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1. 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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Heemkundezondagen 3 – 10 – 17 juni 2012 

KALENDER 
 
 
 

Kring Aspect 

Thema 

Zondag 

3  juni 

Zondag 

10 juni 

Zondag 

17 juni 

Andere 

 

HK Berchem 
Schaliënhoeve 
Rooiplein 6 - 2600 Berchem 
 

Van steegjes tot 
hoogbouw 

van 10u. tot 17u. van 10u. tot 17u. van 10u. tot 17u.  

HK De Vlierbes 
Museum Tempelhof 
Bisschoplaan 1 – 2340 Beerse 
 

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

HK Turninum 
Volksmuseum 
Koraalplaats 3 – 2100 Deurne 

Weg met die waarkmens 
miserie 

van 10u. tot 18u.    

HK ‘t  Kaaskot 
Kerkplein 1 – 2820 Bonheiden 

Watervoorziening van 14u. tot 18u. van 14u. tot 18u. van 14u. tot 18u.  

Kring voor Heemkunde Edegem 
Pastorie 
Strijdersstraat 18 –  
2650 Edegem 

Comfort brandweer 
vroeger en nu 

van 10u. tot 18u. van 10u. tot 18u. van 10u. tot 18u. Zaterdag  
16 juni 

HK Die Swaene 
Kerkplein 24 –  
2220 Heist o/d Berg 

Aspecten en evolutie van 
eetgerei en huisraad 

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

HK Heymissen 
Abdij 
Nijverheidsstraat –  
2620 Hemiksem 

Keuken en slaapkamer 
vóór W.O. II 

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

HK Hobuechen 1135 
Broydenborglaan 2  
2660 Hoboken 

Woontendenzen in 
Hoboken 

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

HK Kontich 
Sint-Jansplein 8 – 2550 Kontich 

- Vrouwenhobby : 
merklappen 

- Van was tot LCD 
- Eten : klaarmaken en 

verorberen 
- Meten is weten 

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

HK Eugeen Goeyvaerts 
Oranjerie 
Koning Albertstraat 41 –  
2547 Lint 

Koken, wassen, plassen  van 14u. tot 19u.  8 juli  
12 augustus 

HK Merksem 
Hofke van Roosendaal 
Terlindenhofstraat 265  
2170 Merksem 

Was, plas, wafels en 
koffie 

van 13u. tot 18u.    

WOONCOMFORT : hoe leefden onze voorgangers 1900-2012 ? 
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HK Ansfried 
Sint-Michielstraat 2  
2260 Oevel – Westerlo 

Licht door jaren heen van 14u. tot 17u. van 14u. tot 17u. van 14u. tot 17u.  

HK Nicolaus Poppelius 
Dorp 64 – 2380 Poppel 

Lichamelijke en 
huishoudelijke hygiëne 

 van 10u. tot 17u.  24/6 :  
van 13u30 tot 
17u. 

HK Molenijzer 
Heuvelstraat 41b – 2580 Putte 

Van wastobbe tot 
wasmachine 

van 14u. tot 20u.    

HK Hoefyser 
Brughuizeke 
Hoogstraat 52 – 2820 Rijmenam 

Bewaring voedingswaren van 14u. tot 18u. van 14u. tot 18u. van 14u. tot 18u.  

HK De Bres 
De Nieuwe Ark 
Kerkstraat 34 – 2870 Ruisbroek 

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

HK De Drie Rozen 
Kerkstraat 41-45 
2970 ’s Gravenwezel 

Wonen vroeger en nu van 10u. tot 18u.    

HK Scella 
Peperstraat 48 – 2627 Schelle 

Geluidsopname en 
telefoons 

   24/6 :  
van 14u. tot 
17u. 

Molenmuseum 
Kerkstraat 3 –  
2890 Sint-Amands 

Wonen in een molen van 14u. tot 18u. van 14u. tot 18u. van 14u. tot 18u. tot 19/8/2012 

HK Amalia van Solms  
Kerkstraat 4 – 2387 Baarle-
Hertog 

Naar een knussere 
inrichting waar verpozing 
ook telt 

van 10u30 tot 
12u30. 

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

HK De Kaeck 
Fort-II straat 1 –  
2160 Wommelgem 

Het huis van : 
-werkman 
-middenstand 
-hogere klasse 

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

HK Zoersel 
Heemhuis 
Schoolstraat 9 – 2890 Zoersel 

Verlichting van 13u. tot 17u. van 13u. tot 17u. van 13u. tot 17u.  

HK Antwerpse Polder 
Tolhuisstraat 10-16 
2040 Lillo 

Landelijke interieurs 
1900-1950 

van 13u. tot 18u. van 13u. tot 18u. van 13u. tot 18u.  
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2. Heemkunde Gouw Antwerpen lééft

2.1. H.K. Amalia van Solms - Baarle-Hertog
2.2. HK Zoersel
2.3. HK Zeven Neten - Retie 
2.4. HK De Vlierbes - Beerse
2.5. HK ‘t Ordinaaltje - Bonheiden
2.6. HK De Reuzen van Deurne - Deurne
2.7. HK Eugeen Goeyvaerts - Lint
2.8. HK Vrienden van Zoerselbos
2.9. HK Hobuechen 1135 - Hoboken
2.10. HK Merksem - Merksem
2.11. Nicolaus Poppelius - Poppel
2.12. Molenmuseum Sint-Amands
2.13. Documentatiecentrum Borsbeek
2.14. HK Norbert De Vrijter - Lille
2.15. HK Marcblas
2.16.  HK De Bres - Ruisbroek
2.17. HK Scilla - Schilde
2.18.  HK Molenijzer - Putte
2.19. HK Die Swaene - Heist-op-den-Berg
2.20. HK Rijkevorsel
2.21. HK Antwerpse Polder
2.22.  HK Corsendonck - Oud-Turnhout
2.23. HK Ansfried - Oevel-Westerlo



6

2. Heemkunde Gouw Antwerpen lééft

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

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.

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.
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Datum Vanaf Tot Gebeurtenis Opmerking

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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2.2. HK Zoersel
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2.3. HK Zeven Neten - Retie

Retiese Heemkundige Kring ‘Zeven Neten’ vzw - Activiteiten 2012

Op zondag 22 april (10-18 uur) organiseert de erfgoedcel k.ERF (Kempens erfgoed) 
haar erfgoeddag onder het motto ‘Helden’ (mensen die zich verdienstelijk maakten 
op het gebied van erfgoed). De feestelijkheden zullen plaatsvinden rond villa De 
Schans, gelegen op het Sibelco-terrein op de grens Dessel-Mol.
‘Zeven Neten’ ondersteunt dit initiatief. Per gemeente aangesloten bij k.ERF konden 
twee verdienstelijke erfgoedpersoonlijkheden aangeduid worden.
De heemkring koos voor pedagoog Edward Sneyers (1881-1957), de Retiese 
heemkundige bij uitstek, en ‘moeder’ Antonia (Catharina Schellens, 1768-1850), 
stichteres van het franciscanessenklooster Sint-Annadal in Retie (1816) en later nog 
vier andere kloosters.

Zondag 6 mei
Fietstocht langs de grenzen van Retie i.s.m. het Davindsfonds - Retie
Op zondag 6 mei verkenning van de Retiese grenzen 
o.l.v. Danny Van der Veken.
Vertrek : Oude Pastorie, Passtraat 14, 2470 Retie om 9u. Meebrengen : Picknick

Zaterdag 2 juni
Davidsfonds-Retie verkent de stad Gent. Heemkring ‘Zeven Neten’ sluit zich aan bij 
dat iniatief. Vervoer per autobus. Vertrek: Sporthal om 8uur (onder voorbehoud).
Inschrijven voor 20 mei bij Herman Blockx, Laarstraat 19, 2470 Retie (tel.014/37 77 60)
GSM 0498/10 03 68. Herman verschaft ook bijkomende informatie.

Zondag 9 september
Natuurhistorische wandeling i.s.m. de natuurvereniging Den Bunt.
Natuurgids: Danny Van der Veken verkent samen met alle geïnteresseerden het 
gebied van de Ronde Put, de Turnhoutse Vaart en het Retiese Goor.
Vertrek: Brug 2 om 9uur, einde wandeling rond 12uur.

Maand december (streefdatum)
Publicatie van het boek Paul Stappaerts jr. en Paul Stappaerts sr. over het 
godsdienstig leven in Retie en Schoonbroek doorheen de tijd. Het is het tweede deel 
in de reeks waarin het eerste deel, Retie - Veranderd landschap van auteur 
Danny Van der Veken, in 2010 verscheen.

