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1. Webstek Heemkunde Gouw Antwerpen 
 
Voorzitters, secretarissen, webmeesters : even uw (grote) aandacht. 
 
De webstek van Heemkunde Gouw Antwerpen wordt volledig vernieuwd. 
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. 
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Naam Heemkring : 
 
 

Stichtingjaar : 

 

Lidnummer : 

 

Zetel : 

 

Rekeningnummer : 

 

Web-stek : 

 

e-postadres : 

 

Jaar VZW : 

 

Periodiek : 

 

Lidgeld : 

 

Redactieadres : 

 

Redactietelefoon : 

 

Logo : (jpeg-file!!) 
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BESTUUR 

 

Voorzitter : 

 

Ondervoorzitter : 

 

Secretaris : 

 

Penningmeester : 

 

Conservator : 

 

Archivaris : 

 

Bestuursleden : 
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Naam Museum : 

 

 

Lidnummer : 

 

Zetel : 

 

Web-stek : 

 

e-postadres : 

 

Periodiek : 

 

Redactieadres : 

 

Redactietelefoon : 

 

Openingsuren : 

 

Extra info : 
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Naam Documentatiecentrum : 

 

 

Lidnummer : 

 

Zetel : 

 

Web-stek : 

 

e-postadres : 

 

Periodiek : 

 

Redactieadres : 

 

Redactietelefoon : 

 

Openingsuren : 

 

Extra info : 
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Voorstel vernieuwing  : Webstek www.heemkunde-gouwantwerpen.be 
 
 

 
 

 
 

Koepelvereniging voor heem-, geschied- en oudheidkundige kringen in de 
provincie Antwerpen  

 
 

� Startpagina : zal volledig vernieuwd/gemoderniseerd worden : uiteraard blijft het logo 
van Heemkunde Gouw Antwerpen behouden. 

  



 

Als men doorklikt , komt men op de 2
� Deze pagina wordt ook helemaal vernieuwd, alle pagina
� Alle pagina’s worden dynamisch

secretariaat volledig zelf worden beheerd.
� Inclusief de pagina’s  ‘HOME’ 
� De banner : nu een tekening, wordt vervangen door foto’s di

of minuten, dit kan men zelf instellen, verspringen. De foto’s die gebruikt worden 
kunnen ook volledig worden zelf beheerd door het secretariaat van de Gouw. Zo 
kunnen er bv.  Bij bepaalde gelegenheden , zoals er zijn de heemkundezo
foto’s  worden getoond i.v.m. hiermee, of wanneer het colloquium plaatsvindt, kunnen 
er dan bv weer foto’s over dit onderwerp worden getoond.

� Op alle pagina’s zullen er trouwens foto’s kunnen worden toegevoegd.

 
 
 

 

 

 

 

 

  Organisatie   

  

Wat is Heemkunde Gouw Antwerpen ?

De koepelvereniging die als opdracht heeft de 
uit de provincie Antwerpen, die zich toeleggen op het bewaren, bestuderen, bekendmaken en doen 
waarderen van materieel en niet materieel patrimonium
volkskunde - en dit in de breedste zin van het begrip.

Hoe verwezenlijkt ze die opdracht ?

Door: 

• Het verlenen van logistieke steun aan de aangesloten leden 
• Organisatie van de jaarlijkse Gouwdag 
• Uitgifte van een 3 maandelijks 
• Inrichten van sessies ter ondersteuning van de werking van de leden 
• Uitgifte van de maandelijkse 
• Organiseren van rechtstreekse ontmoetingen van de kringen onde
• Totstandbrengen van netwerken en samenwerkingsverbanden van aangesloten kringen, ter 

bevordering van wetenschappelijk onderzoek

Als men doorklikt , komt men op de 2de pagina : 
Deze pagina wordt ook helemaal vernieuwd, alle pagina’s trouwens.

