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1. Kwartierbijeenkomsten        
 

 

HEEMKUNDE GOUW ANTWERPEN  vzw 
 

p/a :       Karel van den Bossche 

Larendries 51, 2890 St.-Amands 

 

Sint-Amands, 17 september 2011 

 

Waarde Voorzitter, Beste Heemvriend, 

 

De kwartierbijeenkomsten van Heemkunde Gouw Antwerpen vzw. bepalen mee de 

sturing van ons beleid en bewijzen daardoor ook grotendeels de slagkracht van onze Gouw en 

zijn aangesloten leden. Ook deze herfst komen we opnieuw op bezoek in uw regio.  

Daarom nodigen wij hiermee een afvaardiging van uw kring uit op woensdag 5 

oktober e.k. voor een kwartierbijeenkomst te gast bij het Heemkundig Museum “De 

Pastorij”, Strijdersstraat 18, te Edegem (welkom vanaf 19.30 uur), waar we u – als 

gewaardeerde kring uit de kwartieren Voorkempen en Antwerpen Zuid – graag 

verwelkomen voor een beleidsevaluatie.  

De dagorde ziet er als volgt uit: 

20.05 u – verwelkoming en start van de vergadering 

20.10 u – heemkundezondagen 2011: beoordeling 

20.40 u – heemkundezondagen 2012: data en thema 

21.15 u – provinciale enquête m.b.t. erfgoeddepots 

21.20 u – heemmuseakentekens 

21.30 u – samenwerking Noord en Zuid-Brabant 

21.45 u -  varia en rondvraag 

Wij verwachten dat niet enkel uw belangstelling voor deze vergadering, maar vooral 

uw toezegging tot deelname aan onze doelstellingen groot zal zijn, omdat een verdere groei en 

bloei van uw en onze werking ook van uw inzet afhangen. Indien u met meer dan één persoon 

denkt te komen (wat geen probleem is) zou een voorbericht per telefoon of per e-brief aan 

René Beyst ( tel: 03 887 71 06 – e-postadres: rene.beyst@scarlet.be ) aangenaam zijn om een 

voldoende aantal stoelen klaar te zetten. Kringen uit andere kwartieren zijn ook welkom, 

moest deze dag of lokaliteit hen beter schikken. Laat liefst iets weten.  

 

Met vriendelijke groeten, 

 

René Beyst                Karel van den Bossche 

coördinator                          voorzitter 

 
N.B.: 

Indien u op deze dag belet moet geven, weet dan dat u – mits reservatie - ook welkom bent op de 

andere kwartiervergaderingen van deze reeks: 

 
woensdag 19 oktober bij Geels Geschiedkundig Genootschap, Werft 30, 2440 Geel  

donderdag 20 oktober bij Volksmuseum Turninum, Koraalplaats 2, te Deurne  

woensdag 2 november bij Heemkring Het Molenijzer, Heuvelstraat 41b, 2580 Putte 
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HEEMKUNDE GOUW ANTWERPEN  vzw 
 

p/a :       Karel van den Bossche 

Larendries 51, 2890 St.-Amands 

 

Sint-Amands, 15 september 2011 

 

Waarde Voorzitter, Beste Heemvriend, 

 

De kwartierbijeenkomsten van Heemkunde Gouw Antwerpen vzw. bepalen mee de 

sturing van ons beleid en bewijzen daardoor ook grotendeels de slagkracht van onze Gouw en 

zijn aangesloten leden. Ook deze herfst komen we opnieuw op bezoek in uw regio.  

Daarom nodigen wij hiermee een afvaardiging van uw kring uit op woensdag 5 

oktober e.k. voor een kwartierbijeenkomst te gast bij het Heemkundig Museum “De 

Pastorij”,Strijdersstraat 18, te Edegem (welkom vanaf 19.30 uur), waar we u – als 

gewaardeerde kring uit de kwartieren Metropool en Antwerpen Zuid – graag verwelkomen 

voor een beleidsevaluatie.  

