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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 – 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– 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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Waar, wanneer, wat : in juni?

- Baarle-Hertog 3 Naar een knussere inrichting

- Berchem 3 - 10 - 17 Van steegjes tot hoogbouw

- Beerse 3 - 10 - 17 Rariteitenkabinet

- Deurne 3 Weg met die waarkmens miserie

- Bonheiden 3 - 10 - 17 Watervoorziening

- Edegem 3 - 10 - 17 Comfort brandweer vroeger en nu

- Heist o.d. Berg 3 - 10 - 17 Aspecten en evolutie van eetgerei
  en huisraad

- Hemiksem 3 - 10 - 17 Keuken en slaapkamer voor W.O.II

- Hoboken 3 - 10 - 17 Woontendenzen in Hoboken

- Kontich 3 - 10 - 17 Vrouwenhobby: merklappen -
  Van was tot LCD - 
  Eten: klaarmaken en verorberen -
  Meten is weten

- Lint 3 - 10 - 17 Koken, wassen, plassen

- Lillo 3 - 10 - 17 Landelijke interieurs 1900-1950

- Merksem 3 Was, plas, wafels en koffie

- Oevel-Westerlo 3 - 10 - 17 Licht door de jaren heen

- Poppel 3 - 10 - 17 Lichamelijke en huishoudelijke
  hygiëne

- Putte 3 - 10 - 17 Van wastobbe tot wasmachine

- Rijmenam 3 - 10 - 17 Bewaring voedingswaren

- ‘s Gravenwezel 3 Wonen vroeger en nu

- Schelle     24/6 Geluidsopname en telefoons

- Sint-Amands 3 - 10 - 17 Wonen in een molen (tot 19/8)

- Wommelgem 3 - 10 - 17 Het huis van werkman - 
  middenstand - hogere klasse

- Zoersel 3 - 10 - 17 Verlichting.
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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 ? 



 

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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De laatste rechte lijn is in ‘t zicht.
Het promotiemateriaal is ter beschikking.
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. HK Kontich
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 - Merksplas
2.16. HK Scilla - Schilde
2.17.  HK Het Wiel - Niel
2.18. HK Rijkevorsel
2.19. HK Antwerpse Polder
2.20. HK Klein-Brabant
2.21. HK Het Molenijzer - Putte
2.22. HK Ansfried - Oevel-Westerlo
2.23.  HK Hoefyzer - Rijmenam
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2. Heemkunde Gouw Antwerpen lééft

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

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

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

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
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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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2.5. HK  Kontich

 
 

De Kon. Kring voor Heemkunde van Kontich nodigt u uit op haar lezing 
 
 
 

ANTWERPEN – BIERSTAD 
 
 

Acht eeuwen biercultuur 
 

door Ivan DERYCKE 
 

op vrijdag 8 juni 2012 te 20.00 
 

Cultuurpunt Sint-Jan 
Sint-Jansplein 8 
2550 KONTICH  

 
 
 

Algemene inkom: 3,00€  (één ‘seefje’ inbegrepen) 
Kringleden Heemkunde en vrienden van het museum: 2,00 €  (plus één 

seefje) 
 
Wie dacht dat Antwerpen als bierstad alleen maar bollekes De Koninck te bieden heeft, 
zal van de ene verbazing in de andere vallen tijdens deze geïllustreerde causerie. Ivan 
Derycke is een melomaan wat betreft bier en ’t stad. Hij is webmaster van 
“Antwerpiensia” en de eindredacteur van een nieuw referentiewerk over bier (zie 
afbeelding). 
 
Eeuwen geleden dronken de Sinjoren al liters gerstenat per dag. Toch was dat maar 
“klein bier” vergeleken met wat nu wordt gebrouwen. Naast de brouwerijen worden ook 
de herbergen besproken en de zo typische “cafécultuur”. En als de verhouding tussen 
stad en platteland aan bod komt, kunnen we ongetwijfeld verwijzen naar het succes van 
onze Kontichse “seef” in Antwerpen. Dit wordt ongetwijfeld een sappige – en misschien 
zelfs straffe – avond zodat de pint achteraf des te beter zal smaken. De Kring is niet 
verantwoordelijk voor de mogelijk slechte afloop van een eventuele wodca-controle op 
weg naar huis! 