dynamisch en niet meer statisch, en kunnen door het 
secretariaat volledig zelf worden beheerd. 
Inclusief de pagina’s  ‘HOME’ – ‘Over HGA’  - ‘Bestuur’ – ‘Contact’
De banner : nu een tekening, wordt vervangen door foto’s die om de zoveel seconden 
of minuten, dit kan men zelf instellen, verspringen. De foto’s die gebruikt worden 
kunnen ook volledig worden zelf beheerd door het secretariaat van de Gouw. Zo 
kunnen er bv.  Bij bepaalde gelegenheden , zoals er zijn de heemkundezo
foto’s  worden getoond i.v.m. hiermee, of wanneer het colloquium plaatsvindt, kunnen 
er dan bv weer foto’s over dit onderwerp worden getoond. 
Op alle pagina’s zullen er trouwens foto’s kunnen worden toegevoegd.

 

  

Wat is Heemkunde Gouw Antwerpen ? 

De koepelvereniging die als opdracht heeft de werking te bevorderen van de aangesloten verenigingen
uit de provincie Antwerpen, die zich toeleggen op het bewaren, bestuderen, bekendmaken en doen 

van materieel en niet materieel patrimonium - heemkunde, oudheidkunde, geschiedenis en 
en dit in de breedste zin van het begrip. 

Hoe verwezenlijkt ze die opdracht ? 

Het verlenen van logistieke steun aan de aangesloten leden  
satie van de jaarlijkse Gouwdag  

Uitgifte van een 3 maandelijks Gouwtijdschrift  
Inrichten van sessies ter ondersteuning van de werking van de leden  
Uitgifte van de maandelijkse Gouwtijdingen  
Organiseren van rechtstreekse ontmoetingen van de kringen onderling door Kwartierwerking 
Totstandbrengen van netwerken en samenwerkingsverbanden van aangesloten kringen, ter 
bevordering van wetenschappelijk onderzoek 
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’s trouwens. 
en niet meer statisch, en kunnen door het 

‘Contact’ 
e om de zoveel seconden 

of minuten, dit kan men zelf instellen, verspringen. De foto’s die gebruikt worden 
kunnen ook volledig worden zelf beheerd door het secretariaat van de Gouw. Zo 
kunnen er bv.  Bij bepaalde gelegenheden , zoals er zijn de heemkundezondagen, 
foto’s  worden getoond i.v.m. hiermee, of wanneer het colloquium plaatsvindt, kunnen 

Op alle pagina’s zullen er trouwens foto’s kunnen worden toegevoegd. 

 

 

  

aangesloten verenigingen 
uit de provincie Antwerpen, die zich toeleggen op het bewaren, bestuderen, bekendmaken en doen 

heemkunde, oudheidkunde, geschiedenis en 

rling door Kwartierwerking  
Totstandbrengen van netwerken en samenwerkingsverbanden van aangesloten kringen, ter 

  



 

Werkgroepen 

• Toponymie : R. Beyst  
• Kwartierwerking : R. Beyst 
• Activiteiten : J. Verckens  
• Redactie : H. Vermeir  
• Musea : J. Verckens  
• Netwerking en samenwerkingsverbanden : K. van den Bossche 
• Controle beleidsplan : H. Vermeir 
• Financiën : W. De Preter  

 

 

 
Organisatie Visie/Opdracht Wat is heemkunde?

Geografisch zoeken Zoek op criteria

Contact Info Contact Links 

  

Kwartierwerking : R. Beyst  

Netwerking en samenwerkingsverbanden : K. van den Bossche  
Controle beleidsplan : H. Vermeir  

Wat is heemkunde? 

Zoek op criteria Kwartieren Openingstijden musea  
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Als men doorklikt , op het VADEMECUM  
� Deze pagina wordt ook helemaal vernieuwd 
� Hier zal de geografische kaart nog te zien zijn, MAAR er wordt een ‘link’ gemaakt 

met GOOGLE MAPS om de aangesloten kringen, musea enz. direct te kunnen vinden 
op kaart. 

