
aangesloten bij 

JANUARI 2012

Ve
ra

nt
w

oo
rd

el
ijk

e 
ui

tg
ev

er
 : 

Ka
re

l V
an

 d
en

 B
os

sc
he

 • 
La

re
nd

ri
es

 5
1 

• 2
89

0 
Si

nt
-A

m
an

ds
 • 

in
fo

@
m

ol
en

m
us

eu
m

.b
e

INhoUd

1. Gouwdag - Algemene Ledenvergadering 2012
2. Heemkunde zondagen 2012
3. Heemkunde Gouw Antwerpen lééft
4. Weetjes
5. Zoekertjes
6. Vriendelijke geheugensteuntjes

1



2

GOUWDAG
Heist-op-den-Berg

24/03/2012
SAMEN  - DENKEN
    - VAN GEDACHTEN WISSELEN

SAMEN HEEMKUNDIGEN ZIJN

1. Gouwdag
     en Algemene Ledenvergadering 2012.



1.1. Programma

1. 9u30 Ontvangst

1.1. 10u00 Algemene Ledenvergadering :  Verwelkoming
  Statutaire agenda :
	 	 •	administratief	verslag	2011
	 	 •	rekeningen	2011
	 	 •	begroting	2012
	 	 •	benoemingen	bestuurders.

1.2. 10u45 “Heemkunde: venster op de wereld.”
	 	 Inleiding	tot	de	bespreking	per	kwartier.

1.3.	 11u00	 Kwartierbesprekingen:	“Venster	op	welke	wereld?”
  HK venster op de wereld.
  1.3.1.  Archeologiewereld
              te Baarle-Hertog, Merksplas, Heist-op-den-Berg, 
   Ranst.
	 	 1.3.2.		 Landbouwwereld.
	 	 1.3.3.		 Ons	fruit	in	de	nieuwe	wereld.
	 	 1.3.4.	 DNA	en	Oud-Hertogdom	Brabant

2. 12u00 Maaltijd

3. 13u00

4.  Bezoeken

5. 16u00 

5.1.  Uitreiking Eremerk Honoris Causa

5.2.  Uitreiking Eremerk Deken Van Herck

5.3.	 	 Uitreiking	kenteken	Actief	Heemmuseum	2012-2013-2014

	 	 en	uitreiking	kenteken	Actief	Documentatiecentrum	

  2012-2013-2014.

5.4.	 	 Mededeling	besluiten	kwartierbesprekingen

	 17u00	 Receptie	aangeboden	door	het	Gemeentebestuur.
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2. Heemkundezondagen 2012
 

  

Heemkundezondagen 2012 
 3—10—17 juni  

  

 W O O N C O M F O R T 

 

www.heemkunde-gouwantwerpen.be 
 

V.U. : Karel van den Bossche, Larendries 51, 2890 Sint-Amands – Vormgeving : www.krisvdb.be 
  

Aartselaar – Arendonk – Beerse – Bonheiden – Deurne – Edegem – Heist‐op‐den‐Berg – Hemiksem – Kontich – Lillo – Lint‐ Merksem – 

Merksplas – Oevel – Poppel – Putte – Rijmenam – Ruisbroek ‐ Schelle – ’s Gravenwezel – Sint‐Amands –  Weert  ‐Wommelgem ‐ Zoersel 

Een verhaal van ontwikkeling en verandering, verteld door de heemkringen van : 
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2. Heemkundezondagen 2012 : 3 - 10 - 17 juni 2012

Welke musea en documentatiecentra vullen de kalender in?

Voor : Wooncomfort : hoe leefden onze voorgangers 1900 - 2012?

Kring Aspect Zondag Zondag Zondag Andere

 Thema 3 juni 10 juni 17 juni zondag

   van 10u tot 18u

   van 10u tot 18u van 10u tot 18u

   van 10u tot 18u

 

   van 10u tot 17u

    van 10u tot 17u

   van 14u tot 18u van 14u tot 18u

  van 14u tot 18u  van 14u tot 18u

  van 13u tot 17u van 13u tot 17u van 13u tot 17u

  van 10u tot 18u van 10u tot 18u van 10u tot 18u

   van 14u tot 17u van 14u tot 17u

   van ..u tot ..u

   van 10u tot 18u

  van 13u tot 18u 

   van 10u tot 18u van ..u tot ..u

  van 10u tot 18u van 14u tot 18u van 14u tot 18u
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Kring Aspect Zondag Zondag Zondag Andere

 Thema 3 juni 10 juni 17 juni zondag

   van 10u tot 17u 

    van 14u tot 20u

   

 

  van 10u tot 18u van 10u tot 18u van 10u tot 18u

  van 10u tot 18u van 10u tot 18u van 10u tot 18u

  

  van 14u tot 18u van 10u tot 18u van 10u tot 18u

  

  van 14u  tot 18u  van 14u tot 18u

  van .. u tot .. u van .. u tot .. u van ..u tot ..u

   

Vlugge beslissers beslisten reeds volgende aspecten voor te stellen :
	 •	Verwarming
	 •	Bewaring	voedingswaren
	 •	Wonen	in	een	molen
	 •	Van	kuip	tot	wasmachine
	 •	Huismedia

Wie volgt?
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3. Heemkunde Gouw Antwerpen lééft

3.1. H.K. Amalia van Solms - Baarle-Hertog
3.2. HK Ansfried Westerlo
3.3. HK Davidsfonds O.L.V.Waver 
3.4. HK De Vlierbes - Beerse
3.5. HK ‘t Ordinaaltje - Bonheiden
3.6. HK De Reuzen van Deurne - Deurne
3.7. HK Eugeen Goeyvaerts - Lint
3.8. HK Malle - Malle
3.9. HK Rumesta - Rumst
3.10. Erfgoed Balen - Balen
3.11. Geels Geschiedkundig Genootschap - Geel
3.12. HK Hobuecken 1135 - Hoboken
3.13. HK Merksem - Merksem
3.14. HK Corsendonca - Oud-Turnhout
3.15. Nicolaus Poppelius - Poppel
3.16.  HK Vaertlinck - Willebroek
3.17. HK Erf en Heem - Sint-Katelijne-Waver
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3. Heemkunde Gouw Antwerpen lééft

3.1. HK Amalia van Solms - Baarle-Hertog
Datum Vanaf Tot Gebeurtenis Opmerking

05-feb-2012	 10:30:00	 12:30:00	 Open	huis	in	het	Heemhuis

07-feb-2012	 19:30:00	 21:30:00	 Bestuursvergadering	Heemkundekring	Amalia	van	Solms	 Heemhuis

11-feb-2012	 13:30:00	 15:30:00	 Themawandeling	 Vetrek	van	het	Heemhuis.	Opgave	
    niet nodig. Deelname gratis.

28-feb-2012	 19:30:00	 21:00:00	 Bijeenkomst	voor	nieuwe	leden	van	2011	 Ontvangst	en	informatie-
    verstrekking. Plaats: Heemhuis.

04-mrt-2012 10:30:00 12:30:00 Open huis in het Heemhuis
 
13-mrt-2012 19:30:00 21:30:00 Bestuursvergadering Heemkundekring Amalia van Solms In het Heemhuis.

20-mrt-2012 19:30:00 22:00:00 Algemene ledenvergadering Plaats: Aula Cultureel Centrum 
    Baarle. Met optreden van
    Folkloregroep “De Boerkes van 
    Beerse”

25-mrt-2012	 08:00:00	 11:00:00	 Vroege	vogeltocht.	 Vertrek	vanaf	het	Heemhuis.		
	 	 	 	 Vooraf	opgeven	niet	nodig.	
    Deelname gratis.

01-apr-2012 10:30:00 12:30:00 Open huis in het Heemhuis
 
10-apr-2012 19:30:00 21:30:00 Baarlese gezondheidszorg:  In de Aula van het Cultureel
   tentoonstelling en lezing door Jan van Eijk Centrum Baarle. Toegang gratis.

17-apr-2012	 00:00:00	 00:00:00	 Archeologische	dag	voor	basisschoolleerlingen	 In	de	Aula	van	Cultureel	Centrum	
    Baarle.

17-apr-2012 19:30:00 12:30:00 Bestuursvergadering Heemkundekring Amalia van Solms In het Heemhuis.

19-apr-2012	 00:00:00	 00:00:00	 Archeologische	dag	voor	basisschoolleerlingen	 In	de	Aula	van	het	Cultureel	
    Centrum Baarle.

20-apr-2012	 00:00:00	 00:00:00	 Archeologische	dag	voor	basisschoolleerlingen	 In	de	Aula	van	het	Cultureel	
    Centrum Baarle.

22-apr-2012	 10:30:00	 17:30:00	 Erfgoeddag	thema	“Helden”	(dokters)	 In	het	Heemhuis.

06-mei-2012 10:30:00 12:30:00 Open huis in het Heemhuis.
 
08-mei-2012 19:30:00 21:30:00 Bestuursvergadering Heemkundekring Amalia van Solms In het heemhuis.

11-mei-2012	 09:00:00	 15:30:00	 Archeologische	dag	voor	basisschoolleerlingen	 In	de	Aula	van	het	Cultureel	
   van Zondereigen Centrum Baarle.

12-mei-2012	 00:00:00	 00:00:00	 Fietstocht	naar	Poppel	met	bezoek	aan	
	 	 	 Heemmuseum	“Het	Kaske”	 Nadere	informatie	volgt	later.

02-jun-2012	 00:00:00	 00:00:00	 Extra	Heemreis	naar	Lier	en	Broechem	bij	voldoende		 Belangstelling	wordt	nog	gepeild.
	 	 	 belangstelling.	 Nadere	informatie	volgt	later.

03-jun-2012 10:30:00 12:30:00 Open huis in het Heemhuis.
 
10-jun-2012	 05:00:00	 09:00:00	 Vroege	vogeltocht.	 Vertrek	vanaf	het	Heemhuis.	
    Opgeven niet nodig. Deelname 
    gratis.
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Datum Vanaf Tot Gebeurtenis Opmerking

12-jun-2012 19:30:00 21:30:00 Bestuursvergadering Heemkundekring Amalia van Solms In het Heemhuis.

23-jun-2012	 00:00:00	 00:00:00	 Heemreis	naar	Brugge	en	de	Hoge	Wal	in	Ertvelde.	 Nadere	informatie	over
    inschrijving, kosten en 
    programma volgt later.
 
30-jun-2012	 18:00:00	 23:00:00	 Deelname	aan	Midzomernachtfare.	 Het	Heemhuis	is	open	gedurende	
	 	 	 	 Midzomernachtfare.

01-jul-2012 10:30:00 12:30:00 Open huis in het Heemhuis.
 
10-jul-2012 19:30:00 21:30:00 Bestuursvergadering Heemkundekring Amalia van Solms. In het Heemhuis.

13-jul-2012	 12:00:00	 20:00:00	 Lokale	Heemdag.	 Informatie	over	inschrijving,	
    kosten en programma volgt later.

19-jul-2012	 19:00:00	 21:00:00	 Avondwandeling.	 Vertrek	vanaf	het	Heemhuis.	
	 	 	 	 Vooraf	opgeven	niet	nodig.	
    Deelname gratis.

05-aug-2012 10:30:00 12:30:00 Open huis in het Heemhuis.
 
09-aug-2012	 00:00:00	 00:00:00	 Brabantse	Heemdagan	in	Klundert	en	Willemstad.	 Informatie	over	programmma,	
    inschrijving en kosten volgt later.

10-aug-2012	 00:00:00	 00:00:00	 Brabantse	Heemdagen	in	Klundert	en	Willemstad.	 Informatie	zie	09-08-2012

14-aug-2012 19:30:00 21:30:00 Bestuursvergadering Heemkundekring Amalia van Solms. In het Heemhuis.

20-aug-2012	 17:30:00	 22:00:00	 Bernardusvoetbedevaart	naar	Ulicoten	 Vertrek	vanaf	het	heemhuis.	
	 	 	 																																																																																																		Opgeven	vooraf	niet	nodig.	Deelname	gratis.

02-sep-2012 10:30:00 12:30:00 Open huis in het Heemhuis met presentatie van de 26ste Heemkalender 2013.
 
09-sep-2012	 00:00:00	 00:00:00	 Open	monumentendag.	Belgisch	thema	is	muziek,		 Nadere	informatie	over
	 	 	 beeld	en	creativiteit.	 activiteiten	volgt	later.

07-okt-2012 10:30:00 12:30:00 Open huis in het Heemhuis.
 
09-okt-2012 19:30:00 21:30:00 Bestuursvergadering Heemkundekring Amalia van Solms In het Heemhuis.

13-okt-2012	 00:00:00	 00:00:00	 Loveren	in	schijnwerper.	 Nadere	informatie	volgt.

14-okt-2012	 00:00:00	 00:00:00	 Loveren	in	de	schijnwerper.	 Nadere	informatie	volgt.

27-okt-2012	 09:00:00	 16:00:00	 Lange	herfstwandeling.	 Vertrek	vanaf	het	Heemhuis.	
	 	 	 																																																																																																		Vooraf	opgeven	niet	nodig.	Deelname	gratis.

04-nov-2012 10:30:00 12:30:00 Open huis in het Heemhuis.
 
13-nov-2012 19:30:00 21:30:00 Bestuursvergadering Heemkundekring Amalia van Solms. In het Heemhuis.

15-nov-2012	 19:30:00	 22:00:00	 Presentatie	van	het	toponiemenboek	van	Baarle.	 In	de	Aula	van	het	Cultureel	
    Centrum Baarle.

20-nov-2012	 19:30:00	 22:00:00	 Fotopresentatie	“Boalse	mensen	in	de	afgelopen	eeuwen.	 In	de	Aula	van	het	Cultureel	
    Centrum Baarle.

27-nov-2012	 00:00:00	 00:00:00	 Aanbieding	van	de	roggerentjes	2012	aan	het	gemeente		 Tijdstip	en	plaats	worden	later	
	 	 	 bestuur	van	Baarle-Nassau.	 bekend	gemaakt.

02-dec-2012 10:30:00 12:30:00 Open huis in het Heemhuis.
 
11-dec-2012 19:30:00 21:30:00 Bestuursvergadering Heemkundekring Amalia van Solms. In het Heemhuis.

18-dec-2012 19:30:00 22:00:00 Kerstviering                                                                  In de Aula van het Cultureel Centrum. 
	 	 	 																																																																																									Informatie	over	inschrijving	en	kosten	volgt	later.

28-dec-2012	 09:00:00	 16:00:00	 Winterwandeling.				Vertrek	vanaf	het	Heemhuis.	Vooraf	inschrijven	niet	nodig.	Deelname	gratis.
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3.2. HK Ansfried Westerlo - Oevel

Heemkring Ansfried Westerlo Agenda februari 2012 :
 
Donderdag	2	februari
OEV Heemkring oud volkscafé - vanaf 20u 
Sint Michielsstraat 2
toegang gratis 
----------------------------------------------------------------------------
Vrijdag	3	februari
OEV Heemkring genealogische opzoekavond - 19 tot 22u 
Sint Michielsstraat 2
toegang gratis
----------------------------------------------------------------------------
Donderdag	9	februari
OEV Heemkring oud volkscafé - vanaf 20u 
Sint Michielsstraat 2
toegang gratis
----------------------------------------------------------------------------
Donderdag	16	februari
OEV Heemkring oud volkscafé - vanaf 20u 
Sint Michielsstraat 2
toegang gratis
----------------------------------------------------------------------------
Vrijdag	17	februari
OEV Heemkring genealogische opzoekavond - 19 tot 22u 
Sint Michielsstraat 2
toegang gratis
----------------------------------------------------------------------------
Donderdag	23	februari 
OEV Heemkring oud volkscafé - vanaf 20u 
Sint Michielsstraat 2
toegang gratis
 
 
www.heemkringansfried.be	<http://www.heemkringansfried.be> 
Sint Michielsstraat2
2260 Oevel - Westerlo
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3.3. HK Davidsfonds O.L.V.Waver

Programma 1ste kwartaal 2012

Jozef	van	Rompay-Davidsfonds-Genootschap
2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver

Zondag	5	februari	2012	te	15	uur
Jaarvergadering. 

Voorstelling	van	het	jaarboek	2012	door	auteur	Staf	Bleeckx
“Het licht te Onze-Lieve-Vrouw-Waver, 100 jaar elektriciteit”.
Raadhuis Dorp O.-L.-V.-Waver. Toegang gratis

Dinsdag 20 maart 2012 te 20 uur
Nacht van de geschiedenis met als thema “Drank”.

Lezing	met	PowerPoint	presentatie	door	Staf	Bleeckx,	auteur	van	onze	
ondertussen	uitverkochte	publicatie	over	de	3	brouwerijen	en	125	herbergen	
te O.-L.-V.-Waver.
Inhoud:	drank,	van	water	tot	bier,	van	waar	komt	het,	wat	is	bier,	brouwen,	onze	
brouwerijen	en	herbergen.	Gevolgd	door	een	panelgesprek	met	
oudere	/	voormalige	Waverse	caféhoud(st)ers.
Voorstelling	van	ons	gelegenheidsbier	“Wavers	Peperbuske”.
Herberg	In	den	Ouden	Tinnenpot		Molenstraat		O.-L.-V.-Waver
Toegang	7euro/5euro,	één	consumptie	inbegrepen.