 
 

De Kon. Kring voor Heemkunde van Kontich nodigt u uit op haar lezing 
 
 
 

ANTWERPEN – BIERSTAD 
 
 

Acht eeuwen biercultuur 
 

door Ivan DERYCKE 
 

op vrijdag 8 juni 2012 te 20.00 
 

Cultuurpunt Sint-Jan 
Sint-Jansplein 8 
2550 KONTICH  

 
 
 

Algemene inkom: 3,00€  (één ‘seefje’ inbegrepen) 
Kringleden Heemkunde en vrienden van het museum: 2,00 €  (plus één 

seefje) 
 
Wie dacht dat Antwerpen als bierstad alleen maar bollekes De Koninck te bieden heeft, 
zal van de ene verbazing in de andere vallen tijdens deze geïllustreerde causerie. Ivan 
Derycke is een melomaan wat betreft bier en ’t stad. Hij is webmaster van 
“Antwerpiensia” en de eindredacteur van een nieuw referentiewerk over bier (zie 
afbeelding). 
 
Eeuwen geleden dronken de Sinjoren al liters gerstenat per dag. Toch was dat maar 
“klein bier” vergeleken met wat nu wordt gebrouwen. Naast de brouwerijen worden ook 
de herbergen besproken en de zo typische “cafécultuur”. En als de verhouding tussen 
stad en platteland aan bod komt, kunnen we ongetwijfeld verwijzen naar het succes van 
onze Kontichse “seef” in Antwerpen. Dit wordt ongetwijfeld een sappige – en misschien 
zelfs straffe – avond zodat de pint achteraf des te beter zal smaken. De Kring is niet 
verantwoordelijk voor de mogelijk slechte afloop van een eventuele wodca-controle op 
weg naar huis! 

In het kader van de Vlaamse heemkundezondagen nodigt
de Kon. Kring voor Heemkunde van Kontich

u hartelijk uit op haar tentoonstelling

Wooncomfort doorheen de eeuwen

Op zondagen 3 - 10  en 17 juni 2012
van 14u00 - 17u00.

in het Museum voor Heem- en Oudheidkunde,
Sint-Jansplein 8 - 2550 Kontich

Onze merklappencollectie in een vernieuwde opstelling,
maar ook ‘meten is weten’,

‘van kaars tot LED’ en
‘eetgerei van alle tijden’

krijgen op die dagen extra belangstelling.

Inkom gratis.
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De Kon. Kring voor Heemkunde van Kontich nodigt u uit op haar lezing 
 
 
 

ANTWERPEN – BIERSTAD 
 
 

Acht eeuwen biercultuur 
 

door Ivan DERYCKE 
 

op vrijdag 8 juni 2012 te 20.00 
 

Cultuurpunt Sint-Jan 
Sint-Jansplein 8 
2550 KONTICH  

 
 
 

Algemene inkom: 3,00€  (één ‘seefje’ inbegrepen) 
Kringleden Heemkunde en vrienden van het museum: 2,00 €  (plus één 

seefje) 
 
Wie dacht dat Antwerpen als bierstad alleen maar bollekes De Koninck te bieden heeft, 
zal van de ene verbazing in de andere vallen tijdens deze geïllustreerde causerie. Ivan 
Derycke is een melomaan wat betreft bier en ’t stad. Hij is webmaster van 
“Antwerpiensia” en de eindredacteur van een nieuw referentiewerk over bier (zie 
afbeelding). 
 
Eeuwen geleden dronken de Sinjoren al liters gerstenat per dag. Toch was dat maar 
“klein bier” vergeleken met wat nu wordt gebrouwen. Naast de brouwerijen worden ook 
de herbergen besproken en de zo typische “cafécultuur”. En als de verhouding tussen 
stad en platteland aan bod komt, kunnen we ongetwijfeld verwijzen naar het succes van 
onze Kontichse “seef” in Antwerpen. Dit wordt ongetwijfeld een sappige – en misschien 
zelfs straffe – avond zodat de pint achteraf des te beter zal smaken. De Kring is niet 
verantwoordelijk voor de mogelijk slechte afloop van een eventuele wodca-controle op 
weg naar huis! 



