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UITNODIGING
Colloquium IV - 24 november 2012

1. Colloquium IV
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 Samenwerkingsverband
 Oud-Hertogdom Brabant

Ooit was het Hertogdom Brabant een gebied dat de Nederlandse provincie 
Noord-Brabant, de provincie Antwerpen en de provincies Vlaams-Brabant als 
Nederlandstalige gebieden in België omvatte samen met het tweetalige Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest en de Franstalige provincie Waals-Brabant.

In de drie Nederlandstalige Brabantse provincies werken de koepelorganisaties van 
de heemkringen sinds het begin van dit jaar samen. Dit zijn :
	 •	Brabants	Heem
	 •	Heemkunde	Gouw	Antwerpen	en
	 •	Heemkunde	Vlaams-Brabant.

Concreet actieveld.

 Colloquium IV 24 november 2012

 Thema : 

 Oud-Hertogdom Brabant :  “Wat scheidt ons? Wat bindt ons?
     “Wat kunnen we samen als heemkundigen doen?”
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 Het Colloquium te Antwerpen op zaterdag 24 november 2012.

 1. Stellingen
 1.1. 
 -  In welke mate was het Bourgondische en Spaanse Brabant heel-Brabants?
 -  In welke mate heeft het verdrag van Munster - en de nasleep ervan - de
  Generaliteitslanden van het overige Brabant vervreemd?
 - Heeft 1815-1830 de beide Brabant-delen laten herontdekken?
 - Heeft 1830 ze volldig gescheiden?
 - Is een regio Brabant binnen de Europese Unie een fictie of kan het méér
  worden?
 1.2.
 - Bestaat en (nog) een heel-Brabants taaleigen?
 1.3.
 - Bestaat er (nog) een Brabantse identiteit?
 
 2. Samenstelling panels
 2.1. 
 Twee panels waarin enerzijds noorderlijke academici én noorderlijke 
 heemkundigen samen in samenspraak met een soortgelijk zuidelijk panel
 de stellingen behandelen.
 2.2.
 •	Academici	:
 Panel - noordelijk Brabant : R.van Hout (Brabants taaleigen), Universiteit Tilburg;
 J.A.M.F. van Oudheusden (geschiedenis van Brabant), Universiteit Tilburg;
 professor A.J.A.Bijsterveld (Brabantse identiteit), Universiteit Tilburg
 Uit zuidelijk Brabant nemen deel : dr Henri Vannoppen (stelling 1.1.);
 lic. Ludo Helsen (stelling 1.3.); Prof. Dr Luk Draye, Kul. (stelling 1.2.)
	 •	Heemkundigen	:
 van heemkringen van Brabants Heem (Noord-Brabant), 
 Heemkunde Gouw Antwerpen, Heemkunde Vlaams-Brabant.

 3. Verloop samenspraak
 - Elke stelling wordt geduid met een korte inleiding door een specialist.
 -  De moderator : Paul Catteeuw - Lector Internationale Communicatie
                Karel De Grote Hogeschool  
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- Datum :  24 november 2012

- Plaats :  Provinciehuis, Koningin Elisabethelei 22,  2018 Antwerpen
  in de Raadzaal

- Kostenloos.

- Graag aanmelden ten laatste 19.11.2012 op : info@molenmuseum.be

PRAKTISCH :

- Ontvangst : 14.00u met koffie

- Aanvang :  14.30u

- Onderbreking : 16.00u met verfrissing

- Besluiten :  16.30u

- Einde :  17.00u met receptie

PROGRAMMA :

MODERATOR : Paul Catteeuw
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2. Kenteken Actief Heemmuseum en
 Actief Documentatiecentrum
 2013-2014-2015

2.1. Toekenning kenteken heemmusea

De heemmusea en documentatiecentra die het wensen kunnen van nu af hun 
kandidatuur voorbereiden en indienen.
Hierbij de criteria.

Hoe de aanvraag opstellen en indienen?

Om door Heemkunde Gouw Antwerpen het kenteken toegekend te krijgen, 
dient het heemmuseum en documentatiecentrum aan criteria te voldoen.

DOEL
 - de heemmusea van de Gouw evalueren op een aantal criteria;
 - een officieel kenteken toekennen;
 - toekenning geldt voor 3 jaar : 2013, 2014, 2015;
 - een bepaalde vorm van subsidie koppelen aan de toekenning;

CRITERIA
 1) verplichte criteria : dienen allen ingevuld te zijn
 2) optionele criteria : minimum 10 punten behalen

1) Verplichte criteria

	 •	 het	museum	behandelt	de	geschiedenis	van	de	bewoners	en	hun		
  streek;

	 •		 er	is	een	visie/missie	met	bijhorend	beleidsplan	aanwezig;

 •	 het	verrichten	van	onderzoek;

	 •	 het	uitstippelen	van	een	verzamelbeleid;	de	procedures	voor 
  afstoting en uitwisseling vloeien hieruit voort. Heemkunde Gouw
  Antwerpen tracht kringen ervan te overtuigen zich te concentreren
  op het eigene van de streek (en af te stappen van het 
  ‘alles verzamelen’); dit impliceert overleg en samenwerking tussen
  kringen;
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	 •	 Het	is	een	actief	museum,	met	wisselende	tentoonstellingen;	het
  presenteren van de vaste collectie gebeurt volgens een duidelijke 
  verhaallijn, die actueel gehouden wordt;

	 •		 Het	museum	promoot	zijn	werking	bij	het	brede	publiek	en	biedt
  zijn bezoekers inhoudelijke duiding via zaalteksten, een catalogus...
	 	 onder	‘folder/publicatie’	wordt	nl.	zowel	promotie	als	inhoudelijke	
  duiding in het museum begrepen,

	 •		 De	verzameling	is	geïnventariseerd	of	men	is	er	ernstig	mee	bezig;
  De collectie wordt op een verantwoorde manier bewaard; waar 
  nodig externe expertise ingeroepen;

 •		 Er	is	een	minimale	openingstijd	van	100u/jaar;

	 •	 Educatief	programma	voor	scholen;

 •		 Medewerking	aan	Heemkundedag;

2) Optionele criteria

	 •	 Museummedewerkers	volgen	cursussen	om	hun	expertise	te
  vergroten. Heemkunde Gouw antwerpen signaleert cursussen
  aan haar leden via de Gouwtijdingen en stimuleert hen zo hun
  expertise uit te bouwen;

 •		 Didactisch	verantwoord;

	 •	 Programma	voor	publiekwerking	en	-werving	aanwezig;

	 •		 Medewerking	aan	Erfgoeddag	(min.	2	keer	in	de	laatste	3	jaar);

 •	 Medewerking	aan	Open	Monumentendag	(min.	2	keer	in	de	laatste
  3 jaar);

3) Planning

 - Heemmusea en documentatiecentra kunnen een kenteken aanvragen 
	 	 tot	31/12/2012	door	hun	dossier	op	te	sturen	naar	Jef	Verckens,
	 	 Van	de	Wervelaan	92/2,	2970	Schilde.

 -		 Onderzoek	van	de	aanvragen	voor	15/2/2013.

 - “Erkenningen” worden meegedeeld op de Gouwdag 2013.
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4) Procedure heemmusea en documentatiecentra

1)  Heemmusea en documentatiecentra laten hun aanvraag samengaan met
 een dossier samengesteld uit :

 - een kopie van de statuten (doel: geschiedenis van de bewoners en hun
  streek of soortgelijke);

 - overzicht van de thematentoonstellingen van het laatste jaar (jaren) of
  bewijzen dat er wisselende tentoonstellingen waren. Was dat niet het
  geval, dan hoeven ze mee te delen wat er in de nabije toekomst wel
  gepland is;

	 -		 een	exemplaar	van	de	folder/publicatie;

 - gegevens over het inventariseren;

 - een overzicht van alle openingsuren van het voorbije jaar. Is dat minder 
  dan 100, wat eraan wordt gedaan om het aantal uren op te drijven;

 - telefoonnummer en e-postadres van de verantwoordelijke van het
  museum.
Bewijsstukken voor de optionele 10 punten kunnen best ook meegestuurd 
worden. 
Hoe vollediger dit dossier, hoe vlotter de controle achteraf kan verlopen.