De dagorde ziet er als volgt uit: 

20.05 u – verwelkoming en start van de vergadering 

20.10 u – heemkundezondagen 2011: beoordeling 

20.40 u – heemkundezondagen 2012: data en thema 

21.15 u – provinciale enquête m.b.t. erfgoeddepots 

21.20 u – heemmuseakentekens 

21.30 u – samenwerking Noord en Zuid-Brabant 

21.45 u -  varia en rondvraag 

Wij verwachten dat niet enkel uw belangstelling voor deze vergadering, maar vooral 

uw toezegging tot deelname aan onze doelstellingen groot zal zijn, omdat een verdere groei en 

bloei van uw en onze werking ook van uw inzet afhangen. Indien u met meer dan één persoon 

denkt te komen (wat geen probleem is) zou een voorbericht per telefoon of per e-brief aan 

René Beyst ( tel: 03 887 71 06 – e-postadres: rene.beyst@scarlet.be ) aangenaam zijn om een 

voldoende aantal stoelen klaar te zetten. Kringen uit andere kwartieren zijn ook welkom, 

moest deze dag of lokaliteit hen beter schikken. Laat liefst iets weten.  

 

Met vriendelijke groeten, 

 

René Beyst                Karel van den Bossche 

coördinator                          voorzitter 

 
N.B.: 

Indien u op deze dag belet moet geven, weet dan dat u – mits reservatie - ook welkom bent op de 

andere kwartiervergaderingen van deze reeks: 

 
woensdag 19 oktober bij Geels Geschiedkundig Genootschap, Werft 30, 2440 Geel  

donderdag 20 oktober bij Volksmuseum Turninum, Koraalplaats 2, te Deurne  

woensdag 2 november bij Heemkring Het Molenijzer, Heuvelstraat 41b, 2580 Putte 
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HEEMKUNDE GOUW ANTWERPEN  vzw 
 

p/a :       Karel van den Bossche 

Larendries 51, 2890 St.-Amands 

 

Sint-Amands, 16 september 2011 

 

Waarde Voorzitter, Beste Heemvriend, 

 

De kwartierbijeenkomsten van Heemkunde Gouw Antwerpen vzw. bepalen mee de 

sturing van ons beleid en bewijzen daardoor ook grotendeels de slagkracht van onze Gouw en 

zijn aangesloten leden. Ook deze herfst komen we opnieuw op bezoek in uw regio.  

Daarom nodigen wij hiermee een afvaardiging van uw kring uit op woensdag 19 

oktober e.k. voor een kwartierbijeenkomst te gast bij het Geels Geschiedkundig Genootschap, 

Werft 30, te Geel (welkom vanaf 19.30 uur), waar we u – als gewaardeerde kring uit de 

kwartieren Noorderkempen en Oosterkempen – graag verwelkomen voor een 

beleidsevaluatie.  

De dagorde ziet er als volgt uit: 

20.05 u – verwelkoming en start van de vergadering 

20.10 u – heemkundezondagen 2011: beoordeling 

20.40 u – heemkundezondagen 2012: data en thema 

21.15 u – provinciale enquête m.b.t. erfgoeddepots 

21.20 u – heemmuseakentekens 

21.30 u – samenwerking Noord en Zuid-Brabant 

21.45 u -  varia en rondvraag 

Wij verwachten dat niet enkel uw belangstelling voor deze vergadering, maar vooral 

uw toezegging tot deelname aan onze doelstellingen groot zal zijn, omdat een verdere groei en 

bloei van uw en onze werking ook van uw inzet afhangen. Indien u met meer dan één persoon 

denkt te komen (wat geen probleem is) zou een voorbericht per telefoon of per e-brief aan 

René Beyst ( tel: 03 887 71 06 – e-postadres: rene.beyst@scarlet.be ) aangenaam zijn om een 

voldoende aantal stoelen klaar te zetten. Kringen uit andere kwartieren zijn ook welkom, 

moest deze dag of lokaliteit hen beter schikken. Laat liefst iets weten.  

Het Stadsarchief/Geels Geschiedkundig Genootschap (GGG) bevindt zich op volgend adres: Werft 
30, 2440 Geel. Tegenover het archief zijn grote bouwwerken aan de gang, waardoor de normale 
parking niet bereikbaar is. Daarom hebben we op het plannetje in bijlage de andere, voorlopige 
parking aangeduid en de aan te raden route. Het GGG bevindt zich op de 1e verdieping van het 
gebouw van de Openbare Bibliotheek, via de hoofdingang tegenover de Post, na de eerste 
schuifdeur, de linkse deur door en de trap op. 

