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1. Oproep enquête Dienst Erfgoed Provincie 
       Antwerpen 
 

 

De Raad van Bestuur van Heemkunde Gouw Antwerpen roept de 

kringen op hieraan hun volle medewerking te verlenen. 

Uiteraard staat de Gouw tot, indien nodig, ter beschikking 

voor verdere toelichting(en). 

Op het eerste gezicht lijkt de voorgestelde vragenlijst 

ingewikkeld en lang. 

“Alweer werk voor vrijwilligers wordt er (soms) gezucht”. 

Maar de vrijwilligers kenden hun werkterrein en tenslotte zal 

het geen verloren moeite zijn. 

De Dienst Erfgoed van de Provincie Antwerpen is voor de Gouw 

en haar kringen een belangrijke bondgenoot. 

Denk maar aan de steun bij het uitwerken van een leidraad voor 

het opstellen van Beleidsplan voor heemmusea – de samenwerking 

Provincie / Gouw heeft geleid tot het mogelijk maken van het 

uitreiken van het heemmuseumkenteken en de daaraan verbonden 

heemmuseumpremie en de aanmoedigingspremie. 

Ook in samenwerking met de Dienst Erfgoed werd een “leidraad 

bij het opstellen van beleidsplan voor documentatiecentra 

uitgewerkt. 

In feite was dit reeds een voorbereiding om, zoals door de 

heemmusea, voor de documentatiecentra criteria op te stellen 

die een doorslaand document vormen om ook voor deze 

documentatiecentra een werkingspremie te verantwoorden. Voor 

wat, hoort wat, redeneren nuchtere bijdetijdse heemkundigen. 

Vrijwilligers maken het dan ook waar en zorgen ervoor tegen 21 

september de vragenlijst te beantwoorden en in te sturen. 

Volledigheidshalve wordt de vragenlijst hier eveneens 

bijgevoegd. 

Doe het nodige in het belang van uw heemmuseum en 

documentatiecentrum. 

In de publicatie “uit het oog in het hart” (initiatie van de 

vijf Vlaamse provincies, 2010) wordt uitdrukkelijk gesteld dat 

heemkunde en geschiedkundige kringen met hun heemmusea en 

documentatiecentra op zichzelf erfgoeddepots zijn. 

Aan heemkundigen om daaruit de passende besluiten te trekken 

en de nodige maatregelen te nemen : meewerken aan de enquête. 
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2. Heemmuseumkenteken 2012-2013-2014 
 

2.1. Heemmusea met kenteken periode 2012-2013-2014 
 

Deze musea dienen aanvraagdossier voor de periode 2012-2013-

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 

 

 

2.2. 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 premie 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 Heemkundezondagen 
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;  
 
 

1) Optionele criteria  

 
 

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. 

 



 23 

 
 
 
 
 
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 

mailto:jozef.verckens@ping.be
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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   

Volgen cursus ter verdeskundiging 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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3.  Heemkunde Gouw Antwerpen lééft 
 
 

3.1.  HK De Kaeck - Wommelgem 
 

 
Het bestuur en de leden van de Wommelgemse Heemkundige Kring “De Kaeck” nodigen u uit op de 

opening van de jaarlijkse tentoonstelling met als thema : 

“Hoe een boerendorp veranderde…” 

Het thema van de tentoonstelling 2011 heeft betrekking op de socio-economische veranderingen die onze 

gemeenten heeft doorgemaakt in de laatste 260 jaar. 

Een bijzonder oordeel van de tentoonstelling zijn enkele bedrijven en neringen die reeds mmer dan zestig 

jaar in onze gemeente gevestigd zijn. 

Wij verwelkomen u op onze openingsdaen : 

11, 17 en  25 september van 14 tot 18 uur 

7, 14 en, 21 en 28 september van 19 tot 21 uur 

 

 

3.2. HK Ansfried - Westerlo 
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3.3. HK Aartselaar 
 

 
 

ZONDAG 11 SEPTEMBER – OMD AARTSELAAR 

 

De open monumentendag op zondag 11 september 2011 tussen 10 en 18 uur focust dit jaar 

op het thema “Conflict”. Vele lokale comités of heemkundige kringen plaatsen 

oorlogsrelicten in de kijker. Meer kenmerkend voor Aartselaar echter is het “ideologisch 

conflict” doorheen onze kleine (en grote) geschiedenis, waarvan sporen tot vele eeuwen 

geleden teruggaan. Deze typisch Aartselaarse klemtoon wordt op diverse manieren ingevuld 

door de Heemkundige Kring Aartselaar (HKA) i.s.m. de gemeentelijke cultuurdienst. De start 

wordt op zaterdagavond gegeven in het lokaal van de Heemkundige Kring met een 

voordracht.  