Publicaties heemkring ‘Zeven Neten’
De uitgaven Sterke vrouwen (30 euro), Reties Album (15 euro!) en Retie-Veranderd 
landschap (35 euro) zijn nog steeds verkrijgbaar bij de heemkring ‘Zeven Neten’, 
Passtraat 14, 2470 Retie (open iedere vrijdag tussen 10 en 12uur), maar ook bij de
dagbladhandel De Mus, Sint-Martinusstraat 74, 2470 Retie (tegenover de
vroegere melkerij SinMartinus).
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2.4. HK De Vlierbes - Beerse

Activiteitenkalender
Heemkundige Kring De Vlierbes en Heemkundig Museum Tempelhof

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
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
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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

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
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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
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
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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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2.5. 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:
  
	 	 •	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:
  
	 	 •	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 
  
	 	 •	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:
	 	 •	25	april	2012
	 	 •	23	mei	2012
  
 o woensdagnamiddagen van 13.30 uur tot 15.30 uur:
	 	 •	18	april	2012
	 	 •	16	mei	2012
  
 o donderdagvoormiddagen van 09.30 uur tot 11.30 uur:
	 	 •	19	april	2012
	 	 •	10	mei	2012

Activiteiten

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.
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2.6. HK De Reuzen van Deurne - Deurne

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)
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2.7. HK Eugeen Goeyvaerts - Lint

bOEK OVER DE LINTsE sPOORWEGGEscHIEDENIs

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

ONZE VOLGENDE OPENDEuRDAGEN:
Bezoek onze heemmusea ‘Den Aker’, ‘De Roskam’ en ‘De Ploeg’, en onze heem- en 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
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2.8. HK Vrienden van het Zoerselbos
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2.9. HK Hobuechen 1135 - Hoboken

Heemkundige kring “Hobuechen 1135” stelt ten toon:

“Helden met een straatnaam”.
Buiten de militairen en weerstanders uit beide oorlogen kent Hoboken 
nauwelijks of geen “held”, in de ware betekenis van het woord zijnde “dappere 
krijgsman”.
De militairen van de “Grote Oorlog” worden tijden het herdenkingsjaar 2014 in de 
kijker gezet.
Ruimer omschreven betekent “held” ook:  “iemand die uitmunt door grootse daden”. 
Maar ook in die categorie zijn er geen Hobokenaren te vinden.
Wanneer we echter de drie laatste woorden weglaten zijn er heel wat 
“gewezen inwoners” van ons district die de titel “iemand uit uitmunt” verdienen.
Vaak kunnen we hun naam dadelijk ergens plaatsen, even vaak niet meer.
Wie is Sadoine? Wat heeft hij voor Hoboken gedaan?
Wat heeft Jan Van Can met Hoboken te maken?
Wat is de verdienste van Felicitas van Traynel?
De Hobokenaar eert al deze “in iets uitmunters” door een straat naar hen te 
noemen.
Door dit te doen blijven deze “helden” veel langer “held want bij de vraag: 
“waar woon je?” wordt zijn of haar naam genoemd en die vraag wordt vaak, zeer
vaak gesteld.
De heemkundige kring Hobuechen 1135 heeft er een vijtigtal in een “kader” gezet 
en ze opgehangen in een “heldegalerij”.
Elke naam heeft zijn “straatje” en zijn “uitlegje”.

Ze zijn te bekijken in de lokalen van de heemkundige kring Hobuechen 1135,
Kasteel Broydenburg, Broydenborglaan 2 te 2660 Hoboken op Erfgoeddag zijnde 
zondag 22 april 2012 van 13 tot 17 uur en verder nog elke zondag tot en met
20 mei 2012 van 14 tot 17 uur.
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2.10.  HK Merksem - Merksem

NIEuW  Vanaf 2012 zullen wij onze foto’s uploaden naar flickr
     
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. 
Affiche en info volgen.
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oorkonde uitgereikt aan:

voor de bewezen inzet
tot behoud en promotie

van onze Merksemse eigenheid.
merksem, 14/02/2012

KKvHM vzw - de voorzitster

NMKT vzw

Oorkonde ‘een hart voor Merksem’

Binnen de heemkring van Merksem werd reeds geruime tijd gezocht naar een manier om de 
Merksemnaren attent te maken op het Merksems erfgoed.

Na rijp beraad werd er besloten om de plannen enigszins om te draaien en om de Merksem-
naren die hun verbondenheid met hun district tonen, die dus bewijzen dat ze Merksem in 
hun hart dragen, te belonen door hen in de schijnwerper te plaatsen. 
Met wat geluk krijgt hun voorbeeld navolging.
De beloning bestaat uit een oorkonde die jaarlijks zal uitgereikt worden op 23 mei, de ver-
jaardag van het zelfstandig worden van Merksem. Op 23 mei 1651 werd Merksem gekocht 
door Antoon Van Stralen en werd het een zelfstandige Heerlijkheid.
Bij wijze van introductie werd er dit jaar een extra oorkonde uitgereikt op 15 februari.
(zoals op de oorkonde vermeld, voorzien op 14 februari, maar ieders hart was op die dag 
blijkbaar ergens anders)
Deze oorkonde werd uitgereikt aan het NMKT vzw (Nieuw Merksems KamerTheater),
een vereniging van theatergezelschappen waaronder ook een kindertheater die een 
leegstaand theaterzaaltje, dat op zijn beurt deel uitmaakt van een beschermd gebouw 
(Runcvoorthof ) opnieuw in gebruik  heeft genomen en met groot succes.
De oprichting van deze vzw heeft aardig wat voeten in de aarde gehad en liep niet van een 
leien dakje. Het is een lange strijd geweest met de stad Antwerpen, maar ook hier heeft de 
aanhouder gewonnen. 
Merksem kreeg en zeer geliefd theaterzaaltje terug en een gedeelte van het beschermde 
Runcvoorthof blijft behoed tegen verdere verkommering.

oorkonde uitgereikt aan:

voor de bewezen inzet
tot behoud en promotie

van onze Merksemse eigenheid.
merksem, 14/02/2012

KKvHM vzw - de voorzitster

NMKT vzw



30

2.11.  HK Nicolaus Poppelius - Poppel

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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2.12.  Molenmuseum - Sint-Amands

Vlaams Studie Centrum voor MOLINOLOGIE • Vriendenkring van het Molenmuseum

Tentoonstellingen : 

1. “De molenschilderijenverzameling van het museum”
 nog tot 15 april 2012

2. Op Erfgoeddag 22 april 2012 : de tentoonstelling 
 “Vrijwillige molenaars : erfgoedhelden”.
 Van zondag 22 april 2012 tot en met 27 mei 2012

3. 27 april 2012 : Molenforum Vlaanderen : 
 Uitreiking kenteken “Actieve Molen”  aan 15 molens

Programma 27 april 2012 :

1. Ontvangst in het Dorpshuis - vanaf 19u00

 Dorpshuis, Emile Verhaerenstraat 71, 2890 Sint-Amands, vanaf 19u00

2. Aanvang plechtigheid - 19u30

 - Inleiding
 - Toespraak door De Heer Kabinetchef Marc Andries
 - Uitreiking van de kentekens door De Heer Kabinetchef en overhandiging van de
  Oorkondes door de voorzitters van de provinciale molenkoepels.

3. Verplaatsing naar het Molenmuseum

 - (op loopafstand 50m) Kerkstraat 3
 - Opening van de tentoonstelling “Vrijwillige Molenaars : Erfgoedhelden”.
 

4. Receptie

 - aansluitend bij de opening van de tentoonstelling
 - men verplaatst zich hiervoor opnieuw naar het Dorpshuis.

Kerkstraat 3 - Sint-Amands • www.molenmuseum.be
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2.13.  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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2.14.  HK Norbert De Vrijter - Lille

OVERZICHT JAARPROGRAMMA 2012

Zaterdag 21 april – 14.00 uur
Lente-uitstap: wandeling naar ‘Lovenhoek’, het vergeten en verloren 
gehucht in Vorselaar’ (zie blz 50)
	Taverne Lovenhoek (voorheen Roos van Casablanca), Vroegeinde 61, 2290 Vorselaar

Vrijdag 18 mei – 19.30 uur (in samenwerking met Cultuurraad Lille)

Lezing: “Kerk in crisis: is er hoop?” met Jürgen Mettepenningen 
(zie blz 51)
	Lindelo vzw, Lindelostraat 10, 2275 Lille

Zaterdag 16 juni – 13.00 uur
Zomerfietstocht door Beerse op zoek naar de architectuur van René Van 
Steenbergen (zie blz 52-53)
	Heemhuis, Rechtestraat 7, 2275 Lille
   
Zaterdag 1 september – 08.00 uur
Jaarlijkse daguitstap (verdere info volgt)
	Heemhuis, Rechtestraat 7, 2275 Lille

Zaterdag 27 oktober – 13.00 uur
Herfstuitstap: Geel ‘Van kolonie naar OPZ’
	Heemhuis, Rechtestraat 7, 2275 Lille

Elke derde dinsdag van de maand (behalve juli en augustus) – 18.30 – 21.30 uur
Open archiefavond
	Heemhuis, Rechtestraat 7, 2275 Lille

Elke tweede dinsdag van de maand (behalve juli en augustus) – 18.30 – 21.30 uur
Werkgroep ‘Oud schrift’
	Heemhuis, Rechtestraat 7, 2275 Lille

Inlichtingen:  secretariaat@hklille.be
www.hklille.be 



34

Regionale uitstap : Het vergeten en verloren gehucht 
‘Lovenhoek’ Vorselaar.