17

2.6. HK De Reuzen van Deurne - Deurne

Agenda2012

 

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 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

 
bankrekening nummer BE46 0682 0716 3836  E-mail: kpaenen@skynet.be 
  www.hobuechen.be 

HEEMKUNDIGE KRING “HOBUECHEN 1135” VZW 
Zetel en secretariaat: Rita Paenen-Spies 

Sint Bernardsesteenweg 987 bus 10  
2660 Hoboken 

Tel. 03/827.33.26 
 

 
Hoboken, 14 mei 2012 

 
 
Beste leden en sympathisanten, 
 
De vzw Heemkundige Kring “Hobuechen 1135” heeft het genoegen u uit te nodigen op de 
tentoonstelling: 

 
“Woontendensen in Hoboken" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ter gelegenheid van “de heemkundezondagen op 3 - 10 - 17 juni 2012 van 13 tot 17 uur in 
het kasteel Broydenborg, Broydenborglaan 2, Hoboken. 
 
Wie meent dat Hoboken een industriedorp op zijn retour is en dat er slechts grauwe, weinig 
inspirerende woningen staan, moet na het bekijken van deze tentoonstelling wellicht zijn 
mening herzien.  
 
De Hobokense heemkundige kring ging doorheen het volledige district op zoek naar 
interessante woningen, gevel- en interieurdetails en toont ze in een boeiend fotografisch 
overzicht. De oogst was bijzonder rijk en zal u ongetwijfeld verrassen. Wedden dat u niet 
vermoedde dat er in Hoboken nog zoveel mooie en historisch interessante woningen staan?  
 
De tentoonstelling zal nog verder lopen tot en met 5 augustus 2012, elke zondagnamiddag van 
14 tot 17 uur. Gratis toegang 
 

NAMENS DE HEEMKUNDIGE KRING “HOBUECHEN 1135” 
 De Voorzitter,        De Secretaris, 
 Patrick Pieters        Rita Spies 
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2.10.  HK Scella - Schelle
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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 25

2.12.  Molenmuseum - Sint-Amands

www.molenmuseum.be

MOLENMUSEUM 
 

Kerkstraat 3 
2890 Sint-Amands 

 
Heemkundezondagen 2012 

 
  

	  W O N E N  I N  E E N  M O L E N  

 
www.heemkunde-gouwantwerpen.be 

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

  

Baarle-‐Hertog	  –	  Beerse	  -‐	  Berchem	  –	  Bonheiden	  –	  Deurne	  –	  Edegem	  –	  Heist-‐op-‐den-‐Berg	  –	  Hemiksem	  –	  Hoboken	  -‐	  Kontich	  –	  Lillo	  –	  Lint-‐	  
Merksem	  –	  Oevel	  –	  Poppel	  –	  Putte	  –	  Rijmenam	  –	  Schelle	  –	  ’s	  Gravenwezel	  –	  Sint-‐Amands	  –	  	  Wommelgem	  -‐	  Zoersel	  

Een verhaal van ontwikkeling en verandering, verteld door de heemkringen van : 

3 – 10 - 17  JUNI 2012 – VAN 14U TOT 18U – TOT 19/8 
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2.13.  Themakring ‘t Grafzerkje - Hoboken
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2.14.  HK Norbert De Vrijter - Lille

OVERZICHT JAARPROGRAMMA 2012

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 

mailto:secretariaat@hklille.be
http://www.hklille.be
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2.15.  HK Marcblas - Merksplas

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 landloperskolonie 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!



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 leerlingen 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 bouwmaatschappij. 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

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

36
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2.17.  HK Scilla - Schilde

            
 
 
  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
               
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

DRUKWERK VERZORGD DOOR DRUFO – SCHOOLSTRAAT 28, 2970 SCHILDE 
_____________________________________________________________________________ 
Heemkundige Kring SCILLA vzw, Alfons Van den Sandelaan 4, 2970 – SCHILDE           rek 000-0968656-14 
Ondernemingsnummer   4082229052                         website : www.scilla.be  tel   03/385.42.65 
Identificatienummer       3363/71                          e-mail   : info@scilla.be of scilla.schilde@skynet.be 

DE 25ste MIDZOMER VAN 
SCILLA 

vertelt de kindertijd van Conscience 
Rikske – De geschiedenis zijner 

jeugd 
1812-1831 

 

23,	  29	  en	  30	  juni	  2012	  
	  

 
 

Schreeuwt	  met	  Rikske	  om	  zijn	  moeder.	  

Schuilt	  in	  de	  caberdouchkes	  voor	  de	  
Hollandse	  bommen.	  

Trekt	  ten	  aanval	  voor	  de	  vrijheid	  van	  
België.	  

Zingt	  den	  Brabançonne.	  