 
Praktisch 
Wat het inbrengen van de gegevens betreft :  wordt alles vereenvoudigd. 
Wanneer bv persoon A zich zowel in Heemkring A als in Heemkring B bevindt, en dan bv 
ook nog eens bij het bestuur, moet er momenteel, wanneer er een wijziging is voor deze 
persoon, op 4 verschillende plaatsen deze wijziging worden aangebracht. 
Dit wordt vanaf nu HELEMAAL vereenvoudigd. Men zal slechts maar op 1 plaats meer 
de wijzigingen dienen aan te brengen. Vervolgens worden AUTOMATISCH alle 
gegevens i.v.m. deze gewijzigde persoon op ALLE plaatsen waar nodig op de webstek 
gewijzigd. 
Al  deze gegevens zouden dan tevens kunnen gebruikt worden voor de werking van het 
secretariaat, en wordt er een link gemaakt naar het programma OUTLOOK. 
Er wordt tevens voorzien om : 
e-brieven te kunnen versturen : 
- Per kwartier 
- Per voorzitter 
- Per secretaris 
- Per heemkring 
- Enz enz… 

 
 
Het Gouwbestuur doet beroep op uw medewerking om zodoende de webstek tot een nog 
betrouwbaarder naslagwerk verder uit te bouwen. 
 
Dank voor de zorg die u aan dit verzoek zult wijden. 
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2. Heemkunde Gouw Antwerpen lééft 
 

 

2.1. HK Het Goor - Brecht 
 
 
Uitnodiging 
 
Van krachtige conflicten tot een prachtig praaltje : 500 jaar H. Man Jobkerk in woord en 
beeld. 
 
10 september om 10u30 
 
H. Man Jobkerk, Kerklei , 29600 Brecht 
 
Programma : 
10u30 Welkomstwoord door burgemeester Luc Aerts 
10u45 Inleidend woord door Jef Lowagie (Heemkring Het Goor) 
11u00 Opening tentoonstelling – Aansluitend receptie 
 
Uiteraard bent u ook welkom op de tentoonstelling op zaterdag 10 september van 15u tot 19u, 
op zondag 11 september van 11u30 tot 18u en maandag 12 september van 10u tot 16u. 
 

2.2. HK Het Molenijzer - Putte 
 
  



 

STAMBOMENDAG
 

Zondag 6 november ‘1
10u – 17u 
 

Archief en gemeentehuis

Gemeenteplein 1, Putte
 
 

Met medewerking van heemkundige en genealogische verenigingen.

 

 

Gratis toegang. 

Gezellige cafetaria 

 

Info: 015 76 78 88, cultuurdienst@putte.be  

  

 
STAMBOMENDAG 

november ‘11,  
 

Archief en gemeentehuis

Gemeenteplein 1, Putte

Met medewerking van heemkundige en genealogische verenigingen.

, cultuurdienst@putte.be   

VU : Chris Bosmans, schepen van cultuur, Gemeenteplein 1, 2580 Putte
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Archief en gemeentehuis 

Gemeenteplein 1, Putte 

Met medewerking van heemkundige en genealogische verenigingen. 

 
ris Bosmans, schepen van cultuur, Gemeenteplein 1, 2580 Putte 



 

De 4de stambomendag van de gemeente Putte gaa
(10u-17u) in de lokalen van de bib en het archief te Putte, Gemeenteplein 1.
Deelname is gratis. Alle standhouders krijgen drank
parking in het centrum van Putte. Ook tweedehands boekenverkoop is mogelijk.
Graag terugzenden voor 01/10/2011
 
 
Naam:  ………………………………………………..
Adres:  ………………………………………………..
Gemeente: ………………………………………………..
Telefoon: ………………………………
E-mail: ………………………………………………..
 