 

Met vriendelijke groeten, 

René Beyst                Karel van den Bossche 

coördinator                          voorzitter 

 
N.B.: 

Indien u op deze dag belet moet geven, weet dan dat u – mits reservatie - ook welkom bent op de 

andere kwartiervergaderingen van deze reeks: 

 
woensdag 5 oktober bij Heemkundig Museum “De Pastorij”, Strijdersstraat 18, te  Edegem 

donderdag 20 oktober bij Volksmuseum Turninum, Koraalplaats 2, te Deurne 

woensdag 2 november bij Heemkring Het Molenijzer, Heuvelstraat 41b, te Putte  

 

  

mailto:rene.beyst@scarlet.be
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HEEMKUNDE GOUW ANTWERPEN  vzw 
 

p/a :       Karel van den Bossche 

Larendries 51, 2890 St.-Amands 

 

Sint-Amands, 16 september 2011 

 

Waarde Voorzitter, Beste Heemvriend, 

 

De kwartierbijeenkomsten van Heemkunde Gouw Antwerpen vzw. bepalen mee de 

sturing van ons beleid en bewijzen daardoor ook grotendeels de slagkracht van onze Gouw en 

zijn aangesloten leden. Ook deze herfst komen we opnieuw op bezoek in uw regio.  

Daarom nodigen wij hiermee een afvaardiging van uw kring uit op woensdag 2 

november e.k. voor een kwartierbijeenkomst te gast bij het Heemkring Het Molenijzer, 

Heuvelstraat 41b, 2580 Putte (welkom vanaf 19.30 uur), waar we u – als gewaardeerde kring 

uit de kwartieren Land van Mechelen en Zuiderkempen – graag verwelkomen voor een 

beleidsevaluatie.  

De dagorde ziet er als volgt uit: 

20.05 u – verwelkoming en start van de vergadering 

20.10 u – heemkundezondagen 2011: beoordeling 

20.40 u – heemkundezondagen 2012: data en thema 

21.15 u – provinciale enquête m.b.t. erfgoeddepots 

21.20 u – heemmuseakentekens 

21.30 u – samenwerking Noord en Zuid-Brabant 

21.45 u -  varia en rondvraag 

Wij verwachten dat niet enkel uw belangstelling voor deze vergadering, maar vooral 

uw toezegging tot deelname aan onze doelstellingen groot zal zijn, omdat een verdere groei en 

bloei van uw en onze werking ook van uw inzet afhangen. Indien u met meer dan één persoon 

denkt te komen (wat geen probleem is) zou een voorbericht per telefoon of per e-brief aan 

René Beyst ( tel: 03 887 71 06 – e-postadres: rene.beyst@scarlet.be ) aangenaam zijn om een 

voldoende aantal stoelen klaar te zetten. Kringen uit andere kwartieren zijn ook welkom, 

moest deze dag of lokaliteit hen beter schikken. Laat liefst iets weten.  

 

Met vriendelijke groeten, 

 

René Beyst                Karel van den Bossche 

coördinator                          voorzitter 

 
N.B.: 

Indien u op deze dag belet moet geven, weet dan dat u – mits reservatie - ook welkom bent op de 

andere kwartiervergaderingen van deze reeks: 

 
woensdag 5 oktober bij Heemkundig Museum “De Pastorij”, Strijdersstraat 18, te Edegem 

woensdag 19 oktober bij Geels Geschiedkundig Genootschap, Werft 30, te Geel  

donderdag 20 oktober bij Volksmuseum Turninum, Koraalplaats 2, te Deurne  
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2.  Heemkunde Gouw Antwerpen lééft 
 
 

2.1.  Geschiedkundige kring Rumesta - Rumst 
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2.2. HK Marcblas - Merksplas 
 

 

 

 
 

 
 

   

    HKM-ACTIVITEITEN 

    

WERKJAAR 2011 - 2012 

 
Wijzigingen t.o.v. vorige versie 

  
    DATUM PLAATS UUR        ACTIVITEIT 
  di 11-okt-11 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag 

  wo 12-okt-11 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA 

  zo 23-okt-11 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag 

  di 8-nov-11 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag 

  wo 9-nov-11 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA 
 

  
 

zo 
27-nov-

11 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag 

  wo 
30-nov-

11 GC DeMarckt 20u?? Voordracht 

  di 
13-dec-

11 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag 

  wo 
14-dec-

11 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA 

  zo 
25-dec-

11 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag 

2012 di 10-jan-12 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag 

  wo 11-jan-12 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA 

  zo 22-jan-12 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag 

  wo 8-feb-12 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA 

  di 14-feb-12 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag 

  za 18-feb-12 Lindehoeve 19u00 Algemene Vergadering 

  zo 26-feb-12 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag 

  di 13-mrt-12 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag 

  wo 14-mrt-12 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA 

  zo 25-mrt-12 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag 

  di 10-apr-12 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag 

  wo 11-apr-12 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA 

  zo 22-apr-12 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag 

  zo 22-apr-12 Erfgoeddag ?? ?? 