2) Twee leden van de werkgroep musea komen op een afgesproken moment 
 op bezoek en gaan na of alles is zoals het werd voorgesteld in het dossier 
 of om bijkomende toelichting te bekomen.
 Is alles in orde, dan is er geen probleem.

 Voldoen bepaalde punten niet, dan zijn er 2 mogelijkheden:

 - het kenteken wordt niet toegekend

 - het museum levert de nodige inspanning en haar vertegenwoordiger
  probeert een afspraak te maken voor een nieuw bezoek.

3) Musea die niet kunnen akkoord gaan met de beslissing van de 2 gouw-
 afgevaardigden kunnen beroep aantekenen bij de voorzitter van
 Heemkunde Gouw antwerpen. Binnen de 2 maanden zal een
 beroepscommissie zijn beslissing laten weten.
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5) Commentaar en tips

 - Dat het museum de geschiedenis van de bewoners en hun streek 
  behandelt is wellicht al voor alle heemmusea het geval en staat als doel 
  in de statuten.

 - Actief museum : bedoeling is over levende musea te beschikken. 
  Wanneer in een museum al 10 jaar lang geen wijziging meer werd
  aangebracht, gaat het aantal bezoekers zienderogen achteruit. Wel kan
  het dat een stand die tot in de details verzorgd en afgewerkt is, 10 jaar
  ongewijzigd blijft staan. Maar er moeten geregeld andere zaken te zien 
  zijn, zoals thematentoonstellingen.

 -  Er zijn nog wel musea zonder folder of publicatie, maar door het nemen
  van enkele foto’s en wat commentaar erbij is een folder vlug gemaakt,
  zonder veel kosten. Meer professionele folders kunnen geld kosten,
  maar is niet echt nodig; Werd het museum niet voorgesteld in het
  Gouwtijdschrift? Dat kan al een goede start zijn voor een folder, maar
  beperk het tekstgedeelte en vul aan met bijkomende foto’s.

 - Het inventariseren is voor elk museum een probleem, zeker wanneer
  het over massaal veel voorwerpen beschikt. Maar het is wel belangrijk
  dat er een inventaris bestaat, niet alleen voor de verzekering. Met dit
  criterium kan er een einde komen aan het blijven wachten tot er een
  gemakkelijk en goedkoop (gratis) inventarisprogramma op de markt 
  komt dat alle mogelijkheden heeft wat betreft eigenschappen, 
  trefwoorden, fotoverwerking, zoekwerk, ... want dat bestaat toch niet.
  Belangrijk nu is dat je er de volgende 3 jaar ernstig aan werkt, want bij
  de volgende aanvraag, zal deze voorwaarde veel strenger worden 
	 	 opgevolgd	(alles	geïnventariseerd	zal	te	hoog	gegrepen	zijn	voor	een	
  museum met veel voorwerpen, maar dan kan de voorwaarde 
	 	 misschien	zijn:	indien	niet	alles	werd	geïnventariseerd,	dan	toch	
  minstens 500 van de 1000 voorwerpen, b.v.)

 - Het minimum van 100 openingsuren : daarin mogen ook gerekend 
  worden ; openingen op Erfgoeddag, Open Monumentendag, 
  Nacht van de Geschiedenis, groepsbezoeken gerekend aan 
  2u. per groep.

 - Didactisch verantwoord : geen opstapeling van voorwerpen, maar er
  zit een verhaal in de opstelling van de voorwerpen, alles is gerangschikt
  volgens thema, beeldmateriaal versterkt de betekenis van het object,
  bijhorende tekst (kort) geeft toelichting...
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 - Publiekswerking en -werving : mogelijkheden zijn via een 
  mededelingenblad de leden op de hoogte te brengen van 
  openingsuren en tentoonstellingen, in de regionale pers geregeld een 
  artikel laten verschijnen, via een webstek het museum promoten, info 
  over tentoonstellingen op infoborden van de gemeente of een groot 
  bord aan het museum,...

 -  Educatief programma voor scholen : maak één of meer invulbladen
  voor de leerlingen van scholen (hou rekening met de leeftijd), waarbij 
  de leerlingen de correcte van 3 mogelijkheden moeten aankruisen, in 
  het museum op zoek moeten gaan naar afgebeelde voorwerpen,...

	 -	 Visie/missie	:	waar	wil	het	museum	binnen	5	of	10	jaar	staan,	welke	
	 	 correcties	kenmerkend	voor	de	gemeente/streek	worden	verder	
  uitgebouwd; (zie handleiding voor beleidsplan)
  overeenkomst met andere musea waarin staat welke voorwerpen die 
  niet passen in uw verhaal aan hen worden geschonken en omgekeerd. 
  Dergelijk beleid bevordert de samenwerking en komt alle musea ten 
  goede.

 - Beleidsplan : een handleiding tot opstellen van een beleidsplan wordt 
  ter beschikking gesteld op webstek Gouw.

Kandidaturen kunnen gericht worden tot Jozef Verckens, voorzitter Werkgroep 
Musea,	Van	de	Wervelaan	92/2,	2970	Schilde,	jozef.verckens@ping.be
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6) Verplichte en aanvullende criteria voor heemmusea

Het museum behandelt de bewoners en hun streek x
Actief museum, met wisselende tentoonstelling x
Medewerking in Erfgoeddag  3 Min. 2 keer in de laatste 3 jaar
Didactisch verantwoord  5
Programma voor publiekswerving en -werking beschikbaar  5
Folder/Publicatie	van	het	museum	 X
Educatief programma voor de scholen x
Verzameling	is	geïnventariseerd	/	of	men	is	er	mee	bezig	 X
Visie	/	missie	en	bijhorend	beleidsplan	is	aanwezig	 X
Procedures voor afstotings- en uitwisselingsbeleid zijn aanwezig  3
Minimale	openingstijd	van	1	dag/maand	of	100	uur/jaar	 X	 	 Inclusief	de	geleide	bezoeken
Medewerking aan Open Monumentendag  1 Min. 2 keer in de laatste 3 jaar
Medewerking aan Erfgoeddag x
Medewerking aan Heemkundedag x

O
pt

io
ne

el

Ve
rp

lic
ht

Opmerkingen

6.2) Volgende heemmusea en alle documentatiecentra komen in aanmerking voor de 
 kentekentoelage in 2013, mits voorleggen van dossier, of, aanmoedigingstoelage 
 bij aanvraag.

Avra
Awena
Balen
Berchem
Bonheiden - ‘t Ordinaaltje
Brasschaat
Brecht
Duffel
Essen
Kasterlee
Klein-Brabant
Kontich
Laakdal
Mol
Pulderbos
Rijkevorsel
Sint-Katelijne-Waver
Willebroek - Sashuis
Wilrijk
Wommelgem
Zoerselbos
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7) Overzicht toegekende kentekens met looptijd.

heemmuseum locatie 2010-2012 2011-2013 2012-2014
Den Aker Lint   x
De Pastorij Edegem   x
Tempelhof Beerse   x
Turnium Deurne   x
Poldermuseum Lillo   x
De Drie Rozen ‘s-Gravenwezel   x
Gevangenismuseum Merksplas   x
Sigarenmuseum Arendonk   x
Die	Swaene	 Heist	o/d	Berg	 	 	 x
Het Molenijzer Putte   x
Molenmuseum Sint-Amands   x
Het Heemhuisje Zoersel   x
‘t Smiske Rijmenam x
Ansfried Oevel Westerloo x
Poppelius Poppel x
Heymissen Hemiksem x
Hofke van Roosendael Merksem  x
Hobuechen Hoboken  x
Bijsterveld Schelle  x
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2.2. Toekenning kenteken documentatiecentra

 1) Verplichte en aanvullende criteria
 2) Planning : zie heemmusea
 3) Procedure : zie heemmusea
 4) Toegekende kentekens looptijd 2012-2013-2014

1) Verplichte en aanvullende criteria voor documentatiecentra

Er	is	een	collectie/archief	 x
Registratie van de verzameling x
Inventarisatie x
Werken enkel met vrijwilligers x
   Opening op afspraak wordt niet   
   meegerekend, afspraken tellen  
minimaal 100u geopend x   mee à rato van 1u per afspraak.
Verduidelijkende documentatie centrum folder x
Webstek voor ontsluiting archief x 5
Registratie van krantenartikels  2
Medewerking aan heemkundezondagen  3 Ontsluiting archief ovv tentoonstelling
Film/beeldbank	 	 2
Actief bezig met orale geschiedenis  3
Overzicht	aanvragen/antwoorden	per	mail	 	 3	 minimaal	20
Presentatie	gouwtijdschrift/gouwtijdingen	en	 	 3	 op	een	goed	zichtbare	plaats	in	het
eigen publicatie   centrum

