsten dag beleefd... 

De Rethynaren, welke tijdens de plechtige inhaling van onzen hoogwaarden aartsbisschop het tuig 

in gebruik hadden, en waarschijnlijk - de kracht van het poeder niet genoegzaam kennende - 

staken er te veel op - en het kanon berstte van woede. 

' Sic transit gloria mundi.' 

Het nieuws heeft eene groote verslagenheid te Desschel teweeg gebracht, die echter min of meer 

gematigd werd, zoohaast zij vernamen dat de Rethynaars hun met een Kanon-Krupp in wisseling 

gingen vereeren." 

Na 21 jaren trouwe dienst gaf het kanon van Dessel de geest. 

Of die van Retie hun woord gehouden hebben, konden we niet achterhalen. 

Misschien moeten we hen daar nog eens aan herinneren! 
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2.17. HK ’t Ordinaaltje - Bonheiden 
 
23ste Internationale Kantmarkt van Bonheiden:  
De kantmarkt van Bonheiden gaat door op zondag 25 september 2011 van 10 tot 18 

uur in en op het domein "de Krankhoeve" te Bonheiden. Ook dan zijn er weer meer dan 

dertig standhouders en is er een speciale workshop voor de kinderen. De toegang is zoals 

steeds volledig gratis. 

De workshop voor de volwassenen gaat door op 26 en 27 september van 14 tot 21 uur. 
 

Aanvang werkjaar 2010/2011:  

Het nieuwe werkjaar vangt aan op woensdag 1 september 2010. 

Voor volwassenen zijn er kantzittingen kloskant op : 

•  woensdagvoormiddag van 09.30 uur tot 11.30 uur; 

•  woensdagnamiddag van 14 uur tot 16 uur; 

•  woensdagavond van 18.30 uur tot 20.30 uur. 
Naaldkant wordt gegeven op woensdag en donderdag en vangt aan op 1 september 

2010: 

•  woensdagvoormiddag van 09.30 uur tot 11.30 uur; 

•  woensdagnamiddag van 13.30 uur tot 15.30 uur; 

•  woensdagnamiddag van 15.45 uur tot 17.45 uur. 

•  donderdagochtend van 09.30 uur tot 11.30 uur. 
Cursussen Kloskant Jeugd worden woensdagnamiddag van 14 tot 16 uur gegeven. 

 

Over de exacte data van de kantzittingen is hier info beschikbaar. Voor verdere info kan 

u contact opnemen met het secretariaat.  

 

 

Instuif:  
De laatste woensdagnamiddag van augustus, 25 augustus 2010, organiseren wij om 14 

uur in de Krankhoeve de jaarlijkse instuif. Hier worden de activiteiten voor het komende 

werkjaar besproken en nieuwigheden aangebracht. Eveneens worden hier de concrete 

definitieve data voor de kantlessen vastgelegd. 
 

Jeugdstages voor kantklossen tijdens de vakantie:  
De eerste week van juli (van donderdag 04/07 tot en met woensdag 08/07/11) en 

de eerste week van augustus (maandag 01/08 tot en met vrijdag 05/08/11) , telkens 

van 10  tot 16 uur worden er op de werkdagen kantstages ingericht voor jongeren. 
 

Kantsprokkels:  
Kantsprokkels zijn gezellige en informele, bijeenkomsten waarbij gepraat wordt over 

kant. Tijdens deze samenkomsten kunnen tijdschriften en boeken geraadpleegd worden 

en kant-websites bezocht worden. Problemen bij het uitvoeren of ontwerpen worden 

besproken, maar er wordt geen les gegeven. Iedereen is welkom en de koffie staat 

steeds klaar. 

Deze kantsprokkels gaan door op de zaterdagen 16 oktober 2010, 29 januari, 26 

februari, 26 maart en 28 mei 2011, telkens van 14 tot 17 uur. 
 