  di 8-mei-12 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag 

  wo 9-mei-12 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA 

  za 
19-mei-

12 Daguitstap ?? ?? 

  zo 
27-mei-

12 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag 

  zo 10-jun-12 Heemhuis 10u?-18u? Lok.&Prov.Heemdag 

  di 12-jun-12 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag 

  wo 13-jun-12 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA 

  zo 24-jun-12 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag 

            

    juli 
  

  
            

  wo 8-aug-12 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA 
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  di 
14-aug-

12 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag 

  zo 
26-aug-

12 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag 

  zo 9-sep-12 ?? ?? OMD 

  di 
11-sep-

12 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag 

  wo 
12-sep-

12 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA 

  zo 
23-sep-

12 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag 

  di 9-okt-12 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag 

  wo 10-okt-12 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA 

  zo 28-okt-12 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag 

  di 
13-nov-

12 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag 

  wo 
14-nov-

12 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA 

  wo 
23-nov-

12 GC DeMarckt?? 20u?? Voordracht 

  zo 
25-nov-

12 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag 

  di 
11-dec-

12 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag 

  wo 
12-dec-

12 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA 

  zo 
23-dec-

12 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag 
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Waar en wanneer werd Constance Teichmann gehuldigd? 

 

Constance Teichmann (1824 - 1896) is de dochter van de eerste gouverneur van de provincie 

Antwerpen. Zij was een merkwaardige vrouw. Men noemde haar de "Gouden Engel van 

Antwerpen". Zij ijverde voor een kinderziekenhuis, maar zij verdiende ook alle lof als 

muzikante. Na haar dood werd zij trouwens menigmaal gehuldigd. 

 

In een Oude Doos van iemand in Merksplas doken bijgaande foto's op, die destijds werden 

genomen door fotograaf Ch. Doosche-Bernaerts van de Molenlei in "Merxem". Graag vernam 

Heemkundekring Marcblas van Merksplas meer over deze foto's: 

- waar werd deze foto genomen? 

- wanneer werd deze foto genomen? Ter gelegenheid van wat? 

- wie staat er op deze foto? 

Weet je een deeltje van de puzzle? 

Laat het ons weten: 

K.Govaerts, Heemkring Marcblas, govaerts.karel@skynet.be (tel. 014-63.36.24) 

Dank bij voorbaat. 
 

 

 

 

 

  

mailto:govaerts.karel@skynet.be


 11 

2.3. Jozef van Rompay – Davidsfonds – Genootschap Onze 
Lieve Vrouw Waver 

 
 
Zondag 9 oktober 2011 
Wintertuin-feestrefter Bosstraat 9 van 15u tot 18u. 
Vers geperst: het Davidsfonds boekenpakket  
 
Woensdagen 12-19-26 oktober + 9 november 2011 
Wintertuin Bosstraat 9 telkens om 14u. 
Universiteit Vrije Tijd – Art Nouveau en Moderniteit 
Inschrijven via Davidsfonds Leuven 
 
Zondag 16 oktober 2011 
Wandeling Bruggeneinde – Deelname gratis 
Vertrek om 14u op het dorpsplein 
 
Maandag 17 oktober 2011 
Zaal Offendonk (Sint-Katelijne-Waver) om 20u. 
Lezing Geert van Istendael 
In samenwerking met DF Katelijne en Openbare Bibliotheek 
 
Dinsdag 8 november 2011 
Raadhuis – Dorp om 20u. 
Leesavond Nescio – Dichtertje, Titaantje, De Uitvreter 
Deelname gratis 
 
Zondag 13 november 2011 
Avontuurlijke wandeling Elzenstraat – Deelname gratis 
Vertrek om 14u op het dorpsplein 
 
Zondag 20 november 2011 
Boomplantactie in Gasthuisbos 
 
Zondag 27 november 2011 
Daguitstap Andenne 
Belgische art decokeramiek 
 
Zondag 18 december 2011 
Wandeling Midzelen – Deelname gratis 
Vertrek om 14u op het dorpsplein 
 
Maandag 26 december 2011 
Parochiekerk 16 - 17u. 
U zijt wellekome – samen kerstliederen zingen 
Vrijwillige bijdrage voor Welzijnsschakels 
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2.4. HK Jos Rosseler - Duffel 
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Mochten er nog vragen zijn, dan kan u de auteur Frank Keersmaekers contacteren tijdens 

kantooruren op 015-30.72.11. 

