
aangesloten bij 

JUNI 2013

Ve
ra

nt
w

oo
rd

el
ijk

e 
ui

tg
ev

er
 : 

Ka
re

l V
an

 d
en

 B
os

sc
he

 • 
La

re
nd

ri
es

 5
1 

• 2
89

0 
Si

nt
-A

m
an

ds
 • 

in
fo

@
m

ol
en

m
us

eu
m

.b
e

INhoUd

1. Heemkunde Gouw Antwerpen lééft
2. HKGA Mededelingen
3.  Nieuw e-postadres HKGA
4. Voor wie het aanbelangt
5. Weetje

1



2

1. Heemkunde Gouw Antwerpen lééft
1.1. HK Amalia van Solms - Baarle-Hertog
1.2. HK Antwerpse Polder - Lillo
1.3. HK Hobuechen 1135 - Hoboken
1.4. Themakring Molenmuseum Sint-Amands
1.5. HK De Drie Rozen - ‘s Gravenwezel
1.6. HK Breesgata - Brasschaat
1.7. HK De Root - Reet
1.8. HK Marcblas - Merksplas
1.9. Themakring Grafzerkje - Hoboken
1.10. HK Turninum - Deurne
1.11. HK ‘Eugeen Goeyvaerts’ - Lint
1.12.  HK Rumesta - Rumst
1.13. HK Die Swane - Heist-op-den-Berg
1.14. HK Erf en Heem - Sint-Katelijne-Waver
1.15.  HK Taxandria - Turnhout
1.16. HK De Linde - Olen
1.17. HK Hoefijzer - Rijmenam
1.18.  HK Scella - Schelle
1.19. Vrienden Zoerselbos
1.20. HK Adriaen Ghys - Vosselaar
1.21. HK Rijkevorsel
1.22. HK Scilla - Schilde
1.23. HK Zevenneten - Retie
1.24. HK Molenijzer - Putte
1.25. HK De Brakken - Oelegem
1.26. HK Merksem 
1.27. HK Malle
1.28. Laakdalse werkgroep voor Geschiedenis en Heemkunde 
1.29. Geschiedkundig Genootschap - Geel
1.30. HK Essen
1.31. HK Gitschotelbuurtschap - Borgerhout
1.32. HK De Vlierbes - Beerst
1.33. HK Erfgoed Balen
1.34. Heemkundezondagen : verder lopende tentoonstellingen.
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1. Heemkunde Gouw Antwerpen lééft

1.1. HK Amalia van Solms - Baarle-Hertog

Datum Vanaf Tot Gebeurtenis Opmerking

   2013

  

07-jul-2013 10:30:00 12:30:00 Open huis in het Heemhuis. 

09-jul-2013 19:30:00 21:30:00 Bestuursvergadering Heemkundekring Amalia van Solms. In het Heemhuis.

12-jul-2013 12:00:00 20:00:00 Lokale Heemdag. Start met lunch in de Aula van het 
                                                                               Cultureel Centrum Baarle. Nadere gegevens volgen later.

20-jul-2013 00:00:00 00:00:00 Bezoek aan de Edelhertenboerderij “de Zonhoeve” in Tilburg. Nadere gegevens worden later 
    bekend gemaakt.

25-jul-2013 19:00:00 21:30:00 Avondwandeling. Vertrek aan het Heemhuis. 
                                                                                                        Deelname gratis. Opgave vooraf niet nodig.

04-aug-2013 10:30:00 12:30:00 Open huis in het Heemhuis.  

04-aug-2013 13:30:00 16:00:00 Bezoek aan de tuin van Janus Olislaegers. Bloeiende daglelies. 
                                                                                             Verdere gegevens worden later bekend gemaakt.

08-aug-2013 00:00:00 00:00:00 Brabantse heemdagen in Breda. 

09-aug-2013 00:00:00 00:00:00 Brabantse Heemdagen in Breda. 