Op 21 april zal natuurgids Etienne Mahieu ons begeleiden op een wandeling in Lovenhoek 
Vorselaar. Het is een gehucht van het kasteeldorp, maar waar de bewoning verdwenen is. 
Natuur is er nog volop en het zullen de deskundige en interessante  woorden van onze 
gids zijn die dat stuk natuur opnieuw tot leven zillen brengen. Lovenhoek is een plaats met 
een uiterst gevarieerd landschap; de kern ervan is een beekdal, het dal van de Molenbeek.  
Daaromheen heeft zich wegens de jaarlijkse overstromingen een moerasgebied gevormd 
met alle kenmerken van dien.  Op de hogere gedeelten werden in de 19e eeuw  naaldbos-
sen aangeplant, die nu zijn uitgegroeid tot een forse maar monotone vegetatie.   We zullen 
daar getuige zijn van wat er bedoeld wordt met een “dunning” en even verder kunnen 
we er dan het prachtig resultaat van bewonderen. Ze maken er een gevarieerd woud van 
met grote biodiversiteit.  We wandelen er door eeuwenoude bossen waar de natuur zijn 
gang heeft mogen gaan en waar de voorjaarsbloeiers  zoals bosanemoon, speenkruid en 
sleutelbloem zich koesteren in de eerste zonnestralen.  Straks zal het bladerdek van de 
loofbomen dat zonlicht temperen en komt er een weelde van  struiken  in de plaats van de 
bloemen.  We zullen er ook de typische beklemmende moerasatmosfeer voelen.Lovenhoek 
was een  ongeveer 150 ha groot deel van het grafelijk domein van de familie Van de Werve 
de Vorselaar; Natuurpunt heeft het kunnen aankopen  een jaar of zes geleden en heeft het, 
na wat aanpassingen, volledig open gesteld voor wandelaars.  Er is nu een bewegwijzerde 
wandeling  van ongeveer 7 kilometer. Etienne zal ons dan ook die wandelpaden aanwijzen  
maar hij verkiest om met ons het gedeelte te bezoeken, weg van het wandelcircuit, waar 
we de kans krijgen om reeën en misschien wel één van de vossen ons pad te zien kruisen. 
“Puur natuur” is de slogan van de dag.  Daarom zouden we er ook best aan doen om onze 
kleding een beetje aan te passen:  waterdicht schoeisel (liefst laarzen) en een lange broek 
(tegen teken) zijn echt wel nodig.  Vergeet ook niet dat het koud kan zijn in het bos zo kort 
na de winter, houd dat in ’t oog  voor wat je kleding betreft.   
We wandelen aan een gezapig tempo met heel wat oponthouden waar weetjes over het 
bos en de natuur verteld worden, na ongeveer 2 ½  uur zijn we weer aan het vertrekpunt 
aan “De Roos van Casablanca”, waar we desgevallend kunnen genieten van een kop koffie 
of een verfrissing.
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Lezing “Kerk in crisis: is er hoop?” door Jürgen Mettepenningen

(in samenwerking met Cultuurraad Lille, gratis inkom,  vrij toegankelijk voor alle belangstellenden)

Jürgen Mettepenningen (©Thibault Gregoire/Read My Lips)
Jürgen Mettepenningen (1975) was ei zo na priester geworden. De liefde besliste er anders over. Bekendheid 
kreeg hij als woordvoerder van aartsbisschop André-Joseph Léonard, soms tegen wil en dank. Uit onvrede 
gaf hij zijn ontslag. 
Na zijn humaniora trad Mettepenningen in bij de benedictijnen in Dendermonde. Hij zou er zes jaar blijven, 
maar werd nooit tot priester gewijd. Broeder Johannes Laureys, die Mettepenningen kent van in het klooster, 
in De Standaard: “Hij was een heel brave student, een goeie monnik ook. Maar ja, het laatste jaar is hij in Leu-
ven gaan studeren en daar is hij aan dat meisje blijven plakken.” Dat meisje is inmiddels zijn echtgenote met 
wie Jürgen Mettepenningen twee dochtertjes heeft. 
Aan de Leuvense universiteit studeerde Jürgen Mettepenningen met grootste onderscheiding af in de gods-
dienstwetenschappen en theologie. Hij blijft als onderzoeker en docent kerkgeschiedenis actief binnen de 
universiteit. Daarnaast geeft hij lezingen in binnen- en buitenland en publiceerde hij verschillende boeken 
over de eigenheid en relevantie van de kerk. 
Voor het eerst treedt hij echt op de voorgrond in 2003, wanneer hij samen met Hans Geybels een column pu-
bliceert in De Standaard. Op het moment dat het kerkelijk debat in Vlaanderen voor¬namelijk door professor 
kerkelijk recht Rik Torfs werd geclaimd, zorgen Mettepenningen en Geybels voor een nieuwe stem.  
“Intellectuelen die zich in actuele debatten verzetten tegen katholieke standpunten louter en alleen omdat 
het katholieke standpunten zijn, zouden beter twee keer nadenken. Hoe vaak was en is in de debatten rond 
abortus en euthanasie antikatholicisme geen verborgen agenda? Het is erg misplaatst om op de kap van een 
mensenleven strijd te voeren tegen het katholicisme,” fulmineerden ze. Uit vrijzinnige hoek kregen ze felle 
reacties en Mettepenningen kreeg meteen de stempel van ‘katholiek-conservatief’. 
Maar conservatief is Jürgen Mettepenningen allesbehalve. Hij ijvert voor een actuele invulling van oude tra-
dities en keert zich sterk af tegen de houding die het Vaticaan inneemt tegen homoseksuelen. Het is dan ook 
hoogst opmerkelijk dat net hij in 2010 woordvoerder wordt van de oerconservatieve aartsbisschop Léonard. 
Mettepenningen hierover: “Het bracht mijn vier grootste interessegebieden samen: geloof, theologie, kerk en 
media.”
Als perschef van het aartsbisdom en van de Belgische bisschoppenconferentie verzorgde hij mee de 
communicatie rond het seksueel misbruik binnen de kerk. Door onder andere enkele boude uitspraken van 
monseigneur Léonard besluit Mettepenningen om de samenwerking stop te zetten. 
Tijdens zijn woordvoerderschap bleef Jürgen Mettepenningen steeds verbonden aan de Leuvense faculteit 
theologie. Vandaag is hij nog steeds gastdocent, maar sinds 1 maart 2011 is hij op vraag van Wouter Beke aan 
de slag gegaan bij Ceder, de studiedienst van CD&V. “Ik ben een nieuwe weg ingeslagen, maar mijn bagage 
als theoloog, opiniemaker en communicator komen me ook hier goed van pas.” 
Deze spreker kent de kerk door en door. Hij weet hoe het er binnen de muren van een klooster aan toe gaat, 
weet hoe het instituut Kerk is geëvolueerd maar zet anderzijds voor U ook alle pijnpunten op een rijtje. 
Jürgen Mettepenningen is dan ook de spreker bij uitstek om inzicht te krijgen in het reilen en zeilen van het 
instituut Kerk. Een boeiende ervaring.

Lezing “Kerk in crisis: is er hoop?” - 18 mei 2012 - 19u30

De kerk als instituut is in volle crisis. De aanslepende berichten over 
seksueel misbruik en de wijze waarop kerkleiders hierop reageerden, 
deden de wenkbrauwen fronsen. Vele katholieken verloren hun geloof 
in het instituut en keerden het de rug toe. Hoe is het nu eigenlijk gesteld 
met de kerk? Hebben ze hun les nog niet geleerd of is er hoop? Jürgen 
Mettepenningen geeft vanuit zijn bagage als theoloog en voormalig 
woordvoerder van Léonard zijn visie op de crisissituatie. Hij houdt de 
kerk een spiegel voor door duidelijk te maken wat de essentie van de 
christelijke identiteit is. Toch is zijn denkoefening niet enkel een slecht-
nieuws-show. Mettepenningen stelt dat er dringend vrij moet kunnen 
gesproken worden, zowel over als binnen de kerk. Daarom gaat hij na 
zijn lezing ook steevast het debat aan met zijn publiek. 