 

 

 

DONDERDAG 10 NOVEMBER : LEZING 

HISTORISCHE, MEDISCHE, FOLKLORISTISCHE EN FRIVOLE FEITEN OVER 

FLATULENTIE, ERUCTATIE EN HET LATRINAIRE GEBEUREN 
 
 
 
Op donderdag 10 november, om 20.00 uur, komt Bart Lauvrijs spreken over een 
onderwerp dat je misschien niet direct verwacht. Als auteur schreef hij reeds verschillende 
boeken, waaronder één dat deze avond onderwerp van de lezing zal zijn: over flatulentie (het 
laten van winden), eructatie (oprispen of boeren) en het „latrinaire‟ gebeuren. 
 
Hij zal ook uitleg geven over bepaalde terminologie, soorten winden en windenlaters 
(petomanen), het verschil tussen boeren en winden, hoeveel winden produceren mensen, … 
en nog veel meer vragen. Mogen we winden inhouden? Hoe komt het dat ze ruiken? Wat is 
de rol en de betekenis van de flatus (wind) in diverse godsdiensten en culturen, … ? 
 
Bekende petomanen worden nu eens vanuit een totaal ander standpunt belicht: Hitler, Stalin, 
Mao Tse Tung, maar evengoed Mozart, … . Hoe zit het met de flatus in de politiek, de 
schilderkunst, muziek, film (Salvador Dali, Brueghel, The Nutty Professor) en in de 
dierenwereld (van dinosauriërs tot onze honden en katten)? 
 
Bart Lauvrijs belicht ook de geschiedenis van het toilet van het oude Rome tot nu, de 
geschiedenis van de rol toiletpapier, … . Hoe denkt de Vlaming over de flatus? En hoe 
reageren andere culturen op eructatie? 
 
Kortom, onderwerpen waaraan men normaal in alle stilte voorbijgaat, maar die voor één 
avond eens in de kijker wordt gezet. 
 
De lezing gaat door in de Beethovenzaal (boven) van de bibliotheek. Inkomprijs: leden € 
3,00, niet-leden € 4,00. I.s.m. Davidsfonds & vtbKultuur Duffel. 
 
 

 
ZATERDAG 19 NOVEMBER :  

GELEID BEZOEK AAN DE TENTOONSTELLING „KRUIDJE ROER ME WEL‟ 
 
 

Wil je het originele handschrift eens van dichterbij bekijken? Of wil je meer te weten komen 

over kruidenboeken, en dan in de eerste plaats het beroemde kruidenboek van Rembert 

Dodoens uit 1554? Over het gebruik van kruiden in de geneeskunde? Of waarvoor sommige 

kruiden gebruikt kunnen worden? Dan is de tentoonstelling Kruidje roer me niet beslist iets 

voor u! Voor de leden van de heemkring is er trouwens, zoals u op de achterzijde kan lezen, 

een gelegenheid om deze expo met gidsen te bezoeken, en dit op zaterdag 19 november. 

 

Niet alleen het boek Een gekruid verhaal richt de schijnwerpers op het 16
de

-eeuwse 

handschrift. Er is natuurlijk ook de tentoonstelling Kruidje roer me wel. Zoals je op de 

aankondiging kan lezen, vind je hier beeld en tekst over kruiden en kruidenboeken, lang 

geleden en vandaag. Wist je bijvoorbeeld dat wanneer zwangere vrouwen vaak kweeappelen 

eten, ze slimme kinderen krijgen? Of dat je van het kauwen van anijs een zoete adem krijgt? 

Tenminste … dat dacht men. 
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Wie hierover méér wil weten, kan op zaterdag 19 november deelnemen aan een geleid 

bezoek aan de tentoonstelling. Frank Keersmaekers gidst u door het rijke verleden van 

kruidenboeken en bijgeloof. Sigrid Lathouwers van Kruidentuin ‟t Zijp wijst u dan weer de 

weg naar het heden, en weet honderduit te vertellen over kruiden en  - door velen verguisde - 

onkruiden, die vaak ieder een eigen verhaal hebben. Alvast een enige gelegenheid om met de 

tentoonstelling kennis te maken! 

 

We komen samen in het museum om 14.30 uur. Deelnameprijs: leden € 2,50, niet-leden € 

3,50. Hierin is een drankje in het cafetaria na het bezoek inbegrepen. 