Verdwaalt	  met	  Rikske	  in	  de	  kempense	  
bossen.	  

Droomt	  tot	  dromen	  van	  Rikske	  waar	  
worden.	  

	  

En	  viert	  25	  jaar	  midzomer	  dat	  de	  
stukken	  eraf	  vliegen.	  

	  

Een	  wandeling	  langs	  mooie	  plekjes	  van	  Schilde,	  onderweg	  opgeluisterd	  	  
met	  geënsceneerde	  verhalen	  rond	  de	  jeugd	  van	  Conscience.	  	  

	  

Meegaan	  kan	  al	  voor	  EUR	  5.00	  –	  start	  aan	  het	  Heemhuis	  Scilla	  om	  20.00u	  
	  

Naar	  jaarlijkse	  gewoonte	  wordt	  de	  Midzomernachtwandeling	  ook	  dit	  jaar	  geopend	  	  
met	  de	  mogelijkheid	  om	  een	  hapje	  te	  eten.	  Je	  kan	  bij	  ons	  terecht	  van	  17.30u	  

Onmiddellijk	  na	  de	  wandeling	  vieren	  we	  25	  jaar	  Midzomer	  aan	  het	  Heemhuis	  Scilla.	  
	  

HONDEN	  NIET	  TOEGELATEN!	  
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HEEMFEESTEN 
24, 25 en 26 AUGUSTUS 2012 

 

Mosselavond	  –	  vrijdag	  24	  augustus,	  vanaf	  18.00u	  
	  

Naar	   jaarlijkse	   gewoonte	   worden	   de	   Heemfeesten	   ook	   dit	   jaar	   geopend	   met	   een	   mosselsouper.	   Je	   kan	  
komen	  eten	  om	  18.00u,	  19.00u	  of	  20.00u	  
	  

PRIJS	   	   	   Portie	  mosselen:	  €	  16.00	  
	   	   	   Koude	  schotel:	  €	  10.00	  
	  

INSCHRIJVINGEN	   Inschrijven	  kan	  tot	  en	  met	  zaterdag	  18	  	  augustus	  –	  duidelijk	  het	  uur	  vermelden	  
	   	   Bart	  Laureyssen,	  Gilles	  de	  Pélichylei	  37	  –	  2970	  ’s	  Gravenwezel	  
	   	   03/294	  55	  10	  of	  secretariaat.scilla@gmail.com	  	  
	   	   Paul	  Vekemans,	  Molenstraat	  18	  –	  2970	  Schilde	  –	  03/383	  52	  17	  
	   	   Johan	  Van	  Puyenbroeck,	  De	  Kleve	  1	  –	  2970	  Schilde	  –	  0474/737	  387	  
	   	   www.scilla.be	  
	  

De	  inschrijving	  is	  pas	  definitief	  na	  betaling	  op	  rek	  363-‐0148138-‐59	  
Met	  vermelding	  van	  je	  naam	  en	  het	  	  aantal	  personen.	  

	  

Heemfeesten	  –	  25	  en	  26	  augustus,	  vanaf	  14.00u	  
	  
OPTREDENS	   Mieke	   Stout,	   Koninklijke	   Harmonie	   Takjes	   worden	   Boomen,	   Jeugdorkest	   Vrije	  

Verenigde	  Vrienden,	  Kurt	  Leyder.	   	  
	   	   	   	  
EN	  VERDER	   schminken,	  ponykarretje,	  boogschutters,	  springkasteel,	  tombola...	  
	  
VOLKSSPELEN	  VOOR	  DE	  KLEINTJES	  
Scilla	   haalt	   haar	   collectie	   van	   de	   zolder	   en	   biedt	   de	   mogelijkheid	   aan	   de	   kleintjes	   om	   volop	   te	   komen	  
spelen.	  
Spelen	  kan	  op	  zaterdag	  tussen	  13.00u	  en	  21.00u	  en	  op	  zondag	  van	  12.00u	  tot	  18.00u.	  
Een	  deelnemerskaart	  kost	  EUR	  1.00	  per	  persoon.	  
	  