 

Voordracht: “Het conflict tussen Geuzen en Japneuzen” 

In het lokaal van de Heemkundige Kring, Carillolei 3, houdt René Beyst op zaterdag 10 

september om 20.00 uur een voordracht onder de titel: “Het conflict tussen Geuzen en 

Japneuzen”. Inhoudelijk grijpt dit terug tot in de tijd van van de Reformatie, toen het domein 

Cleydael een tijdlang de speelbal werd tussen Roomskatholieken en Protestanten. In de 18
e
 

eeuw zijn de ideeën van de Verlichting strijdig met de opvattingen van de Kerk, met als 

uitlopers de Franse Revolutie, de Boerenkrijg en de “Besloten Tijd”. Na de Belgische 

Onafhankelijkheid vloeien hieruit dan weer de politieke tegenstellingen  tussen 

ultramontanisme en laïcisering voort in de 19
e
 eeuw. Met de schoolstrijd breekt dit 

ideologisch conflict overal in ons land hevig door. Ook in Aartselaar leidt dit tot onstuitbare 

conflicten en breuken. Dit fenomeen blijft in ons dorp nog tot diep in de 20
e
 eeuw nazinderen 

tussen “Geuzen en Japneuzen”. 

Deze voordracht is pittig en amusant gekruid en wordt verlucht met een 

powerpointpresentatie. De inkom is gratis, maar reservatie (per e-bericht: 

rene.beyst@scarlet.be of per tel.: 03 887 71 06) is verplicht gezien het beperkt aantal 

plaatsen. Indien volzet, wordt overwogen om een extra voordracht op maandagavond 12 

september om 20.00 uur in te lassen.  

 

Tentoonstelling: “Leven in Aartselaar tussen Geuzen en Japneuzen” 

Tijdens de Open Monumentendag op zondag 11 september kan men tussen 10 en 18 uur de 

tentoonstelling bekijken, opgezet in de lokalen van de Heemkundige Kring in de Carillolei 

nr.3. Het thema “ideologisch conflict” wordt uitgewerkt onder de titel “Leven in Aartselaar 

tussen Geuzen en Japneuzen”, waarbij vooral documentatiemateriaal en foto‟s zullen worden 

benut uit de rijke collectie van de heemkring. Door middel van archiefstukken en relicten 

wordt de locale evolutie in de 20
e
 eeuw getoond op maatschappelijk en politiek niveau van de 

twee dominante strekkingen in deze gemeente.  

 

Bijkomende inlichtingen: 

 René Beyst, Vz. H.K. Aartselaar, tel.: 03 887 71 06 
  

  

mailto:rene.beyst@scarlet.be
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3.4. HK Scilla - Schilde 
 

 

Zondag 11 september 2011 van 10u tot 18u 

OPEN MONUMENTENDAG -CONFLICT 

 

Op zondag 11 september wordt de 23ste editie van Open 
Monumentendag gevierd. Thema dit jaar is ‘Conflict’. Naast 199 
steden en gemeenten over heel Vlaanderen kunnen 
erfgoedliefhebbers ook in Schilde een kijkje nemen in bekend en 
minder bekend ‘Conflict’-patrimonium of deelnemen aan één van 
de activiteiten. Tussen 10 en 18 uur zetten verschillende 
monumenten hun deuren open. 
 

Extra informatie? 
www.openmonumenten.be (algemeen) / dienst Cultuur & Museum, 03 380 16 37 of cultuur@schilde.be 
(gemeentelijke activiteiten) / www.scilla.be 
 

Zondag 18 september 2011 om 13u30 

DE OVENBUUR IS WARM - TIJD OM BROOD TE BAKKEN  
 

Vroeger bakten heel veel mensen hun eigen brood in een 
grote of kleinere oven. Eén van de oudste bakovens van 
Vlaanderen staat in Schilde – en hij werkt nog! 
Kom op zondag 18 september naar de ovenbuur van de 
Dobbelhoeve in de Goorstraat.  Bak samen met ons 50 
broden en laat uw kinderen pistolets bakken.  
 

Wat is een ovenbuur? Hoe dikwijls bakte men brood? Had 
men vroeger toespijs? Verneem het allemaal tijdens een 
welgevuld programma: 
13u30 – 14u  : samenkomst aan de Dobbelhoeve 
14u – 17u      : de oven wordt gestookt en  het deeg 

wordt gemaakt. Terwijl het deeg rijst maken we een korte wandeling waarbij we ook de kinderen niet vergeten. Ter plaatse 
blijven met een drankje kan ook. Om 16u gaat het brood de oven in. Terwijl het brood aan het bakken is brengen we u op 
de gekende “Scilla”-manier de geschiedenis van het brood. Om 17u wordt het brood uit de oven gehaald. 