12-brouwerij	de	zeeridder



12

3.4. HK De Vlierbes - Beerse

Activiteitenkalender
Heemkundige Kring De Vlierbes en Heemkundig Museum Tempelhof

Februari 2012    
05 MuSEuM EN KOETSHuiS OPEN 
	 vzw	Heemkundig	Museum	Tempelhof,	Bisschoplaan	1,	Beerse	
	 14.00	–	17.00,	gratis	-	INFO:	Leo	Dignef,	tel.	014	61	28	74,	www.devlierbes.be
08 OPENARCHiEFMiDDAG
	 Documentatiecentrum	De	Vlierbes,	Boudewijnstraat	18,	Beerse
	 14.00	–	17.00,	gratis	-	INFO:	Leo	Dignef,	tel.	014	61	28	74,	www.devlierbes.be
13 OPENARCHiEFAVOND 
 Documentatiecentrum	De	Vlierbes,	Boudewijnstraat	18,	Beerse	
	 19.00	–	22.00,	gratis	-	INFO:	Leo	Dignef,	tel.	014	61	28	74,	www.devlierbes.be

Maart 2012    
04 MuSEuM EN KOETSHuiS OPEN 
	 vzw	Heemkundig	Museum	Tempelhof,	Bisschoplaan	1,	Beerse	
	 14.00	–	17.00,	gratis	-	INFO:	Leo	Dignef,	tel.	014	61	28	74,	www.devlierbes.be
12 OPENARCHiEFAVOND 
	 Documentatiecentrum	De	Vlierbes,	Boudewijnstraat	18,	Beerse	
	 19.00	–	22.00,	gratis	-	INFO:	Leo	Dignef,	tel.	014	61	28	74,	www.devlierbes.be
14 OPENARCHiEFMiDDAG 
	 Documentatiecentrum	De	Vlierbes,	Boudewijnstraat	18,	Beerse	
	 14.00	–	17.00,	gratis	-	INFO:	Leo	Dignef,	tel.	014	61	28	74,	www.devlierbes.be
28 VOORDRACHT P Van Hees: “Van jaarmarkt tot kermis” 
 Raadzaal	Tempelhof,	Bisschoplaan	1,	Beerse,	20uur,	gratis
	 	INFO:	Leo	Dignef,	tel.	014	61	28	74,	www.devlierbes.be

April 2012    
01 MuSEuM EN KOETSHuiS OPEN 
	 vzw	Heemkundig	Museum	Tempelhof,	Bisschoplaan	1,	Beerse	
	 INFO:	Leo	Dignef,	tel.	014	61	28	74,	www.devlierbes.be
09 OPENARCHiEFAVOND 
	 Documentatiecentrum	De	Vlierbes,	Boudewijnstraat	18,	Beerse	
	 19.00	–	22.00,	gratis	-	INFO:	Leo	Dignef,	tel.	014	61	28	74,	www.devlierbes.be
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10 KAPELLEKENSMARKT 
	 Stand	van	De	Vlierbes	op	Kapellekensmarkt	in	Beerse	met	Beers	Vlierke	en
	 vlierbollen,	INFO:	Leo	Dignef,	tel.	014	61	28	74,	www.devlierbes.be	
11 OPENARCHiEFMiDDAG 
	 Documentatiecentrum	De	Vlierbes,	Boudewijnstraat	18,	Beerse
	 14.00	-	17.00,	gratis	-	INFO:	Leo	Dignef,	tel.	014	61	28	74,	www.devlierbes.be
22 ERFGOEDDAG: “HELDEN” 
	 Deelname	van	De	Vlierbes	en	Heemkundig	Museum	Tempelhof	vzw	aan
	 erfgoeddag	“Helden”,	gratis

Mei 2012    
6 MuSEuM EN KOETSHuiS OPEN
 vzw	Heemkundig	Museum	Tempelhof,	Bisschoplaan	1,	Beerse	
	 14.00	–	17.00,	gratis	-	INFO:	Leo	Dignef,	tel.	014	61	28	74,	www.devlierbes.be	
9 OPENARCHiEFMiDDAG 
	 Documentatiecentrum	De	Vlierbes,	Boudewijnstraat	18,	Beerse
	 14.00	-	17.00,	gratis	-	INFO:	Leo	Dignef,	tel.	014	61	28	74,	www.devlierbes.be
12 VOORjAARSREiS NAAR DELFT
 Heemkundige	Kring	De	Vlierbes	
	 INFO:	Leo	Dignef,	tel.	014	61	28	74,	www.devlierbes.be	
14 OPENARCHiEFAVOND 
	 Documentatiecentrum	De	Vlierbes,	Boudewijnstraat	18,	Beerse	
	 19.00	–	22.00,	gratis	-	INFO:	Leo	Dignef,	tel.	014	61	28	74,	www.devlierbes.be

Juni 2012    
3 HEEMKuNDEDAG:  MuSEuM OPEN, “WOONCuLTuuR” 
	 vzw	Heemkundig	Museum	Tempelhof,	Bisschoplaan	1,	Beerse	
	 14.00	–	17.00,	gratis	-	INFO:	Leo	Dignef,	tel.	014	61	28	74,	www.devlierbes.be
8 AVONDMARKT 
	 Stand	van	De	Vlierbes	op	Kapellekensmarkt	in	Beerse	met	Beers	Vlierke	en
	 vlierbollen,	INFO:	Leo	Dignef,	tel.	014	61	28	74,	www.devlierbes.be	
9 SPiEGELTENTFESTiVAL “FEEST iN DE KEET”
	 Medewerking	van	De	Vlierbes	
11 OPENARCHiEFAVOND 
	 Documentatiecentrum	De	Vlierbes,	Boudewijnstraat	18,	Beerse	
	 19.00	–	22.00,	gratis	-	INFO:	Leo	Dignef,	tel.	014	61	28	74,	www.devlierbes.be
13 OPENARCHiEFMiDDAG 
	 Documentatiecentrum	De	Vlierbes,	Boudewijnstraat	18,	Beerse
	 14.00	-	17.00,	gratis	-	INFO:	Leo	Dignef,	tel.	014	61	28	74,	www.devlierbes.be
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Augustus 2012    
05 MuSEuM EN KOETSHuiS OPEN 
	 vzw	Heemkundig	Museum	Tempelhof,	Bisschoplaan	1,	Beerse	
	 14.00	–	17.00,	gratis	-	INFO:	Leo	Dignef,	tel.	014	61	28	74,	www.devlierbes.be

September	2012    
02 MuSEuM EN KOETSHuiS OPEN 
	 vzw	Heemkundig	Museum	Tempelhof,	Bisschoplaan	1,	Beerse	
	 14.00	–	17.00,	gratis	-	INFO:	Leo	Dignef,	tel.	014	61	28	74,	www.devlierbes.be
10 OPENARCHiEFAVOND
 Documentatiecentrum	De	Vlierbes,	Boudewijnstraat	18,	Beerse	
	 19.00	–	22.00,	gratis	-	INFO:	Leo	Dignef,	tel.	014	61	28	74,	www.devlierbes.be	
12 OPENARCHiEFMiDDAG
 Documentatiecentrum	De	Vlierbes,	Boudewijnstraat	18,	Beerse
	 14.00	-	17.00,	gratis	-	INFO:	Leo	Dignef,	tel.	014	61	28	74,	www.devlierbes.be
 
Oktober	2012     
07 MuSEuM EN KOETSHuiS OPEN
 vzw	Heemkundig	Museum	Tempelhof,	Bisschoplaan	1,	Beerse	
	 14.00	–	17.00,	gratis	-	INFO:	Leo	Dignef,	tel.	014	61	28	74,	www.devlierbes.be
08 OPENARCHiEFAVOND
 Documentatiecentrum	De	Vlierbes,	Boudewijnstraat	18,	Beerse	
	 19.00	–	22.00,	gratis	-	INFO:	Leo	Dignef,	tel.	014	61	28	74,	www.devlierbes.be
10 OPENARCHiEFMiDDAG
 Documentatiecentrum	De	Vlierbes,	Boudewijnstraat	18,	Beerse
	 14.00	-	17.00,	gratis	-	INFO:	Leo	Dignef,	tel.	014	61	28	74,	www.devlierbes.be	
13 TENTOONSTELLiNG EN PuBLiCATiE 34E jAARBOEK DE VLiERBES
 Raadzaal	Tempelhof,	Bisschoplaan	1,	Beerse,	10-18u,	gratis
	 INFO:	Leo	Dignef,	tel.	014	61	28	74,	www.devlierbes.be
14 TENTOONSTELLiNG EN PuBLiCATiE 34E jAARBOEK DE VLiERBES
 Raadzaal	Tempelhof,	Bisschoplaan	1,	Beerse,	10-18u,	gratis
	 INFO:	Leo	Dignef,	tel.	014	61	28	74,	www.devlierbes.be
 
November	2012    
04 MuSEuM EN KOETSHuiS OPEN
 vzw	Heemkundig	Museum	Tempelhof,	Bisschoplaan	1,	Beerse	
	 14.00	–	17.00,	gratis	-	INFO:	Leo	Dignef,	tel.	014	61	28	74,	www.devlierbes.be	
04 ST-HuBERTuSViERiNG, uitdeling van “huibekens” 
	 Heemkundige	Kring	De	Vlierbes	•	Sint-Lambertuskerk	Beerse,	9.30u
	 INFO:	Leo	Dignef,	tel.	014	61	28	74,	www.devlierbes.be
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12 OPENARCHiEFAVOND 
 Documentatiecentrum	De	Vlierbes,	Boudewijnstraat	18,	Beerse	
	 19.00	–	22.00,	gratis	-	INFO:	Leo	Dignef,	tel.	014	61	28	74,	www.devlierbes.be
14 OPENARCHiEFMiDDAG 
 Documentatiecentrum	De	Vlierbes,	Boudewijnstraat	18,	Beerse
	 14.00	-	17.00,	gratis	-	INFO:	Leo	Dignef,	tel.	014	61	28	74,	www.devlierbes.be

December	2012    
02 MuSEuM EN KOETSHuiS OPEN
 vzw	Heemkundig	Museum	Tempelhof,	Bisschoplaan	1,	Beerse	
	 14.00	–	17.00,	gratis	-	INFO:	Leo	Dignef,	tel.	014	61	28	74,	www.devlierbes.be 
10 OPENARCHiEFAVOND
 Documentatiecentrum	De	Vlierbes,	Boudewijnstraat	18,	Beerse	
	 19.00	–	22.00,	gratis	-	INFO:	Leo	Dignef,	tel.	014	61	28	74,	www.devlierbes.be 
12 OPENARCHiEFMiDDAG 
 Documentatiecentrum	De	Vlierbes,	Boudewijnstraat	18,	Beerse
	 14.00	-	17.00,	gratis	-	INFO:	Leo	Dignef,	tel.	014	61	28	74,	www.devlierbes.be
31 PEPERKOEK EN BORRELS
 Heemkundige	Kring	De	Vlierbes	Gemeenteplein,	Beerse,	9	-	12u. 

jaarboek 2012

Vele	leden	hebben	al	ingeschreven	voor	jaarboek	2012.	Als	er	op	het	etiket	van	uw	tijdschrift	
rechts	boven	nog	niet	2012	staat,	hebt	u	nog	niet	ingetekend.	Doe	dat	nu	door	storting	van	
17	euro	(voor	verzending	buiten	Beerse	of	Vlimmeren	20	euro)	op	
rekening	nr.	BE	19	3200	3562	2312,	BIC-code	BBRUBEBB	van	A.	Prinsen,	De	Vlierbes,	
Vrijwilligersstraat	29,	2340	Beerse.	U	kunt	ook	steeds	betalen	via	een	bestuurslid.		
Intekenaars	die	niet	wensen	dat	hun	naam	gepubliceerd	wordt	bij	de	intekenaars	moeten	
dit melden aan penningmeester A. Prinsen.
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Boekenbon voor 50-jarigen

Wie	in	Beerse	of	Vlimmeren	geboren	is	of	er	woont	en	in	2011	vijftig	jaar	geworden	is,	krijgt	
van	 De	Vlierbes	 een	 boekenbon	waarmee	 een	 jaarboek	 van	 De	Vlierbes	mag	 afgehaald
worden	in	Heemkundig	Museum	Tempelhof	op	een	eerste	zondag	van	de	maand	van	14	tot	
17	uur.	Via	de	groepen	van	50-jarigen	die	in	de	loop	van	dit	jaar	een	bijeenkomst	gehouden	
hebben,	ontvingen	we	hun	namen	en	adressen.	Wie	nog	geen	boekenbon	gekregen	heeft,	
mag dit melden aan Ludo Dierckx, Steenovenstraat 43, Beerse, tel. 014 61 21 65, 
e-mail:	ludo.dierckx@skynet.be

Archiefwerk op maandagvoormiddag

Archiefstukken	die	aan	De	Vlierbes	geschonken	worden,	komen	per	onderwerp	in	dozen	
terecht.	Om	dit	archief	goed	te	beheren,	besloten	wij	om	elke	maandagnamiddag	
archiefwerk	te	verrichten.	Van	elke	archiefdoos	wordt	een	inventaris	gemaakt	en	
archivaris	Ludo	Dierckx	maakt	daarvan	een	computerbestand.	Zo	kunnen	we	alle	
archiefstukken	gemakkelijk	 terugvinden.	Op	17	oktober	zijn	we	gestart	en	elke	maandag	
doen	we	verrassende	ontdekkingen.	Heb	je	zin	om	te	komen	helpen?	Iedere	maandag	ben	
je	vanaf	13.30	uur	welkom	in	ons	documentatiecentrum,	Boudewijnstraat	18,	Beerse.	
De koffie staat klaar!

Misdienaars in de Hoogmis

Herwig Jansen werkt aan een artikel over de misdienaars in de hoogmis van de 
Sint-Lambertuskerk.	Die	misdienaars	waren	jongens	van	14	jaar	en	ouder.	Een	aantal	
namen zijn natuurlijk al gekend, maar we willen volledigheid nastreven. Kunt u ons lijstjes 
van	“grote”	misdienaars	bezorgen	met	de	periode	waarin	ze	actief	waren?	U	kunt	de	namen	
per	mail	bezorgen	aan	 leo.dignef@telenet.be	of	op	papier	aan	Leo	Dignef,	Berenlaan	16,	
Beerse.
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In 2014 wordt de fanfare “Het Werk der Toekomst” 145 jaar. 
Hierbij	doen	we	een	oproep	naar	mensen	die	nog	iets	weten	of	nog	iets	hebben	liggen	
dat	deze	fanfare	aanbelangt	bv.:	oude	foto’s	van	de	fanfare	als	groep,	van	hun	
verschillende	lokalen,	van	concerten,	optochten,	feestelijkheden,	alsook	van	de	
Verkensclub	…	
Ook	foto’s	van	zaal	Monty,	van	de	stoet	van	Moe	Trien,	
van	het	100-jarig	jubileum	in	1969,	
van	gouden	bruiloften,	van	kermissen	en	processies,	…	
Wie	heeft	er	nog	(oude)	teksten,	aankondigingen,	programmaboekjes,	affiches,	…,	in	de	
oude	schuif	of	schoendoos	liggen?	
Als er nog mensen op de hoogte zijn van plezierige anekdotes, mogen ze die ook altijd 
doorgeven.

lees verder: Vraag om inlichtingen: “Het Werk der Toekomst”
(www.devlierbes.be)
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3.5. HK ‘t Ordinaaltje - Bonheiden

Werkjaar 2011/2012
Hieronder	vindt	u	de	data	voor	het	werkjaar	2011/2012.	

n De kloszittingen van de volwassenen gaan door op de volgende data:
 o woensdagvoormiddagen van 09.30 uur tot 11.30 uur:
	 	 •	1,	15	februari	2012
	 	 •	7,	21	maart	2012
	 	 •	18	april	2012
	 	 •	2,	16,	30	mei	2012

 o woensdagnamiddagen van 14.00 uur tot 16.00 uur en 
      woensdagavonden van 18.30 tot 20.30:
	 	 •	8,	29	februari	2012
	 	 •	14,	28	maart	2012
	 	 •	25	april	2012
	 	 •	9,	23	mei	2012

n De jeugdcursussen vinden plaats op de volgende data:
 o woensdagnamiddag van 14.00 uur tot 16.00 uur 
	 	 •	8,	29	februari	2012
	 	 •	14,	28	maart	2012
	 	 •	25	april	2012
	 	 •	9,	23	mei	2012
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n De leden van de naaldkant	in	’t	Ordinaaltje	worden	gevormd	door	
				Mevrouw	Rosa	De	Wachter.	Zij	begeleidt	hun	eveneens	bij	het	tot	stand	komen	
    van hun creaties. Deze lessen gaan door op:
 o woensdagvoormiddagen van 09.30 uur tot 11.30 uur:
	 	 •	8,	29	februari	2012	 	 	 •	25	april	2012
	 	 •	28	maart	2012	 	 	 •	23	mei	2012
  
 o woensdagnamiddagen van 13.30 uur tot 15.30 uur:
	 	 •	15	februari	2012	 	 	 •	18	april	2012
	 	 •	21	maart	2012	 	 	 •	16	mei	2012
  
 o donderdagvoormiddagen van 09.30 uur tot 11.30 uur:
	 	 •	16	februari	2012	 	 	 •	19	april	2012
	 	 •	8,	29	maart	2012	 	 	 •	10	mei	2012

Activiteiten
Algemene vergadering 2012: 
De algemene vergadering van onze vereniging zal gehouden worden op 
zaterdag	4	februari	2012	om	14	uur.	

Erfgoeddag: 
Erfgoeddag	is	dé	feestdag	voor	het	cultureel	erfgoed	in	Vlaanderen	en	Brussel.	
Dit	jaar	beleefden	we	met	‘Uit	Armoede’	een	heel	leuke	Erfgoeddag.	Tijdens	de	volgende	
Erfgoeddag,	met	als	thema	‘Helden’,	hopen	we	even	goed	en	zelfs	nog	beter	te	doen.	Deze	
gaat	door	op	22	april	2012.	Verdere	informatie	over	wat	er	juist	te	doen	zal	zijn,	volgt	later.	

Jeugdstages voor kantklossen tijdens de vakantie: 
De	eerste	week	van	juli	(van	maandag	02/07	tot	en	met	vrijdag	06/07/12)	en	de	eerste	
week	van	augustus	(woensdag	01/08	tot	en	met	dinsdag	7/08/12)	,	telkens	van	10		tot	16	
uur worden er op de werkdagen kantstages ingericht voor jongeren.

Kantsprokkels: 
Kantsprokkels	zijn	gezellige	en	informele,	bijeenkomsten	waarbij	gepraat	wordt	over	kant.	
Tijdens	deze	samenkomsten	kunnen	tijdschriften	en	boeken	geraadpleegd	worden	en	
kant-websites	bezocht	worden.	Problemen	bij	het	uitvoeren	of	ontwerpen	worden	
besproken,	maar	er	wordt	geen	les	gegeven.	Iedereen	is	welkom	en	de	koffie	staat	steeds	
klaar.
Deze kantsprokkels gaan door op de zaterdagen 3 maart en 5 mei 2012, 
telkens van 14 tot 17 uur.



Agenda2012

 

Mei

13/5/2012   Tielrode (6reuzen)

27/5/2012    Zottegem(6 Reuzen)

28/5/2012    Petit-Enghien (3 reuzen) 

Juli

8/7/2012 Ath (2 reuzen)

Augustus

19/8/2012 Overmeire (6reuzen)

3.6. HK De Reuzen van Deurne - Deurne
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3.7. HK Eugeen Goeyvaerts - Lint
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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	kruiden-
tuin,	in	de	Oranjerie	in	het	Gemeentepark	van	Lint,	op:
- zondag 15 april 2012
- zondag 13 mei 2012
- zondag 27 mei 2012: Dag van het Park - heemcafé + kruidentuin open
- zondag 10 juni 2012: bijzondere tentoonstelling voor Provinciale Heemdagen
- zondag 8 juli 2012: bijzondere tentoonstelling voor Provinciale Heemdagen
- zondag 12 augustus 2012: bijzondere tentoonstelling voor Provinciale Heemdagen
- zondag 9 september 2012
- dinsdag 11 september 2012: heemcafé open van 11u-19u tijdens de jaarmarkt
- zondag 16 september 2012: struifvogelschieten in het park tijdens Suikeren Zondag
- zondag 16 oktober 2012 

Telkens	van	14u	tot	19u,	tenzij	anders	vermeld	-	INKOM	GRATIS	!	
Onze gidsen staan u te woord in de musea en op de tentoonstellingen.

het struifvogelschieten
is een vaste waarde op 
Suikeren Zondag

Onze herboriste Martine Ongena 
leidt u graag rond in de kruidentuin 
en nodigt u graag uit op een van haar 
workshops over kruidenbereidingen 

de oranjerie 
in het gemeentepark



3.8. HK Malle - Malle
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VOORSTELLING JAARBOEK 2011

Wat vind je terug in Jaarboek 2011?
•	Historiek	van	65	jaar	volksspelen	van	de	‘Vriendenkring	Hoogstraatsebaan’.
•	De	kapelanie	van	het	Heilig	Kruis,	‘het	oudste	huis	van	Westmalle’.
•	Een	greep	naar	de	macht?	Politieke	collaboratie	en	ordehaving	in	Oostmalle,
  Westmalle en Zoersel tussen 1940 en 1944.
•	Malle,	een	reuzengemeente	(over	de	Malse	reuzen	en	de	dorpsfiguren	waarop	ze
		gebaseerd	zijn).
•	De	pastorij(en)	van	Westmalle	&	de	tuin	van	de	oude	Sint-Martinuspastorij.
•	Het	beheer	van	de	inkomsten	van	Oostmalle	door	de	heren	Spirlet	(1729-1771).