Lunch	  –	  zondag	  26	  augustus,	  vanaf	  12.00u	  
	  

Scilla	  voorziet	  dit	  jaar	  de	  mogelijkheid	  om	  op	  zondagmiddag	  al	  te	  komen	  genieten	  van	  onze	  alom	  bekende	  
porties	   spek	   met	   eieren,	   pannenkoeken,	   verse	   soep.	   De	   muzikale	   omkadering	   wordt	   verzorgd	   door	  
leerlingen	  van	  de	  muziekatelier	  Guido	  Van	  Arezzo	  onder	  leiding	  van	  Marleen	  Valvekens.	  
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JAARBOEK	  	  
VERENIGINGEN	  IN	  SCHILDE,	  STAF	  OORTS	  

	  
Scilla	  kan	  haar	  leden	  dit	  jaar	  opnieuw	  een	  ‘jaarboek’	  aanbieden	  	  

met	  daarin	  de	  boeiende	  geschiedenis	  van	  het	  verenigingsleven	  te	  Schilde.	  	  
Schrijver	  van	  dit	  niet	  te	  missen	  staaltje	  heemkunde	  is	  Staf	  Oorts.	  

	  
Het	  boek	  wordt	  gratis	  verdeeld	  aan	  de	  leden	  tijdens	  de	  Heemfeesten.	  

Bijkomende	  exemplaren	  kunnen	  besteld	  worden	  aan	  €	  15	  tot	  01/07/2012	  via:	  
de	  website	  www.scilla.be	  

of	  
Bart	  Laureyssen,	  Gilles	  de	  Pélichylei	  37	  –	  2970	  ’s	  Gravenwezel	  

03/294	  55	  10	  of	  secretariaat.scilla@gmail.com	  
	  

De	  bestelling	  is	  pas	  definitief	  na	  betaling	  op	  rek	  363-‐0148138-‐59	  
Met	  vermelding	  van	  je	  naam	  en	  het	  	  aantal	  boeken.	  
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2.17.  HK Het Wiel - Niel
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2.18.  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 

 

Heemkundige Kring Rijkevorsel
 

Video tentoonstelling in ons Museum

Het Rijkevorsels verleden in beeld.
De Heemkundige Kring van Rijkevorsel is bijzonder dankbaar,
fier en blij naar de toekomst toe gebruik te mogen putten uit het
rijke video-archief van dorpsgenoot Charel Van de Langenbergh.

Tijdens de opendeurdagen van het Gemeentelijk Heemkundig
Museum bestaat vanaf 27 mei 2012 de mogelijkheid om rustig
de opnames van verschillende huldigingen en activiteiten uit
de jaren “1950, 1960, 1970 ..... in Rijkevorsel” te komen 
bekijken.

Namens het bestuur : Heemkundige Kring van Rijkevorsel vzw
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                                                                                                                                                   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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2.19.  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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2.20.  HK Klein-Brabant
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2.21.  HK Het Molenijzer, Putte

 
 
 
 

 
 
 
Beste, 
 
 
Op vrijdagavond 15 juni wordt bij de Putse heemkring het officiële startschot 
gegeven van het zomerseizoen 2012. Hiervoor nodigen we u en uw partner 
van harte uit. U kan dan genieten van een interessante avond die in het 
teken staat van restauratie en herbestemming van boerderijen. 
Op zondag 17 juni, de eerste zondag dat het heemmuseum deze zomer voor 
iedereen toegankelijk is, wordt speciale aandacht besteed aan het 
wooncomfort vroeger en nu, meer specifiek rond het thema “van wastobbe 
tot wasmachine”. Deze tentoonstelling kadert in het thema van de 
heemkundedagen van Heemkunde Gouw Antwerpen van dit jaar. 
 
 
 
Het programma in een notendop: 
 
20u00 Verwelkoming door Alfons Vekemans, voorzitter van de Putse 

heemkring. 
20u10 Voordracht door architect Willy Bens rond restauratie en 

herbestemming van boerderijen. M.m.v. Katelijne Weyns. 
21u00 Officiële opening van het zomerseizoen door schepen Werner 

Timmermans. 
21u15 Rondleiding door het heemmuseum, met extra aandacht voor de 

nieuwe ruimte met landbouwalaam. 
 Aansluitend receptie.  
 