 

 

Bovendien wordt, in het kader van de tentoonstelling, ook een voordracht gehouden. Noteer 

die datum alvast in je agenda: op donderdag 13 oktober vertelt Sigrid Lathouwers in het 

museum alles over Kruidige gewassen, eetbaar en gezond. Deze gekruide lezing start om 20 

uur in het cafetaria van het museum, en de inkom bedraagt slechts € 1,00. 
 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

Frank Maes 

info@heemkring.be 

www.heemkring.be 

 

  

mailto:info@heemkring.be
http://www.heemkring.be/
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2.5. 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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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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2.6. HK Die Swane – Heist-op-den-Berg 
 
 
 

  Heist-op-den-Berg, 21 september 2011 

            
         

Koninklijke heemkundige kring 

          Die Swane vzw       

          Kerkplein 24 

   2220 Heist-op-den-Berg      

 

   

 
Beste lezer, 
 
Volgend jaar zijn er in Heist-op-den-Berg diverse festiviteiten op til naar aanleiding  van de 
stichtingsherdenking van de  eerste boerengilde in Heist-Goor, 125 jaar geleden.  Als 
aanloop naar die feestelijkheden brengt de Heistse heemkring Die Swane nog dit najaar een 
gloednieuw boek uit, waarin een onthullend portret wordt geschetst van pastoor J.F. 
Mellaerts (1845 – 1925).  Auteurs : Alex Scheirs, Jan Ulens en Rik Van den Broeck – 
Illustraties : Maria De Cat en Roger Goyvaerts. 
 
De sprekende ondertitel van het boek luidt :   “Pionier van de plattelandsontwikkeling in 
Vlaanderen”.  Ziehier waarom die titel niet lukraak gekozen is : 
 
Het begrip „bedreigd platteland‟ is de jongste jaren gemeengoed geworden. Maar wist je dat 
zo‟n 125 jaar geleden de jonge pastoor van Heist-Goor de verloedering ervan al aan de kaak 
stelde en met woord en daad tekeer ging niet alleen tegen de armoe, maar ook tegen de 
individualisering, het loslaten van belangrijke morele waarden en het schrijnend gebrek aan 
gerichte en eigentijdse vorming ?    
     
Wat deze Jacob Ferdinand Mellaerts voor het platteland en de boeren betekend heeft, kan 
moeilijk ten volle ingeschat worden. Zonder hem bijvoorbeeld geen Belgische Boerenbond, 
geen AVEVE, geen Landelijke Gilden, geen KLJ, geen Landelijke Rijvereniging, geen CERA, 
geen Groene kringen, geen KVLV… Zelfs Ons Kookboek zou misschien nooit bestaan 
hebben.  
 
Maar wie was of is toch die Mellaerts ?  Honderd jaar geleden bekend van in Zuid-Amerika 
en Nieuw-Zeeland tot in het kleinste Vlaamse boerengat, nu geheel en al vergeten.  Waarom 
werd hij steevast  'vader van de boeren' genoemd ?  In deze tijd van Boer zkt Vrouw gaat het 
boek op zoek naar de tijd van “Boer zoekt vader”.  Een begeesterende periode, het einde 
van de negentiende eeuw… 
 
Zoals zijn tijd- en geestesgenoot priester Daens doorloopt pastoor Mellaerts een op zijn 
minst merkwaardig parcours, met tal van onvermoede perikelen en onverkwikkelijke 
episodes. Waarom moest hij zo snel maar onverbiddelijk „weg‟ uit de door hem gestichte 
parochie Heist-Goor ?  Waarom moest hij, amper 57, definitief verdwijnen uit de gelederen 
van de Boerenbond ? Waarom toch werd hij jarenlang ostentatief miskend door de 
organisatie die hij zelf in het leven had geroepen ?  Waarom werd de naam Mellaerts in de 
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archieven van het aartsbisdom zo grondig gewist dat er nog amper een spoor van blijft ? 
En…met hoeveel wilskracht ploegde deze man toch immer voort ? 
Het langverwachte boek tracht een antwoord te vinden op vragen als deze en voert via harde 
feiten en sfeervolle momentopnamen de lezer mee : “van verwondering tot bewondering”. 
Geen enkele controverse wordt daarbij  uit de weg gegaan.  
 
Het levensverhaal van Mellaerts voert grote figuren ten tonele zoals Friedrich Raiffeisen, 
Joris Helleputte en paus Leo XIII  (Rerum Novarum)... Maar ook de kleine man is op elke 
bladzijde voelbaar aanwezig. 
 
