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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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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 
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Van wastobbe tot 
wasmachine 
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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 
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   24/6 :  
van 14u. tot 
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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.  
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van 13u. tot 18u. van 13u. tot 18u. van 13u. tot 18u.  

De laatste rechte lijn is in ‘t zicht.
Het promotiemateriaal is spoedig beschikbaar.
Het worden alweer belangwekkende heemkunde zondagen in gans de provincie 
Antwerpen.
Grote belangstelling toegewenst.
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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. Themakring ‘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 Scella - Schelle
2.11. Nicolaus Poppelius - Poppel
2.12. Themakring Molenmuseum Sint-Amands
2.13. Themakring ‘t Grafzerkje - Hoboken
2.14. HK Norbert De Vrijter - Lille
2.15. HK Marcblas
2.16.  HK Heverstam - Sint-Amands
2.17. HK Scilla - Schilde
2.18.  HK Aartselaar
2.19. HK Gitschotel Buurtschap - Borgerhout
2.20. HK Rijkevorsel
2.21. HK Antwerpse Polder
2.22. HK Ansfried - Oevel-Westerlo
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2. Heemkunde Gouw Antwerpen lééft

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

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.

05-aug-2012 10:30:00 12:30:00 Open huis in het Heemhuis.
 
09-aug-2012 00:00:00 00:00:00 Brabantse Heemdagen 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
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Datum Vanaf Tot Gebeurtenis Opmerking

                                                                                                     
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

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

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

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

September 2012

02 MuSEuM EN KOETSHuiS OPEN 
 vzw Heemkundig Museum Tempelhof, Bisschoplaan 1, Beerse 
 14.00 – 17.00, gratis - INFO: Leo Dignef, tel. 014 61 28 74, www.devlierbes.be
10 OPENARcHiEfAVOND
 Documentatiecentrum De Vlierbes, Boudewijnstraat 18, Beerse 
 19.00 – 22.00, gratis - INFO: Leo Dignef, tel. 014 61 28 74, www.devlierbes.be 
12 OPENARcHiEfMiDDAG
 Documentatiecentrum De Vlierbes, Boudewijnstraat 18, Beerse
 14.00 - 17.00, gratis - INFO: Leo Dignef, tel. 014 61 28 74, www.devlierbes.be

Oktober 2012  
   
07 MuSEuM EN KOETSHuiS OPEN
 vzw Heemkundig Museum Tempelhof, Bisschoplaan 1, Beerse 
 14.00 – 17.00, gratis - INFO: Leo Dignef, tel. 014 61 28 74, www.devlierbes.be
08 OPENARcHiEfAVOND
 Documentatiecentrum De Vlierbes, Boudewijnstraat 18, Beerse 
 19.00 – 22.00, gratis - INFO: Leo Dignef, tel. 014 61 28 74, www.devlierbes.be
10 OPENARcHiEfMiDDAG
 Documentatiecentrum De Vlierbes, Boudewijnstraat 18, Beerse
 14.00 - 17.00, gratis - INFO: Leo Dignef, tel. 014 61 28 74, www.devlierbes.be 
13 TENTOONSTELLiNG EN PuBLicATiE 34E jAARBOEK DE VLiERBES
 Raadzaal Tempelhof, Bisschoplaan 1, Beerse, 10-18u, gratis
 INFO: Leo Dignef, tel. 014 61 28 74, www.devlierbes.be
14 TENTOONSTELLiNG EN PuBLicATiE 34E jAARBOEK DE VLiERBES
 Raadzaal Tempelhof, Bisschoplaan 1, Beerse, 10-18u, gratis
 INFO: Leo Dignef, tel. 014 61 28 74, www.devlierbes.be
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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

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. 
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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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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:
  
	 	 •	2,	16,	30	mei	2012

 o woensdagnamiddagen van 14.00 uur tot 16.00 uur en 
      woensdagavonden van 18.30 tot 20.30:
  