©Thibault Gregoire/Read My Lips
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Zomerfietstocht  in beerse op zaterdag 16 juni 2012
‘Retrospectieve architect René Van steenbergen (1911- 1995)’

 Ere wie ere toekomt! 
 Het is dankzij de aandacht die de heemkundige kring 
 ‘De Vlierbes’ uit Beerse gaf aan haar illustere dorpsbewoner uit 
 de vorige eeuw, architect René Van Steenbergen, dat wij in hun 
 spoor de door hen uitgewerkte fietstocht naar aanleiding van 
 zijn 100ste verjaardag (2011) kunnen volgen. 

 De afstand van de tocht in Beerse is een 10 km. 
 Ik citeer voorzitter Leo Dignef:

 “Tijdens deze fietstocht voeren wij u langs woningen (een 40-tal) 
 die architect René Van Steenbergen tussen 1934 en 1976 in Beerse 
 ontworpen heeft. U maakt kennis met de stijl van de Amsterdamse 
School van de jaren dertig en met de sobere stijl van de Tweede Wereldoorlog. 
We passeren op de tocht ook een rusthuis, scholen, parochiegebouwen, de kerk van Den Hout, sociale 
woningen en een brandweerkazerne, zodat u een beeld krijgt van de veelzijdige opdrachten die René Van 
Steenbergen, niet alleen in Beerse, maar in heel de provincie en daarbuiten verwezenlijkte.”

René Van Steenbergen
René Van Steenbergen werd geboren in Beerse als zoon van een aannemer en als zodanig 
voorbestemd voor een carrière in de bouwsector. Tijdens zijn architectuuropleiding  was 
zijn leermeester Jos Smolderen, hoofdbouwmeester van de Antwerpse 
wereldtentoonstelling van 1930 en een van de meest succesvolle art-decoarchitecten van 
dat moment. Dat zal aan René Van Steenbergen niet ongemerkt voorbijgaan. 
Hij groeide op en startte zijn carrière tijdens de boeiende jaren 1920-1930. 
Op het vlak van kunst was het een periode van ongekende creativiteit. 
En dat de man creatief was merken we ook aan het feit dat hij zich niet alleen beperkte 
tot architectuur. Met bijzondere aandacht voor materiaalgebruik en afwerking tekende hij 
soms ook de inrichting, de tuinaanleg, het meubilair en het glas-in-lood. 
Zijn architectuur is uitermate herkenbaar door de uitgesproken volumewerking, 
de dominante dakconstructies en het expressieve metselwerk en materiaalgebruik.  
Het huis dat Van Steenbergen bouwde voor zijn schoonvader Jozef Rommens, 
burgemeester van Beerse van 1921 tot 1939, is omwille van haar architecturaal-historische 
waarde (met bewaard interieur) als beschermd monument geklasseerd. 
Het wordt een schoolvoorbeeld van totaalkunst genoemd. 

Voor WO II was architect Van Steenbergen een enthousiaste aanhanger van de Nieuwe 
Zakelijkheid. De oorlog zal de architectuur op een laag pitje zetten voor een periode van 
bijna twintig jaar. Het is eerst met de geleidelijke ontwikkeling van de welvaartstaat in de 
jaren 1950, 1960 dat er een einde komt aan de stagnatie in de bouwsector. Architect Van 
Steenbergen profiteerde van deze dynamiek. Het bouwen van goedkope, hygiënische en 
functionele woningen werd de algemene trend. Zijn ontwerpen uit die periode missen 
echter de vroegere overtuigingskracht en spontaneïteit. 
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2.15.  HK Marcblas - Merksplas

Met HKM naar de walletjes in Amsterdam?

De jaarlijkse daguitstap van Heemkundekring Marcblas is altijd wel iets speciaals. Er wordt 
telkens gezocht naar een interessante bestemming, waar we op een aangename wijze nog 
iets kunnen bijleren. In samenwerking met busreizen “De Stille Kempen” uit Rijkevorsel 
maken we op zaterdag 26 mei 2012 een dagtrip naar Amsterdam. We vertrekken om 
7u30 aan de kerk van Merksplas.

DAGPROGRAMMA

Onderweg houden we al een koffiestop om wakker te worden. Kort daarna staan we oog 
in oog met de verschillende gezichten van Amsterdam, een stad die vooral bekend is van 
zijn vele grachten en bruggen, zijn historische gebouwen en musea. 

We beginnen de algemene kennismaking van Amsterdam met de bus. Na deze mooie 
rondrit met uitleg maken we een stadswandeling langs de St.-Niklaaskerk, 
de Schreyertoren, de Nieuwmarkt, de Waag, de Joodse buurt, het stadhuis, de Brakke 
Grond, de Dam en Rokkin. Nadien volgt een prachtige rondvaart over de Amsterdamse 
grachten. Al varend gebruiken we onze middaglunch, die is inbegrepen in de prijs.

‘s Namiddags vervolgen we onze stadswandeling. We bezoeken de Kalverstraat, het 
Begijnhof, De Singel met zijn drijvende bloemenmarkt, het Homomonument, de Jordaan, 
enz. Daarna is er nog even vrije tijd, ofwel om op een plezante wijze te genieten van een 
leuk terrasje, ofwel door een bezoek te brengen aan de Walletjes, of ...

Op de terugreis stoppen we in Ter Aar, waar ons een diner van drie gangen wordt 
geserveerd. Dat is dus een mooie manier om deze prachtige dag af te sluiten. 
We zijn omstreeks 21u30 weer in Merksplas.

	  

	   	  



38

INscHRIJVEN

Gans dit programma wordt u aangeboden voor slechts 51 euro per persoon.
Heb je zin om mee te rijden? Aarzel dan niet te lang om in te schrijven. 
Het aantal plaatsen is beperkt (omdat de busuitbater zelf ook nog zetels reserveert). 
De beschikbare plaatsen waren vorig jaar vrij vlug volzet, zodat we toen zelfs mensen 
moesten weigeren, want vol is vol... Dat is ook nu weer zo. Schrijf dus zo vlug mogelijk in...

sAMENGEVAT

Daguitstap naar Amsterdam op zaterdag 26 mei 2012.
Vertrek om 7u30 aan de kerk van Merksplas en terug in Merksplas rond 21u30.
Deelnamekosten 51 euro per persoon voor busrit, gidsen, koffiestop, middaglunch op de 
boot in Amsterdam, en avondmaal op de terugweg.
Bankrekening BE05 0013 7078 2475 (met BIC-code GEBA BEBB) van Heemkring Marcblas, 
Merksplas.
Schrijf zo vlug mogelijk in, zodat je zeker mee kan!

Meer info: K.Govaerts (tel. 014-63 36 24).
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2.16.  HK De Bres - Ruisbroek

Aankondiging tentoonstelling kalender 2012

Erfgoeddag 2012/Helden 22 april

Thema:  Pater Damiaan

 

De tentoonstelling toont een speciale selectie over de heldendaden van Pater 
Damiaan uit de verzameling van ex-regiojournalist Norman De Cat (64) uit 
Tremelo. 

Zijn verzameling werd onder meer gebruikt voor een tentoonstelling in het 
Damiaanmuseum rond zijn heiligverklaring (2009). 

Het gaat om een collectie van krantenknipsel, foto’s en andere zaken die hij in 
de loop van zijn leven verzamelde.

Tentoonstelling loopt van 22 tot 29 april 2012

Museum De bres

Dienstencentrum De Nieuwe Ark
Locatie bibliotheek

Kerkstraat 34
2870 Puurs-Ruisbroek

Openingsuren:		 •	Alle	dagen	van	14	tot	17	uur

	 •	Vrijdag	tot	16	uur,	zaterdag	gesloten	(enkel	op	afspraak)

	 •	Zondag	van	14	tot	17	uur
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2.17.  HK Scilla - Schilde

Maandag 16 april 2012 om 20.00u
HET DORP IN DE KEMPEN IN DE VROEGE MIDDELEEuWEN

Dries Tys is professor middeleeuwse archeologie en historische geografie en zal ons komen 
vertellen over het landschap en de nederzettingen in de Antwerpse Kempen in de loop van de 

vroege middeleeuwen. We bekijken het landschap, de recente archeologische en de historische 
gegevens om inzicht te geven welke nederzettingsvormen er in de periode van 400 tot 1000 jaar 

na Christus aanwezig waren. Hij zal daarbij aandacht hebben voor het idee van de Frankische 
driehoeken, die niet vroeg-middeleeuws zijn, maar 13de eeuws. Alle gegevens worden ook in de 
ruimere context geplaatst van de ontwikkelingen in de stad Antwerpen in dezelfde periode. Tot 

slot zal er ook specifiek aandacht besteed worden aan Schilde zelf.