O
pt
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Ve
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lic
ht

Opmerkingen
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2) Toegekende kentekens lopend 2012-2013-2014.

  plaats 
1 Docu Borsbeek Borsbeek
2 Geschiedkundige Studiegroep Ten Boome Boom
3 HK Kasterlee Lichtaart Kasterlee
4 Docu centrum De Vlierbes Beerse
5 De Linde Olen
6 Edward Smits Wommelgem
7 Regionaal Documentatiecentrum Edegem Edegem
8 Kon. Heemkring Kontich Kontich 
9 Scilla Schilde
10 Hogescote Kapellen
11 Meerhouts Patrimonium Meerhout
12 Turnium Deurne
13 Zoersel Zoersel
14 Vaertlink Willebroek
15 Documentatie centrum Aartselaar Aartselaar
16 Molenmuseum Sint-Amands
17 Corsendonka Oud-Turnhout
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3. Boek WO I

Elke heemkring wordt opgeroepen een artikel te schrijven :
WO I en het dagelijkse leven tijdens de oorlog.

Actieveld voor de samenwerking Oud-Hertogdom-Brabant 
 Eerste Wereldoorlog.
 Nederland was neutraal maar ving massa’s Belgische vluchtelingen op.
 België werd door Duitsland bezet met uitzondering van het gebied achter de 
 zogenaamde Dodendraad, zoals Baarle Hertog en achter de IJzer.
 Een idee dat algemeen bijval vond is het maken van een boek met korte
 verhalen (met veel beeld) uit de heemkundekringen uit de die Brabantse 
 provincies over de Eerste Wereldoorlog. Die verhalen van zoveel mogelijk 
 kringen zouden dan een goed beeld kunnen geven wat de grote geschiedenis 
 heeft betekent voor de gewone man en vrouw in zijn of haar dorp of stad.

 Drie thema’s komen aan bod: 
 1. Het verhaal van de elektrische dodendraad, aangelegd door de Duitsers.
   Dit verhaal heeft vooral betrekking op de grensgemeenten.
 2. De vluchtelingen uit België in Nederland met de vluchtelingenkampen en
   de opvang in steden en gemeenten.
 3. Het lokale leven van alle dag in oorlogsomstandigheden. Een reeks 
   woorden kunnen daarbij inspirerend zijn. Zie bijgaande woordenlijst.*
 
 De bedoeling is het maken van een afwisselend en toegankelijk boek; 
 het echte leven zoals het was in onze drie provincies in de Eerste Wereldoorlog. 
 Dit boek zal ook als basis gaan dienen voor onderwijsprojecten 
 (laatste jaar basisonderwijs), twee laatste jaren secundair onderwijs).

 Inlevering van de titels of items tegen 11 november 2012.
 Inlevering van de artikels digitaal en van de illustraties elk afzonderlijk 
 tegen 1 februari 2013.
 Zowel de titels als de artikels worden afgeleverd bij:
	 •	 Noord-Brabant	:		 bij	redactielid	Theo	Cuijpers	
      (theocuijpers@erfgoedbrabant.nl)
	 •	Antwerpen	:	 bij	redactielid	René	Beyst
	 •	Vlaams-Brabant	en	het	Brussels	Hoofdstelijk	Gewest	:
      bij redactielid Dr. Henri Vannoppen
 
 Het redactiecomité.
 e-postadressen van het redactieteam : TheoCuijpers@erfgoedbrabant.nl
 henri.vannoppen@telenet.be         rene.beyst@scarlet.be
tussenpersoon voor de provincie Antwerpen :
René	Beyst,	Kapellestraat	119	B1,	2630	Aartselaar	-	tel.	:	03/887	71	06
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 Ter inspiratie  
1.   * Bijgaande woordenlijst.
 
- DEMOGRAFIE : Spaanse griep, bevolkingscijfers in W.O.I, echtscheidingen in W.O.I.
- SOCIAAL-ECONOMISCH LEVEN : windmolen as spionagepost, elektriciteit geleverd door 
maalderijen, gebrek aan petroleum, elektrificatie in W.O.I, fabrieken in W.O.I, Werklozenfonds, tewerkstelling in 
Duitsland, opeising koper, opeising wol, opeising notelaars (voor geweerkolven), Commision for Relief of 
Belgium, Hulp- en Voedingscomiteit, opeising aardappelen, Kartoffelzentrale, Volksoep, Schoolsoep, School-
maaltijden, Comiteit, De Melkdruppel, stapelhuis Comiteit, Spek- en Bonenmedaille, privé-slachten, vervoer per 
trein, vervoer per tram, mokkel, woekerprijzen, zeepbaronnen.
- POLITIEK EN ORDEHANDHAVING : geen gemeenteverkiezingen, Activisten, politieke veranderingen in de 
gemeente, stokagent of hulpagent (zonder wapens), Nachtwacht: burgers tussen 17 en 50jaar.
- LEVENSBESCHOUWINGEN EN CULTUUR : oorlogsverslap pastoor, kerkelijkheid in de oorlog, schoolfoto’s met 
Amerikaanse vlaggen, schoolfoto’s met Belgisch vorstenpaar, de Koning- Ridder (Albert I), 
de Koningin-Verpleegster (Koningin Elisabeth), bibliotheken, lectuur, nieuwsvergaring.
- DE DUITSE INVAL IN 1914 : Franctireuskrieg, niet-actieve burgerwacht, plunderingen, brandstichtingen, de 
uitvallen van Antwerpen, de Duitse aanwezigheid in de gemeente, bezetting kloosters, bezetting kastelen, 
bezetting villa’s, Front- of spergebied, Etappegebied of  Gouvernementsgebied, bezet België, grenswachter, 
gijzelaars (Bannelingen van Soltau), Noodgeld van gemeenten, schadedossiers, schadecommissie.
- DE DUITSE BEZETTING 1914-1918 : oorlogsvrijwilligerloting, lotelingen met verkoop en vrijkoop, soldaten uit 
de reeks één zoon per gezin, soldaten uit de reeks iedereen soldaat, Meldeambt, elektrische draad op de grens, 
fotografie in de oorlog, duivenregistratie, verbod van duivensport, Ausweis of identiteitskaart, Passierschein 
van arrondissement naar arrondissement, bals in de oorlog, rink-kingspelen: schaatsen op een dansvloer in 
een danszaal, fanfares in de oorlog, koperen muziekinstrumenten, rol dooibarelen, charivari in dorpen, Duitse 
Sovjets of Soldatenraden, verloop Duitse aftocht, repressie tegen Duitsgezinden (collaboratie), repressie tegen 
Activisten.
- VERZET OF WEERSTAND : Brabançonne in de oorlog, Belgische driekleur in de oorlog, herderlijke brief 
‘ Vaderlandsliefde en Volharding’ Kerstmis 1914 (Kardinaal Mercier), ondergrondse spoorweg : jongeren naar 
het front smokkelen, Eisenbahnspionnage, verzetsbladen.
- COLLABORATIE : von Bissinguniversiteit Gent (pro-Duits), Raad van Vlaanderen, Activistische gouwraad 
(provincieraad), zelfstandigheid van Vlaanderen (uitgeroepen), verkiezingen 2de Raad van Vlaanderen, 
activistische benoemingen in het onderwijs, activistische benoemingen in de administratie.
- VLUCHTEN : vlucht naar Nederland, vlucht naar Engeland, vlucht naar Frankrijk, interneringskampen (Uden, 
Hontenisse), culinaire invloeden (patat in Nederland), gemengde huwelijken.
- HET FRONT : Frontbeweging, frontbladen, ‘Le Mot du Soldat’: doorsmokkelen van brieven naar de IJzer, 
aalmoezeniers aan de IJzer, ambulanciers aan de IJzer, deserteurs aan de IJzer, oorlogsmoeheid, drugs voor de 
veldslag (bier, wijn jenever, drugs), sfeer aan het front, kerstbestand aan de IJzer 1914 en 1915, bordelen aan het 
front, Lourdesbedevaarten voor frontsoldaten, fronttoneel, obussen versieren, de vlier bespelen, 
frontbibliotheken.
- KRIJGSGEVANGENSCHAP : krijgsgevangenen, versieren van gamellen, krijgsgevangenentoneel, 
ontsnapping krijgsgevangenen.
- DE HERINNERING : oorlogsmonumenten, oud-strijders verenigingen, N.S.B. (pro-Belgische strijdersbond), 
V.O.S. (Vlaamsgezinde strijdersbond), Oudsoldaten, Groot-Nederland of Dietsland, ‘La Grande Belgique’.