	 	 •	9,	23	mei	2012

n De jeugdcursussen vinden plaats op de volgende data:
 o woensdagnamiddag van 14.00 uur tot 16.00 uur 
  
	 	 •	9,	23	mei	2012

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:

	 	 •	23	mei	2012
  
 o woensdagnamiddagen van 13.30 uur tot 15.30 uur:

	 	 •	16	mei	2012
  
 o donderdagvoormiddagen van 09.30 uur tot 11.30 uur:

	 	 •	10	mei	2012
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Activiteiten

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 zaterdag 5 mei 2012,  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 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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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 elke zondag tot en met
20 mei 2012 van 14 tot 17 uur. 22

2.9. HK Hobuechen 1135 - Hoboken
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2.10.  HK Scella - Schelle

Peperstraat 48   2627 Schelle 
 

THEMA TENTOONSTELLING 

Jokers   

 

   Maandag 09 April 2012 van 14.00 U tot 18.00 U. 
   Zondag 22 April 2012 van 10.00 U tot 17.00 U. 
   Zondag 29 April 2012 van 14.00 U tot 17.00 U. 
   Zondag 27 Mei   2012 van 14.00 U tot 17.00 U.     

( INKOM GRATIS ) 
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2.11.  HK Nicolaus Poppelius - Poppel

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



Inlichtingen : Dr. Karel Van den Bossche • 052/33 22 58

T E N T O O N s T E L L i N G :
Vrijwillige-Molenaars : ERFGOEDHELDEN

•  Tentoonstelling 
  tot en met 27 mei 2012 

• Open op: zaterdag en zondag 
 van 14u30 tot 18u00
  & in de week op afspraak

25

2.12.  Molenmuseum - Sint-Amands

Vlaams Studie Centrum voor MOLINOLOGIE • Vriendenkring van het Molenmuseum

Kerkstraat 3 - Sint-Amands • www.molenmuseum.be
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2.13.  ‘t Grafzerkje - Hoboken

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
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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



28

 → 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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2.14.  HK Norbert De Vrijter - Lille

OVERZICHT JAARPROGRAMMA 2012

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 
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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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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.
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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).

Gevangenismuseum

Landloperskolonies Noorderkempen
solliciteren voor Unesco Werelderfgoed

We zeggen het al langer: de landloperskolonies 
van de Noorderkempen (Merksplas en Wortel) en 
de landloperskolonies in Drenthe zijn uniek in de 
wereld! De creatie van de landbouwkolonies in een 
dambordstructuur van bossen, velden, dreven en 
gebouwen laat de huidige toeristen genieten van 
de rust en het groen. Maar tegelijkertijd is in deze 
domeinen de geschiedenis van het sociaal beleid 
tegen de armoede nog tastbaar aanwezig. Je hebt 
maar weinig verbeelding nodig om de landlopers 
van vroeger voor de geest te halen. En vooral in 
Merksplas zien we de evolutie van een landlopers-
kolonie naar een heuse strafinrichting èn naar een 
centrum voor illegalen. Zijn de vreemdelingen in 
zo’n centrum niet de moderne landlopers? Het is 
juist de combinatie van deze prachtige natuur, 

de imposante gebouwen en het sociale luik die het verhaal uniek maken!!



Begin juni komen de burgemeesters van Veenhuizen (Norg), Frederiksoord, Willemsoord, 
Ommerschans en Hoogstraten (Wortel) naar Merksplas om gezamenlijk de aanvraag te 
ondertekenen voor erkenning als Unesco Werelderfgoed. Dat is een historische mijlpaal in 
dit project!

In het kader hiervan kwam Vlaanderen Vakantieland twee dagen filmen in de 
landloperskolonies van de Noorderkempen. Het resultaat wordt uitgezonden op zaterdag 
5 en herhaald op zondag 6 mei.

Kijken dus!