Kerstmarkt Rijmenam:  
Ieder jaar wordt er in Rijmenam een kerstmarkt georganiseerd op Sint-Maartensberg. 

Ook 't Ordinaaltje zal hierop van de partij zijn. Deze kerstmarkt gaat dit jaar door op 11 

december 2010 vanaf 17 uur. 

 

Roefeldag:  
Ieder jaar doen wij mee met de roefeldag van Bonheiden. De kinderen kunnen dan leren 

kantklossen. Tijdens deze eerste kennismaking maken zij op een halve dag het 

roefelventje in kant! De volgende roefeldag gaat door op 25 juni 2011 
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Week van de smaak:  
De Week van de Smaak in Vlaanderen is een cultureel evenement dat zoveel mogelijk 

mensen wil samenbrengen rond smaak en eetcultuur. Deze week gaat door van 11 tot 21 

november. Het thema waarrond het die week zal draaien in 't Ordinaaltje is "Cluny". 

Meer uitleg kan u hier vinden.  

 

Weekend van de verenigingen:  
Tijdens dit weekend kunnen cultuur-, jeugd- en seniorenverenigingen hun werking en 

activiteitenaanbod van het seizoen 2010-2011 bekend maken. Ook ’t Ordinaaltje is hier 

van de partij met een eigen standje. Van 2 tot 3 september 2011 is dus iedereen welkom 

in het gemeenschapscentrum van “’t Blikveld”. De openingsuren van het ‘Weekend van 

de verenigingen’ zijn als volgt: 

• vrijdag 2 september van 19.30 tot 22 u. 
• officiële opening: vrijdag 2 september om 20.30u. 
• zaterdag 3 september van 13 tot 18 u. 

Uiteraard is de toegang tijdens het gehele weekend gratis.  
 

 

 

Voor alle verdere informatie betreffende deze activiteiten:  

Nieke Vermant:  tel/ fax:   015 331 335    

                                        e-mail:     nieke.vermant@pandora.be 
. 
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2.18. HK Kasterlee – Lichtaart – Tielen -  
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VOLGENDE KABOUTERDAG 

Zondag 11 september 2011 vanaf 10.30 uur. 

Kabouterdag: het evenement voor de ganse familie op Kabouterberg in Kasterlee. De kabouterkoning is jarig en jij 
kan er bij zijn! Kom genieten van leuke kaboutervertellingen, kinderanimatie, straatartiesten...  
 
Ouders en grootouders kunnen verpozen op het terras terwijl de kinderen klimmen, ravotten en spelen. In de 
feesttent is er muziek en ambiance voor de kinderen. 

  
 Kabouterberg 

    

  

Lang geleden vertelden de Kastelaars al verhalen en sagen over kabouters. Nu is 

kabouterberg op de Kempense Heuvelrug een uniek project voor kinderen van 3 tot 7 

jaar. Het is een bosrijke plek met zand en duinenruggen waar kinderen naar 
hartenlust kunnen klimmen, kruipen en in het zand spelen. 

De Kabouterberg is vrij toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang. 

  

De rubriek 'locatie' bevat een plannetje van de Kabouterberg. Onder de rubrieken 

'vertellingen', 'individuele bezoeken' en 'Kabouterdag' vind je nog meer informatie. 
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2.19. Vlaams Centrum voor Molinologie – Molenmuseum 

– Sint-Amands 
 
 
 
Tentoonstelling “Van molenmeester tot maalderijingenieur tot 21/8/2011” 
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3. Weetjes 
 
 

3.1. Engelse militair 
 
 
Deze Engelse militair is tijdens WO2 in België gestationeerd geweest, in de omgeving van 
Boom/Rumst/Mechelen. 
Kan iemand deze locatie herkennen en het juiste adres doorgeven… 
 
Met vriendelijke groeten 
Tanguy Legrand 
tanguy.legrand@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 32

 
 

3.2. Heemdag HK-Vlaanderen 
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