2.  Gouwtijdschrift 1)2012
•	“Groote	Ooorlog	1914*1918	:	Vanuit	het	Heemkunde	Venster”	:	blz.1
•	Heemkunde	:	Venster	op	de	feiten	-	de	Groote	Oorlog	1914-1918	-	blz.	3-17
- Publicatie van Heemkringen vermeld in HKGA lééft - juli 2012  
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4. Kwartierbijeenkomsten 2012
Globaal verslag van de vier kwartiervergaderingen in oktober 2012 

 
 

René Beyst 
 
 

 
Aanwezigen in totaal: 80 personen - Verontschuldigden in totaal: 14 personen. 
Gastkringen: Heist-op-den-Berg (Kon. H.K. Die Swane), ‘s-Gravenwezel (H.K. De Drie 
Rozen), Rijkevorsel (H.K. Rijkevorsel) en Hemiksem (H.K. Heymissen).  

 
 
René Beyst, coördinator voor de kwartierwerking, opende telkens de vergadering, heette 
de talrijk opgekomen aanwezigen welkom en bedankte de gastvrije heemkringen voor 
de vriendelijke ontvangst en opvang.  
 
Evaluatie werking Heemkunde Gouw Antwerpen. 
Als eerste punt op de agenda werd de werking van de Gouw geëvalueerd. In het 
voorbije jaar waren er geen klachten, maar de veelheid aan vragen om medewerking 
(van buitenuit: erfgoedcel, EGD, OMD, andere…), blijft voor diverse kringen een heet 
hangijzer wegens gebrek aan voldoende medewerkers.  
 
Evaluatie Heemkundezondagen 2012. 
Het Gouwbestuur plaatste dit jaar zelf een paar vraagtekens bij zekere vaststellingen. 
Openingsuren bleken niet correct gerespecteerd of foutief gecommuniceerd, de 
verspreiding van affiches kan optimaler en ook betere afspraken inzake de variabiliteit 
bij de uitwerking van het thema door de kringen zouden voor een passender globaal 
geheel in de regio’s kunnen zorgen. Dit kwam een beetje pijnlijk over naar de ijverige 
kringen toe, die wel hun best deden en zich daarom afvragen “wanneer die andere 
kringen eens mee op de kar springen?”. Rijkevorsel merkte op dat de uitbouw van een 
thematentoonstelling in een kelderruimte een moeilijke opdracht is. Baarle-Hertog 
pleitte voor meer affiches en Beerse had er begrip voor dat telkens gekozen werd voor 
een illustratieve ‘barokke’ affiche, maar daardoor wordt de basisinformatie (Wat. Waar. 
Wanneer) minder opv allend. Verder in dit verslag leest u hoe de Gouw volgend jaar zal 
trachten om deze mankementen te verbeteren. 
 
Thema volgende heemkundedagen 2013: Volksvermaak.  
De vergadering was zonder discussie akkoord om in 2013 opnieuw de eerste drie 
zondagen van juni te kiezen als data; te weten 2, 9 en 16 juni. Gouw-Vz. Karel stelde op 
de gekende motiverende wijze het nieuwe thema voor: “Volksvermaak, een verhaal van 
verandering en ontwikkeling”. Een thema met een zeer brede waaier aan mogelijkheden 
over de wijze van vermaak in de breedste zin van het woord: van breugheliaanse 
volksspelen (binnen en buiten), over kermissen, jaarfeesten tot hedendaagse digitale 
amusementspelletjes, waarbij de nadruk minder op competitie, maar vooral op plezant 
vermaak of tijdverdrijf ligt. Processies (en stoeten) laten we opzij liggen voor een 
andere keer.  
Enkele nieuwe criteria werden voorgelegd (en aanvaard) ter verbreding van het initiatief 
en ter verbetering van vorige mankementjes: 
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-voortaan kunnen – naast onze musea - ook documentatiecentra meedoen via een 
tentoonstelling (eventueel aangevuld met een vermakelijke activiteit). Een publicatie 
alleen straalt onvoldoende uit als deelname aan de heemkundezondagen.  
-variabiliteitscriterium: elk welbepaald thema-item mag slechts eenmalig uitgebouwd 
worden per twee aaneensluitende kwartieren (en kan dus maximaal 4 keer in de ganse 
provincie voorkomen).  
-een bruikleenbeleid wordt mogelijk gesteld: kringen kunnen voor hun tentoonstelling 
relicten vragen bij andere aangesloten heemmusea (met een groter aanbod). De Gouw 
kan eventueel optreden als tussenpersoon. De vragende partij staat wel in voor transport 
en goed beheer van het geleende materiaal. De te verzekeren waarde blijft een moeilijk 
punt: het beperkt houden van uitleen in eenvoud en aantal is dan ook logisch. Op de 
webstek van de Gouw is een bruikleendocument beschikbaar.  
De aanwezigen kregen een uitgebreide, stimulerende leidraad mee van 60 blz. met 
illustraties. Afwezigen kunnen deze tekst raadplegen op de nieuwe webstek van de 
Gouw. Weinig kringen bleken geïnteresseerd in openingsuren in de voormiddag. De 
Gouw prefereert nieuwe openingskeuzes van 12 tot 18 u., of van 13 tot 19 u. om de 
regionale bezoekmogelijkheid breed te houden, maar de deelnemers mogen vrij hun – te 
respecteren! - uurrooster bepalen. Kwartiermeester Lia Somers bracht een handige 
suggestie aan: schrandere heemkringen kunnen aan de hand van volksvermaakrelicten 
twee thematische tentoonstellingen uitbouwen: eerst de ‘verstilde tijd’ tonen tijdens 
EGD (onder het thema ‘Stop de tijd’) en nadien meedoen met quasi dezelfde relicten en 
opstelling aan ‘Volksvermaak’ maar dan wel met het accent op ‘verandering en 
ontwikkeling’.  
Ook documentatiecentra (zonder veel heemkundig alaam) kunnen dit keer perfect een 
(documentaire of fotografische) tentoonstelling uitbouwen. Rene gaf als tip mee: een 
tentoonstelling van kermisaffiches uit de late 19e en vroeg 20e eeuw (voorradig in het 
hedendaags gemeentearchief) met ontwikkelingsanalyse van volksspelen, caféspelen 
en/of een verrassend uitdeinende herberginventaris.  
Het ontwerp van de affiches van de Gouw (op A3 formaat) zal ook digitaal verspreid 
worden, zodat kringen deze voor eigen promotie kunnen uitprinten als flyers.  
Uw bevestiging tot deelname aan de Heemkundezondagen in 2013 wordt - met opgave 
van openingsdagen en correcte uren, de keuze van een deelthema en/of de lokale 
titelkeuze - bij Karel verwacht vóór Kerstmis. En qua themakeuze: eerst is eerst! 
Volgende heemkringen schreven al in met een thema: 
H.K. Herselt: zelfgemaakt speelgoed uit grootmoeders tijd 
H.K. Molenijzer, Putte: herbergvermaak buitenshuis (met hoofdaccent: liggende wip) 
H.K. Heymissen, Hemiksem: boogschieten (Gilde St. Sebastiaan) 
H.K. Scella, Schelle: kaatsen.  
H.K  De Vlierbes,Beerse :Herbergspelen binnen. 
Samenwerking Noord en Zuid-Brabant 
Heemkunde Gouw Antwerpen zocht andere heemkundekoepels op om zich sterker als 
belangengroep voor heemkundigen te uiten en vormde samen met “Brabants Heem” 
(Noord-Brabant), Vlaams-Brabant en het Brussels Gewest een ‘Werkgroep Oud 
Hertogdom Brabant’. Een eerste samenwerkingsproject is de uitgave in 2014 van een 
boek met (lokale) heemkundige verhalen uit de Eerste Wereldoorlog, periode 1914-18. 
Brieven hierover werden verstuurd, meer informatie is te lezen op onze webstek of in 
vorige Gouwtijdingen. Artikels van ongeveer 3 blz. A4 (met illustratie[s]) worden bij 
rene.beyst@scarlet.be verwacht vóór 24 november, waarna een redactionele evaluatie 
volgt. Wsch. wordt de uitgave bekostigd via provinciale projectsubsidies (aanvraag nog 
in te dienen in 2013 en te laten goedkeuren). Nadien (periode 2015-2017) volgt daaruit 
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nog een educatief luik voor schoolgaande jongeren. Hoewel een overaanbod aan 
publicaties over W.O. I verwacht wordt, kan ons project uitmunten door zijn grote 
verscheidenheid in lokale en diepmenselijke subthema’s (zie stimulerende lijst met 
lemmata) en goed verkoopbaar zijn door zijn geografische uitgestrektheid en 
tezelfdertijd toch ook zijn ‘kerktorengevoel’.  
Reacties:  
-Sommige kringen plannen een (streek-)eigen uitgave in 2014 en vragen naar ons 
moment van publicatie; helaas wordt dit tijdstip vermoedelijk maar pas bekend begin 
2013. 
-Elders ontstond een interessante discussie: zijn we dan nog met heemkunde, met het 
lokale bezig? Ja, want lokale, heemkundige verhalen vormen de essentie in het boek. 
Geen oorlog- of frontnieuws, wel de lijdende/overlevende mens ‘bij ons’. Met dit 
project zijn we tevens op zoek naar ‘bondgenoten’, naar meer samenwerking als 
heemkundigen, naar netwerkuitbreiding en naar meer promotie voor de heemkunde. 
Hierdoor kunnen we de beïnvloeding vanuit de opgedrongen staatscultuur (o.m. via 
Faro, de erfgoedcellen en Heemkunde Vlaanderen) beter pareren. Om op die wijze onze 
eigenheid en onze ‘vrijwilligheid’ (versta: vrijheid) beter te beschermen. Steeds weer 
beroepen al die steunpunten zich in hoofdzaak op onze heemkundige verzamelingen, 
ijver en deskundigheid, waardoor onze vrijheid van handelen beknot wordt en onze 
eigenheid, d.i. het lokale beoefenen van ‘heemkunde’, overbelast wordt.  
 