 
 

 
 
 
 
Het boek is dan ook een bron van interessante wetenswaardigheden.  Niet alleen over Heist-
Goor, de bakermat van de Boerenbond en de moederschoot van het begrip 
plattelandsontwikkeling, maar ook over Binkom, Mellaerts‟ geboortedorp, de navel van het 
mooie Hageland. Het verhaal en zijn relevantie reiken echter veel verder dan deze twee 
regio‟s.  Talrijke, dikwijls unieke foto‟s en documenten illustreren deze levendige biografie, 
waarvan het hoofdpersonage ook u niet onberoerd zal laten.  
 
Totnogtoe volledig onbekende gegevens over Mellaerts‟ familie en zijn schooltijd, over zijn  
opleiding tot priester en het begin van zijn priesterloopbaan werden bovengespit. Zijn  
Goorse periode staat centraal in het boek.  Niet alleen wat Mellaerts op parochiaal en 
onderwijsgebied heeft verwezenlijkt, maar ook de pastoorsfiguur die hij was, de manier 
waarop hij de lokale Christene Gildenbond der Landbouwers oprichtte, zijn al dan niet plotse 
verdwijning uit Heist-Goor, alsmede het waarom daarvan, mochten in deze niets 
verzwijgende biografie zeker niet ontbreken.  Wat hij juist allemaal deed in functie van de 
oprichting van de (Belgische) Boerenbond én het titanenwerk dat hij bij diezelfde „jonge‟ 
Boerenbond tot een goed einde bracht, dat alles wordt vanzelfsprekend eveneens uit de 
doeken gedaan.  
 
  



 23 

Bij de Boerenbond zou Mellaerts echter niet alleen glorie, maar ook veel kommer en kwel 
kennen. Hoe kwam dat ?   En hoe verzeilde Mellaerts terug in zijn  geboortestreek en met 
wat hield hij zich daar nog zoal bezig?  Ook dat leest u voor het eerst in deze unieke 
Mellaerts-biografie…  
 
Tot slot worden ook een aantal Mellaerts-herdenkingen uit vervlogen tijden in woord en daad 
belicht. Alsof u er zelf bij was.  Of…was u er bij ? 
 
 
 

 

VOORINSCHRIJVING 
 

J.F. Mellaerts (1845-1925) 
 

 Pionier van de Plattelandsontwikkeling in Vlaanderen 
 

  Bestellen kan nog tegen een voorinteken- en gunstprijs van  24 €.  
 
Intekenen op het boek door overschrijving van dit bedrag (24 € per exemplaar; eventueel te 
vermeerderen met verzendingskosten van 5 € ) op rekeningnummer : 
 
 

  416-1095951-39 
  

 IBAN :  BE13 4161 0959 5139 
BIC : KREDBEBB 

 
van Heemkring die Swane 

 met vermelding „Mellaerts-boek’. 
 

Verschijnt op 4 november 2011. 
 
Kan vanaf 5 november ook afgehaald worden tijdens de Mellaerts-expo in cultuurcentrum 
Zwaneberg te Heist-op-den-Berg (14-17u). 
 
 

 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 

Rik Van den Broeck,                                         André Geens 
Voorzitter heemkring Die Swane                         Secretaris heemkring Die Swane             
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2.7. Molenmuseum – Sint-Amands 

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

 
  
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. 

 

 

 

2.9. HK Erfgoed Balen - Balen 
 

  

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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2.10. HK De Vlierbes - Beerse 
 

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) 

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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2.11. 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 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 ! 

 

2.12. 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. 

 

 

 

 

  

http://www.heemkringlint.net/publicaties.htm
http://www.heemkringlint.net/publicaties.htm
http://www.heemkringlint.net/heemtuin.htm
http://www.heemkringlint.net/heemtuin.htm
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3. Weetjes 
 
 

3.1.  Erfgoed Vlaanderen 
 

Erfgoed Vlaanderen 
 

Monumentenschildje of herkenningsteken voor Vlaams Beschermd erfgoed 

Erfgoed Vlaanderen vzw is een Vlaamse vereniging voor de bescherming van 

(onroerend) erfgoed. Erfgoed Vlaanderen werd in 1994 op initiatief van de Vlaamse 

regering opgericht als Stichting Vlaams Erfgoed vzw (SVE). In 2000 werd de commerciële 

naam "Erfgoed Vlaanderen" ingevoerd. In november 2005 werd de naam van de vereniging 

officieel gewijzigd in Erfgoed Vlaanderen vzw. 