Later	kan	je	het	boek	inkijken	in	het	lokaal	van	de	Heemkundige	Kring	:
•	vanaf	9	januari	:	elke	maandagnamiddag	(14.00	tot	16.00	uur)	en
		dinsdagavond	(18.00	tot	20.00	uur).
•	vanaf	1	februari	:	elke	tweede	dinsdagavond	van	de	maand	(18.00	-	20.00	uur)
		en	elke	dinsdagnamiddag	en	-avond	van	de	maand	(14.00	-	16.00	uur	en
		18.00	-	20.00	uur)

Info	:	
Heemkundige Kring
Koetshuis Domein de Renesse
Lierselei 28
03/311.62.07	(tijdens	de	openingsuren)
hkmakke@skynet.be
www.heemkundigekringmalle.be



23



24

3.9.  HK Rumesta - Rumst

Rumesta is gevestigd in Rumst en is een
geschiedkundige en genealogische vereniging.
Ze	werkt	rond	deze	onderwerpen	met	als	onderzoeksgebied	de	Rupelstreek	
(provincie	Antwerpen,	België).	
Regelmatig	worden	hierover	publicaties	uitgegeven.

Maandelijks vinden er twee bijeenkomsten plaats. 
Vanaf	2012	kan	je	de	eerste	maandag	van	de	maand	(voormiddag	en	niet	in	juli	en	
augustus)	ook	op	afspraak	komen.	Stuur	voor	dit	laatste	een	mail	en	we	zullen	je	beves-
tigen dat je kan komen.

Wil	u	meer	info	over	deze	en	andere	Rumesta	activiteiten?	Neem	dan	een	kijkje	op	onze	
kalender onder	de	rubriek	Activiteiten,	
of	lees	de	uitgebreide	kennismakingsbrochure,	of	sluit	u	aan	als lid.

Werking van Rumesta

Knap	Jaarboek	2011	verschenen

Van een gevluchte non tijdens de Eerste Wereldoorlog tot de verhalen van “meneer 
doktoor	te	Rumst,	Reet	en	Terhagen”,	van	100	jaar	Boerinnenbond	tot	sagen	van	
Kleudde,	van	de	18de	eeuwse	addellijke	familie	De	Meer	tot	“Rumst	onder	vuur”â€¦	
Je	leest	het	allemaal	in	het	nieuwste	Jaarboek,	voorzien	van	uniek	fotomateriaal!

Bekijk	ook	het	overzicht	van	alle	gepubliceerde	werken

www.rumesta.be

Het jaarboek van Rumesta
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3.10. Erfgoed Balen - Balen
BOEK iN DE MAAK: GROE(N)TEN uiT WEZEL

In	2012	is	het	dorp	Wezel	het	‘dorp	in	de	kijker’	(Balen)	en	‘Ambassadeur’	(Mol).	Eén	van	de	
erfgoedactiviteiten	is	de	uitgave	van	een	fotoboek	waarin	het	dorp	vroeger	en	nu	centraal	
staat.	De	titel	verwijst	naar	dat	andere	boek	waarin	de	fabriek	van	Wezel	een	belangrijke	
rol speelt. 
Voorintekenen	tot	31	maart		2012–	26	EUR.	Nadien	kost	het	boek	34	EUR.	U	kan	dit	boek	
bestellen	op	ons	secretariaat.



3.11. Geels Geschiedkundig Genootschap - Geel
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Het	Geels	Geschiedkundig	Genootschap	vzw	(GGG)	is	gehuisvest	in	het	stadsarchief.	
Samen	beschikken	we	over	een	grote	collectie	prentkaarten,	foto’s,	plannen	en	kaarten,	
lokale	kranten,	bidprentjes	en	doodsbrieven.	Ook	de	bibliotheek	van	het	GGG	staat	in	onze	
leeszaal	tot	je	beschikking.

Praktisch :	Werft	30	-	2440	Geel	-	tel.	014	56	66	90	-	archief@geel.be
Openingstijden :
Maandag	 Gesloten
Dinsdag 9.00u - 12.00u  13.00u - 17.00u
Woensdag	 Gesloten
Donderdag 9.00u - 12.00u  13.00u - 17.00u
Vrijdag  9.00u - 12.00u  13.00u - 17.00u

Eerste	maandag	van	de	maand	(behalve	juli	en	augustus)	ook	open	van	19u	tot	21.30u
Tweede en vierde dinsdag van de maand extra open tot 19u.

Sluitingsdagen 2012 :
maandag	2	januari	(maandagavonddienst	verschuift	naar	9	januari!)

dinsdag 1 mei
donderdag 17 mei
donderdag	1	november
vrijdag	2	november

dinsdag	25	december

dinsdag 1 januari 2013



3.12.  HK Hobuecken 1135 - Hoboken
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Beschikbare uitgaven
	Voor	meer	informatie	over	deze	uitgaven	(en	eventuele	verzendingskosten)	kan	U	steeds	
terecht op het secretariaat.
Deze	uitgaven	kunnen	ook	ingekeken	en	afgehaald	worden	in	onze	lokalen.

Boeken nieuw

“Cockerill Yards Hoboken (1873-1982), courage to the last” 
onder	hoofdredactie	van	Pieters	P.,	Heemkundige	Kring	Hobuechen/
Pandora	Publishers	NV,	Brasschaat,	2007,	
112	blz.	+	DVD	(Bestelnr.	101)															

 

“Hoboken 875, Verhalen over verdwenen en bestaand erfgoed”, 
Heemkundige	Kring	Hobuechen/Pandora	Publishers	NV,	Brasschaat,	
2010,	184	blz.	(Bestelnr.	102)	

“De armenzorg te Hoboken in het licht van de algemene evolutie van 
de openbare weldadigheid 1796-1925” door Van de Voorde H., 
Gemeentekrediet,	Brussel,	1966,	128	blz.	(Bestelnr.	151)
                               
“Acht eeuwen geschiedenis van de parochie Hoboken en van de 
Zwarte God”	door	Van	Bladel	W.,	OLV-parochie,	Hoboken,	1980,	
246	blz.		(Bestelnr.	152)						

Boeken tweedehands

“Het verloren klooster van Hoboken” 
door	Paenen	K.	en	Van	Honsté	E.,	Heemkundige	Kring	Hobuechen,	1997,	
212	blz.	(Bestelnr.	301)		
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“Geschiedenis van Hoboken, evolutie van plattelandsgemeente tot 
industrieel centrum (1100-1950)”, H. Dierickx,  De Sikkel, Antwerpen, 
1954,	389	blz.		(Bestelnr.	351)		

 
 
“Geschiedenis van Hoboken”, 
H.	Dierickx,	Gemeentebestuur	Hoboken,	1982,	396	blz.	
(Bestelnr.	352)													

 
 
“Hoboken in oude prentkaarten”, 
Jan	Christiaens,	1985,	63	blz.				(Bestelnr.	353)					

 
 
“Société Générale Métallurgique de Hoboken, 1908-1958”, 
Geschiedenis	van	het	bedrijf,	gebonden	in	rood	imitatieleder	met	
goudopdruk,	Cuypers,	Brussel,	1958,	Nederlandstalig,	208	blz.	
(Bestelnr.	354)
 
 
“Cockerill Yards Hoboken, 1873-1973”, 
Geschiedenis	van	het	bedrijf	en	activiteiten,	CYH,	1973,	70	blz.			
(Bestelnr.	355)																	
 
 
“Metallurgie Hoboken-Overpelt, 1908-1983”, 
Overzicht	van	de	activiteiten	met	vele	foto’s,	MHO	Hoboken,	1983,	
Engelstalig,	77	blz.	(Bestelnr.	356)																	
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Driemaandelijks tijdschrift 1986-2011

Zie overzicht van de nummers      Prijs per nummer
 
1986	 Enkel	nog	op	uitzonderlijke	aanvraag	verkrijgbaar	 	 	 2	euro

1987-1993         2 euro
1994 nr 1 en 4        2 euro
1994	 dubbelnummer	2-3	Victor	De	Bruyne	 	 	 	 5	euro
1995-1997         2 euro
1998	 zie	jaarboeken
1999-2000         2 euro
2001-2003	 zie	jaarboeken
2004-2005	 geen	publicaties
2006-2011         5 euro
 
Jaarboeken
1998	 Diverse	artikels	gebundeld	in	één	boek	 	 	 	 10	euro
  
2001	 •	Kerstgebruiken	en	hun	geschiedenis
	 •	Cornelis	Franciscus	Nelis,	de	laatste	bisschop	van	Antwerpen	 10	euro
     
2002	 •	Fragmenten	uit	de	Hobokense	politiek,	van	de	Franse	Revolutie	tot	de	tweede		
    wereldoorlog
	 •	Rijksnormaalschool	voor	meisjes	te	Hoboken	1879-1886		 10	euro
     
2003	 •	Fort	8	te	Hoboken	als	deel	van	de	Brialmontversterkingen	rond	Antwerpen
	 •	Testament	van	de	heer	Hubertus	Ghysels,	pastoor	in	Hoboken	 10	euro
     
Andere uitgaven

Kalender 2010   De Kapelstraat van dorp naar kille   3 euro
Kalender 2011			 Hobokense	Kastelen	en	Hoven	van	plaisantie	 Uitgeput
Kalender 2012   Terug naar school     6 euro
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3.13.  HK Merksem - Merksem

NIEUW	 	 Vanaf	2012	zullen	wij	onze	foto’s	uploaden	naar	fl	ickr
     
2012
zaterdag 21 april   opening TENTOONSTELLING in WZC Sint-Bartholomeus over
	 	 	 Sint--Bartholomeus	Gods-	en	Gasthuis
zondag 22 april			 Erfgoeddag	TENTOONSTELLING “gewHELDig merksem” 
	 	 	 in	het	hofke	van	Roosendael.	Info	volgt.
woensdag 23 mei			 MERKSEM	VLAGT	-	U	VLAGT	TOCH	MEE	!	(info	volgt)
MXPO 2012 - MERKSEM GESCHREVEN EN GEDRUKT
zaterdag	25,	zondag	26	augustus	en	zondag	02	september van 11.00 tot 18.00 uur
woensdagen	29	augustus,	05	-	12	-	19	en	26	september,	03	en	10	oktober telkens van
 14.00u tot 17.00 uur
Bezoekers worden toegelaten tot 30 minuten voor sluitingsuur. 
Affi		che	en	info	volgen.
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3.14.  HK Corsendonca - Oud-Turnhout

Werkgroep Archief

Louis	Cuylaerts,	Ludo	Vanwuytswinkel,	Jean	Van	Reusel,	Raf	Wils,	Marcel	Michiels,	Roger	
Haeseldonckx,	Eddy	Wauters,	Bert	Michiels.

Werkgroep Genealogie

Rudy	Cornelis,	Louis	Cuylaerts,	Ludo	Vanwuytswinkel,	Leo	Van	Hooghten,	Jean	Van	Reusel.

Werkgroep Krijgsgeschiedenis

Herman	Van	Eyndhoven,	Jhonny	Bastiaensen,	Jan	Sels,	Ludo	Vanwuytswinkel,	Bert	Michiels,	
Rudy	Cornelis,	Joan	van	Hout.

Werkgroep Publicaties

Roger	Van	Mierlo,	Marc	Berrens,	Louis	Cuylaerts,	Jan	Sels,	Ludo	Vanwuytswinkel.

Werkgroep Tijdschrift

Roger	Van	Mierlo,	Louis	Cuylaerts,	Raf	Wils,	Jan	Sels,	Ludo	Vanwuytswinkel.

www.corsendonca.be
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Oproep tentoonstelling Lieremanschilders

In	het	kader	van	een	tentoonstelling	die	het	Kunst-	en	erfgoedcentrum	Hofke	van	
Chantraine met enkele partners organiseert naar het jaareinde toe, zijn we op zoek naar 
kunstwerken,	foto’s	en	informatie	over	de	Lieremanschilders.	De	Lieremanschilders	en	
dan vooral de eerste generatie zijn niet zomaar een toevallige kunststroming. Ze passen 
in	een	veel	bredere	kunststroming,	die	de	veruitwendiging	was	van	een	maatschappelijke	
tendens: de terugkijk op en het verlangen naar een verdwijnende samenleving in de snel 
wijzigende	industriële	maatschappij	van	die	tijd.	
Tot	in	het	midden	van	de	19de	eeuw	was	landschapsschildering	erg	stereotiep:	in	besloten	
ateliers	werden	er	enkel	decoratieve	en	idyllische	landschappen	op	doek	gezet.	Vanuit	het	
Franse	schildersdorpje	Barbizon,	aan	de	rand	van	het	woud	Fontainebleau,	kwam	
hiertegen	reactie.		Onder	de	stuwende	kracht	van	o.a.	Jean-François	Millet	(1814	–1875),	
ontstond	het	plein-airisme,	de	tendens	om	de	natuur	zelf	ter	plekke	te	gaan	bestuderen	en	
te schilderen, ver weg van het eigen atelier.
 
De	Kempen,	een	streek	met	nog	uitgestrekte,	ruwe	natuur,	was	een	belangrijke	
aantrekkingspool voor deze nieuwe stroming.  In Bladel in de Nederlandse Kempen, 
streken	in	1887	Joseph	Gindra	en	Victor	de	Buck	neer,	in	het	Molse	Achterbos	vestigde	zich	
in	1888	Jakob	Smits	en	in	Wechelderzande	o.a.	Adrien	J.	Heymans.	
In	Oud-Turnhout	vestigden	zich	Eugeen	Surinx	(Gorcum	1850	–	Oud-Turnhout	1936)	en	
Albert	Sohie	(Hoeilaart	1873	–	Oud-Turnhout	1927)	in	het	begin	van	de	20ste	eeuw.		Samen	
met	koster-organist	Jef	Claesen	(Oud-Turnhout	1878	–	1965)	trokken	zij	vaak	naar	de	
Liereman om er de ruwe natuur vast te leggen. 
In	navolging	van	zijn	oom	Jef	Claesen,	trok	ook	Theo	Op	de	Beeck	(Oud-Turnhout	1901	–		
1993)	evenals	zijn	broer	Joz.	Op	de	Beeck	(Oud-Turnhout	1904	–	1966)	vaak	naar	dit	
pittoreske	natuurgebied	om	de	schoonheid	ervan	vast	te	leggen	te	leggen	op	doek.		
Samen	met	Jos	Stokbroeckx	(Berchem	1898	–	Turnhout	1968),	Eugeen	Machielsen	
(Turnhout	1906	–	1973),	Karel	Melis	(Oud-Turnhout	1919	-	2008),	Toon	van	Mierlo	
(Oud-Turnhout	1918	–	Geel	2000)	en	Alfons	Waterschoot		(1931	-	2008)	vormden	zij	de	
‘Lieremanschilders’.	
Tot op vandaag trekken kunstenaars nog steeds de Liereman in om het prachtige 
landschap vast te leggen op doek. 
 
Mogen	wij	u	vragen	om	de	oproep	op	te	nemen	in	uw	berichtgeving?	
Hartelijk	dank	bij	voorbaat.	
Vriendelijke groet,
		 	 	 	 Bea	Geudens

dienst toerisme-heemkunde
Kerkstraat 46 - B-2360 Oud-Turnhout

T	+32	(0)14	47	94	94	+32	(0)487	17	97	84
F	+32	(0)14	65	25	18
bea.geudens@oud-turnhout.be
www.oud-turnhout.be
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Kunst- en erfgoedcentrum Het Hofke van Chantraine vzw 
Kerkstraat 46, B-2360 OUD-TURNHOUT 
Tel. + 32 14 47 94 94 • Fax + 32 14 65 25 18 • info@hofkevanchantraine.be 
Bank 646-6074381-61                            Iban-nummer BE62 6466 0743 8161 

 
 

 
Persmededeling: Oproep Lieremanschilders 

 
 
 
In het kader van Turnhout, Cultuurstad 2012 plant het Kunst- en erfgoedcentrum Hofke 
van Chantraine samen met enkele partners een grote overzichtstentoonstelling van het 
werk van de Lieremanschilders. Wij denken aan kunstenaars als Eugeen Surinx, Albert 
Sohie, Jef Claesen, Theo en Jozef Op de Beeck, Jos Stokbroeckx, Eugeen Machielsen, … 
om maar enkele van de bekendste namen te noemen. 
De tentoonstelling vindt plaats van 3 november 2012 tot 6 januari 2013 in het Hofke van 
Chantraine. 
 
Mocht u de gelukkige bezitter zijn van een kunstwerk van de Lieremanschilders (schilderij, 
tekening, ets,…) of van andere kunstenaars die in Oud-Turnhout schilderden of u hebt 
foto’s omtrent het werk of de persoon van de schilders,dan zouden we het bijzonder op 
prijs stellen als u dit wou melden in het Hofke.  
(Hofke van Chantraine, Kerkstraat 46, 2360 Oud-Turnhout.  Tel. 014 47 94 94  / Fax 
014 65 25 18  /  E-mail: info@hofkevanchantraine.be) 
 
Het is immers de bedoeling om zoveel mogelijk werken van de genoemde schilders bij 
elkaar te brengen. Maar dat kan enkel als we voldoende ‘eigenaars’ hebben die hun 
kunstwerk in bruikleen willen afstaan voor de periode van de tentoonstelling. 
Het spreekt vanzelf dat we uw werk met de grootste zorg zullen behandelen. De 
tentoonstelling biedt u de kans om uw kunstwerk in een ruimere context gesitueerd te zien 
en de naambekendheid die daaruit voortvloeit, vergroot allicht ook de waarde van het 
werk. Bovendien worden alle getoonde werken gepubliceerd in een overzichtscatalogus, 
die we u als dank voor uw medewerking graag aanbieden. 
 
Omdat we houden van kunst, maar ook omdat we fier zijn op onze Liereman, durven we 
rekenen op uw medewerking. 
 
Alvast heel erg bedankt. 
 
werkgroep eindejaarstentoonstelling Lieremanschilders Hofke van Chantraine 
 
 
 
 
 

 
 
 
Meer info:  
Bea Geudens 
Kunst- en erfgoedcentrum Hofke van Chantraine 
Kerkstraat 46 - 2360 Oud-Turnhout 
Tel. 014 47 94 94  |  Fax 014 65 25 18  |   e-mail: info@hofkevanchantraine.be 
www.hofkevanchantraine.be 
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Februari	2012
Schilderijententoonstelling
Op	12	en	26	februari	2012	zal	in	het	museum	“’t	Kaske”	een	tentoonstelling	worden	in	
gericht	van	natuur-	en	jachttaferelen	van	schilder	Franske	van	Loon.

2 maart 2012
Ledenfeest 2012
Reserveer deze datum vast in uw agenda....