Graag hadden we van u vernomen of u aanwezig zal zijn. Dit kan telefonisch 
op het nummer 0494 51 56 31 of via e-mail robby.goovaerts@telenet.be en 
dit voor 8 juni 2012. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
Namens het bestuur en de medewerkers van de Putse heemkring, 
 
 
 
 
Robby Goovaerts       Alfons Vekemans 
Penningmeester - Secretaris     Voorzitter 
Heemkring Het Molenijzer    Heemkring Het Molenijzer 
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Penningmeester - Secretaris     Voorzitter 
Heemkring Het Molenijzer    Heemkring Het Molenijzer 
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Heemkring Het Molenijzer, Putte: Programma zomer en najaar 2012 
 
 
vr 15/06 20u  Openingsavond zomerseizoen met voordracht door Willy Bens 
    “restauratie en herbestemming van boerderijen” en officiële 
    opening door schepen Werner Timmermans 
zo 17/06 14u-20u Zondagopening – Deelname aan Heemkundezondag,  
    met thematentoonstelling “Wassen: van kuip tot wasmachine” 
    Thematentoonstelling “Putse wielerhelden” (tot 5/8) 
    Optreden kon. fanfare Sint-Jozef uit Peulis 
zo 24/06 14u-20u Zondagopening - KVLV-Putte in keuken 
zo 01/07 14u-20u Zondagopening 
    Minipaarden van de stal Bolverohoeve op bezoek 
vr 06/07   Putte zingt Vlaams! (GC Klein Boom) 
zo 08/07 14u-20u Zondagopening 
zo 15/07 14u-20u Zondagopening 
    Optreden seniorendansgroep Putte 
vr 20/07 avond  “Kempen zingt” in amfitheater 
zo 22/07 14u-20u Zondagopening 
zo 29/07 08u –12u Ruildag 
  14u-20u Zondagopening - KVLV-Grasheide in keuken 
zo 05/08 14u-20u Zondagopening 
zo 12/08 14u-20u Zondagopening 
    Ambachtendag  
zo 19/08 14u-20u Zondagopening 
    Tentoonstelling 40 jaar SVVC 
zo 26/08   Museum gesloten – Putte kermis 
zo 02/09 14u-20u Zondagopening 
zo 09/09 10u-20u Zondagopening – OMD met thema “Muziek, woord en  
    beeld”: thematentoonstelling (tot 30/9) 
ma 10-vr 14/09  OMD-junior 
wo 12/09   Tap rommelmarkt in hallen (geen OMD-junior) 
zo 16/09 14u-20u Zondagopening 
zo 23/09 14u-20u Zondagopening 
zo 30/09 8-12 u  Ruildag 
  14-20 u Zondagopening - KVLV-Peulis in keuken 
di 09/10 19u  Film- en dia-avond “Putte vroeger” 
zo 04/11 10u-17u Genealogische dag in het archief te Putte 
zo 09/12 14u  Kerstloten 
zo 16/12 14u  Kerstloten 
zo 30/12 8-12 u  Ruildag 
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2.22.  HK Ansfried - Oevel-Westerlo

Op zondag 3, 10 en 17 juni
organiseert Heemkunde Gouw Antwerpen 

drie ‘heemkundezondagen’. 

Heemkring Ansfried neemt deel aan deze 3 zondagen door hun heemkundig 
museum extra in het “licht” te zetten. 

Dit door middel van een videotentoonstelling rond het thema 

‘Licht door de jaren heen’.

Op zondag op 3 juni kan men op ons terras extra genieten van spek met eieren 
op grootmoeders wijze voor een democratisch prijsje.

 
 

Heemkring Ansfried
 

www.heemkringansfried.be 
Sint Michielsstraat2

2260Oevel - Westerlo

Heemkring Ansfried Westerlo
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2.23.  HK ‘t Hoefyzer - Rijmenam



51

3. Weetjes

3.1. 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  

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  

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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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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In 2014 start de herdenkingsperiode van de Eerste Wereldoorlog.
Via deze mail stel ik graag mijn collega Jonas Raats en mezelf voor.
Sinds maandag 16 april zijn wij actief als coördinatoren voor het project 
‘Great war between the lines’. 
Wij zullen samen met medewerkers van Dienst Erfgoed en de de Dienst Gebiedsgericht 
Beleid de kern van een coördinatieteam vormen.

1.  Wij zullen instaan voor de coördinatie, inhoudelijke ondersteuning en uitvoering 
 van eigen, provinciale projecten:
2. Een ander belangrijk item op onze agenda is het op het punt stellen van de 
 communicatie rond het hele project, de uitbouw van een draagvlak, uitwisseling 
 van kennis, ervaring, netwerkvorming, enz...
3. We nemen de taak op om bestaande en geplande initiatieven rondom de
 herdenking van de “Groote Oorlog” te bundelen zodat de herdenking van  W.O.I 
 in de provincie Antwerpen als een gecoördineerd evenement kan georganiseerd 
 en gecommuniceerd worden. Daarnaast is er duidelijk nood aan een sterke 
 educatieve werking rond dit evenement, te realiseren door de bundeling van 
 diverse initiatieven op verschillende niveaus. Op deze manier willen we dit
 project een inhoudelijke meerwaarde en een grotere herkenbaarheid naar het 
 publiek geven.