Annemie Turtelboom
opent de nieuwe tentoonstelling

De Werkgroep Tentoonstelling van het Gevangenismuseum in Merksplas is thans volop 
bezig met het ontwerp van een nieuwe tentoonstelling die loopt vanaf zaterdag 30 juni 
tot en met zondag 15 juli 2012. De nadruk ligt hierbij meer op de toekomst dan op het 
verleden. We laten de grote mijlpalen zien in de evolutie van het gevangeniswezen op vlak 
van regime, van personeel en van gebouwen. We tonen alvast de maquettes van de vier 
nieuwe gevangenissen, die in de nabije toekomst worden opgericht, maar we tonen je ook 
al de futuristische maquettes van de gevangenissen van de volgende eeuw...

Ondertussen kregen we de toezegging dat de tentoonstelling zal worden geopend door 
de Minister van Justitie, Annemie Turtelboom.

Een oud-leerlingendag
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Een oud-leerlingendag

Rondom de voormalige landloperskolonie (nu een strafinrichting èn een centrum voor 
illegalen) bevond zich een heus justitiedorp, met woningen van rang en stand voor het 
personeel van de inrichting, met een Grote Hoeve, een eigen post- en telegraafkantoor, 
een hotelletje, een kolenschuur, een kapel en ... een eigen lagere school voor de kinderen 
van het personeel. Dit schooltje ging in 1979 ter ziele omdat er toen onvoldoende leerlin-
gen waren...

Het schoolgebouw bleef bestaan, kreeg in 1999 de status van beschermd gebouw en werd 
aangekocht door de Sociale Bouwmaatschappij De Noorderkempen. In de loop van 2012 
wordt het gerestaureerde schoolgebouw in gebruik genomen als kantoor van deze bouw-
maatschappij. Naast een opendeur voor genodigden wordt er ook een speciale dag voor 
oud-leerlingen voorzien. Deze gaat door op 15 september.

Ter gelegenheid hiervan zijn we op zoek naar zoveel mogelijk adressen van oud-leerlingen. 
Dank zij de oude schoolregisters kennen we alle namen van de oud-leerlingen, in totaal 
meer dan duizend. Tot op heden kregen we al meer dan 200 spontane meldingen. 
Was jij ook een oud-leerling?
Laat ons uw naam, uw postadres, tel.nr. en e-mail-adres weten.

Meer info:
Karel Govaerts,
tel. 014-63.36.24
govaerts.karel@skynet.be
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2.16.  HK Heverstam - Sint-Amands
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2.17.  HK Scilla - Schilde

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                                          



38

	  

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 Aartselaar
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Heemkundige Kring Aartselaar erkent als ‘Actief Documentatiecentrum’ 
 

 
Voorzitter René Beyst van de Heemkundige Kring Aartselaar toont fier het pas bekomen kenteken van ‘Actief 
Documentatiecentrum’, bevestigd naast de inkomdeur. (foto: Eddy Maes) 

 

AARTSELAAR - De Heemkundige Kring Aartselaar ontving van Heemkunde Gouw 
Antwerpen het kenteken van 'Actief Documentatiecentrum'. De erkenning, waaraan 
ook een subsidie is verbonden, is voor de heemkring een opsteker en vooral het 
bewijs dat hun inspanningen worden gewaardeerd. 
 
Heemkunde Gouw Antwerpen ijvert al jaren voor meer erkenning (en subsidies) voor 
heemkundevrijwilligers. Deze heemkundekoepel zette enkele jaren geleden de (soms wat stoffig 
geworden) heemmusea aan tot een levendiger beleid, onder meer door het stimuleren van 
thematentoontstellingen en het werken aan een verhoogde collectieregistratie en –ontsluiting. Mits 
aan zekere voorwaarden voldaan wordt, kunnen heemmusea het kenteken van ‘Actief Heemmuseum’ 
verkrijgen voor een periode van drie jaar. 

Heemkring zonder museum 
Maar voor de 'heemkringen-zonder-museum', die veeleer focussen op archief en documentatie en 
doorgaans flink bezocht worden door familiekundigen of studenten, bestond er geen erkenning, noch 
subsidie.  
 