20 maart 2012
Nacht van de Geschiedenis 
Het thema is “drank”. Een aansprekend onderwerp, waar het ook ons museum aandacht 
aan	zal	besteden	door	een	deel	van	de	nacht	open	te	zijn.

22 april 2012
Erfgoeddag 2012
Thema	van	de	erfgoeddag	2012	zal	zijn	“Helden”.	Het	Museum	zal	op	die	dag	gratis	
toegankelijk zijn van 13.30 tot 17.00 uur.

10 Juni 2012
Heemkundedag 2012
In	ons	museum	‘t	Kaske	zal	het	thema:	“Wooncultuur,	ontwikkeling	en	
verandering” worden uitgelicht.

2	september	2012
Pieremarkt 2012
Heemkundekring Nicolaus Poppelius zal met een stand aanwezig zijn in het centrum 
van Ravels.

9	september	2012
Open monumentendag 2012
Het thema van de monumentendag is voor 2012 “Muziek” en alles wat daar mee te maken 
heeft...

23 maart 2013
Gouwdag 2013
Reserveer deze datum vast in uw agenda.Op 23 maart 2013 zal Heemkundekring Nicolaus 
Poppelius	gastheer	zijn	van	de	Gouwdag	2013	van	de	Antwerpse	Heemkunde	gouw.	
U mag dat programma uiteraard niet missen.

www.nicolaus-poppelius.be
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Vaertlinck documentatiecentrum - Fonds Van Auwenis

het	Fonds	van	Auwenis	omvat	de	gedurende	jaren	door	voorzitter	Gust	Van	Auwenis	
opgebouwde	collectie	en	bestaat	uit	honderden	registers	van	de	Burgerlijke	Stand	en	
parochieregisters	uit	Willebroek	en	meer	dan	twintig	omringende	gemeenten	en	
zodoende	historische	gegevens	over	enkele	tienduizenden	families.		Het	fonds	kan,	samen	
met	een	aantal	andere	bronnen	en	archiefstukken,	worden	geraadpleegd	in	het	
Vaertlinck-documentatiecentrum	in	de	Captain	Trippstraat	33	te	Willebroek,	
op	elke	tweede	en	vierde	zaterdag	van	de	maand	(exclusief	juli	en	augustus),	
telkens van 9 tot 12.00 uur, 
of	op	andere	dagen	na	afspraak.
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3.17.  HK Erf en Heem - Sint-Katelijne-Waver

 uiTNODiGiNG

WiWADiER, EEN uNiEKE KATELijNSE FAMiLiENAAM
DiE VERDWijNT

Vrijdag 17 februari 2012 om 20u00

‘t Grom
Site Midzeelhoeve

Midzelen 27
2860 Sint-Katelijne-Waver

Verwelkoming door Helga Schallenbergh
medewerkster publicatie

Gelegenheidsvoordracht door jef Ceulemans,
auteur van

“Wiwadier, een unieke Katelijnse familienaam
die verdwijnt”

Receptie
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4. Weetjes

Familiekunde	vlaanderen	en	het	FelixArchief	starten	de	reeks	cursussen	terug	
op.		Vanaf	17	februari	kunt	u	terecht	in	het	FelixArchief	voor	een	cursus	
‘Speuren naar je voorouders’ en een cursus ‘Oud schrift’. De cursussen richten 
zich	tot	beginnende	stamboomonderzoekers.	De	cursus	Heraldiek	start	ook	
terug op vanaf 17 februari.

Cursus Heraldiek
Deze	cursus	leert	u	de	belangrijkste	heraldische	regels	en	gebruiken.	De	meest	
voorkomende	bronnen	voor	heraldisch	onderzoek	komen	aan	bod.	Indien	voldoende	tijd,	
kan	wie	geen	historisch	familiewapen	bezit,	in	deze	cursus	een	eigen	wapen	ontwerpen.	
Het	houden	van	een	familiewapen	is	immers	voor	iedereen	vrij.

De lessen vinden plaats op zes vrijdagnamiddagen: 
17	en	24	februari,	2,	9,	16	en	23	maart,	telkens	van	13.30	tot	16	uur.	
Kostprijs	voor	de	cursus	heraldiek	bedraagt	50	euro.	
Wees	er	snel	bij	want	de	plaatsen	zijn	beperkt.																					 	 											 
Docent:	Marc	Van	De	Cruys

Cursus Speuren naar je voorouders
Met deze cursus zet u de eerste stappen in de wereld van de genealogie. 
U	leert	hoe	u	informatie	over	uw	voorouders	kan	terugvinden.	
Wat	waar	kan	teruggevonden	worden,	komt	zeker	aan	bod.

De	lessen	vinden	plaats	op	vijf	opeenvolgende	vrijdagnamiddagen:	
17	en	24	februari,	2,	9,	en	16	maart,	telkens	van	14	tot	16	uur.	
Kostprijs	voor	de	cursus	Speuren	naar	je	voorouders	bedraagt	20	euro.													 																																																																											
Docent: Herman Jorens

4.1. Familiekunde Vlaanderen start nieuwe reeks 
 cursussen
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Cursus Oud schrift
Wie	aan	stamboomonderzoek	doet,	wordt	regelmatig	geconfronteerd	met	oud	schrift.	In	
deze	cursus	leert	u	stap	voor	stap	het	oud	schrift	en	dit	in	verschillende	leesniveaus.

De	cursus	vindt	plaats	op	vijf	opeenvolgende	vrijdagvoormiddagen:	
17	en	24	februari,	2,	9	en	16	maart,	telkens	van	10	tot	12.30	uur.	Kostprijs	is	22,50	euro.
Docent: Jan Vanderhaeghe

Meer info
Meer	informatie	verkrijgt	u	bij	Familiekunde	Vlaanderen.	Er	is	ook	een	handige	brochure	
beschikbaar	over	de	verschillende	cursussen	aan	het	onthaal	van	het	FelixArchief.

Inschrijven 
Inschrijven kan door een e-mail te sturen naar 
reg.antwerpen.cursussen@gmail.com met vermelding van de cursus die u wenst te volgen 
en	uw	contactgegevens.	U	ontvangt	een	e-mail	met	vraag	tot	betaling.	
Pas	na	ontvangst	van	de	betaling	bent	u	ook	effectief	ingeschreven.

Trefpunten
Elke eerste en derde vrijdag van de maand staan de medewerkers van 
Familiekunde Vlaanderen in onze leeszaal klaar met raad en daad. Tussen 10 tot 16 uur 
kunt	u	bij	hen	gratis	terecht	met	uw	vragen	over	de	zoektocht	naar	uw	
familiegeschiedenis.	De	data	waarop	ze	aanwezig	zijn	in	het	FelixArchief,	vindt	u	terug	op	
onze	website.	Voor	zo’n	trefpunt	hoeft	u	niet	in	te	schrijven.	
De	medewerkers	vindt	u	aan	de	microfilmtoestellen	in	de	leeszaal.	
U	herkent	ze	aan	hun	badge.
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Get Started! Aan de slag met sociale media 

Praktische workshop voor beginners 

In 2012 slaan verschillende Vlaamse (erfgoed)organisaties de handen in elkaar om een gezamenlijk 
vormingsaanbod op maat aan te bieden. Dit vormingsaanbod is in de eerste plaats gericht op lokale 
organisatoren van erfgoedactiviteiten in het kader van Erfgoeddag, Open Monumentendag, De Nacht van de 
Geschiedenis…  

Het vormingsaanbod zal voornamelijk focussen op de praktische organisatie, uitwerking en promotie van 
activiteiten en evenementen. Hoe zetten we een goede tentoonstelling op? Hoe communiceren we met pers 
en publiek? Hoe maken we een leuk filmpje? Het komt allemaal aan bod. 

Partners: Erfgoeddag, Open Monumentendag, Heemkunde Vlaanderen, Davidsfonds Evenementen, FORUM 
VOOR ERFGOEDVERENIGINGEN vzw 

Een eerste vormingsreeks is gewijd aan sociale media. In februari-maart 2012 organiseren we in elke 
provincie een praktische workshop rond het gebruik van sociale media. Ben je benieuwd hoe je je 
erfgoedactiviteit extra kan promoten via een blog, Facebook of Twitter, maar heb je nog wat hulp nodig om je 
eerste stapjes te zetten? Dan is deze workshop wellicht iets voor jou! 

Na een korte inleiding ga je meteen zelf aan de slag op de computer. Je leert hoe je een eenvoudige blog 
aanmaakt, en publiceert er een aankondiging van je eigen erfgoedactiviteit. Daarna nemen we een kijkje op 
Facebook: je maakt een aantrekkelijke ‘fan-pagina’ voor je vereniging, koppelt deze aan je activiteit en 
promoot deze bij (oude en nieuwe) vrienden. Als afsluiter krijg je nog een korte kennismaking met de 
wondere wereld van Twitter.  

De workshop is bedoeld voor beginners, maar een klein beetje ervaring met het gebruik van een computer 
en Internet wordt wel verwacht. Van de deelnemers wordt ook verwacht dat ze een aankondiging van een 
activiteit en enkele digitale foto’s meebrengen naar de workshop (bijvoorbeeld op een USB-stick).  

Spreker: Tijl Vereenooghe (Heemkunde Vlaanderen) 

Locaties en data: 

• Roeselare, di 28/02/2012 
Praktijkcentrum PCLT, Zuidstraat 25, 8800 Roeselare 

• Gent, di 06/03/2012 
Visitatie Mariakerke, Zandloperstraat 8, 9030 Mariakerke (Gent) 

• Puurs, di 13/03/2012 
CC De Kollebloem, Kloosterhof 1,2870 Puurs 

• Pepingen, woe 21/03/2012 
Bibliotheek Pepingen, Trapstraat 4, 1674 Bellingen (Pepingen), i.s.m. Arch’educ 

• Tongeren, di 27/03/2012 
Syntra, Overhaemlaan 11, 3700 Tongeren 

Tijdstip: 19.00 tot 22.00 uur 

4.2. Aan de slag met sociale media
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Inschrijven:  

Deelnemen is gratis. Vooraf inschrijven is wel verplicht. Inschrijven kan via het inschrijvingsformulier op 
www.heemkunde-vlaanderen.be. Voor meer informatie kan je terecht bij Tijl Vereenooghe op  
tijl.vereenooghe@heemkunde-vlaanderen.be of 015/20.51.74. 

Pas op: de plaatsen zijn beperkt! 

 

INSCHRIJVINGSSTROOK 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

Organisatie: 

     

 
Naam: 

     

 
Straat: 

     

      Nr.: 

     

 
Postcode: 

     

     Woonplaats: 

     

 
Tel.: 

     

 
E-mail: 

     

 

Schrijft zich in voor de avond in  

 Roeselare  28/02/2012 

 Gent   06/03/2012 

 Puurs  13/03/2012 

 Pepingen   21/03/2012 

 Tongeren  27/03/2012 

met 

     

 personen 



Antwerpen, 20 januari 2012
 
	Geachte	mevrouw,	geachte	heer,
 
De	Europese	Week	van	de	Begraafplaatsen	werd	gelanceerd	door	ASCE,	Association	of	
Signifi	cant	Cemeteries	in	Europe	(www.signifi	cantcemeteries.org	<http://www.signifi	cant-
cemeteries.org>	).	Momenteel	zijn	er	zo’n	130	Europese	begraafplaatsen	uit	meer	dan	20	
Europese	landen	bij	deze	organisatie	aangesloten.	Ook	een	aantal	verenigingen	die	be-
trokken	zijn	bij	het	funeraire	zijn	lid	van	ASCE.	
 
In 2012 wordt de Week voor de tiende maal georganiseerd, tussen zaterdag 26 mei en 
zondag 3 juni 2012.
 
Om zoveel mogelijk Vlaamse steden en gemeenten warm te maken voor de WBP 2012, 
sloegen	twee	funeraire	verenigingen,	Epitaaf	vzw	en	vzw	Grafzerkje,	de	handen	in	mekaar.	
In	2011	namen	een	30-tal	steden	op	één	of	andere	manier	deel	aan	dit	evenement.	Voor	
2012	hadden	we	graag	nog	meer	steden	en	gemeenten	bij	dit	initiatief	betrokken.	
 
Indien	uw	stad	of	gemeente	geïnteresseerd	is	om	tijdens	voornoemde	Week	iets	te	or-
ganiseren	op	funerair	gebied	kan	u	dit	aan	ons	melden.	Het	kan	gaan	om	uiteenlopende	
initiatieven,	zoals	een	georganiseerde	rondleiding	op	een	begraafplaats	of	op	een	kerkhof,	
een	tentoonstelling	over	een	funerair	gegeven,	een	voordracht,	een	performance	of	een	
toneelvoorstelling,…	
 
In	bijlage	een	historiek	en	het	programma	van	2011	zodat	u	reeds	een	idee	heeft	van	alles	
wat	mogelijk	georganiseerd	kan	worden.	Ook	een	voorbeeld	om	een	zekere	vorm	van	uni-
formiteit	te	bekomen.	Om	alles	tijdig	in	een	Pdf-bestand	te	kunnen	verwerken	hadden	we	
graag	alles	uiterlijk	op	vrijdag	30	maart	toegekregen.	vzw	Grafzerkje	en	Epitaaf	vzw	zullen	
al	die	activiteiten	op	een	kalender	plaatsen	en	via	hun	website	communiceren	en	zoveel	
mogelijk nationale promotie verzorgen.
 
Graag	geven	wij	u	bijkomende	informatie.
 
Met	funeraire	groeten,
 
Jacques	Buermans,	voorzitter	vzw	Grafzerkje                 	Anne	Mie	Havermans,	secretaris	
Epitaaf	vzw

Frieslandstraat	4	/	6                                                     	    	          	Onze-Lieve-Vrouwvoorplein	16
2660	HOBOKEN                                                              	                  	           	1020	BRUSSEL	(Laken)

03/829	16	03     	0494/47	37	46   	    	          	                     	03/665	02	19                     	0485/78	47	35
jacques.buermans@scarlet.be	 	 	 	 										info@epitaaf.org 41

4.3. Europese Week van de Begraafplaatsen
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De Europese Week van de Begraafplaatsen werd gelanceerd door ASCE, 
Association of Significant Cemeteries in Europe (www.significantcemeteries.org). 
Momenteel zijn er zo’n 130 Europese begraafplaatsen uit meer dan
20 Europese landen bij deze organisatie aangesloten.

In 2011 wordt deze week voor de negende maal georganiseerd,
van zaterdag 28 mei tot zondag 5 juni 2011.

Voor Brussel en Vlaanderen sloegen de twee funeraire verenigingen
Epitaaf vzw en vzw Grafzerkje de handen in mekaar om dit programma
aan te bieden.

Epitaaf vzw
Anne-Mie Havermans, secretaris
Onze-Lieve-Vrouwvoorplein 16
1020 LAKEN
03 665 02 19
0485 78 47 35
info@epitaaf.org
www.epitaaf.org

vzw Grafzerkje
Jacques Buermans, voorzitter
Frieslandstraat 4/6 
2660 HOBOKEN
03 829 16 03
0494 47 37 46
jacques.buermans@scarlet.be
www.grafzerkje.be

Week van de Begraafplaatsen
28 mei - 5 juni 2011

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 3
Brussel: Laken 3
Kerkhof van Laken 3

Elsene/Ixelles 3
Gemeentelijke begraafplaats Elsene/Cimetière d’Ixelles 3

Schaarbeek 3
Begraafplaats van Sint-Joost ten Node 3

Ukkel 4
Begraafplaats aan de Dieweg 4

Provincie Antwerpen 4
Antwerpen 4
Begraafplaats Ekeren 4
Begraafplaats Silsburg, Deurne 4
Begraafpark Sint-Fredegandus, Deurne 4
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Brussel: Laken
Kerkhof van Laken

Rondleiding

Rondleiding langs de topstukken van het kerkhof van Laken (1804). Ze weerspiege-
len de ontwikkelingen op het vlak van architectuur en beeldende kunsten. De grote 
variatie in stijlen, typologieën en materialen maken een bezoek aan het kerkhof van 
Laken tot een boeiende ervaring. De graven melden namen van talrijke prominenten 
(Fernand Khnopff, Louis Joseph Seutin (1793 - 1862), La Malibran, Marie Pleyel…). 
Het beeld De Denker van Rodin markeert het graf van kunstcriticus Jef Dillens.
Bijzonder zijn de ondergrondse galerijen, waar onder andere Joseph Poelaert en 
Emile Bockstael rusten. Deze gangen zijn nog maar deels toegankelijk, in afwachting 
van de beloofde restauratie.
Het Museum voor grafkunst zal die dag open zijn van 11 tot 16 uur.
Wie Erfgoeddag miste, krijgt dan nog de kans om de tentoonstelling over
Weldoenersgraven te bekijken.
Gids: Linda Van Santvoort, voorzitter Epitaaf vzw.

 � zondag 29 mei
 � 14 uur
 � duur: 2 uur
 � prijs: gratis

 → Startplaats: toegang kerkhof, Onze-Lieve-Vrouwvoorplein te Laken.
 → Inschrijven: niet verplicht, via info@epitaaf.org.
 → Informatie: www.epitaaf.org.

Elsene/Ixelles
Gemeentelijke begraafplaats Elsene/Cimetière d’Ixelles

Franstalige rondleiding

De verantwoordelijke van de begraafplaats, Debbie Hastat, zal samen met Bénédicte 
Verschaeren van Epitaaf vzw deze rondleiding verzorgen. Debbie Hastat biedt een 
blik op de administratieve en technische aspecten die bij het beheer van een be-
graafplaats belangrijk zijn. Kunsthistorica Bénédicte Verschaeren voerde een grondig 
onderzoek naar deze begraafplaats en heeft een duidelijk zicht op het historische, 
architecturale en artistieke aspect van deze boeiende begraafplaats.
Gids: Bénédicte Verschaeren (Epitaaf vzw), Debbie Hastat (administratie Elsene).

 � vrijdag 3 juni en zaterdag 4 juni
 � 14 uur
 � duur: 2 uur
 � prijs: gratis

 → Startplaats: toegang begraafplaats Boondaalsesteenweg.
 → Inschrijven: niet verplicht, via info@epitaaf.org.
 → Informatie: www.epitaaf.org.

Schaarbeek
Begraafplaats van Sint-Joost ten Node

Rondleiding

Sint-Joost is de kleinste gemeente van Brussel en een van de armste gemeenten van 
het land. Maar dat neemt niet weg dat de gemeentelijke begraafplaats enkele parel-
tjes te bieden heeft. Goudsmid Wolfers ligt er begraven, evenals kunstschilders zoals 
Antoine Courtens, Guillaume Charlier of Madou. Verschillende ‘Congolese helden’ 
vonden hier een laatste rustplaats, naast enkele schrijvers en zelfs... de vader des 
vaderlands, ofte Charles Rogier. Siglinde Van Ransbeeck, gids van Klare Lijn, doet een 
en ander graag uit de doeken!
Gids: Siglinde Van Ransbeeck.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest
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 � woensdag 1 juni
 � 10 uur
 � duur: 2 uur
 � prijs: € 5

 → Startplaats: ingang begraafplaats, Henri Choméstraat, 1030 Brussel.
 → Inschrijven: bij voorkeur telefonisch bij vzw Klare Lijn op 0493 50 40 60

of via info@klarelijn.be.
 → Informatie: Klare Lijn vzw, Dorpsstraat 40, 1070 Brussel of www.klarelijn.be.