Erfgoed Vlaanderen zoekt oplossingen voor monumenten met beheersproblemen, van 

kastelen tot arbeidershuisjes, van abdijen tot industriële gebouwen en cultuurlandschappen. 

Erfgoed Vlaanderen restaureert ze indien nodig, zoekt er indien nodig een gepaste nieuwe 

bestemming voor en brengt de financiële middelen daarvoor samen. In samenwerking met 

verschillende partners stelt Erfgoed Vlaanderen de gebouwen open voor het publiek en zorgt 

voor begeleide bezoeken, publicaties en activiteiten. Op deze manier krijgen bezoekers de 

kans om de monumenten echt te beleven. 

Daarnaast is het de opdracht van Erfgoed Vlaanderen om het grote publiek te sensibiliseren 

voor het belang van erfgoedzorg en van monumentenzorg in het bijzonder. Het bekendste 

voorbeeld van de acties in dit verband is Open Monumentendag Vlaanderen, een initiatief 

van de gemeenten, de provincies en het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Erfgoed 

Vlaanderen coördineert daarvan de organisatie die in handen is van Lokale Comité‟s. 

"Erfwoord", het ledenblad van Erfgoed Vlaanderen verschijnt viermaal per jaar. Het brengt 

een overzicht van wat er reilt en zeilt in de sector van het onroerend erfgoed in Vlaanderen. 

Het Vlaams Gewest stelt jaarlijks een dotatie ter beschikking van Erfgoed Vlaanderen. 

Erfgoed Vlaanderen put ook inkomsten uit de verkoop van toegangstickets voor haar 

monumenten, publicaties en andere commerciële activiteiten. Waar mogelijk wordt een 

beroep gedaan op algemene of projectmatige sponsoring. Ook giften van particulieren of 

bedrijven zorgen voor inkomsten. 

Reeds van bij de oprichting is het de ambitie om Erfgoed Vlaanderen in de toekomst uit te 

bouwen tot een Vlaamse organisatie voor het onroerend erfgoed naar het model van 

de National Trust in het Verenigd Koninkrijk of de Heritage Service in Noord-Ierland. 

 

  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Vlaanderen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vereniging_(rechtspersoon)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Cultureel_erfgoed
http://nl.wikipedia.org/wiki/1994
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vlaamse_regering
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vlaamse_regering
http://nl.wikipedia.org/wiki/Open_Monumentendag
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vlaamse_Gemeenschap
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vlaams_Gewest
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Overheidsdotatie&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/National_Trust_for_Places_of_Historic_Interest_or_Natural_Beauty
http://nl.wikipedia.org/wiki/Environment_and_Heritage_Service
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Monumenten waarvan Erfgoed Vlaanderen het beheer heeft 

 Erfgoedhuis Den Wolsack, ('De Grooten Regenboghe') Antwerpen 

 Koninklijk Paleis op de Meir, Antwerpen 

 De Notelaer, Bornem 

 Molen van Hoeke, Damme 

 Buurtspoorwegmuseum Schepdaal, Dilbeek 

 Abdij van Herkenrode, Hasselt 

 Kasteel van Horst, Holsbeek 

 Stadstoren, Leuven 

 Fort Napoleon, Oostende 

 Kapel van Steenbergen, Oud-Heverlee 

 Kasteel Beauvoorde, Veurne 

 Sint Annakapel, Voeren 

 Kinkenbergkapel, Voeren 

  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Antwerpen_(stad)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Paleis_op_de_Meir
http://nl.wikipedia.org/wiki/De_Notelaer
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bornem
http://nl.wikipedia.org/wiki/Damme_(Belgi%C3%AB)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Dilbeek
http://nl.wikipedia.org/wiki/Abdij_van_Herkenrode
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hasselt_(Belgi%C3%AB)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kasteel_van_Horst_(Belgi%C3%AB)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Holsbeek
http://nl.wikipedia.org/wiki/Leuven
http://nl.wikipedia.org/wiki/Fort_Napoleon
http://nl.wikipedia.org/wiki/Oostende
http://nl.wikipedia.org/wiki/Oud-Heverlee
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kasteel_Beauvoorde
http://nl.wikipedia.org/wiki/Veurne
http://nl.wikipedia.org/wiki/Voeren
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3.2. SIWE – industrieel erfgoed 
 
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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rsbericht studiedag beleid en beheer 

4. Heemmuseumkenteken 2012-2013-2014 
 

4.1. 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 

 

 

4.2. 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. 
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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 

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 Heemkundezondag X  Min 1 keer in de laatste 3 jaar 

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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