Heemhuis scilla  - Alfons Van den sandelaan 4, schilde
Gratis voor leden - Niet-leden betalen €1

	   	   	   	  

Fresco uit 1405                                      
Adriaan van Ostade door

Cornelius Ploos Van Amstel Simon Bening (16de eeuw)           Dirk Baksteen (19de eeuw)
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Maandag 21 mei 2012 om 14.00u en 20.00u
KOERs IN scHILDE – DE cOuREuRs VAN scHILDE

 Schilde heeft een rijke geschiedenis van wielrenners. Denk  
 maar aan  Belgisch kampioen veldrijden Eugeen Jacobs en 
 aan beroepsrenner en zesdaagserijder Ludo Van Der Elst. 
 En zoals in ieder dorp werden er ook in Schilde regelmatig 
 koersen georganiseerd.
 Ludo Van Der Elst en zijn verzorger Swa Stalens leren u alles 
 over de knepen van en zorgen van vroeger. Kom te weten wat 
 hun ervaringen waren met Stan Ockers, Rik Van Steenbergen, 
 Rik Van Looy en vele anderen.
 Aan de hand van unieke foto’s brengen we u terug naar het 
 wielrennen van rond 1950.

Heemhuis scilla - Alfons Van den sandelaan 4, schilde                                                                                                                             
Gratis voor leden - Niet-leden betalen €1                                                                                                

	  

	  

Ludo Van Der Elst                                  

Jos Mattheusen                                          

	  

DE 25ste MIDZOMER VAN SCILLA
vertelt

Rikske – De geschiedenis zijner jeugd
1812-1831

Schreeuwt met Rikske 
om zijn moeder.
Schuilt in de caberdouchkes 
voor de Hollandse bommen.
Trekt ten aanval voor de 
vrijheid van België.
Zingt den Brabaçonne.
Verdwaalt met Rikske in de 
kempense bossen.
Droomt tot dromen van Rikske 
waar worden.

En viert 25 jaar midzomer 
dat de stukken eraf vliegen.

23, 29 en 30 juni 2012

Heemhuis scilla - Alfons Van den sandelaan 4, schilde                                                                                                                            
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2.18.  HK Molenijzer - Putte

Persbericht
Tweejaarlijkse uitgave 2010 & 2011

PUTTE – Tijdens het ledenfeest van de Putse heemkring werd het nieuwste jaarboek 
voorgesteld. Ook nu bevat deze tweejaarlijkse uitgave bijdragen over de geschiedenis 
van Putte, in tijd variërend van een aantal eeuwen geleden tot de zeer recente 
gebeurtenissen.

Karel bogaerts - straatverlichting
Karel Bogaerts geeft een verklaring voor de Putse straatnamen, die soms teruggaan tot 
de 15de eeuw. Meer dan we vermoeden verwijzen deze namen naar gekende personen, 
al dan niet van de eigen gemeente. Maar ook namen van hoeven kwamen vroeger vaak 
voor. Vooral de laatste jaren worden straten vaak genoemd naar de namen van bomen, 
bloemen en dieren.

Flor Van Vlasselaer - De bende Nauwelaerts & co
De gruwelijkheden die onmiddellijk na de eerste wereldoorlog werden begaan door 
drie verschillende bendes van in totaal 23 bandieten die onze streken onveilig maakten, 
worden beschreven door Flor Van Vlasselaer. Buiten diefstallen, berovingen en 
folteringen hadden ze ook moorden op hun geweten. De meest beruchte onder hen is 
Puttenaar Martinus Nauwelaerts, “de Witte van den Do”. Ook hun uiteindelijke 
gevangenneming en het proces dat 11 weken zou duren, komen aan bod.

Alfons Vekemans - Vlaamsche Oud-strijdersbond Putte
In dezelfde periode wordt in onze gemeente een afdeling van de Vlaamse Oud-Strijders-
bond opgericht. Dankzij het archief van Aloïs Eskens, die bij de stichting van de Vlaamse 
Oud-Strijdersbond Putte in 1919 secretaris-penningmeester was van de vereniging en 
later nog alleen penningmeester, hebben we een inzicht kunnen krijgen van de talrijke 
activiteiten van V.O.S.-Putte in de beginjaren. Naarmate de Tweede Wereldoorlog 
naderde namen de activiteiten af.

Alfons Vekemans - Putte in 2010 en 2011
Tot slot, al van bij de aanvang van de publicaties van de jaarboeken van de Putse 
heemkring in 1992, worden de gebeurtenissen van de jaren 2010 en 2011 te Putte 
beschreven. Ze werden weer onderverdeeld in zes thema’s en elk onderdeel werd 
chronologisch weergegeven. 

Deze tweejaarlijkse uitgave bevat meer dan 200 bladzijden teksten en foto’s en kan 
bekomen worden in de Putse krantenwinkels, op de activiteiten van heemkring 
Het Molenijzer of telefonisch besteld worden op 
0497 34 26 90 tegen de prijs van 18 €.
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Huldiging bestuursleden

Tijdens het ledenfeest van de Putse heemkring zette voorzitter Alfons Vekemans twee 
bestuursleden in de bloemen.
Willy De Coster is in 2012 reeds 10 jaar actief als bestuurslid en actief medewerker bij de 
Putse kring. Willy behartigt ondertussen met veel precisie en arbeidsvreugde het wel 
en wee in de keuken. Hij zorgt ervoor dat er tijdens het zomerseizoen elke week lekkere 
gerechten op tafel komen.
Danny Peeters heeft er ondertussen ook 10 jaar een bestuursfunctie opzitten. Omwille 
van een arbeidsongeval heeft Danny te kennen gegeven dat hij zijn mandaat ter be-
schikking stelt. Het bestuur wenst Danny dan ook uitdrukkelijk te danken voor zijn inzet 
en enthousiasme waarmee hij de bezoekers in de cafetaria telkens voorzag van spijs, 
drank en een bijhorende mop. Danny is uiteraard in de toekomst van harte welkom als 
bezoeker bij Heemmuseum Het Molenijzer.

Bijlage: foto v.l.n.r. Danny Peeters, Alfons Vekemans, Willy De Coster

Huldiging leden
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Heemkring Het Molenijzer
Putte

ERFGOEDDAG

Op 22 april is er de jaarlijkse Erfgoeddag onder het thema “helden”. Het hele programma 
gaat door in en om Het Heemmuseum Het Molenijzer.
De Putse wielerhelden spelen hierbij een belangrijke rol. Putte is immers een echt 
wielerdorp met tal van oud-profrenners als inwoner. Denken we o.a. maar aan Jos Huy-
smans, Jef De Schoenmaecker, Willy Vekemans, Ludwig Wynants, Rudy De Bie, … In 
een foto-expo belicht men de successen van deze renners. Ook de organisaties van de 
Ronde van België en het Belgisch kampioenschap krijgen aandacht in de expo.
Daarnaast is er om 15u een panelgesprek met enkele van de Putse wielerhelden over 
hun heldendaden in de koers, over doping, over Putte als wielerdorp, over de toekomst 
van het wielrennen en nog zoveel meer. Ook het aanwezige publiek kan vragen stellen 
aan de Putse wielergoden.

Verder krijgen ook de helden van de Klokkenroof hun plek op erfgoeddag. In Putte 
was men de Duitsers tijdens WOII immers te snel af en werden de klokken uit de paro-
chiekerk de nacht voordat de Duitsers ze wilden komen halen uit de kerk verwijderd 
en elders verborgen. Van deze heldhaftige gebeurtenis maakte de Vriendenkring WOII 
verzamelaars een film, die men doorlopend kan komen bekijken tijdens erfgoeddag.

Pasar plaatst in de Putse heldenroute de helden uit de Boerenkrijg en de Klokkenroof 
op de voorgrond. Deze route brengt de fietsers langs allerlei plekjes waar de helden van 
weleer hun sporen hebben nagelaten. Tijdens een bewegwijzerde rit van 30 km passeert 
men op tal van verborgen heldenplekjes.  Alle deelnemers aan de toch nemen deel aan 
een gratis wedstrijd.

Ook de kinderen van de academie leveren een bijdrage aan de erfgoeddag. Zij hebben 
allemaal een beeldje gemaakt van één van hun Putse helden. Erfgoed en onderwijs 
gaan zo hand in hand. Op 22 april zijn al de kunstwerken te bekijken in de heemkring.
De jonge deelnemende kunstenaars worden die dag ook als echte helden ontvangen. 
Ze krijgen dan ook allen een helden-attentie. 