Ukkel
Begraafplaats aan de Dieweg

Rondleiding

De begraafplaats aan de Dieweg ontstond in de tweede helft van de 19de eeuw. 
Het ontlokte de nodige commotie in België, doordat de begraafplaats opengesteld 
werd voor andere godsdiensten, zoals het protestantisme en het jodendom. Op 
deze begraafplaats, die sinds een kleine 50 jaar buiten gebruik werd gesteld, liggen 
een aantal merkwaardige personen. Verschillende bankiers, waaronder de barons 
Lambert, vonden hier hun laatste rustplaats. Maar evengoed liggen hier Paul Hankar 
en Jan Pieter Cluysenaar, twee van onze meest bekende architecten. Of Charles 
Woeste, de koppige tegenstander van pastoor Daens. Ook vrijmetselaarsgraven vind 
je hier, en een mooi werk van Victor Horta. En wie vond ook alweer het V-teken uit? 
Jos Vander Stappen, gids van Klare Lijn, vertelt honderduit tijdens deze rondleiding.
Gids: Jos Vander Stappen.

 � donderdag 2 juni
 � 10 uur
 � duur: 2 uur
 � prijs: € 5

 → Startplaats: ingang
begraafplaats, Dieweg 95,
1180 Brussel.

 → Inschrijven: bij voorkeur
telefonisch bij vzw Klare Lijn 
op 0493 50 40 60
of via info@klarelijn.be.

 → Informatie: Klare Lijn vzw,
Dorpsstraat 40,
1070 Brussel
of www.klarelijn.be.

Provincie Antwerpen
Antwerpen
Begraafplaats Ekeren

Rondleiding

Ontdekkingstocht op de Ekerse begraafplaats.
Gids: Anne-Mie Havermans en Roland Verhees.

 � zondag 29 mei
 � 14 uur
 � duur: 2 uur
 � prijs: gratis

 → Startplaats: hoofdingang begraafplaats Ekeren, Driehoekstraat, Ekeren.
 → Inschrijven: verplicht, vanaf dinsdag 3 mei,

via weekvandebegraafplaatsen@stad.antwerpen.be of op 03 338 22 70.
 → Informatie: www.epitaaf.org of www.grafzerkje.be of www.antwerpen.be.

Begraafplaats Silsburg, Deurne

Rondleiding

Silsburg, de Borgerhoutse enclave des doods. Maak kennis met de geschiedenis van 
de begraafplaats en luister naar verhalen over grote en kleine Borgerhoutenaren.
Gids: Geert Janssens en Roland Verhees.

 � zondag 5 juni
 � 14 uur
 � duur: 2 uur
 � prijs: gratis

 → Startplaats: hoofdingang begraafplaats Silsburg, Herentalsebaan 576, Deurne.
 → Inschrijven: verplicht, vanaf dinsdag 3 mei,

via weekvandebegraafplaatsen@stad.antwerpen.be of op 03 338 22 70.
 → Informatie: www.epitaaf.org of www.grafzerkje.be of www.antwerpen.be.

Begraafpark Sint-Fredegandus, Deurne

Poëziewandeling

Inhuldiging gedichtenboom gevolgd door poëzie tussen de grafmonumenten.
Gids: stadsdichter Peter Holvoet-Hanssen en Deurnes dorpsdichter Ludo Peeters.

 � zaterdag 28 mei
 � 20 uur
 � duur: 2 uur
 � prijs: gratis
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Elsene

 → Startplaats: hoofdingang begraafpark Sint-Fredegandus, Lakborslei, Deurne.
 → Inschrijven: verplicht, vanaf dinsdag 3 mei,

via weekvandebegraafplaatsen@stad.antwerpen.be of op 03 338 22 70.
 → Informatie: www.epitaaf.org of www.grafzerkje.be of www.antwerpen.be.

Sint-Fredeganduskerk, Deurne

Lezing

Memorieborden, obiits en rouwgebruiken van de adel.
Spreker: Stefan Crick.

 � maandag 30 mei
 � 20 uur
 � duur: 1,5 uur
 � prijs: gratis

 → Plaats: Sint-Fredeganduskerk, Lakborslei, Deurne.
 → Inschrijven: verplicht, vanaf dinsdag 3 mei,

via weekvandebegraafplaatsen@stad.antwerpen.be of op 03 338 22 70.
 → Informatie: www.epitaaf.org of www.grafzerkje.be of www.antwerpen.be.

Stedelijke begraafplaats Schoonselhof, Hoboken/Wilrijk

Rondleiding

Islamitische begrafenisrituelen.
Gids: Sheya Isa Oliviers.

 � zaterdag 28 mei
 � 14 uur
 � duur: 1,5 uur
 � prijs: gratis

 → Startplaats: hoofdingang begraafplaats Schoonselhof, kruispunt Krijgsbaan-
Sint-Bernardsesteenweg, Hoboken/Wilrijk.

 → Inschrijven: verplicht, vanaf dinsdag 3 mei,
via weekvandebegraafplaatsen@stad.antwerpen.be of op 03 338 22 70.

 → Informatie: www.epitaaf.org of www.grafzerkje.be of www.antwerpen.be.

Stedelijke begraafplaats Schoonselhof, Hoboken/Wilrijk

Rondleiding

Een nieuw leven voor oude grafmonumenten. Een wandeling langs grafmonumen-
ten in peterschap en bruikleen.
Gids: Jacques Buermans.

 � vrijdag 3 juni
 � 14 uur
 � duur: 2 uur
 � prijs: gratis

 → Startplaats: hoofdingang begraafplaats Schoonselhof, kruispunt Krijgsbaan-
Sint-Bernardsesteenweg, Hoboken/Wilrijk.

 → Inschrijven: verplicht, vanaf dinsdag 3 mei,
via weekvandebegraafplaatsen@stad.antwerpen.be of op 03 338 22 70.

 → Informatie: www.epitaaf.org of www.grafzerkje.be of www.antwerpen.be.

Stedelijke begraafplaats Schoonselhof, Hoboken/Wilrijk

Rondleiding

Schrijvers en dichters op het Schoonselhof.
Gids: Jacques Buermans en Academie van Hoboken.

 � zaterdag 4 juni
 � 14 uur
 � duur: 2 uur
 � prijs: gratis

 → Startplaats: hoofdingang begraafplaats Schoonselhof, kruispunt Krijgsbaan-
Sint-Bernardsesteenweg, Hoboken/Wilrijk.

 → Inschrijven: verplicht, vanaf dinsdag 3 mei,

5Sint-Fredegandus
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Geel
Sint-Dimpnakerkhof

Rondleiding

Eerst krijgt men een overzicht van de geschiedenis van gebedsprentjes, daarna volgt 
een bezoek aan de graven in de Sint-Dimpnakerk om af te sluiten met een
rondleiding over het oud Sint-Dimpnakerkhof.
Gids: Frieda Van Ravensteyn, Iwan Van Rompaey, Georges Vannuten.

 � zondag 29 mei en zondag 5 juni
 � 14 uur
 � duur: 2 uur
 � prijs: gratis

 → Startplaats: Gasthuismuseum Sint-Dimpna, Gasthuisstraat 1, 2440 Geel.
 → Inschrijven: verplicht (max. 30 personen) bij Stadsarchief Geel op 014 56 66 90

of via archief@geel.be.
 → Informatie: Stadsarchief Geel, 014 56 66 90, archief@geel.be.

Mechelen
Begraafplaats Mechelen

Rondleiding

Gids: Patrick De Greef.
 � zondag 5 juni
 � 10.30 uur en 14 uur
 � duur: 2,5 uur
 � prijs: € 10 te storten op

rekening BE04 0910 1843 0231
 → Startplaats: hoofdingang gelegen

aan de Ziekebeemdenstraat,
ter hoogte van de Kerkhoflei
in Mechelen.

 → Inschrijven verplicht, vóór 20 mei,
via weekvandebegraafplaatsen@
mechelen.be of mondeling.

 → Informatie: Dienst begraafplaat-
sen, Ziekebeemdenstraat 4,
2800 Mechelen, 015 20 13 60,
begraafplaatsen@mechelen.be.
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via weekvandebegraafplaatsen@stad.antwerpen.be of op 03 338 22 70.
 → Informatie: www.epitaaf.org of www.grafzerkje.be of www.antwerpen.be.

Stedelijke begraafplaats Schoonselhof, Hoboken/Wilrijk

Cultuurhistorische en literaire rondleiding 

Gids: Jean-Emile Driessens
 � zondag 5 juni
 � 14 uur
 � duur: 2 uur
 � prijs: gratis

 → Startplaats: hoofdingang begraafplaats
Schoonselhof, kruispunt Krijgsbaan-
Sint-Bernardsesteenweg te
Hoboken/Wilrijk.

 → Inschrijven: verplicht, vanaf dinsdag 3
mei, via weekvandebegraafplaatsen@
stad.antwerpen.be of op 03 338 22 70.

 → Informatie: www.epitaaf.org of
www.grafzerkje.be of
www.antwerpen.be.

Fototentoonstelling
“Woord en kunst in steen gevat”
 � Dinsdag 31 mei en donderdag 2 juni van 10 tot 18 uur, 

woensdag 1 juni van 10 tot 20 uur
openbare bibliotheek elsschot
Willem elsschotstraat 5
Antwerpen linkeroever

Fotografe: Mieke Versées - prijs: gratis

Fototentoonstelling
“Begraafplaatsen, de wandelaar ontdekt”
tentoonstelling
“Sint-Fredegandus, van kerkhof tot begraafpark. 
De boeiende geschiedenis van de oudste 
begraafplaats van Antwerpen”
 � Vrijdag 3 juni en zaterdag 28 mei & 4 juni van 10 tot 17 uur,  

van dinsdag 31 mei tot donderdag 2 juni van 10 tot 20 uur
openbare bibliotheek Couwelaar
te Couwelaarlei 120
Deurne

Fotografe: Mieke Versées - prijs: gratis

“Woord en kunst in steen gevat”

tentoonstelling
“Sint-Fredeganduscrypte”
 � Donderdag 2 juni (gratis)
 � Zaterdag 28 mei & 4 juni
 � Zondag 29 mei & 5 juni

van 14 tot 17 uur
Volksmuseum
Koraalplaats 2
Deurne

Organisatie: vzw Turninum - prijs: € 1

Merksplas

Merksplas
Landlopersbegraafplaats

Wandeling

Wandeling langs het Vagebondjespad (5 km, stevig schoeisel) op het voormalige 
landlopersdomein. Je wandelt naast de gevangenis en het centrum voor illegalen, 
terwijl de gids het socio-culturele verhaal vertelt van de vroegere en de huidige “be-
woners”, alsook over het justitiedorp in de landloperskolonie. Ver van de bewoonde 
wereld, weggestopt in een bos, eenzaam en desolaat, bezoek je ook de landlopers-
begraafplaats. De vagebondjes leefden als een nummer in de maatschappij, en ze 
werden ook begraven als een nummer. Achter de felwitte kruisjes schuilt er telkens 
een bloedstollend verhaal van nestwarmte of het ontbreken ervan. En dan zwijgen 
we nog over de zwevende kruisjes van het bijhorend pestkerkhof...
Uitzonderlijk is op die dag ook het gevangenismuseum open (13 tot 18 uur,
inkom € 4 inclusief drankje) met het verhaal over straffen en misdrijven door de
eeuwen heen en met de geschiedenis van de landloperskolonies in de
Noorderkempen.
Gids: ervaren “Kolonie-gids”.

 � zondag 29 mei en zondag 5 juni
 � 14 uur
 � duur: 2 uur
 � prijs: € 2 per persoon

 → Startplaats: Landloperskapel, Kapelstraat, 2330 Merksplas.
 → Inschrijven: verplicht via govaerts.karel@skynet.be of op 014 63 36 24.
 → Informatie: govaerts.karel@skynet.be of 014 63 36 24

of www.gevangenismuseum.be.

Putte
Begraafplaats Beerzel

Rondleiding

Gids: Tamara Ingels.
 � donderdag 2 juni
 � 14 uur
 � duur: 2 uur
 � prijs: gratis

 → Startplaats: inkom kerkhof Beerzel.
 → Inschrijven: wenselijk, bij Cultuurdienst gemeente Putte op 015 76 78 88

of via cultuurdienst@putte.be.
 → Informatie: www.putte.be.

Sint-Katelijne-Waver
Begraafplaats Elzestraat

Rondleiding

Rondleiding door kunsthistorica Tamara Ingels (Intro Cultuur en Media). Zij coördi-
neerde de inventarisatie van het waardevol funerair erfgoed op de begraafplaatsen 
van Sint-Katelijne-Waver.
Gids: Tamara Ingels.

 � maandag 6 juni
 � 19 uur
 � duur: ongeveer 2 uur
 � prijs: gratis

 → Startplaats: hoofdingang begraafplaats Elzestraat, Liersesteenweg.
 → Inschrijven: niet verplicht. Graag een seintje aan Eddy Van Leuven (cultuurdienst

gemeentebestuur) op eddy.van.leuven@skw.be of via 015 30 50 53.
 → Informatie: www.skw.be, een organisatie van de Erfgoedraad van

Sint-Katelijne-Waver i.s.m. het gemeentebestuur.

Begraafplaats Onze-Lieve-Vrouw-Waver

Rondleiding

Rondleiding door kunsthistorica Tamara Ingels (Intro Cultuur en Media).
Zij coördineerde de inventarisatie van 
het waardevol funerair erfgoed op de 
begraafplaatsen van Sint-Katelijne-Waver.
Gids: Tamara Ingels.

 � maandag 30 mei
 � 19 uur
 � duur: ongeveer 2 uur
 � prijs: gratis

 → Startplaats: hoofdingang
oude begraafplaats
Onze-Lieve-Vrouw-Waver, Kerkhoflei.

 → Inschrijven: niet verplicht. Graag 
een seintje aan Eddy Van Leuven
(cultuurdienst gemeentebestuur)
op eddy.van.leuven@skw.be
of via 015 30 50 53.

 → Informatie: www.skw.be,
een organisatie van de Erfgoedraad 
van Sint-Katelijne-Waver i.s.m.
het gemeentebestuur.
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Van 28 mei tot 5 juni 
kunnen deze begraafplaat-
sen doorlopend vrij bezocht 
worden. Bij de Duitse Militaire 
Begraafplaats is er een power-
point-presentatie over de 
historiek en huidige betekenis 
van de begraafplaats.

Lommel
Duitse Militaire Begraafplaats

Rondleiding
Gedurende de gevechten in België en West-Duitsland, ten tijde van WO II, begroe-
ven de Amerikaanse strijdkrachten Duitse gesneuvelden op 4 voorlopige verzamel-
kerkhoven. Nadien werden deze gesneuvelden systematisch overgebracht naar 
Lommel, waar men vanaf 1953 begon met de aanleg van het Duitse Militair Kerkhof. 
De officiële inhuldiging ervan vond plaats in 1959. Op het 16 ha grote kerkhof lig-
gen ongeveer 40.000 Duitse soldaten begraven, per kruisje twee doden. Aan het 
ingangsgebouw ligt een erehof, begrensd door een crypte die naar de begraafplaats 
leidt. De crypte draagt een 6 meter hoge beeldengroep uit basaltsteen, die een
kruisigingstafereel voorstelt. In de crypte ligt het beeld van een dode soldaat. 
Sedert 1953 worden er jaarlijks jeugdkampen van de Volksbund für
Kriegsgräberfürsorge georganiseerd. Duitse jongeren kwamen reeds naar
Lommel. Onder het motto “verzoening over de graven heen, werken voor de vrede” 
onderhouden ze in de voormiddag de graven en in de namiddag nemen ze deel aan 
allerlei activiteiten en bezoeken.
Gids: medewerkers Erfgoed Lommel.

 � zondag 29 mei en zondag 5 juni
 � 13 uur en 16 uur
 � duur: +/- 1 uur
 � prijs: gratis

 → Startplaats: onthaalgebouw IJ Lommel,
Dodenveldstraat 30, Lommel.

 → Inschrijven: verplicht,
uiterlijk tot en met 25 mei
via info@erfgoedlommel.be.

Provincie Limburg

Poolse Militaire Begraafplaats 

Op het Poolse militaire kerkhof liggen 257 Poolse soldaten begraven, die gevoch-
ten hebben bij de 1ste Poolse Pantserdivisie onder bevel van brigadegeneraal S. 
Macziek. Tussen de landing in Normandië in augustus 1944 en de aankomst in de 
Duitse havenstad Willemshaven had deze 1ste divisie een negen maanden durende 
veldtocht van circa 1800 km achter de rug. De divisie verloor 1288 mensen. Alleen 
al in België sneuvelden zowat 500 Poolse soldaten, waarvan er dus ruim de helft 
begraven liggen in Lommel. 
Het beeldhouwwerk op de begraafplaats werd gemaakt door Marion Wnuk uit
Warschau in 1959. Eenmaal per jaar komen de in België verblijvende Polen hun 
doden gedenken.
Adres: Luikersteenweg z.n., 3920 Lommel.

Stedelijke begraafplaats Lommel-Centrum

Rondleiding

Gids: stadsdiensten Lommel.
 � zaterdag 28 mei
 � 16 uur
en

 � zaterdag 4 juni
 � 13.30 uur en 16 uur
 � duur: +/- 1,5 uur
 � prijs: gratis

 → Startplaats: onthaalgebouw begraafplaats Norbert Neeckxlaan z.n.
 → Inschrijven: verplicht, uiterlijk tot en met 25 mei via info@erfgoedlommel.be.

van de begraafplaats.

er is een historische brochure te verkrijgen in Museum De Kolonie, 
Kolonie 77, 3920 lommel (open van maandag t.e.m. vrijdag van
10 tot 17 uur en op zondag van 14 tot 17 uur) of op aanvraag via
info@erfgoedlommel.be of op 011 60 42 24 (Veerle leysen).

toneel
Een dialoog tussen een zoon die de as van zijn 
overleden vader uitstrooit en die overleden vader.
 � Zaterdag 28 mei om 14 uur

stedelijke begraafplaats
lommel-Centrum, onthaalgebouw

 � Zondag 29 mei om 14 uur
Duitse Militaire Begraafplaats
onthaalgebouw iJ lommel
Dodenveldstraat 30, lommel

+/- 1,5 uur - gratis (vrijwillige bijdrage)

informatie: erfgoed lommel
info@erfgoedlommel.be
011 60 42 24 (Veerle leysen)
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Gent
Begraafplaats Gentbrugge

Rondleiding

Gids: An Hernalsteen.
 � vrijdag 3 juni
 � 10.30 uur
 � duur: 2 uur
 � prijs: gratis

 → Startplaats: begraafplaats Gentbrugge, Gentbruggeplein 9, 9050 Gentbrugge.
 → Inschrijven: verplicht, vanaf dinsdag 3 mei, bij Gentinfo op 09 210 10 10.