Colloquium 24 november 2014 
Dit internationaal colloquium met een aantal uitgelezen professoren uit België en 
Nederland staat volledig in het teken van onze Brabantse eigenheid: Wat scheidt ons en 
wat bindt ons nog? Ook met inbreng vanuit de heemkringen van de drie Brabantse 
provincies. Ten zeerste aanbevolen! Van 14 tot 17 uur. Nadien receptie. Meer 
informatie in Gouwtijdingen van september en oktober, alsook op onze webstek. De 
eerste reservaties lopen momenteel al vlot binnen.  
 
Heemkunde Gouw Antwerpen wordt 50 in 2013 
In 2013 bestaat de Gouw 50 jaar, waardoor in eerste instantie de Gouwdag wat 
feestelijker zal georganiseerd worden als naar gewoonte. De vraag of we daarbij ook de 
eretitel van ‘Koninklijk’ dienen aan te vragen wordt aan de basis voorgelegd. In elk 
kwartier staat de meerderheid hier positief tegenover.  
 
Benaming bushalten van “De Lijn” 
De openbare vervoersmaatschappij “De Lijn” verandert stelselmatig de namen van de 
bushalten. Hierbij wordt voorbijgegaan aan oude toponiemen: grotendeels komen enkel 
nog namen van bestaande zijstraten in aanmerking als aanduiding van bushalten. Dit is 
een sterk te betreuren feit, maar logisch vanuit de doelgroep van lijnbusgebruikers. Als 
lokale ‘deskundigen’ kunnen we enerzijds ‘De Lijn’ adviseren voor het blijven benutten 
van ‘nog bekende’ toponiemen, of anderzijds kunnen we de gemeente sensibiliseren 
voor het benutten van betekenisvolle oude toponiemen in (nieuwe) straatnamen. Het 
wijzigen van bestaande straatnamen is administratief veel te complex.  
 
Voorzitterswissel 
Onze voorzitter, Karel Van den Bossche, acht de tijd rijp om zijn plaats af te staan aan 
een jonger element met frisse ideeën. Hij neemt op 31 december ontslag uit het bestuur, 
maar wil wel de taken m.b.t. de communicatie tussen Gouwbestuur en kringen blijven 



volbrengen. Ondertussen werd binnen de raad van bestuur Ludo Helsen bereid 
gevonden om de taak van voorzitter over te nemen vanaf 1 januari 2013.  
Op de laatste kwartiervergadering te Hemiksem huldigde René als kwartiermeester in 
‘zijn’ kwartier (Antwerpen-Zuid) onze voorzitter omwille van zijn stimulerend 
charisma, zijn ongelooflijke werkkracht en zijn onschatbare motivatiedrift. Karel 
bedankte en sprak warm over de voorbije jaren en hoopte op een glorieuze toekomst 
voor de Gouw,die hij citeerde als: “een schakel tussen vroeger en nu, die meewerkt aan 
de opbouw van onze volksgemeenschap”. Een stevig applaus sloot deze korte hulde af.  
 
Varia (enkel deze van algemeen belang worden in dit globaal verslag opgenomen) 
-Er wordt binnen het Gouwbestuur getracht om de communicatiekanalen zo accuraat 
mogelijk te houden. Dit is evenwel een tweerichtingsverkeer; m.a.w. ook noodwendig 
van de kringen uit naar de Gouw toe. Gevraagd wordt aan alle kringen om na te gaan of 
de kringgegevens (goed of niet) vermeld staan op de nieuwe webstek van de Gouw. 
Indien dit niet het geval is vul dan hiervoor het nodige formulier in en stuur het aan 
info@molenmuseum.be  
-Een vraag i.v.m. de wet op de privacy lokte discussie en meningsverschillen uit. Toch 
dient voorzichtigheid in acht genomen bij het melden van gerechtelijke veroordelingen 
jonger dan 100 jaar: vermijdt voor de zekerheid dan publicatie van de volledige naam in 
artikels.  
-In Rijkevorsel achtte men het nuttig om van de gelegenheid gebruik te maken om de 
aanwezige kringen te laten vertellen waarmee ze momenteel juist bezig zijn, wat in een 
kort gehouden rondvraag gebeurde. René merkte op dat alle kringen hun actueel nieuws 
steeds kunnen laten kennen aan Karel voor opname in de maandelijkse digitale 
Gouwtijdingen.  
-In Hemiksem kwam Jonas Raats, dienst erfgoed provinciebestuur, een toelichting 
geven over de provincie als ondersteunende overheid en aanspreekpunt. Ook lichtte hij 
de promotiekanalen of eventuele aparte subsidiemogelijkheden kort toe.  
 
Nawoordje 
De kwartiervergaderingen kennen jaar na jaar een stijgende belangstelling. Klassiek 
blijft een ietwat ondermaatse opkomst in de kwartieren Noorderkempen en 
Oosterkempen, waar nog steeds geen kwartiermeesters te vinden zijn als tussenpersoon 
tussen Gouw en heemkringen en waar de invloed van de erfgoedcellen sterker weegt op 
de heemkringen dan deze van de Gouw.  
Mooi is de ervaring van heemkundige kameraadschappelijkheid, waarbij we herhaald 
mochten horen dat het aangename, constructieve vergaderingen waren. Deugddoende 
waardering en wederzijdse, heemkundige vriendschap is het goede cement dat de 
kringen in Heemkunde Gouw Antwerpen jaar na jaar hechter verbindt.  
 