Vorig jaar kwam daar verandering in. Typische documentatiecentra kregen eveneens erkennings-
criteria als stimulans voorgelegd en de eerste controlebezoeken werden begin dit jaar door een 
werkgroep afgelegd. De eerste resultaten werden zaterdag 24 maart op de Gouwdag te Heist-op-den-
Berg bekendgemaakt. De uitreiking van de nieuwe eretekens sloot de succesvolle Gouwdag af. 
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De Heemkundige Kring Aartselaar, met zijn erg actieve voorzitter René Beyst, was er als de kippen bij 
om de erkenning aan te vragen. 

Nieuw kenteken 'Actief Documentatiecentrum' 
'Zaterdag mochten we, samen met zestien andere kringen uit de provincie, voor de eerste keer dit 
nieuwe kenteken van ‘Actief Documentatiecentrum’ in ontvangst nemen. Ik liet er geen gras over 
groeien en dinsdagmiddag prijkte het kenteken reeds naast de inkomdeur van ons lokaal', vertelt de 
fiere voorzitter. 

Gezocht: 'tokkelende vingers' 
'Onze kring leverde inderdaad de voorbije jaren voorbeeldige inspanningen. Ons zeer verzorgd 
tijdschrift klimt op tot één van de degelijkste uit de provincie. We investeerden recent in moderne 
informatica-apparatuur en werken ook zeer actief mee aan 'Azura', een regionale film- en beeldbank. 
Ook aan de toekomst wordt gedacht en zo wisten we ons pakket van losse medewerkers uit te 
breiden als redmiddel tegen de vergrijzing. Maandelijks wordt er gedurende een tiental 
werknamiddagen- of avonden door vrijwilligers gewerkt aan inventarisatie en ontsluiting van diverse 
collecties en archief'. 

'Geïnteresseerden kunnen iedere maandagavond tussen 19.30u. en 22.30u. terecht in ons lokaal in 
de Carillolei 3 te Aartselaar. Helpende handen (of tokkelende vingers) zijn nog altijd welkom', besluit 
de voorzitter lachend. 

Verdere inlichtingen kunnen bekomen worden bij René Beyst, tel 03 887 71 06. 
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2.19.  HK Gitschotel Buurtschap - Borgerhout

Gitschotelbuurschap viert 75-jarig bestaan met vertelling over Alice Nahon

 
BORGERHOUT - In de ontvangstzaal van het Districtshuis van Borgerhout hebben zo’n 
honderd leden en sympathisanten het 75-jarig bestaan van de Gitschotelbuurschap 
gevierd. Deze heemkundige kring van Borgerhout brengt al jaren de lokale 
geschiedenis en tradities van de ‘buurt Borgerhout’ in kaart.

De organisatie zette zich de voorbije jaren met succes in voor de bescherming van het 
Reuzenhuis op de Turnhoutsebaan. En het geeft al zestig jaar een driemaandelijks 
tijdschrift uit.

Na 31 jaar voorzitterschap van de Gitschotelbuurschap geeft Gaston Van Bulck nu de 
fakkel door aan Geert Janssens, tevens voorzitter van de Cultuurraad van Borgerhout.

De viering in het Districtshuis werd opgeluisterd door Rob Vanderwildt met 
vertellingen over Alice Nahon. Een dichteres met Borgerhoutse roots wiens gedicht 
“Het is goed in eigen hert te kijken, zoëven voor het slapengaan” in België en in 
Nederland beroemd is.

Rob Vanderwildt heeft over het leven en de gedichten van Alice Nahon een uitermate 
boeiende vertelling gemaakt die tijdens de viering van het Gitschotelbuurschap in het 
Districtshuis zeer gewaardeerd werd.
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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 

 

                
                                                                                                                                        

                                 
                                                                                                      
  
 

                                                                                                                                                   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 

 
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 
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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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STABROEK - In aanwezigheid van tal van prominenten is in Lillo het Poldermuseum na 
zijn winterslaap woensdag terug open gegaan. Wijlen Stabroekenaar Otto Hesse, die 
conservator was van het museum, kreeg postuum een ereteken. Het werd overhandigd 
aan zijn dochter Perdita.