Per rondleiding kunnen er zich maximaal 25 deelnemers inschrijven.
 → Informatie: Dienst Burgerzaken, Afdeling Begraafplaatsen, Palinghuizen 143,

9000 Gent, telefoon 09 216 79 20, begraafplaatsen@gent.be.

Campo Santo Mariakerke

Rondleiding

Gids: An Hernalsteen.
 � dinsdag 31 mei
 � 10.30 uur
 � duur: 2 uur
 � prijs: gratis

 → Startplaats: Campo Santo Mariakerke, Mariakerkeplein 2, 9030 Mariakerke.
 → Inschrijven: verplicht, vanaf dinsdag 3 mei, bij Gentinfo op 09 210 10 10.

Per rondleiding kunnen er zich maximaal 25 deelnemers inschrijven.
 → Informatie: Dienst Burgerzaken, Afdeling Begraafplaatsen, Palinghuizen 143,

9000 Gent, telefoon 09 216 79 20, begraafplaatsen@gent.be.

Campo Santo Sint-Amandsberg

Rondleiding

Gids: An Hernalsteen.
 � maandag 30 mei en zondag 5 juni
 � 10.30 uur
en

 � woensdag 1 juni en zaterdag 4 juni
 � 14.30 uur
 � duur: 2 uur
 � prijs: gratis

 → Startplaats: Campo Santo, Visitatiestraat, 9040 Sint-Amandsberg,
afspraak boven aan de kapel.

Provincie Oost-Vlaanderen
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Campo Santo Sint-Amandsberg
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 → Inschrijven: verplicht, vanaf dinsdag 3 mei, bij Gentinfo op 09 210 10 10.
Per rondleiding kunnen er zich maximaal 25 deelnemers inschrijven.

 → Informatie: Dienst Burgerzaken, Afdeling Begraafplaatsen, Palinghuizen 143,
9000 Gent, telefoon 09 216 79 20, begraafplaatsen@gent.be.

Westerbegraafplaats

Rondleiding

Gids: An Hernalsteen.
 � woensdag 1 juni en zaterdag 4 juni
 � 10.30 uur
en

 � zondag 5 juni
 � 14.30 uur
 � duur: 2 uur
 � prijs: gratis

 → Startplaats: Westerbegraafplaats, Palinghuizen 143, 9000 Gent.
 → Inschrijven: verplicht, vanaf dinsdag 3 mei, bij Gentinfo op 09 210 10 10.

Per rondleiding kunnen er zich maximaal 25 deelnemers inschrijven.
 → Informatie: Dienst Burgerzaken, Afdeling Begraafplaatsen, Palinghuizen 143,

9000 Gent, telefoon 09 216 79 20, begraafplaatsen@gent.be.

Westerbegraafplaats

Rondleiding fauna en flora

Gids: Harald Evrard,
natuurgids-ornitholoog.

 � woensdag 1 juni
 � 14.30 uur
en

 � zondag 5 juni
 � 10.30 uur
 � duur: 2 uur
 � prijs: gratis

 → Startplaats: Westerbegraafplaats,
Palinghuizen 143, 9000 Gent.

 → Inschrijven: verplicht,
vanaf dinsdag 3 mei,
bij Gentinfo op 09 210 10 10.
Per rondleiding kunnen er zich 
maximaal 25 deelnemers
inschrijven.

‘De Dood in Kinderschoenen’
Educatief en artistiek project rond kindergraven

 � Historisch-didactische fototentoonstelling
Een sobere, zwart-wit fototentoonstelling toont met thematisch gebundelde beel-
den enkele evoluties in onze rouwcultuur. Aan de hand van typische symbolen op 
kindergraven, grafvormgevingen, grafschriften, portretten e.d. worden tendensen 
als intimisering en secularisering blootgelegd. Er is ook aandacht voor de groei-
ende erkenning van het belang van een waardig afscheid, zowel op juridisch als 
ritueel en funerair vlak. Deze kernachtige expositie geeft een beeld van een onder-
kend, steeds evoluerend verhaal van rouw en afscheid. Ze wil zowel appreciatie 
van erfgoed aanwakkeren als het maatschappelijk bewustzijn voeden.

 � Artistieke tentoonstelling
Gerenommeerd fotograaf Carl Uytterhaegen trok op zoek naar treffende en 
mooie beelden van kindergraven in de provincie. Het oeuvre van deze kunstenaar 
bestaat doorgaans uit zwart-wit fotografie, maar vanwege het thema brengt hij 
uitzonderlijk werken in kleur. Dat leverde 64 sprekende foto’s op die de spil 
uitmaken van dit kunstzinnige luik. 
Muzikant en componist Evan Roy presenteert een songscape Zylse in een luister-
meubel ontworpen door mediakunstenaar Arjan Vanmeenen.
Een poëtische bloemlezing rond het thema omkadert het geheel en slaat over de 
eeuwen heen een brug tussen getroffen nabestaanden. 
Zo vinden drie verschillende artistieke uitdrukkingsvormen elkaar om een moeilijk 
te benaderen thema zowel krachtig als ontroerend mooi weer te geven.

Beide tentoonstellingen lopen van 29 mei t.e.m. 10 juni.
 � Historisch-didactische fototentoonstelling

Liberaal Archief, Kramersplein 23, 9000 Gent.
Open op weekdagen van 9 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur.
Zaterdag, zondag en 2 en 3 juni van 14 tot 17 uur.
 � Artistieke tentoonstelling

Geuzenhuis Zolderzaal, Kantienberg 9, 9000 Gent.
Open op weekdagen van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16.30 uur.
Zaterdag, zondag en 2 en 3 juni van 14 tot 17 uur.

info & volledig programma 
(inclusief studiedagen rond rouwzorg en funerair erfgoed)
Http://www.plechtigheden.be/de-dood-in-kinderschoenen/index.php 
of huisvandeMens, Sint-Antoniuskaai 2, 9000 Gent, 

09 233 52 26 - cmd.gent@uvv.be.
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Westerbegraafplaats

 → Informatie: Dienst Burgerzaken,
Afdeling Begraafplaatsen, Palinghuizen 143, 9000 Gent, telefoon 09 216 79 20,
begraafplaatsen@gent.be.

Begraafplaats Zwijnaarde Dorp

Rondleiding

Gids: An Hernalsteen.
 � donderdag 2 juni
 � 10.30 uur
 � duur: 2 uur
 � prijs: gratis

 → Startplaats: aan de kerk van Zwijnaarde Dorp.
 → Inschrijven: verplicht, vanaf dinsdag 3 mei, bij Gentinfo op 09 210 10 10.

Per rondleiding kunnen er zich maximaal 25 deelnemers inschrijven.
 → Informatie: Dienst Burgerzaken, Afdeling Begraafplaatsen, Palinghuizen 143,

9000 Gent, telefoon 09 216 79 20, begraafplaatsen@gent.be.

Lokeren
Begraafplaats Bleekmeers

Rondleiding

Gids: Anne-Mie Havermans.
 � zaterdag 28 mei
 � 10.30 uur en 13.30 uur
 � duur: 2 uur
 � prijs: gratis

 → Startplaats: begraafplaats Bleekmeers, ingang rechts, aan de kapel.
 → Inschrijven: verplicht bij infopunt toerisme, Markt 2, op 09 340 94 74

of via toerisme@lokeren.be.

Melle
Gemeentelijke begraafplaats 
en kerkhof aan de 
Sint-Martinuskerk

Rondleiding

Er wordt aandacht besteed aan een 
aantal oude grafmonumenten nabij 
de kerk, aan een reeks zerken met 
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betrekking tot markante 
Melse persoonlijkheden en 
aan het funeraire werk van de 
Melse beeldhouwer Jules Vits 
(1868-1935), wiens boeiende 
gipsencollectie bewaard wordt 
in het gemeentelijk museum. 
Tevens wordt hier en daar 
ingegaan op de voorkomende 
funeraire symboliek en krijgen 
de deelnemers een brok
plaatselijke geschiedenis mee.
Gids: Jan Olsen, Heemkundige 
Vereniging De Gonde.

 � zaterdag 28 mei
 � 14.30 uur
 � duur: 2 uur

 → Startplaats: aan het kerk-
portaal van de
Sint-Martinuskerk,
Dorpsplein, Melle.

 → Inschrijven: niet verplicht.
 → Informatie: http://users.

skynet.be/museum.melle/
jules_vits.htm.

Oudenaarde
Oude stedelijke begraafplaats Dijkstraat

Rondleiding

Ten gevolge van het decreet van Jozef II van 9 oktober 1784 moesten de kerkhoven 
rondom de Oudenaardse parochiekerken verdwijnen. Een nieuw kerkhof werd aan-
gelegd op het zogenaamde “Sint-Jacobsland” buiten de stadsmuren. Op 15 mei 1785 
maakten de bouwmeesters A. Van den Hende en Ph. Van der Meersch het bestek 
op voor het nieuwe kerkhof met het huis van de grafmaker, een ommuring met een 
poort en een calvarie. In oktober 1786 waren de werken voltooid. Op het kerkhof 
bevinden zich verschillende grafmonumenten van bekende Oudenaardse families uit 
de 19de en 20ste eeuw. In 1976 nam de stad Oudenaarde een nieuwe begraafplaats 
in gebruik en sindsdien worden nog slechts zelden begravingen verricht op dit oude 
kerkhof.

Melle

Melle
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Twee vrijwilligers van het Oudenaardse erfgoedforum gidsen u doorheen het 
kerkhof. Niet alleen laten ze u de Oudenaardse families die er begraven liggen beter 
kennen, ook de symboliek op de aanwezige grafstenen wordt toegelicht.
Na het bezoek aan de begraafplaats is het mogelijk om ook de tentoonstelling rond 
“bidprentjes” te bezoeken in de Oudenaardse Sint-Walburgakerk. Deze tentoon-
stelling “Heden ik, morgen jij” werd opgezet door het Oudenaardse Davidsfonds 
en toont een selectie van Historische Oudenaardse bidprentjes en rouwkledij. De 
tentoonstelling is te bezoeken van 4 juni tot 12 september 2011. De tentoonstel-
ling is vanaf 4 juni elke namiddag (uitgezonderd maandag) tussen 14.30 en 17 uur 
geopend.
Gids: Michel Debaets.

 � zaterdag 4 juni
 � 14 uur

Gids: Bernadette Van Damme.
 � zondag 5 juni
 � 10 uur
 � duur: 2 uur
 � prijs: € 2

 → Startplaats: Dijkstraat, ingang begraafplaats nabij het Liedtskasteel
te Oudenaarde.

 → Inschrijven: niet verplicht, aanmelden kan per mail via archief@oudenaarde.be,
betaling gebeurt bij de start van de wandeling.

Sint-Niklaas
Begraafpark Tereken

Wandeling

Avondwandeling langs de graven van bekende en beroemde Sint-Niklazenaren. De 
gids vertelt over de lokale geschiedenis en het aanwezig funerair erfgoed.
Gids: Marcella Piessens.

 � dinsdag 31 mei
 � 19.30 uur
 � duur: 1,5 uur
 � prijs: € 2

 → Startplaats: hoofdingang begraafpark Tereken.
 → Inschrijven: verplicht bij Dienst toerisme, Grote Markt 45, 9100 Sint-Niklaas

op 03 760 92 60 of via toerisme@sint-niklaas.be.
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v.u. Alex Vertenten, Kunstig Gavere, Markt 1 – 9890 Gavere 
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OOPPEENNLLUUCCHHTTTTEENNTTOOOONNSSTTEELLLLIINNGG  
2299  MMEEII  ––  3300  SSEEPPTTEEMMBBEERR  22001111  

SSIINNTT--CCHHRRIISSTTIIAANNAAPPAARRKK  DDIIKKKKEELLVVEENNNNEE  ((GGAAVVEERREE) 
 

“Voor Altijd Onvergetelijk” 
is een hedendaags funerair kunstproject 
gerealiseerd door Kunstig Gavere i.s.m.: 

vzw Epitaaf en vzw Grafzerkje, Gemeentebestuur, 
Culturele Raad en Provinciebestuur Oost-Vlaanderen. 

IINNFFOO::  
De Poort (regionaal toeristisch onthaalpunt Vlaamse Ardennen) 

Markt 1 – 9890 Gavere 
09 389 60 97, info@kunstiggavere.be - www.kunstiggavere.be 

 
Met dank aan de Kerkraad Dikkelvenne en het Sint-Christianacomité 

Begraafpark Tereken

“Groene” rondleiding

Pedagogische rondleidingen in het kader van de aanwezige fauna en flora en de 
positieve evolutie van de biodiversiteit als resultaat van het ecologisch groenonder-
houd. Dit jaar heeft de oude cederlaan plaats gemaakt voor de nieuwe lindelaan. 
Niet alleen werden de bomen vervangen, ook het profiel veranderde volledig. Om 
deze laan goed tot zijn recht te laten komen werden de aansluitende wandelpaden 
ook opgewaardeerd met nieuwe bomen. De natuurlijke kunstwerken, ontworpen 
en geplaatst door JOMI, vormen een belangrijke culturele, emotionele en ecolo-
gische meerwaarde voor de begraafplaats. Zij bestaan grotendeels uit natuurlijke 
materialen en kaderen perfect in de geleidelijke evolutie van begraafplaats naar 
begraafpark. Dankzij hun duurzaamheid zullen de bezoekers jarenlang kunnen 
genieten van deze land-art.
Gids: Roger De Bock.

 � dinsdag 31 mei
 � 14 uur, 16 uur en 19.30 uur (officiële opening nieuwe lindelaan
+ Land-Art door Jomi)

 � duur: 1 uur
 � prijs: gratis

 → Startplaats: hoofdingang begraafpark Tereken.
 → Inschrijven: verplicht bij milieudienst stad Sint-Niklaas, cel duurzaamheid

op 03 760 92 12 of via duurzaamheid@sint-niklaas.be.

openluCHttentoonstelling
Beeldhouwwerken van 
Astrid van der Kreeft, Lut Vandebos, 
Ingrid Peeters, Luc Heirbaut, Lodewijk De Pooter, 
Bettina De Bruyne, Greet Bogaert
 � Officiële opening op zondag 29 mei om 10.30 uur

Begraafpark Heimolen
Dienstgebouw crematorium
sint-niklaas

Inschrijven verplicht, bij dienst begraafplaatsen op 03 778 10 00
of via email carla.rogiers@sint-niklaas.be.
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Provincie Vlaams-Brabant
Lubbeek
Linden, Pellenberg, Binkom en Lubbeek

Rondrit

Kerkhof van Sint-Kwintens te Linden, kerkhof van Sint-Pieter te Pellenberg, kerkhof van 
Sint-Jan-de-Doper te Binkom en kerkhof van Sint-Martinus te Lubbeek.
Gids: leden van Heemkring Libbeke en de cultuurraad.

 � zondag 29 mei
 � 14 uur
 � duur: 3 uur
 � prijs: gratis

 → Startplaats: parking van de Sint-Kwintenskerk, Korenbloemstraat, 3210 Linden.
 → Inschrijven: verplicht, van 2 tot 19 mei bij cultuurdienst Lubbeek

op 016 47 97 20 of via cultuur@lubbeek.be.
 → Informatie: www.lubbeek.be.

Tielt-Winge: Meensel-Kiezegem
Ere-kerkhof Meensel, Kiezegem

Rondleiding

Ere-kerkhof augustus 1944 Meensel, vervolgens herdenkingsmonument augustus 
1944 Kiezegem en afsluitend bezoek infocentrum Meensel-Kiezegem (al deze plaatsen 
liggen binnen een straal van 1 km).
Gids: bestuursleden N.C.P.G.R. (Nationale Vereninging Politieke Gevangenen en
Rechthebbenden).

 � na afspraak
 � duur: 2,5 uur
 � prijs: gratis

 → Startplaats: ere-kerkhof Meensel.
 → Inschrijving: noodzakelijk, bij Jos Lemmens, Neckerspoelstraat 6,

3391 Meensel-Kiezegem, 016 63 36 11, jozef_lemmens@skynet.be
of Vital Craeninckx, Leuvensesteenweg 168, 3390 Tielt-Winge, 016 63 46 23,
vital.craeninckx@skynet.be.

 → Informatie: www.heca1944.be.
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Provincie West-Vlaanderen
Beernem
Begraafplaats Sint-Amandus

Rondleiding

In 2010 is voor de begraafplaats Sint-Amandus een opwaarderingsplan opgemaakt, 
gekoppeld aan een bouwhistorisch en cultuurhistorisch inventarisatieproject. Via de 
rondleiding op het kerkhof maak je ook kennis met de geschiedenis van het dorp.
Gids: Geert Gruyaert (S-wan).

 � zondag 29 mei
 � 10 uur en 15 uur
 � duur: 2 uur
 � prijs: gratis

 → Startplaats: start aan de toegang tot de begraafplaats Sint-Amandus,
in de Bloemendalestraat (naast de kerkingang).

 → Inschrijven: verplicht bij Cultuurdienst Beernem op 050 79 99 00
of fax 050 79 99 09 of via cultuurdienst@beernem.be.

 → Informatie: bij de cultuurdienst.

Vilvoorde
Kerkhof Vilvoorde-centrum

Rondleiding

Het verhaal van mensen, uitgebeeld op hun grafmonument, het werk van
kunstenaars, grafsymboliek en nog veel meer.
Gids: de gidsen van de heemkundige kring Hertog Hendrik I.

 � zondag 29 mei
 � 10.30 uur en 14 uur
 � duur: +/- 2 uur
 � prijs: vrijblijvend brochure over het kerkhof te koop aan € 2,50

 → Startplaats: Kerkhof Vilvoorde-centrum Abeelstraat.
 → Inschrijven: niet verplicht.
 → Informatie: heemkundige kring, 015 61 34 11 en 02 253 74 49.

Sint-Amandus

Blankenberge
Stedelijke begraafplaats Scharebrugstraat

Rondleiding

Gids: Inga Scharley.
 � zaterdag 28 mei
 � 14.30 uur

Gids: Robert Boterberge.
 � zondag 29 mei
 � 14.30 uur
 � duur: max. 2 uur
 � prijs: gratis

 → Startplaats: ingang begraafplaats Blankenberge.
 → Inschrijven: niet nodig.
 → Informatie: Cultuurcentrum Blankenberge, Hoogstraat 2, 8370 Blankenberge,

(050)43 20 43, cultuur@blankenberge.be. Dienst Toerisme, Leopold III-plein,
8370 Blankenberge, 050 41 22 27, toerisme@blankenberge.be.

Brugge
Centrale begraafplaats Brugge

Poëtische rondleiding

“Danse macabre”, een poëtische kennismaking met deze dodentuin.
Gids: lid “Commissie voor Graftekens”.

 � vrijdag 27 mei
 � 20 uur

en
 � woensdag 1 juni
 � 20.30 uur
 � duur: 1,5 uur
 � prijs: gratis

 → Startplaats: Centrale begraafplaats Brugge, Kleine kerkhofstraat 62,
8310 Assebroek Brugge.

 → Inschrijven: verplicht, van 15 april tot 20 mei, bij Centrale begraafplaats
op 050 35 54 10 of fax 050 37 30 12
of via burgerlijkestand.begraafplaatsen@brugge.be.

 → Informatie: www.brugge.be.
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Centrale begraafplaats Brugge

Rondleiding

Gids: ervaren gids van de Centrale begraafplaats.
 � woensdag 1 juni
 � 19.30 uur
 � duur: 2 uur
 � prijs: gratis

 → Startplaats: Centrale begraafplaats Brugge, Kleine kerkhofstraat 62,
8310 Assebroek Brugge.