Het thema “Helden” van de erfgoeddag krijgt in Putte een wel heel bijzondere 
invulling. Een heldenmagazine belicht niet alleen de grote helden, maar ook deze van 
de Puttenaars zelf. Iedereen heeft immers zijn of haar eigen held. In een eenmalig 
heldenmagazine staan bijdragen in over wielerhelden, oorlogshelden, sporthelden 
maar ook over kinderhelden en gewone Putse mensen die een heldendaad hebben 
verricht. Met erfgoeddag kan men het magazine gratis bekomen.
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Archeologische vondst 

PUTTE – N.a.v. de bouw van een nieuwe kinderopvang in de Borgstraat in Beerzel 
voerde het bureau Archebo daar voorafgaandelijk een archeologisch onderzoek 
uit. Temeer daar deze locatie aan de flank van Beerzelberg ligt, een plek waar in het 
verleden ook reeds archeologische vondsten werden ontdekt.

In het najaar van 2011 werd tijdens de aanleg van één van de archeologische 
werkputten een artefact aangetroffen uit silex. Dit artefact onderscheidt zich van 
andere silexartefacten uit een latere periode (Mesolithicum of Neolithicum) doordat 
de randen en ribben op het stuk zeer sterke slijtage vertonen. Deze slijtage kwam 
er niet door het gebruik, maar door het verblijf in een permafrost ondergrond. Het 
stuk heeft m.a.w. een IJstijd meegemaakt. Door de druk van het ijs dat uitzet komt 
er druk te staan op de randen en de ribben en springen kleine silexchips af. Tevens 
draagt het stuk een diepe glanzende sluierpatina. Hierdoor kan men met zekerheid 
besluiten dat het stuk dateert van voor de laatste IJstijd, pakweg 20.000 jaar 
geleden. Dit artefact valt dus te dateren in het midden-Paleolithicum.
Morfologisch is het een afslag. Op het ventrale gedeelte is de zware slagbult en een 
litteken nog zichtbaar. Op het dorsale gedeelte zijn sporen zichtbaar van een vorige 
afhaking ofwel het negatieve van een afslag. Mogelijk werd het slagvlak voorbereid, 
maar de mogelijkheid bestaat eveneens dat het hier om vorstafdrukken gaat.
Op woensdag 29 februari 2012 werd het, voor Putte unieke stuk, geschonken aan 
het heemkundige museum. Daar zal het artefact een plaats krijgen in de afdeling 
‘archeologie’.

Foto 1.
Detail opname van de vondst
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Archeologische vondst 

Foto 2.
Vooraan: Jan Claesen (archeoloog van Archebo), Peter Gysbrechts (burgemeester). 
Achteraan Jan Scheltiens (schepen van wonen), Nathalie Onsea (medewerkster dienst 
openbare werken), Robby Goovaerts (cultuurbeleidscoördinator) en Alfons Vekemans 
(voorzitter Heemkring Het Molenijzer)
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WEEK VAN DE AMATEuRKuNsTEN EN OPENING TOERIsTIscH sEIZOEN

Een week later op zondag 29 april staan de Putse kunstenaars in de spots. Het is immers 
van 27 april t.e.m. 6 mei in Vlaanderen de Week van de Amateurkunsten. Binnen dit 
programma zijn er op zondag 29 april in en om de school van Peulis allerlei 
kunstactiviteiten en dit van 10u tot 18u. Zo vindt er in de school een expo plaats van 
trompetten afkomstig van wijlen Frans Wellens en zijn er optredens van de Sint-Jozef-
fanfare en de trompetklas van de Putse academie.

De verzameling van Frans Wellens omvat tal van koperen blaasinstrumenten 
waaronder: tuba’s, saxofoons, trompetten, jachthoorns, trombonen, klarinetten, 
bombardons, ... . Tot deze uitgebreide collectie behoren eveneens attributen voor de 
koperen blaasinstrumenten, zoals dempers voor trompetten, én slagwerk, zoals de 
grote en de kleine trom.
De instrumenten zijn afkomstig van bevriende muziekverenigingen van de fanfares 
waar Frans lid van was, van ontbonden muziekverenigingen en van rommelmarkten. 
Alle instrumenten werden door Frans hersteld en speelklaar gemaakt.
 
Het nieuwe boek “Putse kunstenaars” wordt officieel voorgesteld om 11u. Hierin stellen 
een dertigtal Putse kunstenaars zich zelf voor. Vanaf 29 april is dit boek te koop aan de 
balie van het gemeentehuis.

In de Peulisstraat willen we het thema van de week van de amateurkunsten van 2012 
“Home made” bovendien ook letterlijk invullen. De Putse kunstenaars gaan dan zowel 
tentoonstellen als actief kunstwerken maken in het centrum van Peulis. Hiervoor zal het 
centrum van Peulis die dag verkeersvrij zijn, zodat er zowel op straat als in de 
deelnemende woningen of handelszaken een echt kunstgevoel ontstaat: 
het Montmartre van Peulis. Een homemade kunstroute wordt uitgewerkt in het 
centrum van Peulis.

De winnaars van de heldenroute van de erfgoeddag krijgen hun geschenk tijdens de 
activiteit van de week van de amateurkunsten.  En voor een hapje en een drankje kan 
men terecht in de gezellige cafetaria in de school.

Op 29 april is er ook de opening van het toeristisch seizoen, heel wat toeristische 
activiteiten staan er die dag op het programma.

Een bewegwijzerde wandeling van ongeveer 10 km brengt de bezoekers langs enkele 
pittoreske plaatsen uit het muzikale verleden van Peulis.  Wie liever een begeleide 
wandeling doet kan om 14u starten. Inschrijven kan reeds via toerisme@putte.be of 
015 76 78 87. De begeleide wandeling o.l.v. Tamara Ingels is ongeveer 4 km lang en 
duurt een 2-tal uren met de enkele informatieve tussenstops.
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Naast een heel aanbod aan nieuwe toeristische folders, kan men uitzonderlijk de 
wandelbox van Lier en Pallieterland aan een spotprijs van 4 euro i.p.v. 7 euro 
aanschaffen. 
De nieuwe fietsbrochure en de auto- en fietszoektocht van Lier en Pallieterland is dan 
eveneens voor Putte in primeur te verkrijgen. De fietsers vinden hierin alle nuttige en 
praktische info over het fietstoerisme in onze regio.

Voor alle bezoekers aan dit evenement is er een leuk aandenken voorzien en boven-
dien zijn er streekgebonden  proevertjes en een gratis wedstrijd.

Het volledige Lentekriebelsprogramma en alle toeristische info van Putte en van de 
drie andere Bodukap-gemeenten kan men binnenkort bekomen via de bib en aan de 
infobalie van het gemeentehuis te Putte.

Verdere info is te bekomen bij de dienst cultuur-toerisme (015 76 78 88 of cultuur-
dienst@putte.be).

RuILDAG
Op zondag 29 april is er opnieuw een ruildag in de lokalen van de Putse heemkring. 
Verzamelaars zijn welkom tussen 08u en 12u. De volgende ruildagen vinden plaats op 
zondagen 29 juli, 30 september en 30 december. Toegang gratis, standhouders betalen 
een democratische prijs. Cafetaria is voorzien.
Info: Miel Frederickx 0474 73 81 55.

IN ’T GELID

In 2010 legden onderzoekers van de Mechelse dienst voor Archeologie op het 
voormalige Sint-Romboutskerkhof een graf bloot met daarin de stoffelijke resten van 
meer dan 40 individuen. Wie waren deze mensen en hoe kwamen ze in dit massagraf 
terecht? Zou dit het graf kunnen zijn van de Boerenkrijgers, en zo ja hoe kunnen we dit 
bewijzen?
Ontdek er meer over in de bib van 18 april t.e.m. 19 mei.
Naast enkele opgegraven skeletten van het Sint-Romboutskerkhof zijn er ook enkele 
persoonlijke voorwerpen, kledij en sierstukken uit dit massagraf te bewonderen.
Voor de scholen zijn er bezoeken mogelijk a.d.h.v. een opdrachtenboekje. 
De expo gaat door in samenwerking met de dienst archeologie van de stad Mechelen, 
de erfgoedcel Mechelen en de provincie Antwerpen.
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2.19.  HK Die Swaene - Heist-op-den-Berg

Museum Die Swane In Heist-op-den-Berg weer open vanaf zondag 4 maart 2012  

De eerste zondag van maart is traditioneel de dag waarop de Heistse heemkring de 
deuren opent van museum Die Swane op de berg.

Zomaar een idee voor een uitstap op zondagmiddag : kom eens kennis maken met de 
buitengewoon rijke collectie van ons streekmuseum, want ook voor mensen die het al 
kennen is er altijd wat nieuws te beleven. 
 Als blikvanger wordt dit jaar, naast de prachtige verzameling volkshuisraad en -kledij 
waarvoor Die Swane het best gekend is, het thema “Vlaanderen, slagveld van Europa” 
aanschouwelijk voorgesteld.  Daarvoor werd op de 1e verdieping een grote vitrinekast 
speciaal gebouwd voor het exposeren van een schitterende verzameling historische 
wapens die we recent konden verwerven.