Vanaf 17u20 kan u proeven van een hemelse lekkernij uit de oude dagen: warm brood  met boter of reuzel. U 
kan ook inschrijven voor beuling of bakharing.. 
Ook bij regenweer wordt er gebakken! We zorgen dan voor een aangepast programma in de gerestaureerde 
potstal van de Dobbelhoeve. 
 

Vooraf inschrijven via www.scilla.be of  bij Johan Van Puyenbroeck/Paul Vekemans 
Kostprijs : €2 (1 consumptie inbegrepen) - eten €6 – brood uit de broodoven: €2.50 
 

Maandag 19 september 2011, om 14.00u en 20.00u 

VERTELDAG OUD SCHILDE 

 

Ieder jaar in september duikt onze erevoorzitter Leon Lembrechts in zijn ruim fotoarchief over Schilde.  

Dit jaar schetst hij de evolutie van ons dorp in de vorige eeuw. Het boerendorp werd begin 1900 ontdekt door 
de stedelingen. Ze kwamen er op daguitstap, bouwden er kleine en grotere buitenverblijven en kwamen er 
uiteindelijk wonen. 

 

http://www.openmonumenten.be/
mailto:cultuur@schilde.be
http://www.scilla.be/
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Locatie: Heemhuis Scilla, Alfons van den Sandelaan 
4 -  Toegang gratis voor leden, niet-leden betalen 
€1 

  

 
 

 

3.5. HK Het Goor – Sint-Job-in-‘t Goor 
 

 

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. 
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3.6. HK Molenijzer - Putte 
 

 

 
STAMBOMENDAG 
 

Zondag 6 november „11,  

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   

 

VU : Chris Bosmans, schepen van cultuur, Gemeenteplein 1, 2580 Putte 
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Stambomendag 

 06/11/2011 

Inschrijvingsformulier 

 
De 4

de
 stambomendag van de gemeente Putte gaat door op zondag 6 november 2011 

(10u-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. 

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 mogelijk rekening gehouden met uw wensen): 

- 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 

 

Verdere info en inschrijvingen: 

Robby Goovaerts  

cultuurbeleidscoördinator gemeente Putte 

Gemeenteplein 1 

2580 Putte 

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

e-mail: robby.goovaerts@putte.be 
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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. 

 

  



 32 

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 18
de

 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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3.7. HK Zoersel 
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 37 

3.8. 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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3.9. Molenmuseum – Sint-Amands 

Tentoonstelling “Molens in conflicten” 
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3.10. HK Amalia van Solms – Baarle-Hertog 
 

 
September 
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. 

 

 

 

3.11. HK Erfgoed Balen - Balen 
 

SEPTEMBER 

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 
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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. 

 
 

3.12. HK De Vlierbes - Beerse 
 

September 2011 

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) 

 
 
 

3.13. HK Turninum - Deurne 
 
 

Beste vrienden , zoals je al zal gelezen hebben zijn er op 03-09 twee speciale wandelingen 

gepland in Deurne Dorp en Sint Fredegandusbegraafpark . 

1- OM 13 u komen we samen aan “den Tubbax” –hoek Turnhoutsebaan en 

Hooftvunderlei voor een wandeling door het dorp met speciale aandacht voor het bier 

en brouwgebeuren in Deurne door de eeuwen heen en gaan we ook langs de 

inhuldiging van het stadsgedicht van Peter Holvoet om te eindigen bij de voorstelling 

van het Schijnbier en het Deurnroosjekunstwerk aan Deurne –Brug . Walter en Ikzelf 

zullen de wandelaars begeleiden en heel wat vertellen. 

2- Om 19 u is er de poëtische kerkhofwandeling op Sint Fredegandus met Peter Holvoet 

–Hansen ,onze stadsdichter , violist Geert Waegeman en dorpsdichter ,uw dienaar 

Ludo Peeters . Bijeenkomst aan de poort rechts van de kerk . 

Voor beide gebeurtenissen kan nog ingeschreven worden bij vzw Jean et Mar , 

Turnhoutsebaan 9 ofwel bij Joke Termonia –Meubelen Pluym ,Turnhoutsebaan 
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3.14. HK Laakdalse Werkgroep Geschiedenis en 
heemkunde -  Laakdal 
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3.15. 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 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 ! 

 

3.16. HK Davidsfonds – O.L. 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  

 

 

  

http://www.heemkringlint.net/publicaties.htm
http://www.heemkringlint.net/publicaties.htm
http://www.heemkringlint.net/heemtuin.htm
http://www.heemkringlint.net/heemtuin.htm
http://users.telenet.be/DFOLVWAVER/Images/90%20j%20DF%2009-2010.pdf
http://users.telenet.be/DFOLVWAVER/Images/Open%20Monumenten%2009-2010.pdf
http://users.telenet.be/DFOLVWAVER/Images/Concerten%2009-2010.pdf
http://users.telenet.be/DFOLVWAVER/Images/Minderbroeders%2009-2010.pdf
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3.17. HK Zeven Neten - Retie 
 

 

 
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. 