 → Inschrijven: verplicht, van 15 april tot 20 mei, bij Centrale begraafplaats
op 050 35 54 10 of fax 050 37 30 12
of via burgerlijkestand.begraafplaatsen@brugge.be.

 → Informatie: www.brugge.be.

Begraafplaats Dudzele

Rondleiding

Gids: lid “Commissie voor graftekens”.
 � zaterdag 4 juni
 � 14 uur
 � duur: 1,5 uur
 � prijs: gratis

 → Startplaats: kerkhof Dudzele Brugge, start aan de kerk.
 → Inschrijven: verplicht, van 15 april tot 20 mei, bij Centrale begraafplaats

op 050 35 54 10 of fax 050 37 30 12
of via burgerlijkestand.begraafplaatsen@brugge.be.

 → Informatie: www.brugge.be.

Begraafplaats Lissewege

Rondleiding

Gids: lid “Commissie voor graftekens”.
 � zondag 5 juni
 � 14 uur
 � duur: 1,5 uur
 � prijs: gratis

 → Startplaats: kerkhof Lissewege Brugge, start aan de kerk.
 → Inschrijven: verplicht, van 15 april tot 20 mei, bij Centrale begraafplaats

op 050 35 54 10 of fax 050 37 30 12
of via burgerlijkestand.begraafplaatsen@brugge.be.

 → Informatie: www.brugge.be.

Blankenberge
Stedelijke begraafplaats Scharebrugstraat

Rondleiding

Gids: Inga Scharley.
� zaterdag 28 mei
� 14.30 uur

Gids: Robert Boterberge.
� zondag 29 mei
� 14.30 uur
� duur: max. 2 uur
� prijs: gratis

→ Startplaats: ingang begraafplaats Blankenberge.
→ Inschrijven: niet nodig.
→ Informatie: Cultuurcentrum Blankenberge, Hoogstraat 2, 8370 Blankenberge,

(050)43 20 43, cultuur@blankenberge.be. Dienst Toerisme, Leopold III-plein,
8370 Blankenberge, 050 41 22 27, toerisme@blankenberge.be.

Blankenberge

49



Begraafplaats Sint-Kruis

Rondleiding

Gids: lid “Commissie voor Graftekens”.
 � zaterdag 28 mei
 � 14 uur
 � duur: 2 uur
 � prijs: gratis

 → Startplaats: Oud kerkhof Sint-Kruis Brugge, Moerkerkse Steenweg, 8310 Brugge,
start aan de kerk van Sint-Kruis Brugge.

 → Inschrijven: verplicht, van 15 april tot 20 mei, bij Centrale begraafplaats
op 050 35 54 10 of fax 050 37 30 12
of via burgerlijkestand.begraafplaatsen@brugge.be.

 → Informatie: www.brugge.be.

Begraafplaats Ver-Assebroek

Rondleiding

Gids: lid “Commissie voor Graftekens”.
 � zondag 29 mei
 � 14 uur
 � duur: 2 uur
 � prijs: gratis

 → Startplaats: Kerkhof Ver-Assebroek, Pastoor Verhaegheplein, 8310 Brugge,
start aan de kerk.

 → Inschrijven: verplicht, van 15 april tot 20 mei, bij Centrale begraafplaats
op 050 35 54 10 of fax 050 37 30 12
of via burgerlijkestand.begraafplaatsen@brugge.be.

 → Informatie: www.brugge.be.

De Panne
Burgerlijke begraafplaats De Panne

Rondleiding

Ontdek onder begeleiding van een gids de ingetogen sfeer van deze minder gekende 
20ste-eeuwse begraafplaats met zijn fraaie funeraire architectuur. Deze begraaf-
plaats werd in 1918 aangelegd midden in de duinen bij ‘Moeder Lambik’. Ze bestaat 
zowel uit brede lanen en ronde punten als secundaire straten en weggetjes. Tijdens 
de rondleiding kom je niet alleen meer te weten over de geschiedenis van de be-
graafplaats, er is ook aandacht voor de gewoonten en de zeden. En je krijgt er meer 
uitleg over de talrijke bekende inwoners die er begraven liggen.
Gids: locale gids.

 � zaterdag 28 mei
 � 17 uur
 � duur: 1,5 uur
 � prijs: gratis

 → Startplaats: ingang burgerlijke begraafplaats, Kerkstraat 69, De Panne.
 → Inschrijven: verplicht (max. 25 personen), tot 27 mei, bij dienst Cultuur,

Zeelaan 21, 8660 De Panne, op 058 42 97 53 of via cultuur@depanne.be.
 → Informatie: dienst Cultuur, Zeelaan 21, 8660 De Panne, 058 42 97 53,

cultuur@depanne.be.

Kortrijk
Sint-Jansbegraafplaats

Rondleiding

Deze begraafplaats, ontstaan op het einde van de 19de eeuw, is bijzonder interes-
sant als getuige van onze lokale geschiedenis. Je ontdekt er politici, industriëlen en 
kunstenaars, maar ook oorlogsslachtoffers en verdienstelijke burgers. Sommigen 
kregen een eenvoudige grafsteen, anderen een heus dodenmonument. Het verhaal 
erachter is steeds boeiend. Veel mooie en merkwaardige monumenten bieden een 
illustratie van artistieke en architecturale stijlen en evoluties.
Gids: Martin Demedts, West-Vlaamse Gidsenkring Kortrijk.
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Centrale begraafplaats Brugge

 � zaterdag 28 mei en 4 juni
 � 14 uur
 � duur: 2 uur
 � prijs: gratis

 → Startplaats: ingang begraafplaats Meensesteenweg, 8500 Kortrijk.
 → Inschrijven: niet nodig.
 → Informatie: 056 27 74 24.

Menen
Duitse militaire begraafplaats

Rondleiding

Gids: Yves Dupont (reserve Guy Desloovere).
 � zondag 29 mei
 � 14 uur
 � duur: 2 uur
 � prijs: gratis

 → Startplaats: Duitse militaire begraafplaats, Groenestraat, 8930 Menen.
 → Inschrijven: verplicht, vanaf maandag 2 mei, via toerisme@menen.be

of op 056 53 23 63.
 → Informatie: Toerisme Menen.

Stedelijke begraafplaats Menen

Rondleiding

Gids: Yves Dupont (reserve Guy Desloovere).
 � zaterdag 28 mei
 � 14 uur
 � duur: 3 uur
 � prijs: gratis

 → Startplaats: Stedelijke begraafplaats, Ieperstraat, 8930 Menen.
 → Inschrijven: verplicht, vanaf maandag 2 mei, via toerisme@menen.be

of op 056 53 23 63.
 → Informatie: Toerisme Menen.

Oostkamp
Begraafplaats De Warande

Rondleiding

Gids: Heemkundige Kring Oostkamp.

 � zaterdag 28 mei 
 � 14 uur

en
 � zondag 29 mei 
 � 10 uur
 � duur: 1,5 uur
 � prijs: gratis

 → Startplaats: ingang begraafplaats De Warande,
A. Rodenbachstraat, 8020 Oostkamp.

 → Inschrijven: niet verplicht.
 → Informatie: www.heemkringoostkamp.be.

Poperinge
Oude stedelijke begraafplaats ‘Rekhof’

Bezoek stadsarchief en rondleiding

De oude stedelijke begraafplaats aan het Rekhof is als het ware een openluchtmu-
seum, waar een groot deel van de Poperingse geschiedenis van de 19de tot halfweg 
de 20ste eeuw bevroren ligt. Daarom investeert de stad Poperinge met Europese 
steun in een beter beheer en de ontsluiting van dit erfgoed. In 2010 werd door een 
groep vrijwilligers en een deskundige van Epitaaf vzw een inventaris van de 1167 
graftekens opgemaakt. Deze inventarisatie was een primeur voor de regio.
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Dankzij deze gegevens kan de begraafplaats nu op een verantwoorde manier wor-
den opgeknapt: woekerplanten zullen worden verwijderd, losgeraakte onderdelen 
terug vastgezet en beschadigde onderdelen vervangen. Op zaterdag 28 mei kan 
je vanaf 9 uur in het archief de databank van de oude begraafplaats raadplegen. 
Aansluitend vertrekken we naar de oude begraafplaats, waar een gespecialiseerde 
aannemer het graf van René Permeke (Poperinge, °1859 † 1940) en zijn echtgenote 
Romanie Schaballie (Poperinge, °1858 † 1937) in de oorspronkelijke staat komt her-
stellen. René Permeke was in 1887 onder meer betrokken bij de restauratiewerken 
aan het oude stadhuis. Hij was de neef van kunstschilder Henri Permeke. 
Gids: begeleiding door archiefmedewerker.

 � zaterdag 28 mei
 � 9 uur
 � duur: 3 uur
 � prijs: gratis

 → Startplaats: Stadsarchief Poperinge, Veurnestraat 69.
 → Inschrijven: niet verplicht.
 → Informatie: 057 33 56 25, archief@poperinge.be.

Roeselare
Nieuwe stedelijke begraafplaats Roeselare

Wandeling en DVD-voorstelling

Tijdens een wandeling over het uitgestrekte domein van de begraafplaats wordt 
aandacht besteed aan de talrijk aanwezige moderne funeraire kunst en de verschil-
lende vormen van ter aarde bestellen. Ook de dvd-voorstelling ‘De schoonheid van 
moderne funeraire kunst’, opgenomen in het programma, illustreert dit. Nadien 
worden de benen opnieuw gestrekt op de recente uitbreiding van de begraafplaats, 
die barst van de symboliek.
Gids: De Vrienden van het Erfgoed i.s.m. de dienst Cultuur, met gids Johan Vermeu-
len.

 � maandag 30 mei
 � 15 uur

en
 � vrijdag 3 juni
 � 19 uur
 � duur: 1,5 uur
 � prijs: € 1

 → Startplaats: ingang van de begraafplaats, Groenestraat 399, Roeselare.
 → Inschrijven: verplicht vooraf in te schrijven en € 1 te betalen bij de dienst

Toerisme, Ooststraat 35, Roeselare, 051 26 96 00, toerisme@roeselare.be.
 → Informatie: dienst Cultuur, Zuidstraat 3, Roeselare, 051 26 24 04,

cultuur@roeselare.be, www.roeselare.be.

Oude stedelijke 
begraafplaats Roeselare

Rondleiding

De oude stedelijke begraafplaats 
van Roeselare, tussen de Groene-
straat en de Blekerijstraat, is een 
waardevol stukje groen en erfgoed 
in het stadscentrum. Het ‘campo 
sancto’ of het oudste gedeelte 
is een verzameling van histori-
sche grafmonumenten: enerzijds 
vanwege de uitstraling van vele 
monumenten en grafkapellen,
anderzijds door de historisch 
belangrijke figuren die er begraven 
liggen. Op deze begraafplaats
liggen naast de burgerlijke graven 
ook militaire graven uit beide
Wereldoorlogen, een combinatie 
die zelden voorkomt.
Gids: dienst Cultuur i.s.m.

West-Vlaamse Gidsenkring vzw afdeling Mandeldal (Roeselare), met gids Annemie 
Vermeersch.

 � vrijdag 3 juni en zondag 5 juni
 � 15 uur
 � duur: 1,5 à 2 uur
 � prijs: € 1

 → Startplaats: ingang van de begraafplaats, Blekerijstraat 50, Roeselare.
 → Inschrijven: verplicht vooraf in te schrijven en € 1 te betalen bij de dienst

Toerisme, Ooststraat 35, Roeselare, 051 26 96 00, toerisme@roeselare.be.
 → Informatie: dienst Cultuur, Zuidstraat 3, Roeselare, 051 26 24 04,

cultuur@roeselare.be, www.roeselare.be.

Begraafplaats van Rumbeke

“Groene” rondleiding

Sinds 2008 heeft stad Roeselare een reductieprogramma uitgewerkt, dat onder 
meer wordt toegepast op de verschillende begraafplaatsen die de stad rijk is. In 
het kader van dat reductieprogramma worden sproeistoffen bij het groenbeheer 
geweerd. Om een mooier en rustgevend beeld te creëren, wordt blote grond ge-
meden: waar graven weggenomen worden, wordt de vrijgekomen grond met gras 
ingezaaid. De begraafplaats van Rumbeke kreeg de pioniersrol en het is de
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uiteindelijke bedoeling tegen 2015 in Roeselare nergens nog sproeistoffen te
gebruiken. De reductieambtenaar geeft toelichting bij de ondernomen acties, toont 
wat werkt en wat ook thuis kan toegepast worden.
Gids: reductieambtenaar Griet Buyse (groendienst stad Roeselare).

 � dinsdag 31 mei en woensdag 1 juni
 � 15 uur
 � duur: 1,5 uur
 � prijs: € 1

 → Startplaats: ingang van de begraafplaats, Kwadestraat 14C, Roeselare (Rumbeke).
 → Inschrijven: verplicht vooraf in te schrijven en € 1 te betalen bij de dienst

Toerisme, Ooststraat 35, Roeselare, 051 26 96 00, toerisme@roeselare.be.
 → Informatie: dienst Cultuur, Zuidstraat 3, Roeselare, 051 26 24 04,

cultuur@roeselare.be, www.roeselare.be.

Snellegem
Dorpsbegraafplaats

Rondleiding

Gids: Marcel Desmedt.
 � zaterdag 4 juni
 � 10 uur en 14 uur
 � duur: 45 min.
 � prijs: gratis

 → Startplaats: kerk.
 → Inschrijven: niet verplicht.

Vleteren
Burgelijke begraafplaats en Belgische Militaire Begraafplaats

Rondleiding

Voorstelling website “www.begraafplaatsenvleteren.be”.
Gids: Titeca Dany/Doise Domien.

 � zondag 29 mei
 � 14 uur
 � duur: 2 uur
 � prijs: gratis

 → Startplaats: aan de kerk van Westvleteren.
 → Inschrijven: niet vereist.
 → Informatie: toerisme@vleteren.be.
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4.4. Documentatiecentrum Borsbeek

Lindeboomstraat, 3 te 2150 Borsbeek 

C:\Users\Walter\Documents\Documentatiecentrum\Admin DocC\Maandverslagen\Verslag 2012-01-25.doc P. 1 / 5

Verslag maandvergadering 25 januari 2012
De vergadering ging door in ons lokaaltje in de bib van 19.00u. tot 20.30u.. 
De eindejaarsdrukte zit erop en de nieuwjaarsrecepties zijn nu ook bijna voorbij. We 

kunnen weer op normaal ritme verder werken aan onze heemkundige projecten. 
Op 03-01-2012 ontving de voorzitter enkele interessante familiekiekjes van Juliette 

Vaes. De familie Vaes baatte het café “Achterrot” uit. Via deze familie proberen we meer te 
weten te komen van de vroegere café en zijn bezoekers. Deze informatie helpt ons bij het 
project van de historische zomerwandelingen van 2012 waaraan we prioritair moeten werken. 

De voorzitter ontving vanuit het bestuur Heemkunde Gouw Antwerpen de vraag om 
mee te werken aan de erkenningprocedure van documentatiecentra in onze provincie. Het 
DocC Borsbeek zal ook bezoek ontvangen om te kijken of wij ook officieel erkend kunnen 
worden en zo recht krijgen op een kleine subsidie van het Gouw. 

Op 07-01-2012 nam de voorzitter deel aan de Algemene Vergadering van de v.z.w. 
W.H.K. “De Kaeck”. Zoals steeds kwam men niet tot het gewenste quorum en werd een 
tweede A.V. voorzien op 18-02-2012 met de klassieke pannenkoeken en fotojaaroverzicht. 

De dag nadien ging het jaarlijks aperitiefconcert van de Koninklijk Harmonie “De 
Verbroedering” door in Wommelgem. De muziekliefhebbers kregen een mooi programma 
aangeboden. Nadien was er ruim de gelegenheid om de nieuwjaarswensen uit te wisselen. 

Op 09-01-2012 nam de voorzitter deel aan de vergadering van de cultuurraad in het 
gemeentehuis. De vergadering ging akkoord met de kandidatuur als ondervoorzitter van de 
cultuurraad. Hierbij zijn we nu ook ondervoorzitter van de cultuurraad van Borsbeek bij 
gebrek aan andere kandidaten. “Participeren” is nog steeds voor velen enkel een duur woord? 

Op 12-01-2012 ontving het DocC Borsbeek het ontwerp van de biografie en de gekuiste 
versie van de diareeks uit het archief van Stan Mortelmans. Johan Mortelmans zal nu 
beginnen met het bekijken van de historische bundels die we dan zullen gebruiken in de 
thematische diavoorstelling tijdens de expo rond de 100-jarige herdenking van de geboorte 
van Stan(neke) Mortelmans in “Den Jakob” tijdens de 65ste jaarmarkt in 2013. 

De gemeente bood op 13-01-2012 een goed verzorgde nieuwjaarsreceptie aan. Het 
DocC Borsbeek was daar natuurlijk ook van de partij en kreeg zo de gelegenheid om 
nieuwjaarswensen uit te wisselen met de aanwezige notabelen en inwoners van Borsbeek. 

Op 17-01-2012 gaf het DocC Borsbeek steun aan juffrouw Ann Claes van het Sint-
Jozef Instituut. De reeks powerpointvoorstellingen van de jaarmarkten zullen gebruikt worden 
om de leerlingen het vroegere straatbeeld te tonen en te vergelijken met de huidige toestand. 

Op 18-01-2012 nam de voorzitter dan deel aan de werkvergadering van de werkgroep 
cultuuractieplan van de cultuurraad. Ineens ook een gelegenheid om de voorbereiding van de 
historische zomerwandelingen te melden aan de leden van deze werkgroep. 

De dag nadien, 19-01-2012, ontving de voorzitter een reeks oude foto’s van Bruno Van 
Loo. Het DocC Borsbeek dankt Bruno hiervoor. Van Cel Van Nuffelen mochten we een oude 
poster kopiëren. Het gaat hier over de herdenking aan WOI (Nooit meer oorlog) van Constant 
Geudens. 

Ondertussen is er op 27-01-2012 nog een nieuwjaarsdronk voor de vrijwilligers in “Den 
Jakob” . Het is ineens een bedanking voor het geleverde werk en hetgeen nog gaat komen. 
Op 28-01-2012 ondersteunen we in de bib dan weer het “Literair ontbijt” dat ondertussen 
reeds 10 jaar loopt! Een vermeldenswaardige verjaardag in het cultuurlandschap. 

Projecten in uitvoering
Artikelenreeks	in	“Info	Borsbeek”
	 De	voorzitter	zorgde	voor	het	artikeltje	voor	de	editie	van	februari	2012.	
 Het ontwerp voor editie maart 2012 nog op te maken voor verzending!

Project 64ste jaarmarkt in 2012

Project websitebeheer

Project “Orale Geschiedenis”

Project informatieaanvragen
Fik Denissen :
	 zijn	familiegeschiedenis	is	geschreven.
Bruno	Kiebooms	:
	 startte	op	18-11-2011	tezamen	met	DocC	Borsbeek	een	project	rond	de	
 persoonlijke ervaringen van senioren rond 10 mei 1940.