Martin Braem, kersvers voorzitter van het Poldermuseum, heette iedereen welkom en 
gaf meer tekst en uitleg bij de nieuwe thematentoonstelling. Dit keer staat de tulpen-
teelt van enkele decennia geleden centraal. Destijds waren in het district drie telers 
actief: de familie De Goede, de familie Eestermans en de familie Eycking.

Martin Braem vertelde ook dat Heemkunde Gouw Antwerpen, de koepelvereniging van 
de heemkundige verenigingen het Poldermuseum vereerd heeft met het ereteken
 ‘Actief heemmuseum’. De voorzitter vond dat dit vooral de verdienste was van Otto 
Hesse en reikte het hem postuum uit. 

Het was Otto Hesses dochter Perdita die het plakkaatje emotioneel in ontvangst nam.
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2.22.  HK Ansfried - Oevel-Westerlo

Vanaf 22 april is het Heemmuseum elke zondag geopend van 14 tot 17 uur tot en met 
Openmonumentendag op 9september 2012. 

Je kan vrijblijvend een bezoekje brengen al dan niet vergezeld van een aanwezige gids 
die je een rondleiding geeft in de talloze kamers. 

Groepen en scholen maken het beste een afspraak. 
Scholen kunnen gratis gebruik maken van de bussen van De Lijn om het museum te 
bezoeken. 

Op donderdag kan je vanaf 20 uur ook terecht in het museumcafé.
 
Tevens bent u bij deze ook uitgenodigd.

 

Neem zeker ook eens een kijkje op onze 
facebook <http://nl-nl.facebook.com/HeemkringAnsfried>  pagina 
voor de laatste nieuwtjes

Heemkring Ansfried Westerlo



             

 
Filmpjes in de erfgoedpraktijk 
 
 
In 2012 slaan verschillende Vlaamse (erfgoed)organisaties de handen in elkaar om een 
gezamenlijk vormingsaanbod op maat aan te bieden.  
 
Partners: Erfgoeddag, Open Monumentendag, Heemkunde Vlaanderen, Davidsfonds 
Evenementen, Forum voor Erfgoedverenigingen vzw, Stichting Open Kerken 
 
 
 
In mei-juni 2012 organiseren we in elke provincie een vormingsavond rond het maken 
en gebruiken van filmpjes voor erfgoedverenigingen. Ben je benieuwd hoe je zelf 
filmpjes kan maken over een erfgoedonderwerp of hoe je je erfgoedactiviteiten extra kan 
promoten met filmpjes, maar heb je nog wat hulp nodig om je eerste stappen te zetten? 
Dan is deze vormingsavond wellicht iets voor jou. En vrees niet, je hoeft geen Hitchcock of 
Michaël R. Roskam te zijn om een aantrekkelijk product te maken. 
 
Tijdens deze vormingsavond krijg je heel wat nuttige tips aangereikt, aan de hand van 
voorbeelden uit de (erfgoed)praktijk. Je krijgt ook antwoord op al deze vragen: 

 Hoe vertel je je verhaal?  
 Hoe stel je een scenario op?  
 Hoe ga je best concreet te werk en wat is het nut van een draaiboek?  
 Waar moet je op letten als je filmt? 
 Hoe monteer je je materiaal tot een aantrekkelijk geheel?  
 En, ten slotte, hoe kun je aan de slag met oude filmpjes? 

 
Uiteraard wil je je filmpjes uiteindelijk ook bij het (grote) publiek brengen. Maar hoe? We 
belichten de verschillende mogelijkheden: het gebruik van filmmateriaal in een 
tentoonstelling of museum, het online plaatsen van filmpjes én de verspreiding ervan via 
de sociale media...  
 