 

 

 

3.18. 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. 
 

 

 

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.  

 
 

  

http://www.kantcentrumbonheiden.be/?plugin=plugin_standaard&menustruktuur_id=155


 45 

4. Weetjes 
 
 

4.1.  Provinciale landschapsdag 27-9-2011 - Hingene 
 

 

 

  



 46 

  



 47 
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4.2. Persbericht studiedag beleid en beheer 
 

Op 7 oktober 2011 organiseert SIWE vzw de studiedag “Behoud en Beheer. Een beleid voor 

ons industrieel erfgoed”in het Museum voor de Oudere Technieken te Grimbergen. 

 

De nood aan een doordacht collectiebehoud en –beheer staat centraal tijdens deze studiedag. 

Zowel in de voor- als namiddag zullen sprekers uit verschillende sectoren uiteenzetten hoe zij 

in hun branche denken over het beleid omtrent collecties en de problemen waar de industriel-

erfgoedsector mee te maken heeft. Bovendien zijn er vraag- en debatmomenten gepland, die 

een dialoog tussen de verschillende partijen moeten uitlokken. 

 

De studiedag is gratis, maar inschrijven is wel verplicht. Dit kan door een e-mail te sturen 

naar info@siwe.be voor 3 oktober. Meer informatie kan je vinden op www.siwe.be. 

 

Het programma zal er als volgt uitzien (onder voorbehoud): 

 

Voormiddag: 

 

9.00 u: Onthaal van de deelnemers met koffie, MOT, Guldendal 20 te Grimbergen 

9.30 u: Patrick VIAENE, Welkomstwoord & inleiding “SIWE, vijftien jaar op de bres voor 

behoud van en waardering voor industrieel en wetenschappelijk erfgoed. Waar staan we nu?” 

9.50 u: Paul DEPONDT, “Moeten we alles wel verzamelen? Over de toekomst van gisteren” 

10.15u: Leon SMETS, “Collectiebeleid en collectiemobiliteit in Vlaanderen: beweegt er 

wat?” 

10.35 u: Frank BECUWE, “Van wind- en watermolens tot mechanische maalderijen in 

Vlaanderen (ca. 1850 – ca. 1950)” 

10.55 u: vragenronde/koffie 

11.30 u:  Rondleiding in het MOT, gevolgd door middagpauze met broodjeslunch 

aangeboden door SIWE vzw. 

 

Namiddag: 

 

13.00 u: Johan DAVID,  “En het technisch erfgoed?” 

13.20 u: Robin ENGELS, “Herbestemming van onroerend industrieel erfgoed; case studies 

in Vlaanderen”. 

13.40 u: Eric VAN HOOYDONK, Bedenkingen rond het roerend en onroerend haven- en 

watererfgoed in Vlaanderen (werktitel) 

14.00: Johan EECKELAERT, “Waar een wil is, is een weg! De collectie havengebonden 

erfgoed van de Katoen Natie” 

14.20 u: vragenronde/koffie 

14.40 u: Paul VAN SCHOORS, “Behoud van industrieel erfgoed in de praktijk. De casus 

van de Antwerpse havenkranen” 

15.00 u: Armgard DETEMMERMAN, “Collectiebeleid voor het Vlaams mobiel Erfgoed 

van Tram en Bus” 

15.20 u: Paul BOUTSEN, “Onroerend, roerend, immaterieel mijnerfgoed, de ervaring van 

Coalface & Het Vervolg” 

 

15.40 u: SLOTDEBAT 

 

16.15 u-17.00: Afscheidsdrink 
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5. Vriendelijke geheugensteuntjes 
 

5.1. Kringprogramma’s 
 

Graag inzenden ten laatste , laatste week dan maand vóór het plaatsvinden van de activiteit (b.v. activiteit 4 

september – meedelen ten laatste 31/8) 

 

 

 

5.2. Webstek 
 

 

Reeds heelwat kringen deelden hun gegevens mee. (zie gouwtijdingen juli 2011) 

Er zijn nog wat achterblijvende, ook hun gegevens zijn welkom. 

 

 

5.3. Lidgeld 2011 
 

 

Koken kost geld, ook bij de Gouw. 

Graag het lidgeld van nog enkele vergeetachtigen. 
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6. In Memoriam 
 

 

6.1. Met een dankbare gedachte aan  
Marcel van der Auwera 
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6.2. In memoriam Jos Goolenaerts 
 

 

We vernamen nu pas dat Jos Goolenaerts te Brasschaat overleden is op 21 juli. 

Heemkringen van het omliggende te verwittigen want Jos werkt regelmatig voor de kringen van ht 

omliggende. 

Aan hun onze dankbare herinnering. 

 

 