 

Rene Beyst 
verantwoordelijke kwartierwerking 

25 oktober 2012 
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5. Heemkundezondagen 2013

Op de Kwartierbijeenkomsten werd besloten :

1. Thema : Volksvermaak
2. Data : 2 - 9 - 16 juni 2013

Een leidraad bij voorstelling van het thema werd ter beschikking gesteld 
tijdens de Kwartierbijeenkomsten.
Deze leidraad is raadpleegbaar op de webstek van de Gouw.
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6. Heemkunde Gouw Antwerpen lééft

6.1. HK Amalia van Solms - Baarle-Hertog
6.2. HK Zoersel
6.3. HK De Vlierbes - Beerse
6.4. HK De Zevenneten - Retie
6.5. HK Hobuechen 1135 - Hoboken
6.6. Themakring Molenmuseum Sint-Amands
6.7. HK Norbert De Vrijter - Lille
6.8. HK Corsendonca - Oud-Turnhout
6.9. HK Rijkevorsel
6.10. HK Erfgoed Balen - Balen
6.11. HK Olmen - Olmen
6.12. HK Het Molenijzer - Putte
6.13. Themakring ‘t Grafzerkje - Hoboken
6.14. HK Erf en Heem - Sint-Katelijne-Waver
In deel 2 :
6.15. HK Hoembeka - Hombeek
6.16. HK De Root - Reet
6.17. HK Marcblas - Merksplas
6.18. HK Scilla - Schilde
6.19. HK Het Bezemklokje - Turnhout
6.20. HK De Linde - Olen
6.21. HK Scella - Schilde
6.22. HK Wiekevorst ons Dorp - Wiekevorst
6.23. HK Turnium - Deurne
6.24. HK ‘Eugeen Goeyvaerts’ - Lint
6.25. HK Merksem - Merksem
6.26. HK De Drie Rozen - ‘s Gravenwezel
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6. Heemkunde Gouw Antwerpen lééft

6.1. HK Amalia van Solms - Baarle-Hertog

Datum Vanaf Tot Gebeurtenis Opmerking

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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Uitgebreide heruitgave 2012
Studium Generale vzw
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Jan Vleugels: “De rakkers der grenzen”. Eerste editie 1930, tweede editie 1978.
Nieuwe, uitgebreide heruitgave 2012 door Studium Generale vzw, Balen, in samenwerking 
met Heemkundekring Amalia Van Solms van Baarle-Hertog-Nassau. 176 pag., formaat A4, 
softcover, 85 foto’s en illustraties. Voorwoord door prof. dr. Alex Vanneste. Bewerker: Herman 
Janssen. Redacteur: Kamiel Mertens - ISBN: 978-90-76967-46-2.

Intekenen vóór 15 oktober 2012 door overschrijving van 15 € op bankrekening 
BE72.9730.6004.1216 – BIC ARSPBE22 - van Studium Generale vzw, Holven 11 te 2490 
Balen. Voor verzending per post binnen België of Nederland betaalt u 5 € extra. (Mededeling: 
“Rakkers” + uw naam en adres. + plaats van afhaling: Baarle-Hertog of Balen)

Vanaf 16 oktober betaalt u voor het boek 20 € (+ eventueel 5 € verzending).

Voorstelling van het boek op zondag 4 november 2012 om 11 uur in het Heemhuis van 
Baarle-Hertog (oud gemeentehuis, Kerkstraat 4, open elke woensdag 19.30 tot 21.30 en elke 
eerste zondag 10.30 tot 12.30. www.amaliavansolms.org )
De bestelde boeken kunnen daar dan ook afgehaald worden.

Afhaling van het boek is ook mogelijk bij Studium Generale vzw in Balen (zie hoger), alleen op 
afspraak, (tel 014-81.33.75, Kamiel Mertens) vanaf dinsdag 6 november 2012.
Naverkoop zolang de voorraad strekt op beide adressen.
Meer info over dit boek en de andere uitgaven van Studium Generale vzw op onze website: 
www.studiumgeneralevzw.be . Contact: info@studiumgeneralevzw.be .

Over het boek
Eén van de meest “verwaarloosde” onderwerpen uit de geschiedenis van de Eerste 
Wereldoorlog is zonder twijfel de “dodendraad”: de grensversperring onder hoogspanning die 
door de Duitsers in 1915 werd opgebouwd tussen België en Nederland om de in- en exfiltratie 
te verhinderen.

Dat de volksmond aan die versperring spontaan de naam “dodendraad” gaf, duidt aan hoe 
moordend die “grens” wel geweest is, niet alleen door de aanwezigheid van de Duitse 
grenswachters (die eerst schoten en dan vragen stelden), maar vooral door de elektrocutie die 
zo dikwijls voorviel. Er bestaan geen precieze statistieken over het aantal dodelijke slachtoffers, 
maar de schattingen lopen hoog op.

Die grensversperring was niet waterdicht, want rond de 30.000 mensen zijn toch naar 
Nederland ontsnapt. En heel wat smokkelaars en spionnen van beide zijden gingen meermaals 
clandestien over (of door, of onder) de draad. Dat gebeurde zowat over de ganse lengte van de 
dodendraad: van de Belgische kust tot aan het drielandenpunt. Ook in het noorden van de 
provincie Antwerpen waren veel grenspassages. De bijzondere status van Baarle-Hertog, als 
onbezet Belgisch gebied in Nederland, droeg daar zeker toe bij. Daar waren ook het bijzondere
draadloze zend-, ontvangst- en meetstation MN7 van de Belgische regering (in ballingschap in 
het Franse Le Havre) en het speciaal Belgisch postkantoor gevestigd.

Een bijzondere categorie van “grensgangers” waren de mensensmokkelaars of “passeurs”: die 
als “loods” dienden om veilig aan “de overkant” te geraken. Eén van de merkwaardigste
“beroepspasseurs” was Jan Vleugels. Hij bundelde in 1930 zijn verhaal onder de titel “De 
Rakkers der Grenzen”. Hij was vooral actief in het noorden van de provincie Antwerpen en zijn 
verhaal is bijgevolg voor ons, Kempenaars en Noord-Brabanders, zeer herkenbaar. 

Een ideaal geschenk voor de feesten van eindejaar!
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6.2. HK Zoersel

Wintersalon 2012, Hendrik 
Conscience   expo      dB

van 1 tot en met 30 december
zaterdag 13.30 tot 18 uur - zondag 11 tot 18 uur.

Hendrik Conscience werd 200 jaar geleden in Elsene
geboren. Men zegt van hem dat hij zijn volk leerde lezen. 
Bovendien vertoefde hij op verschillende plaatsen in Zoersel 
waaronder De Bijl. Het is dan ook logisch dat we Conscience tijdens 
dit jubileumjaar in De Bijl eren. Rik Poels, Hugo Vermant, 
Leo Laenen, Ria Van Uffel, Eddy Coeckelbergs, Lea De Vos, 
Mia Gijbels, Jean Coen, Gilberte Van Troyen (V), Suzanne 
Lauwereins, Georegette Truyens-Sanders, Annemie Roovers.

Ludo Helsen    Conscience   
lezing                  dB

vrijdag 14 december - 20 uur
€ 5 - reserveren niet nodig

Conscience kennen we als de man ‘die zijn volk leerde lezen’. 
Ludo Helsen, voormalig gedeputeerde voor cultuur van de 
provincie Antwerpen en eminent Consciencekenner, zal in deze 
afsluitende lezing van het Consciencejaar aantonen dat de schrijver 
echter de man was die zijn volk méér leerde dan lezen alleen.
Op anekdotische wijze vertelt Ludo Helsen hoe Conscience met 
zijn werk een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de 
volksverheffing en -educatie van de bevolking.



Activiteitenkalender
Heemkundige Kring De Vlierbes en Heemkundig Museum Tempelhof

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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6.3. HK De Vlierbes - Beerse

De Vlierbes jg. 33 nr. 130  www.devlierbes.be 2 

 
Sint-Hubertusviering: zondag 4 november 2012 
 
De jaarlijkse Sint-Hubertusviering heeft dit jaar plaats in de kerk van Sint-Lambertus op 
zondag 4 november 2012 om 9.30 uur. 
De plechtigheid wordt opgeluisterd door het koperensemble van de fanfare ‘Het Werk der 
Toekomst’. Na de viering zullen de ‘huibekens’ uitgedeeld worden. 
 
Jaarboek 2012 voor 860 intekenaars 
 
Tijdens het tentoonstellingsweekend van 13 en 14 oktober 2012 mogen de intekenaars hun 
jaarboek 2012 komen afhalen in Tempelhof. 
Ons 34e jaarboek omvat 268 bladzijden en is geïllustreerd met 254 foto’s. 
 