 
Iets voor jou? 
Voor deze vormingsavond is geen voorkennis vereist. We gaan uit van deelnemers  zonder 
technische achtergrond en zonder professioneel materiaal. De technische aspecten van het 
filmen en monteren, zullen tijdens deze vormingsavond slechts zijdelings aan bod komen. 
Je krijgt wel informatie over gratis software om filmpjes te monteren en te bewerken. 
 
Lesgever Luc Verbeeck speelt graag in op de concrete vragen en problemen van de 
deelnemers. Aarzel dus niet om ons vooraf te laten weten waarover je meer te weten wil 
komen! 
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3.2. 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  
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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

Meiavond 30 april 2012
19.00u

Zangmoment bij het kapelletje ‘De Soete Naam Jesus’ in de Peredreef (bij Pelgrimhof) 
om 19u.

Aansluitend gezellig samenzijn op Ter Speelbergen bij het richten van de Meiboom.
 

Allen van harte welkom!
Domein Ter Speelbergen, Peredreef 5 te 2580 Beerzel.



3.3. informatie over een aandenken
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Naam : ERNA HUYGENS

Email : oeki1981@hotmail.be

Telefoon :

Opmerkingen : IK ZOEK INFORMATIE OVER EEN AANDENKEN AAN DE BELEGERING

CITADEL ANTWERPEN 1832 HET IS EEN RONDE SCHIJF MET OP DE ACHTERKANT DE

TEKST: GEGOTEN VAN BOMBSCHERVEN VOORTKOMENDE UYT DE BELEGERING DER CITA-
DEL

VAN ANTWERPEN TEN JAARE 1832. VOORZIJDE AFDRUK HOOFD KONING.
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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 mei 2012: 

 mededelen ten laatste in de laatste week van april 2012.
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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.)
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NAAM DOcuMENTATiEcENTRuM :

Lidnummer :

Zetel : 

Web-stek :

e-postadres :

Periodiek :

redactieadres :

redactietelefoon :

Openingsuren :

extra info :

(zie apart bijgevoegd document - “dringendegegevens.docx” om alles rechtstreeks in te vullen.)
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5. Zoekertje

Heemkundige Kring Eugeen Goeyvaerts Lint

Zoekertje: door de vrieskoude van de voorbije winter is onze ordinaal kapot 
gesprongen. Dit voorwerp was voor de bezoekende schooljeugd steeds een 
interessant onderwerp om te bespreken. Daarom zijn we nu dringend op zoek naar 
een vervangend exemplaar.

is er een kring die een ordinaal op overschot heeft, neem dan contact op met 
guy.verheyen1@skynet.be onze secretaris.

	  



6. Vlaggen
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Verschillende heemkringen wensen een Heemkunde Gouw Antwerpen vlag
te bestellen.
Om een gunstige prijs te bedingen is een bestelling van minimum 20 stuks nodig.
Uitvoering : - afmetingen 100 x 150
  - witte achtergrond
  - grondgebied provincie : lichtgroen
  - op kaart Heemkunde Gouw Antwerpen

Kringnaam en logo kunnen niet gedrukt worden en dienen deze door de kring zelf 
aangebracht (geborduurd of anders).
Naam en logo laten drukken samen met kaart provincie maakt van zulke een unieke
uitvoering. De prijs voor zulke unieke vlag loopt dan op tot € 125 + BTW)

 Heemkunde
Gouw Antwerpen

150cm

10
0c

m



7. Programma HKGA 2012
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PROGRAMMA HKGA

 1. HEEMKUNDEZONDAGEN 3-10-17 juni 2012 
 “ WOONCOMFORT een verhaal van ontwikkeling en verandering.”

 2. Colloquium IV “Oud- hertogdom Brabant:wat scheidt ons,wat bindt ons,
 Wat kunnen we samen als heemkundigen doen?” Antwerpen 24.11.2012

 3. Kwartierbijeenkomsten :oktober 2012