Ook de radioverzameling werd uitgebreid met enkele mooie aanwinsten. 
Daarenboven gaan er in de loop van het jaar verrassende activiteiten plaats vinden, die 
uiteraard tijdig zullen aangekondigd worden.  
Er komen opeenvolgende thematentoonstellingen, er rijpen nu al plannen om onze 
te weinig gekende volksmuziek in een aangepast kader ten gehore te brengen en ook 
om het eeuwenoude weefgetouw terug tot leven te wekken... Of wat dacht je van een 
zoektocht naar het “geheimzinnig voorwerp van de maand”  ?  
Keuze te over in ons museum.  Dus : waarom nog wachten om te feesten ?

Iedereen is van harte welkom van 14 tot 18 u. elke zondagnamiddag tot einde oktober.   
De toegang is gratis.

Heemkring Die Swane
Heist-op-den-Berg
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Museumimpressies
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2.20.  HK Rijkevorsel
                
                                                                                                                                        

                                 
                                                                                                      
  
 

                                                                                                                                                   Heemkundige Kring 
             
 Documentatiecentrum 
 
Ons documentatie centrum is steeds te bezoeken : 
  
  elke dinsdag / jaar van 14.00 tot 16. 00 uur 
 elke laatste zondag / maand van 14.00 tot 17.00 uur 
 ook op afspraak:    03.3146136     03.3144125 
 
Er bestaat een “Collectie” en een “nieuw Archief” :            
      
 
dinsdag 3 april 14-16.00 uur Documentatiecentrum 

Museum  kelder gemeentehuis 
Molenstraat 5 
2310 Rijkevorsel 

dinsdag 10 april 14-16.00 uur Documentatiecentrum 
 

dinsdag 17 april 14-16.00 uur Documentatiecentrum 
 

dinsdag 24 april 14-16.00 uur Documentatiecentrum 
 

zondag 29 april 14-17.00 uur Opendeurdag  museum 
 

    
dinsdag 08 mei 14-16.00 uur Documentatiecentrum 

 
dinsdag 15 mei 14-16.00 uur Documentatiecentrum 

 
dinsdag 22 mei 14-16.00 uur Documentatiecentrum 
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zondag 27 mei 14-17.00uur Opendeurdag  museum 
 

dinsdag 29 mei 14-16.00 uur Documentatiecentrum 
 

    
dinsdag 05 juni 14-16.00 uur Documentatiecentrum 

 
dinsdag 12 juni 14-16.00 uur Documentatiecentrum 

 
dinsdag 19 juni 14-16.00 uur Documentatiecentrum 

 
zondag 24 juni 14-17.00 uur Opendeurdag  museum 

 
dinsdag 26 juni 14-16.00 uur Documentatiecentrum 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



53

2.21.  HK Antwerpse Polder

Koninklijke Heemkundige Kring
van de Antwerpse Polder

TENTOONSTELLING

Bloembollenvelden  
in de Polder 

van 8 april tot 30 september 2012 
open op zon- en feestdagen van 13 tot 18 uur 

groepsbezoek mogelijk na afspraak

POLDERMUSEUM
TOLHUISSTRAAT 10-16 

2040 LILLO-FORT 

Meer info :  www.polderheemkring.be  - 03 664 30 98  -  hugovermeiren1@telenet.be 

           V.U.: Martin Braem, Eigen Heem 43, 2950 Kapellen   
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2.22.  HK Corsendonck - Oud-Turnhout

 

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 

 
 

 

P E R S B E R I C H T  

M o e d e r  e n  z o o n  s t e l l e n  s a m e n  t e n t o o n  

J u s t i n e  M i c h i e l s  e n  B a r t h  V e r h e y e n  
 
 

 
 
Tentoonstelling Justine Michiels en Barth Verheyen  
Moeder en zoon stellen samen tentoon in ‘t Hofke 
31 maart tem 9 april 2012 
 
 
Ze hebben twee zaken gemeen: hun afkomst, en hun passie voor de schilderkunst. 
Moeder Justine Michiels (88) en zoon Barth Verheyen (59) zijn beide laatbloeiers. Moeder 
ontdekte haar penseel toen haar kinderen al waren opgegroeid. Ze maakt figuratieve, 
kleurrijke schilderijen. Zoon Barth begon te schilderen toen bij hem de ziekte van 
Parkinson werd vastgesteld. Hij experimenteert met verschillende stijlen, gaande van 
portretten, zwart-wit doeken tot kleurrijke abstracte werken. 
 
 “Kunst helpt me", zegt Barth, die erg blij is dat hij de kans krijgt om zijn werk samen met 
zijn moeder aan het grote publiek te tonen. "Het feit dat ik de ambitie heb om iets mooi te 
creëren, geeft me het gevoel dat ik op deze wereld thuis hoor. De behoefte om uitdrukking 
te geven aan iets, wat dat ook moge wezen, is veel groter als je ziek bent. Je leeft een 
stuk geïsoleerder. Je hebt ook minder vat op je omgeving en je dagelijkse activiteiten. Dan 
wil je ergens nog greep op hebben. Dat vind ik terug in het creëren wat ik, en in 
uitzonderlijke gevallen een ander, mooi vind (lacht).” 
 
Info:   
www.barthverheyen.be 
 
Openingsuren: 
Dinsdag tem vrijdag van 13.30 tot 17 uur 
Zaterdag, zondag en paasmaandag 9/4 van 11 tot 17 uur 
 
 
 
 

 
 
 
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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2.23.  HK Ansfried - Oevel-Westerlo

Donderdag 5 april 2012
OEV Heemkring oud volkscafé - vanaf 20u 
Sint Michielsstraat 2
toegang gratis
----------------------------------------------------------------------------
Vrijdag 6 april
OEV Heemkring genealogische opzoekavond - 19 tot 22u 
Sint Michielsstraat 2
toegang gratis
----------------------------------------------------------------------------
Donderdag 12 april
OEV Heemkring oud volkscafé - vanaf 20u 
Sint Michielsstraat 2
toegang gratis
----------------------------------------------------------------------------
Donderdag 19 april
OEV Heemkring oud volkscafé - vanaf 20u 
Sint Michielsstraat 2
toegang gratis
----------------------------------------------------------------------------
Vrijdag 20 april
OEV Heemkring genealogische opzoekavond - 19 tot 22u 
Sint Michielsstraat 2
toegang gratis
----------------------------------------------------------------------------
Zondag 22 april
OEV Heemkring Erfgoeddag - gratis pannenkoeken 14 tot 17u 
Sint Michielsstraat 2
toegang gratis
----------------------------------------------------------------------------
Donderdag 26 april
OEV Heemkring oud volkscafé - vanaf 20u 
Sint Michielsstraat 2
toegang gratis
----------------------------------------------------------------------------
Zondag 29 april
OEV Heemkring open museum - 14 tot 17u 
Sint Michielsstraat 2
toegang gratis
----------------------------------------------------------------------------
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3. Weetjes

Antwerpen, 20 januari 2012
 
 Geachte mevrouw, geachte heer,
 
De Europese Week van de Begraafplaatsen werd gelanceerd door ASCE, Association of 
Significant Cemeteries in Europe (www.significantcemeteries.org <http://www.significant-
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

3.1. 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

 � 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

4

Elsene
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 → 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

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

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
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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.

7

Onze-Lieve-Vrouw-Waver
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3.2. Hou ze aan boord...
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3.3. cultuuragenda 2012 vzw speelbergen-Heem-
 Dr. Jozef Weyns

Cultuurkalender 2012 vzw Speelbergen-Heem-Dr. Jozef Weyns 
 
De vzw Speelbergen-Heem-Dr. Jozef Weyns organiseert op geregelde tijdstippen culturele 
activiteiten op het domein, gelegen Peredreef 5 te Beerzel (Putte). Deze evenementen staan open 
voor het publiek. 
U bent er van harte welkom! 
 

vrijdag 23 mrt 
om 20 uur  
deelname 5 € 
vooraf reserveren!  

Sopraanavond  
Sopraan Anneke Luyten behaalde vorig jaar de halve finale van de 
Koningin Elisabethwedstrijd voor zang 2011.  
Pianiste is Veerle Peeters, docente piano aan de academies van Heist en 
Putte. Kom van dit uitzonderlijk zangtalent genieten!  
Voorproeven kan via de webstek van Anneke 
http://www.annekeluyten.be/ 
Plaatsbespreking katelijne.weyns@skynet.be  

donderdag 26 april 
20u tot 22u 
deelname 5 € 
inclusief drankje 

Soireé Lamot  
Lezing rond Jozef Weyns door Dr. Godfried Kwanten 
Waar: Lamot, Van Beethovenstraat 8-10, 2800 Mechelen 
Info: Annelies Lieten, 015 29 49 18, www.erfgoedcelmechelen.be  
Reservatie tickets: uit@mechelen.be, 070 22 28 00  

maandag 30 april 
om 19 uur 

Meiavond 
Zangmoment bij het kapelletje in de Peredreef  (bij Pelgrimhof). 
Aansluitend gezellig samenzijn op Speelbergen bij het richten van de 
meiboom. 

maandag 7 mei en 
maandag 14 mei 
19.30u-22u 
deelname 38 € 
max. 15 p. 