Leo Dignef  heeft het archief van turnkring Lentezon (1946-1968) en van turnkring Olympia 
(1968 tot heden) doorplozen. In de jaren 60 maakten zelfs twee turnsters van Lentezon, 
Annie Michielsen en Mart Loomans, deel uit van de nationale turnploeg! 
 
Herman Lauwers haalt herinneringen op aan apotheek ‘De Marentak’ aan de Bisschopslaan 
en de firma Lauwers nv in Beerse. 
 
Jan Oostvogels beschrijft Vlimmeren tijdens de meidagen in 1940. Minstens 46 jonge 
mannen trokken in de richting van de kust om niet in de handen van de Duitsers te vallen. 
Meerdere families vluchtten voor het oorlogsgeweld: de familie Driesen met 16 personen en 
met 17 kwamen ze terug. Ook de oorlogsslachtoffers, oud-strijders, krijgsgevangenen, 
weggevoerden, weerstanders en oorlogsvrijwilligers worden niet vergeten. 
 
Leo Dignef maakte een overzicht van het werk van architect René Van Steenbergen (1911-
1995), over wie wij vorig jaar een retrospectieve organiseerden. 
 
Leo Dignef laat u nog eens rondwandelen in het oude gasthuis aan de Gasthuisstraat in 
Beerse. Kleurenfoto’s van de plannen en van de glasramen in de kapel illustreren het artikel. 
 
Francine Meeusen en Jean Jans vertellen de geschiedenis van de turnkring ‘Blij Aktief’ in 
Vlimmeren van 1982 tot 1993. 
 
Marleen Smans beschrijft met talrijke foto’s de vredesstoet die na de Tweede Wereldoorlog in 
1945 in Vlimmeren uitging. 
 
Stephan Delaruelle en zijn medewerkers van AdAK (Archeologische dienst Antwerpse 
Kempen) beschrijven een reeks merkwaardige vondsten in 2008-2009 onder de titel 
‘Merovingische begraving in bronstijdgrafheuvels aan de Krommenhof in Beerse.’  
 
Ons Jaarboek 2012 is ook zonder intekening tegen € 17 (+ € 3 voor verzending buiten 
Beerse-Vlimmeren) te verkrijgen bij alle bestuursleden. Jaarboek 2010 was al na één maand  
uitverkocht. U bent pas zeker dat u het volgende boek in handen krijgt, als u intekent voor 
jaarboek 2013. Dat kunt u doen bij afhaling van uw jaarboek 2012 of door storting op 
rekening BE19 3200 3562 2312 van A. Prinsen, De Vlierbes, Vrijwilligersstraat 29, Beerse, 
met de mededeling “jaarboek 2013”. Voor buitenlandse stortingen moet u ook de BIC-code 
BBRUBEBB vermelden. 
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6.4. HK De Zevenneten - Retie
Op 13 december 2012 verschijnt ons nieuwste boek ‘Kerken is werken’.

De auteurs Paul A. Stappaerts en A. Paul Stappaerts kozen voor deze 
gebalde titel, en inderdaad, een levende kerk hoort bij de samenleving.
Eeuwenlang had de kerk te maken met armenzorg, ziekenzorg, onderwijs. 
Ze had een belangrijke sociale functie.

Inhoudelijk getuigt dit boek van jaren intens opzoekwerk in diverse archieven. De lezer zal 
meer dan eens verrast opkijken. 
Toch is het - hoewel vlot en meeslepend geschreven - geen boek om in één ruk uitgelezen 
te worden. Daarvoor is het te degelijke kost.

Een losse greep uit de inhoud Retie

- 1264 ontstaan van de Sint-Martinusparochie
- 1600 Sint-Martinus heeft negen altaren
- 1624 de kerkfabriek bezit 24 hamels, 33 ooien, 2 lammeren
- 1638 er sterven 219 Retienaren aan de pest
- een volle aflaat = 7 jaar minder vagevuur
- 1784 de armentafel weigert de armen van Werbeek
- Franse tijd: kerk gesloten, pastoor ondergedoken
- ‘koren palmen opdat het goed zal halmen’
- 1836 stichting geestelijk verbond tegen het vloeken
- in de rouwperiode een zestal weken geen radio
- 367 jaar verering O.-L.-Vrouw ter Sneeuw in Werbeek

Technische gegevens:
Omvang:	448	bladzijden,	geïllustreerd,	vierkleuren.
Afwerking: gebonden met stofwikkel.
Formaat: 24x30 cm.

Verschijnt op 13 december 2012

Prijs:
- in voorverkoop 35 euro.
- vanaf de verschijningsdatum: 40 euro. 
- Verzending is mogelijk mits 10 euro extra.

Voorintekening:
Door overschrijving van 35 euro per gewenst exemplaar op het rekeningnummer 
IBAN BE61 3631 0796 8417 van Retiese Heemkundige Kring ‘Zeven Neten’ vzw, Duinkerken 14, 
2470 Retie, met vermelding van het aantal exemplaren.
Voorintekenaars worden met hun naam vermeld in het boek.
De lijst der voorintekenars wordt afgesloten op 14 oktober 2012. 
Voor bestellingen kan je ons vinden op het secretariaat van de heemkring in de Oude Pastorie, 
Passtraat 14, Retie, elke vrijdag tussen 10 en 12 uur.

Of neem contact op met een van onze bestuursleden.
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6.5. HK Hobuechen 1135 - Hoboken

HEEMKUNDIGE KRING “HOBUECHEN 1135” VZW 
 
Tentoonstelling: 
 
“HET KIEL ONZE BUUR” 

 
Zeg nooit tegen een KIELENAAR dat hij Hobokenaar of Antwerpenaar is.  
Men begaat een doodzonde. 
“Die van ’t Kiel zijn van ’t Kiel en van nergens anders.” 
Het bewijs daarvan ligt in de vele oeroude documenten die het Kiel vernoemen als een 
zelfstandig gebied. 
Hoboken is een buur, een goede buur waarmee in harmonie geleefd wordt. 
Daar goede buren al eens iets voor elkander doen, richt de Hobokense Heemkundige kring 
“Hobuechen 1135”, een tentoonstelling in over dat Kiel van in de beginjaren van de 20ste 
eeuw.  
Deze foto’s, documenten en oude kaarten tentoonstelling is te bezichtigen van 14 oktober 
2012 tot en met 20 januari 2013, elke zondag van 14 tot 16 uur in de lokalen van de 
Heemkundige Kring “Hobuechen 1135” Kasteel Broydenborg, Broydenborglaan 2 te 2660 
Hoboken. 
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6.6.  Molenmuseum - Sint-Amands

Kerkstraat	3	•	2890	Sint-Amands	a/d	Schelde
Inlichtingen : Dr. Karel Van den Bossche • 052/33 22 58

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 de tentoonstelling loopt nog tot 16 december
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6.7.  HK Norbert De Vrijter - Lille

OVERZICHT JAARPROGRAMMA 2012

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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6.8.  HK Corsendonca - Oud-Turnhout

Actueel

In het kader van Turnhout, Cultuurstad 2012 plant het Kunst- en erfgoedcentrum Hofke van 
Chantraine samen met enkele partners een grote overzichtstentoonstelling van het werk 
van de Lieremanschilders in het Hofke en het Bezoekerscentrum Landschap De Liereman.
Wij denken aan kunstenaars als Eugeen Surinx (1850 -1936), Albert Sohie (1873 – 1927), Jef 
Claesen (1878 – 1965), Theo (1901 – 1993) en Joz. Op de Beeck (1904 – 1966), 
Jos Stokbroeckx (1898 – 1968, Eugeen Machielsen (1906 – 1973), . om maar enkele van de 
bekendste namen te noemen.
.
De tentoonstelling vindt plaats van 30 november tot en met 6 januari 2013 in het Hofke van 
Chantraine.
Mocht u de gelukkige bezitter zijn van een kunstwerk van de Lieremanschilders (schilderij, 
tekening, ets,.) of van andere kunstenaars die in Oud-Turnhout schilderden of u hebt foto’s 
omtrent het werk of de persoon van de schilders, dan zouden we het bijzonder op prijs stel-
len als u dit wou melden in het Hofke.
(Hofke van Chantraine, Kerkstraat 46, 2360 Oud-Turnhout.
Tel.	014	47	94	94	/	Fax	014	65	25	18	/	E-mail:	info@hofkevanchantraine.be)
.
Het is immers de bedoeling om zoveel mogelijk werken van de genoemde schilders bij 
elkaar te brengen. Maar dat kan enkel als we voldoende ‘eigenaars’ hebben die hun 
kunstwerk in bruikleen willen afstaan voor de periode van de tentoonstelling.
Het spreekt vanzelf dat we uw werk met de grootste zorg zullen behandelen.
.
De tentoonstelling biedt u de kans om uw kunstwerk in een ruimere context gesitueerd te 
zien en de naambekendheid die daaruit voortvloeit, vergroot allicht ook de waarde van het 
werk. Bovendien worden alle getoonde werken gepubliceerd in een overzichtscatalogus, 
die we u als dank voor uw medewerking graag aanbieden.
Omdat we houden van kunst, maar ook omdat we fier zijn op onze Liereman, durven we 
rekenen op uw medewerking.