 
Schrijft in voor volgende vereniging:
…………………………………………………….…………………………………… 
Of stelt het stamboomonderzoek van de volgende familie(s) voor:   
…………………………………………………………………………………………
 
 
Gewenst materiaal (er wordt zoveel mog
- aantal tentoonstellingspanelen: … lopende meter
- aantal tafels: … lopende meter
- elektriciteitsaansluiting nodig?  Ja/neen
- ander materiaal nodig? …………………………
 
Omschrijving stand: 
- fotomateriaal:  ja/neen 
- tekstmateriaal: ja/neen 
- informatie via eigen computer: ja/neen
- verkoop publicaties: ja/neen
- tweedehands boekenverkoop: ja/neen
 
Aantal standhouders voor uw vereniging: ………….personen
 

cultuurbeleidscoördinator gemeente Putte

tel.: 015 
e-

  

Stambomendag
 

Inschrijvingsformulier
 

ag van de gemeente Putte gaat door op zondag 6 november 2011
17u) in de lokalen van de bib en het archief te Putte, Gemeenteplein 1.

Deelname is gratis. Alle standhouders krijgen drank en broodjes en er is voldoende 
parking in het centrum van Putte. Ook tweedehands boekenverkoop is mogelijk.

raag terugzenden voor 01/10/2011. 

……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 

Schrijft in voor volgende vereniging: 
…………………………………………………….…………………………………… 
Of stelt het stamboomonderzoek van de volgende familie(s) voor:   
…………………………………………………………………………………………

Gewenst materiaal (er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met uw wensen):
aantal tentoonstellingspanelen: … lopende meter 
aantal tafels: … lopende meter 
elektriciteitsaansluiting nodig?  Ja/neen 
ander materiaal nodig? ………………………… 

informatie via eigen computer: ja/neen 
verkoop publicaties: ja/neen 
tweedehands boekenverkoop: ja/neen 

Aantal standhouders voor uw vereniging: ………….personen 

Verdere info en inschrijvingen: 
Robby Goovaerts  

cultuurbeleidscoördinator gemeente Putte 
Gemeenteplein 1 

2580 Putte 
tel.: 015 76 78 88 --- fax.: 015 76 78 99 

-mail: robby.goovaerts@putte.be 
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Stambomendag 
 06/11/2011 

Inschrijvingsformulier  

t door op zondag 6 november 2011 
17u) in de lokalen van de bib en het archief te Putte, Gemeenteplein 1. 

en broodjes en er is voldoende 
parking in het centrum van Putte. Ook tweedehands boekenverkoop is mogelijk. 

…………………………………………………….……………………………………  

………………………………………………………………………………………… 

elijk rekening gehouden met uw wensen): 
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Ambachtendag bij Putse heemkring. 
 
Op zondag 14 augustus valt er weer heel wat te beleven bij de Putse heemkring en dit tijdens 
de jaarlijkse ambachtendag. 
 
Zo zorgen enkele creatieve dames - Tiny Clement, Anny Van Calster, Yvonne Verschoren en 
Roza De Meutter -  voor naaldkant, handgemaakte kaarten, kaarsen, bloempotten en 
struisvogeleieren. 
Een 8-tal leden van Kantclub Etterjefke uit Mechelen tonen onder leiding van hun voorzitster 
José Tonnoeyr hoe kloskant in zijn werk gaat. Terwijl enkele leden van de Lierse kantclub 
dan weer Lierse kant laten zien. 
 
De diamantbewerking wordt opnieuw tot leven gebracht door Johny Van Hoof, André 
Ceulemans en Eddy Dox: iedereen zal het verschil kunnen zien tussen diamant slijpen, 
snijden en zagen. 
Miel Frederickx en Flor Lambrechts draaien zelen en wie het wil kan er ééntje meekrijgen.  
 
Lucien Verschoren en Theo Vloeberghs steken enkele keren de oven aan voor vers gebakken 
brood.  Ook Willy Verschueren denkt aan de innerlijke mens met eigenbereide honing.   
 