Project “Historische zomerwandelingen” - 3de editie

Project 24ste “Open Monumentendag Vlaanderen” 
met thema “muziek, woord & beeld”

Project “Borsbeek tijdens den Grooten Oorlog” in 2014 :
 het DocC Borsbeek en de oud-strijdersvereniging van Borsbeek willen samen in
	 Fort	3	een	kleinschalige	expo	organiseren	rond	Borsbeek	tijdens	WO	I	en	zijn
	 frontsoldaten.	Mogelijke	periode	:	01-11-2014 tot 11-11-2014.

Project “Expo archief Stan Mortelmans” in 2013 :
	 Stan(neke)	Mortelmans-	Borsbeek	°	13-10-1913	-	+1-11-1982.
	 Het	project	heeft	tot	doel	een	elfdaagse	expo	in	te	richten	in	het	parochiecentrum
 “Den Jakob”	met	eerst	een	officiële	opening	op	vrijdagavond	10-02-2013.	
 De multimediale expo loopt dus van vrijdagavond 10-05-2013 tot en met 
 Pinkstermaandag 20-05-2013.
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6. Vriendelijke geheugensteuntjes

Lidmaatschap 2012.
Voor de onveranderde €25 biedt Heemkunde Gouw Antwerpen aan :

6.1. Verzekering B.A.

1.1 “Verzekering Burgelijke Aansprakelijkheid vrijwilligerswerk”

Art. 1 : Omschrijving
Deze	waarborg	wordt	verleend	in	overeenstemming	met	de	wet	van	3	juli	2005
betreffende	de	rechten	van	vrijwilligers,	gepubliceerd	in	het	Belgisch	Staatsblad	van
29 augustus 2005.

De	algemene	voorwaarden	van	het	hoofdcontract	Burgerlijke	Aansprakelijkheid	zijn	van
toepassing	op	de	hierna	omschreven	waarborgen	in	de	mate	dat	de	hiernavolgende
bepalingen	er	niet	van	afwijken.

	 I.	BURGERLIJKE	AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

Art. 2 : Het verzekerde risico
Wij	verzekeren	u	binnen	de	grenzen	vastgesteld	in	de	algemene	en	bijzondere
voorwaarden	voor	de	burgerlijke	aansprakelijkheid	van	de	organisatie	en	de	burgerlijke	
aansprakelijkheid van de vrijwilliger tijdens de uitvoering van de activiteiten als
vrijwilliger voor die organisatie en op weg naar en van de activiteiten, met uitzondering
van de contractuele aansprakelijkheid.

Uw	burgerlijke	aansprakelijkheid	is	eveneens	gedekt	voor	schade	toegebracht	aan	derden
door	de	gebouwen,	installaties	en	goederen	die	u	voor	de	verzekerde	activiteiten
gebruikt.

Art. 3 : De verzekerde aansprakelijkheid
Wij	verzekeren	uw	extracontractuele	burgerrechtelijke	aansprakelijkheid	krachtens	de
Belgische	of	buitenlandse	rechtsbepalingen	die	van	kracht	zijn	op	het	ogenblik	van	het
ongeval.

Art. 4 :	Definities
“U, verzekerden”
- de vrijwilligersorganisatie handelend in het kader van de onderneming van de
verzekeringsnemer	vermeld	in	de	bijzondere	voorwaarden;
-	de	bestuurders	en	werknemers	van	bovenvermelde	organisatie;
-	de	vrijwilligers	voorzover	zij	de	burgerrechtelijke	aansprakelijkheid	oplopen	tijdens	de
uitvoering	van	de	activiteiten	of	op	de	weg	naar	en	van	de	activiteiten;	als	de	vrijwilligers
minderjarig	zijn,	is	ook	de	aansprakelijkheid	van	hun	ouders	of	voogden	op	basis	van
artikel	1384	van	het	Burgerlijk	Wetboek	verzekerd.
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“Derden”
Worden	als	derden	beschouwd	:
-	elke	andere	natuurlijke	of	rechtspersoon	dan	de	verzekerden;
-	de	vrijwilligers	blijven	echter	steeds	derden	voor	al	hun	schade;
-	de	bestuurders	en	de	werknemers	van	de	organisatie	worden	als	derden	beschouwd
alleen	voor	hun	lichamelijke	schade	veroorzaakt	door	de	vrijwilligers;
en	dit	onverminderd	de	bepalingen	die	van	toepassing	zijn	in	het	land	waar	het	
vrijwilligerswerk uitgevoerd wordt.

Art. 5 :	De	verzekerde	bedragen
Wij	verlenen	onze	waarborg	per	schadegeval	tot	het	beloop	van	de	hierna	volgende
vermelde	bedragen,	tenzij	anders	bepaald	in	de	bijzondere	voorwaarden	:
	 	 o	 Lichamelijke	schade	:	12.394.676,24	€

	 	 	 Dit	bedrag	is	gekoppeld	aan	het	indexcijfer	der	consumptieprijzen
	 	 	 waarbij	het	basisindexcijfer	dat	is	van	december	1983,	namelijk
	 	 	 119,64	(basis	1981=100)

	 	 o	 Materiële	schade	:	619.733,81	€	gekoppeld	aan	het	indexcijfer
	 	 	 der	consumptieprijzen	-	waarbij	het	basisindexcijfer	dat	is	van	
	 	 	 december	1983,	namelijk	119,64	(basis	1981=100)	-,	zonder	dat
	 	 	 deze	beperking	lager	mag	zijn	dan	1.500.000	€	(niet	geïndexeerd).

Het	bij	een	schadegeval	toepasselijk	indexcijfer,	in	geval	van	indexatie,	is	dat	van	de
maand	die	voorafgaat	aan	de	maand	waarin	het	schadegeval	zich	voordeed.

Die	bedragen	zijn	van	toepassing	per	verzekeringsjaar	en	niet	per	schadegeval	voor	de
schade	voortvloeiend	uit	de	beschadeging	en	de	vernietiging	van	informatiedragers
van	elektronische	apparatuur	met	inbegrip	van	de	opgeslagen	informatie	en	de
onstoffelijke	schade	die	hieruit	voortvloeit,	idien	deze	beschadiging	of	vernietiging
rechtstreeks	of	onrechtstreeks	veroorzaakt	wordt	of	het	gevolg	is	van	het	elektronisch	
verkeer	van	gegevens	van	datatransmissiesystemen	zoals	internet,	intranet,	extranet
of	andere	gelijkaardige	systelen,	de	verspreiding	van	een	virus	of	de	inbraak	in	deze
systemen.

Art. 6 : Vrijstelling
Een	vrijstelling	van	173,53	€	per	schadegeval	blijft	ten	laste	van	de	verzekeringsnemer,
tenzij	anders	bepaald	in	de	bijzondere	voorwaarden.

Art. 7 : Schade aan roerende goederen
De	waarborg	wordt	uitgebreid	tot	de	extracontractuele	en	contractuele	aansprakelijkheid
voor de schade veroorzaakt door de vrijwilliger aan roerende goederen dia aan de 
verzekeringsnemer	worden	toevertrouwd,	of	door	haar	werden	gehuurd,	in	het	kader	van
het vrijwilligerswerk.
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Blijven	van	de	waarborg	uitgesloten	:
	 o		 schade	veroorzaakt	aan	audiovisuele	en	lichtapparatuur	en	haar	toebehoren;
	 o	 schade	veroorzaakt	aan	voertuigen	van	om	het	even	welke	aard;
	 o	 schade	aan	goederen	die	u	in	bewaring	houdt,	onder	andere	de	bij	de
	 	 vestiaire	in	bewaring	gegeven	voorwerpen	(vb.	kleding,	bagage,	juwelen),	...;
	 o	 wanneer	de	goederen	toebehoren	aan	de	vrijwilligersorganisatie	of	een
  vrijwilliger.

Blijven	van	de	waarborg	uitgesloten	tenzij	anders	vermeld	in	de	bijzondere	voorwaarden:
	 o	 goederen	die	het	voorwerp	van	het	werk	of	van	de	dienstverlening
	 	 uitmaken;
	 o	 voor	de	aansprakelijkheid	in	geval	van	diefstal	of	verlies.

De	waarborg	is	beperkt	tot	12.500	€,	tenzij	anders	bepaals	in	de	bijzondere	voorwaarden.
Per	schadegeval	is	er	een	vrijstelling	van	173,53	€	ten	laste	van	de	verzekeringsnemer.

	 II.	GEMEENSCHAPPELIJKE	BEPALING

Art. 8 :	Rechten	van	de	benadeelden	en	het	recht	van	verhaal	van	de	maatschappij
De	excepties,	de	nietigheid	en	het	verval	van	recht,	voortvloeiend	uit	de	wet	of	de	
overeenkomst	kunnen	niet	door	ons	aan	de	slachtoffers	worden	tegengeworpen	maar
wij	behouden	ons	een	recht	van	verhaal	voor,	voorzover	wij	volgend	de	wet	op	de
verzekeringsovereenkomst	de	prestaties	hadden	kunnen	weigeren	of	verminderen.
Het	verhaal	heeft	betrekking	op	de	vergoedingen	in	hoofdsom,	alsook	op	de
gerechtskosten	en	intresten	die	wij	dienen	te	betalen.

Art. 9 : Uitsluitingen
Onverminderd	de	bepalingen	van	de	wet	van	25	juni	1992	betreffende	de
landverzekeringsovereenkomst, zijn alleen de volgende gevallen van de dekking
uitgesloten :
	 1.	 de	schade	veroorzaakt	aan	de	organisatie;
	 2.	 de	schade	die	rechtstreeks	of	onrechtstreeks	het	gevolg	is	van	een
	 	 wijziging	van	de	atoomkern,	van	de	radioactiviteit	of	van	de
	 	 voortbrenging	van	ioniserende	stralingen;
	 3.	 schade	veroorzaakt	door	personen-	of	goederenliften;
	 4.	 de	stoffelijke	schade	veroorzaakt	door	vuurn	door	een	brand,	door	een
	 	 ontploffing	of	door	rook	ingevolge	vuur	of	een	brand	die	ontstaat	of
	 	 meegedeeld	wordt	door	het	gebouw	waarvan	de	verzekerde	eigenaar
	 	 of	huurder	is,	met	uitzondering	evenwel	van	schade	veroozaakt	in	hotels	of
	 	 gelijkaardige	logementhuizen	door	de	verzekerden	betrokken	tijdens
	 	 of	toevallig	verblijf;
	 5.	 schade	veroorzaakt	door	gebouwen	ter	gelegenheid	van	de	opbouw,
	 	 wederopbouw	of	de	aanpassingswerken	eraan;
	 6.	 stoffelijke	schade	veroorzaakt	door	grondverschuivingen;
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	 7.	 schade	veroorzaakt	door	het	gebruik	van	zeilboten	van	meer	dan	200kg	of
	 	 motorboten	die	aan	de	verzekerde	toebehoren	of	door	hem	gehuurd	worden;
	 8.	 schade	veroorzaakt	door	het	gebruik	van	luchtvaartuigen	die	aan	de
	 	 verzekerde	toebehoren	of	door	hem	in	huur	genomen	worden;
	 9.	 schade	veroorzaakt	door	het	beoefenen	van	de	jacht	alsmede	de
	 	 wildschade;
	 10.	 alle	schade	welke	rechtstreeks	of	onrechtstreeks	voortvloeit	uit	asbest	en/of
  zijn schadelijke eigenschappen, alsmede uit elk ander materiaal dat
	 	 asbest	bevat	onder	om	het	even	welke	vorm;
	 11.	 de	schade	voortvloeiend	uit	het	verlies,	de	verdwijning	of	de	diefstal	van
	 	 informatiedragers	van	elektronische	apparatuur,	met	inbegrip	van	de	
	 	 opgeslagen	informatie	en	de	onstoffelijke	schade	die	hieruit	voortvloeien;
	 12.	 de	schade	veroorzaakt	aan	derden	door	de	verontreiniging	van	de	bodem,
	 	 het	water	of	de	atmosfeer.	Deze	uitsluiting	is	niet	van	toepassing	indien	deze
	 	 schade	het	rechtstreeks	gevolg	is	van	een	ongeval;
	 13.	 de	gerechterlijke	minnelijke,	administratieve	of	economische	boeten,
	 	 dwangsommen	en	de	schadevergoedingen	als	strafmaatregel	of
	 	 afschrikkingsmiddel	in	sommige	buitenlandse	rechtstelsels,	evenals	de
	 	 gerechtskosten	inzake	strafvervolgingen;
	 14.	 de	schade	als	gevolg	van	de	aansprakelijkheid	van	de	bestuurders	van
	 	 rechtspersonen	betreffende	fouten	begaan	in	hun	hoedanigheid	van
	 	 bestuurder;
	 15.	 de	schade	voorvloeiend	uit	de	persoonlijke	burgerrechtelijke
	 	 aansprakelijkheid	buiten	overeenkomst	van	de	verzekerde	die	de	jaren
	 	 van	onderscheid	heeft	bereikt	en	die	opzettelijk	een	schadegeval	of
  een schadegeval voortvloeiend uit gevallen van grove schulde die op
	 	 uitdrukkelijke	en	beperkende	wijze	in	de	algemene	voorwaarden	van	de
	 	 overeenkomst	zijn	bepaald	veroorzaakt	heeft.

De	Gouw	verzekert,	zoals	in	2006,	in	2007,	in	2008,	in	2009,	in	2010,	in	2011	en	ook	in	2012
elke	aangesloten	kring.	Rechtsbijstand	inbegrepen.
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6.2. Gouwtijdschrift

Vier	nummers	van	het	Gouwtijdschrift.	200blz.	heemkundige	bijdragen.

6.3. Gouwtijdingen

Maandelijks	gratis	digitale	Gouwtijdingen	:	mededelingen,	kringactiviteiten,	weetjes.

6.4. Lidgeld

Lidgeld	:	€25,00	per	kring

Heemkunde	Gouw	Antwerpen	vzw
Zetel : Larendries 51, 2890 Sint-Amands
Ond.nr. : 0 408 661 097
Rek.nr. : 734-3412040-74

Voor de aangesloten verenigingen : LIDGELD 2012 = 25,00 Euro

Beste lezer,
Met	het	jaareinde	voorbij	graag	uw	medewerking	willen	vragen	om	het	jaarlijks	lidgeld	
voor	de	vereniging	te	innen.	Gelieve	daarom	dit	document	zo	snel	mogelijk	te	bezorgen	
aan	de	persoon	die	in	uw	vereniging	belast	is	met	de	financiële	zaken	of	aan	een	ander	
bestuurslid	die	op	een	efficiënte	wijze	hierin	kan	tussenkomen.	Hartelijk	dank!
Voor	die	kringen	die	de	vorige	oproep	reeds	beantwoorden	:		gelukgewenst	en	dank.

Beste	financieel	verantwoordelijke,

Het	lidgeld	voor	2012	bedraagt,	zoals	voor	2009,	2010	en	2011,	25,00	€.
Ik zou het ten zeerste op prijs stellen mocht u dit eerstdaags op onze rekening storten, met
vermelding	van	de	vereniging	en	het	jaar	of	de	jaren	waarop	de	betaling	betrekking	heeft.
Indien	de	kring	bijkomende	abonnementen	(15,00	€)	voor	sommige	kringleden	neemt	en	
wenst	dat	het	tijdschrift	naar	het	persoonlijk	adres	verstuurd	wordt,	dan	is	het	aan	te	raden	
mij	dit	in	een	apart	bericht	te	melden.
Enkele kringen zijn nog steeds niet in orde met het lidgeld voor 2010!
Ik	wens	u	en	uw	kring	het	allerbeste	toe	voor	2012!

Ward De Preter
penningmeester

warddepreter@hotmail.com
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6.5. Bijkomend abonnement Gouwtijdschrift

Bijkomend	individueel	abonnement	op	Gouwtijdschrift	:	€15,00	als	documentatie
voor kringleden.
Als	geschenk	aan	belangstellende	kennissen.

Heemkunde	Gouw	Antwerpen	vzw
Zetel : Larendries 51, 2890 Sint-Amands
Ond.nr. : 0 408 661 097
Rek.nr. : 734-3412040-74

Voor de persoonlijke abonnees : ABONNEMENT 2012 = 15,00 Euro

Beste lezer,
Met	het	jaareinde	voorbij	zou	ik	u	willen	vragen	om	uw	persoonlijk	abonnement	te	
hernieuwen.	Het	abonnementsgeld	voor	2012	bedraagt,	zoals	voor	2009,	2010	en	2011
15,00 Euro. Ik zou het ten zeerste op prijs stellen mocht u dit eerstdaags op onze rekening
storten,	met	vermelding	van	uw	naam	en	het	jaar	of	de	jaren	waarop	de	betaling	
betrekking	heeft.
Indien	uw	abonnement	door	uw	kring	betaald	wordt	gelieve	dit	dokument	dan	zo	snel	
mogelijk	te	bezorgen	aan	de	persoon	die	in	uw	vereniging	belast	is	met	de	financiële	
zaken	of	aan	een	ander	bestuurslid	die	op	een	efficiënte	wijze	hierin	kan	tussenkomen.
Hartelijk dank!
Ik	wens	u	en	uw	familie	het	beste	toe	voor	2012!

Ward De Preter
penningmeester

warddepreter@hotmail.com
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6.6. 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.

Deze steekkaart kan digitaal ingevuld worden en verstuurd naar :
info@molenmuseum.be

(dit zit als aparte bijlage -”dringendegegevens.docx”  aansluitend bij de Gouwtijdingen)

Hartelijk dank aan de snelle beslissers die de oproep in Gouwtijdingen november 2011,
reeds beantwoordden.



61

NAAm	HeemkriNg :

Stichtingjaar :

Lidnummer :

Zetel :

rekeningnummer		:

iBAN	en	BiC	code	:

Web-stek	:

e-postadres :

Jaar	vzw	:

Periodiek	:

Lidgeld :

redactieadres	:

redactietelefoon	:

Logo : (jpeg-file!!!)

(zie apart bijgevoegd document -”dringendegegevens.docx” om alles rechtstreeks in te vullen.)
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BESTUUR :

Voorzitter :

Ondervoorzitter :

Secretaris :

Penningmeester :

Conservator	:

Archivaris	:

Bestuursleden	:

(zie apart bijgevoegd document  - “dringendegegevens.docx” om alles rechtstreeks in te vullen.)
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NAAM MUSEUM :

Lidnummer :

Zetel :

Web-stek	:

e-postadres :

Periodiek	:

redactieadres	:

redactietelefoon	:

Openingsuren :

extra	info	:

(zie apart bijgevoegd document - “dringendegegevens.docx” om alles rechtstreeks in te vullen.)
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NAAM DOCUMENTATIECENTRUM :

Lidnummer :

Zetel : 

Web-stek	:

e-postadres :

Periodiek	:

redactieadres	:

redactietelefoon	:

Openingsuren :

extra	info	:

(zie apart bijgevoegd document - “dringendegegevens.docx” om alles rechtstreeks in te vullen.)
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6.7. Mededeling kringactiviteiten

Deze	kunnen	in	de	Gouwtijdingen	worden	aangekondigd	als	de	gegevens	worden	

meegedeeld aan : info@molenmuseum.be ten laatste in de laatste week van de maand voor 

de activiteit plaatsvindt.

b.v.	activiteiten	in	februari	2012:	

 mededelen ten laatste in de laatste week van januari 2012.