.
Alvast heel erg bedankt.
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6.9.  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 
 
   Er bestaat een “Collectie” en een “nieuw Archief” :         Betreffende: 
  
 -Oorlog, Ambachten, Landbouw, Gemeenten, Geestelijken, Muziek, Verenigingen, 
Onderwijs, Toerisme, Molens, Milieu, Literatuur, Folklore, Verkiezingen, Gebouwen, 
Bouwbedrijf V. Roey, O.C.M.W, Middenstand, Kunst, Sport, Kempen, Gehuchten, Feesten, 
Kerk-kapellekens, Nijverheid, Families, Krantenknipsels, Devotie, Zeden-gebruiken, 
Nutsvoorziening, Veiligheid. 
 
 -Verschillende Familiegeschiedenis 
 -Kerk -  Bevolkingsregisters    D. H. O.    1600-1945 
 -Oud archief – Schepenbrieven 

Alles is digitaal bewerk en opgeslagen: 
 
 
Geïnteresseerd?? Onze medewerkers staan steeds ter uwe beschikking 
 

Het Bestuur                                                               



AKTIVITEITENKALENDER

Cursus initiatie genealogie

Voor wie ? Voor iedereen die belangstelling heeft

Wanneer ?	 Donderdagen	(18/10	-	25/10)	-	08/11	-	15/11	-	22/11	
 Telkens van 19.00 - 21u30 omvat 2uur les + pauze

Waar ? In de Swanekelder, onder het heemmuseum,
 Kerkplein 24, 2220 Heist-op-den-Berg

Prijs ? Voor de vijf lesavonden, gedrukte cursus inbegrepen :
 30 Euro
 Te storten op rekening : BE13.4161.0959.5139
 van de Koninklijke Heemkring Die Swane

 Tweede lid uit het zelfde gezin die mee cursus volgt,
 betaalt slechts 20 Euro.

 Door storting van de deelnameprijs ben je meteen 
 ingeschreven.

Voor meer inlichtingen - e-mail :
jeanvanrompaey@hotmail.com 
Tel.	018-5/24	02	65
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6.10.  HK Erfgoed Balen - Balen



NOVEMBER

Maandag 5 november: Voordracht: ‘Hanenkappen & Vastenavond’

Spreker: François Jennen, Olmense Vereniging voor Heemkunde en Geschiedenis
Locatie: Oud Gemeentehuis, 19u30 

Hanenkappen is in de deelgemeente Olmen erg populair als hoogtepunt van het jaarlijkse 
vastenavond.  Maar hoe vierde men vroeger vastenavond, en vanwaar komt die traditie?
Is het hanekappen een overblijfsel van oeroude Keltische of Germaanse rituelen of is het 
louter een spel of vermaak? Deze spreekbeurt probeert één en ander duidelijker te maken.

Donderdag 15 november: Paleografie

De paleografieavonden gaan telkens door op de 3de donderdag van de maand in het 
Oud Gemeentehuis van 19u30 tot 21u30.

DECEMBER

Zaterdag 15 december: Eindejaarswandeling

met	nadien	‘Frikandellen	met	Krieken’	(incl	koffie/thee)
Vertrek wandeling: Oud Gemeentehuis om 16u00
Afstand: maximum 6 km - geschikt voor elke wandelaar
Deelname: 5€ per persoon 

Donderdag 20 december: Paleografie

De paleografieavonden gaan telkens door op de 3de donderdag van de maand in het 
Oud Gemeentehuis van 19u30 tot 21u30.
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6.11.  HK Olmen - Olmen

Documentatiecentrum
Schoolmeestershuis (ingang aan achterzijde)
Schoolstraat, 9
2491- Olmen
 

Geachte,
 
Graag laten we u een aantal lezingen van de  Olmense vereniging voor heemkunde en 
geschiedenis  voor het najaar kennen. 
De lezingen worden gegeven in het Schoolmeestershuis in de Schoolstraat in Olmen.  
 
  
12 november. 
Lezing over de de verering van de heilige Odrada in Balen.
Jaak Jansen geeft een overzicht van de legende, de relikwieën en de verering van deze 
plaatselijke heilige.
Schoolmeestershuis, Schoolstraat Olmen, 20-22 uur.

 
10 december. 
Lezing. Op vreemde bodem. 
Lezing door G. Claes over Olmense soldaten die tijdens de eerste Wereldoorlog op 
buitenlandse bodem verbleven. Enkele soldaten verbleven in het buitenland omwille van 
opleiding, gezondheid of omwille van opgelegde tuchtmaatregelen.
Schoolmeestershuis, Schoolstraat Olmen, 20-22 uur
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6.12.  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 

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 

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 

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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6.13.  Themakring ‘t Grafzekje - Hoboken

03 november 2012   Schoonselhof

Op zaterdag 3 november 2012 bezoek aan het Schoonselhof, 13.15 uur aan de 
Krijgsbaan te Hoboken. Thematische rondleiding omkaderd met gedichten voorge-
dragen door leerlingen uit de afdeling Woord-Drama van de Academie voor Muziek en 
Woord van Hoboken. 
Duur: 2 uur.  Prijs: € 7 per persoon, leden vzw Grafzerkje: € 5.

Op voorhand aanmelden is noodzakelijk:
Jacques	Buermans	-	03/829	16	03.

E-mail: jacques.buermans@scarlet.be
www.schoonselhof.be	/	grafzerkje	vzw	

Agenda
Leden van vzw Grafzerkje en gelijkgestemde zielen krijgen hier de kans om funeraire 
activiteiten die zij organiseren en waar de mogelijkheid bestaat voor onze leden om er aan 
deel te nemen via deze rubriek kenbaar te maken.

Vosselaar
Wat – wanneer – waar
Vosselaar 24 november 2012 om 10u30
Afspraak ten huize van Jef van Leeuw Breemsedijk 107, die ons een demonstratie gaat 
geven van hoe beelden, wapenschilden en teksten gebeiteld worden
Hoe geraak je er: met de trein rechtstreeks want alle sporen leiden naar Vosselaar of met de 
trein tot Turnhout en dan de bus op
Voor wie er maar niet genoeg van krijgt: de fanaten onder ons gaan zeker het plaatselijk 
kerkhof op
Het gastronomisch, buikstrelende Zerkje: wat de pot schaft
Het plassende en pollen wassende Zerkje: er zijn toiletten, zeker weten
          Ann Hernalsteen
Rondleidingen

 •	24	november	2012
				 •	12	januari	2013
					 •	23	maart	2013
					 •	25	mei	2013
					 •	27	juli	2013
					 •	28	september	2013
  			 •	23	november	2013
					 •	18	januari	2014
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6.14.  HK Erf en Heem - Sint-Katelijne-Waver

TENTOONSTELLING: UIT HET GEMEENTELIjK 
DOCUMENTATIECENTRUM MARCEL DILLEN

‘t Grom, site Midzeelhoeve, Midzelen 25A-27, 

2860 Sint-Katelijne-Waver | zondag | elke zondag van 

02.09.2012 tot en met zondag 06.01.2013 met 

uitzondering van feestdagen | van 14.00 uur tot 

18.00 uur | 

Deelnameprijs: gratis

Meer	info	bij:	Willy	Van	Hoof	|	A	Brouwerijstraat	2/6,	2860	Sint-Katelijne-Waver	|

T 015 31 10 84 | E vanhoof.willy@telenet.be