Patrick Schoovaerts laat zien hoe men oude zetels opmaakt en Wilfried en Miek De Preter 
kammen wol. Emeric tot slot maakt gegraveerde tekeningen. 
 
Iedereen kan deze ambachten gratis komen ontdekken op het erf van heemmuseum Het 
Molenijzer op de Heuvel 41b te Putte en dit op zondag 8 augustus van 14u tot 20u. 
 
Verdere informatie is te bekomen bij Robby Goovaerts, 0494 51 56 31. 
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ersbericht  
 
Uitgave nieuw boek: “Putte in mozaïek” 
 
 
 
Karel Bogaerts heeft zich gedurende enkele jaren verdiept in het tekenen van het kadaster van 
Putte met behulp van het genaamde “Metingboeck” dat 300 jaar geleden werd samengesteld. 
Dit metingboek uit begin jaren 1700 bevat 120, ter plaatse en tijdens het opmeten, getekende 
ruwe schetsen en is, in feite, de voorbode van het eerste officieel kadaster uit 1826. Het 
weerspiegelt hoe de gemeente Putte er toen uitzag, zowel op agrarisch als op urbanistisch 
gebied. 
 
Het nieuwe boek “Putte in mozaïek” is als het ware een nieuwe uitgave van het 
“Metingboeck” en bevat niet enkel de erin getekende percelen landbouwgronden, heiden, 
weiden en plantsoenen  maar is bovendien rijk aan toponymie; ieder stuk land droeg een 
naam. Men kan zo ook kennis maken met de grootgrondbezitters, de gewone eigenaars, de 
pachters-landbouwers en de gewone huurders. Ook worden sommige huizen en hoeven met 
name genoemd.  
“Wie is wie en wat is wat?” beschrijft zowel enkele vooraanstaande personen alsook 
gebouwen en instellingen. Diegenen die belang stellen in hun voorouders komen aan hun 
trekken dankzij een alfabetische naamlijst met verwijzing naar de tekst. Maar wat van het 
grootste belang is, is de vraag waarom tot het opmeten van Putte werd overgegaan; een werk 
dat 5 jaar in beslag nam - even lang als aan het tot stand brengen van onderhavig werk. Door 
dit boek krijgt men een zo getrouw mogelijk beeld van Putte bij het begin van de 18de eeuw. 
 
Het boek stelt zich voor in kleur en is samengesteld uit 23 plannen met daarbij de nodige 
uitleg en telt 149 bladzijden. Op zondag 21 augustus wordt omstreeks 15u het eerste 
exemplaar door de auteur Karel Bogaerts overhandigd aan schepen van cultuur Chris 
Bosmans. Vanaf dan is het boek te verkrijgen bij Heemkring Het Molenijzer aan 25,00 euro. 
Wie het boek wil laten toezenden kan dit voor 3,50 euro extra. 
 
Meer info via Karel Bogaerts, 015 76 18 85 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorbeeld: kaart van Putte-centrum 
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2.3. HK Zoersel 
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2.4. 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 
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2.5. Molenmuseum Sint-Amands 
 
 

2.5.1. Tentoonstelling “Van Molenmeester tot Maalderijingenieur” tot einde 
augustus. 

2.5.2. Openmonumentendag – tentoonstelling “Molens in conflicten” 
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2.6. HK Amalia van Solms – Baarle-Hertog 
 
 
 
  
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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2.7. 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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2.8. 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) 
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2.9. 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. 

 

 

 

 

 

2.10. 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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2.11. HK Laakdalse Werkgroep Geschiedenis en 

Heemkunde - Laakdal 
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2.12. 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 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 ! 

 

2.13. HK De Brakken - Oelegem 
 
 
 

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. 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  
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2.15. HK Zeven Neten - Retie 
 

 
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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2.16. 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 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. 
 

 

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 
. 



 33

 

2.17. 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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3. Weetjes 
 
 

3.1. Vertellingen 
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3.2. Cursusreeks  
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