Het creëren van een centrale coördinatie biedt de kans zo optimaal mogelijk de reeds
bestaande en nieuwe initiatieven op elkaar af te stemmen.

We zouden erg graag dit project voorstellen aan jullie leden op de 
kwartierbijeenkomsten en zouden ook graag een toelichting geven via de 
Gouwtijdingen.

charlotte saelemakers
Projectcoördinator - Great War between the lines
Provincie Antwerpen - Dienst Erfgoed
Koning Elisabethlei 22 - 2018 Antwerpen
charlotte.saelemakers@admin.provant.be
032	40	55	61	•	0499	42	60	65
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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 juni 2012: 

 mededelen ten laatste in de laatste week van mei 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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Petroleum Zuid (Antwerpen) - belangrijk maar bedreigd erfgoed
Aan het begin van de 20e eeuw was Petroleum Zuid de belangrijkste petroleumhaven van Europa. 
Bij Koninklijk Besluit van 28 juni 1900 werden 54 hectaren poldergrond in de Hobokense polder 
onteigend voor de aanleg van nieuwe petroleuminrichtingen - omdat men besloten had dat de 
opslag van grote hoeveelheden van dat brandbare goedje in de oude haven te gevaarlijk was. De 
aanlegwerken gingen begin 1902 van start en vanaf 1903 werden de eerste nieuwe installaties in 
gebruik genomen. Pionier daarbij was de American Petroleum Company (APC). Op 26 augustus 
1904 brak in de nieuwe petroleumhaven een grote brand uit, die op tal van postkaarten en foto’s 
vereeuwigd werd. De tanks van APC werden vernietigd, maar enkele stapel- en werkhuizen, en 
de concièrgerie ontsnapten aan de dans. 
Vandaag is de meeste activiteit in Petroleum-Zuid verdwenen en maakt men zich op om het om 
te vormen tot ‘Blue Gate’. Dit is een strategisch project van het Urban II-programma en het 
grootste investeringsproject in de Antwerpse Zuidrand.  Erfgoed mag daarbij de ontwikkelaars 
liefst niet voor de voeten lopen... Van de oudste ontwikkelingen, van voor de brand van 1904, 
blijven thans enkel nog een viertal gebouwen en een betonnen aanlegpier bewaard. 
De gebouwen zijn deze van de American Petroleum Company, dus van de eerste firma die hier 
een stek vond. In de bedrijfsgebouwen van APC vinden we daarenboven een unieke betonnen 
dakconstructie (1903), één van de oudste betonstructuren in ons land.

Het is derhalve zeker verantwoord dat deze gebouwen opgenomen werden in de Vastgestelde 
Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed (9 november 2011, Belgisch Staatsblad 17 november 
2011). Deze is rechtsgeldig geworden op 27 november 2011, zoals in het decreet bepaald 10 
dagen na de publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Echter, een sloopvergunning voor deze site werd drie dagen vóór de rechtsgeldigheid van de 
vastgestelde inventaris afgeleverd, op 24 november...

De gemeente kan voor gebouwen die opgenomen zijn in de vastgestelde inventaris de sloop-
vergunning alleen uitreiken, nadat zij advies heeft gevraagd over de erfgoedwaarden van het 
gebouw. De stad Antwerpen was op de hoogte van het feit dat een reeks gebouwen, o.m. deze 
van APC, op de vastgestelde inventaris zouden opgenomen worden. Wilde men door het 
afleveren van een vergunning de rechtsgeldigheid nog snel te vlug af zijn ???

Lees heel het verhaal en vindt een overzicht van de evaluaties van de gebouwen van de A.P.C. op 
de website van de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie.

http://www.vvia.be/sites/lijst_AN/2000001.htm
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vlaamse Vereniging voor industriële Archeologie vzw
administratie @ vvia.be
Postbus 30 Postkantoor Stationswijk
B-9000 Gent 12

4.5. Petroleum Zuid (Antwerpen)



5. 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
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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