Culinaire workshop voorjaarskruiden 
Herboriste An Schellekens neemt je mee op een virtuele wandeling in de 
kruidenwereld. Etherische oliën en kruiden die 'lente-energie' geven en die 
ons lichaam zuiveren. Met de vele tips kan je zelf aan het werk. 
Meer info en inschrijven vanaf maart 2012:  
Vormingplus regio Mechelen 015 43 21 20 - 
www.vormingplusregiomechelen.be  

zondag 20 mei 
aanvang 14.30 u. 

Meiboomplanting 
in Bruggeneinde bij de molen - Bruggeneindse Heibaan, Heist-op-den-
Berg. Volksspelen voor het meigraafschap en dansen rond de meiboom. 
Volksfeest rond de meiboom, teken van nieuw leven. Vriendschap bij dit 
frisse groen. 

vrijdag 15 juni 
om 20u 
toegang gratis 

Restauratie en herbestemming van boerderijen  
Lezing door architect Willy Bens. Aspecten van de geestelijke erfenis van 
Dr Jozef Weyns.  Aansluitend museumbezoek o.l.v. één van de 
heemgidsen. 
Waar: Heemkring Het Molenijzer, Heuvelstraat 41b, 2580 Putte 
Deelname vooraf bevestigen: Robby Goovaerts, 0494 51 56 31, 
robby.goovaerts@putte.be  

Cultuurkalender 2012 vzw Speelbergen-Heem-Dr. Jozef Weyns 
 
De vzw Speelbergen-Heem-Dr. Jozef Weyns organiseert op geregelde tijdstippen culturele 
activiteiten op het domein, gelegen Peredreef 5 te Beerzel (Putte). Deze evenementen staan open 
voor het publiek. 
U bent er van harte welkom! 
 

vrijdag 23 mrt 
om 20 uur  
deelname 5 € 
vooraf reserveren!  

Sopraanavond  
Sopraan Anneke Luyten behaalde vorig jaar de halve finale van de 
Koningin Elisabethwedstrijd voor zang 2011.  
Pianiste is Veerle Peeters, docente piano aan de academies van Heist en 
Putte. Kom van dit uitzonderlijk zangtalent genieten!  
Voorproeven kan via de webstek van Anneke 
http://www.annekeluyten.be/ 
Plaatsbespreking katelijne.weyns@skynet.be  

donderdag 26 april 
20u tot 22u 
deelname 5 € 
inclusief drankje 

Soireé Lamot  
Lezing rond Jozef Weyns door Dr. Godfried Kwanten 
Waar: Lamot, Van Beethovenstraat 8-10, 2800 Mechelen 
Info: Annelies Lieten, 015 29 49 18, www.erfgoedcelmechelen.be  
Reservatie tickets: uit@mechelen.be, 070 22 28 00  
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om 19 uur 
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Zangmoment bij het kapelletje in de Peredreef  (bij Pelgrimhof). 
Aansluitend gezellig samenzijn op Speelbergen bij het richten van de 
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Herboriste An Schellekens neemt je mee op een virtuele wandeling in de 
kruidenwereld. Etherische oliën en kruiden die 'lente-energie' geven en die 
ons lichaam zuiveren. Met de vele tips kan je zelf aan het werk. 
Meer info en inschrijven vanaf maart 2012:  
Vormingplus regio Mechelen 015 43 21 20 - 
www.vormingplusregiomechelen.be  

zondag 20 mei 
aanvang 14.30 u. 

Meiboomplanting 
in Bruggeneinde bij de molen - Bruggeneindse Heibaan, Heist-op-den-
Berg. Volksspelen voor het meigraafschap en dansen rond de meiboom. 
Volksfeest rond de meiboom, teken van nieuw leven. Vriendschap bij dit 
frisse groen. 

vrijdag 15 juni 
om 20u 
toegang gratis 

Restauratie en herbestemming van boerderijen  
Lezing door architect Willy Bens. Aspecten van de geestelijke erfenis van 
Dr Jozef Weyns.  Aansluitend museumbezoek o.l.v. één van de 
heemgidsen. 
Waar: Heemkring Het Molenijzer, Heuvelstraat 41b, 2580 Putte 
Deelname vooraf bevestigen: Robby Goovaerts, 0494 51 56 31, 
robby.goovaerts@putte.be  
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zondag 17 juni 
vanaf 14 uur 
toegang gratis! 

Midzomerfestival 
Volksfeest met traditionele muziek uit binnen- en buitenland: 
- Westelfolk streeft naar het behoud van het muzikaal erfgoed uit de 
streek. Ze brengen traditionele volksmuziek begeleid met hommel, vlier, 
trekzak, Vlaamse doedelzak,...  
- Folkgroep Steuks uit onze regio brengt knappe volksmuziek. 
- Muziekgroep Quest brengt wereldmuziek. Ze scoorden prima op Nekka 
en traden op in o.a. Dranouter. 
Volksspelen, ambachtelijk brood bakken, marktje met streekproducten,  
hapjes en drank 

zondag 9 sept 
vanaf 10 uur 
toegang gratis! 

Open Monumentendag  
Thema: Muziek, woord en beeld 
10 uur Receptie en opening van deze 'monumentale' dag. Iedereen 
welkom! 
- Lancering van de cd van Vlaamse dorpsliederen 
- Kunsten in al zijn vormen, binnen en buiten.  
Beelden in de boomgaard van artiesten uit onze streek. 
- Open deur Ter Speelbergen met doorlopend gidsbeurten. 
Doorlopend babbel en knabbel met spijs en drank, voor elk wat wils!  
Bakker Jan Peeters brengt brood op de plank. 

zondag 21 okt  
om 11 uur 
deelname 5 € 

Aperitiefconcert 
Met Kwartet Daltonia. Voor iedereen die bij mooie muziek wil 
mijmeren... 
- Franca Van de Leest: fluit 
- Tine van Boven: viool 
- Amy Merrill: altviool 
- Winde Reijnders: cello 
Meer info via hun webstek www.daltoniakwartet.speelt.be 
Aansluitend drankjes en gezellig samenzijn. 

zondag 18 nov 
om 10 uur 
deelname 5 € 

Literair ontbijt 
'Het jaar van Conscience'. 
We starten met een lekker ontbijt met koffie, broodjes, koffiekoeken... 
enz. Aansluitend verrast Ludo Helsen ons als echte kenner met een 
anekdotische geschiedenis van Conscience, de man die zijn volk méér 
leerde dan lezen alleen. 

zondag 23 dec 
om 15 uur 
toegang gratis! 

Kerstsamenzang 
Gezellig samenzijn rond de haard, samenzang kerstliederen met Laudate,  
o.l.v. Ilse Van Dessel. 
Verrassende kerstvertelling door auteur Gaston Van Camp 
Warme bakker Jan Peeters zorgt voor vers brood. Wij maken er lekkere 
hapjes van. 

Bij de culturele evenementen kan u een audiogidsing aanvragen. 
Voor bijkomende info: Katelijne Weyns, tel. 0495 165 545 
of mail katelijne.weyns@skynet.be.  
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Wil u zelf activiteiten organiseren op het domein?

Kaderen de activiteiten in de doelstellingen van de vzw Speelbergen-Heem-dr. Jozef 
Weyns, dan kunnen verenigingen en groepen terecht in Ter Speelbergen. 

Het terrein en de infrastructuur, d.i. de tuin, de schuur en eventueel ruimtes in de 
woning, kunnen ter beschikking worden gesteld tegen een democratische huurprijs.

Uw contactpersoon is Philippe De Backer, tel. 015 22 82 30
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3.4. Het leven van een reus
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4. Vriendelijke geheugensteuntjes

4.1. 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

Hartelijk dank aan de Kringen die reeds hun bijdrage betaalden !
Voor de achterblijvers : een kleine inspanning a.u.b.
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4.2. 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 april 2012: 

 mededelen ten laatste in de laatste week van maart 2012.



70

4.3. 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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4.4. 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,
reeds beantwoordden.
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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.)



75

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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5. Zoekertjes

HK Rijkevorsel vraagt hulp en bijstand om een voor hen totaal onbekend voorwerp 
te herkennen,

Wie kent het?

Graag antwoord aan jan.hendriks4@telenet.be