13-aug-2013 19:30:00 21:30:00 Bestuursvergadering Heemkundekring Amalia van Solms. In het Heemhuis.

20-aug-2013 17:30:00 21:00:00 Bernardusvoetbedevaart naar Ulicoten. Vertrek vanaf het Heemhuis.  
                                                                                                        Deelname gratis. Opgave vooraf niet nodig.

01-sep-2013 10:30:00 12:30:00 Open huis in het Heemhuis.  

08-sep-2013 00:00:00 00:00:00 Open monumentendag; thema “Best of”.                           Programma wordt later bekend gemaakt.

10-sep-2013 19:30:00 12:30:00 Bestuursvergadering Heemkundekring Amalia van Solms. In het Heemhuis.

14-sep-2013 00:00:00 00:00:00 Viering van het 125-jarig bestaan van Kruisboogvereniging St. Joris in Castelré. 
                                               Dit activiteit is nog onder voorbehoud. Later volgen nadere gegegevens.

21-sep-2013 13:30:00 17:00:00 Fietstocht langs kapelletjes. in omgeving van Poppel/Weelde. Vertrek aan het Heemhuis. 
                                                                                                      Deelname gratis. Vooraf opgeven niet nodig.
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Datum Vanaf Tot Gebeurtenis Opmerking

06-okt-2013 10:30:00 12:30:00 Open huis in het Heemhuis. In het Heemhuis.

08-okt-2013 19:30:00 21:30:00 Bestuursvergadering Heemkundekring Amalia van Solms. In het Heemhuis.

13-okt-2013 14:00:00 17:00:00 Presentatie cursusboek WO 1 en optreden van Folkgroup Folgazán in de Wouwer in Ravels. 
                                                                                                       Toegang gratis. Opgave vooraf noodzakelijk.

15-okt-2013 19:30:00 00:00:22 Cursus WO 1. Thema: Strijd in Belgie                              In de Aula van het Cultureel Centrum Baarle. 
                                                                                                       Opgave vooraf noodzakelijk.

19-okt-2013 00:00:00 00:00:00 Wandeling in het kader van de “Dag van de Trage Weg”. Nadere gegevens worden nog 
    bekend gemaakt

22-okt-2013 19:30:00 22:00:00 Cursus WO 1. Thema: Nederland neutraal. In de Aula van het Cultureel 
                                                                                            Centrum Baarle. Aanmelding vooraf noodzakelijk.

26-okt-2013 09:00:00 15:00:00 Lange herfstwandeling. Vertrek aan het Heemhuis.

03-nov-2013 10:30:00 12:30:00 Open huis in het Heemhuis.  

05-nov-2013 19:30:00 22:00:00 Curus WO 1. Thema: Belgie bezet. In de Aula van het Cultureel 
                                                                                            Centrum Baarle. Aanmelding vooraf noodzakelijk.

12-nov-2013 19:30:00 21:30:00 Bestuursvergadering Heemkundekring Amalia van Solms. In het Heemhuis.

12-nov-2013 19:30:00 22:00:00 Cursus WO 1. Thema: Dodendraad. In de Aula van het Cultureel 
                                                                                            Centrum Baarle. Aanmelding vooraf noodzakelijk.

19-nov-2013 19:30:00 22:00:00 Cursus WO 1. Thema: Het verzet. In de Aula van het Cultureel 
                                                                                              Centrum Baarle. Aanmelden vooraf noodzakelijk.

26-nov-2013 19:30:00 22:00:00 Cursus WO 1. Thema: Het einde. In de Aula van het Cultureel 
                                                                                              Centrum Baarle. Aanmelden vooraf noodzakelijk.

28-nov-2013 16:00:00 17:00:00 Aanbieding van de “Roggerentjes 2013” aan college van Baarle-Nassau. In het Heemhuis.

01-dec-2013 10:30:00 12:30:00 Open huis in het Heemhuis.  

10-dec-2013 19:30:00 21:30:00 Bestuursvergadering Heemkundekring Amalia van Solms. In het Heemhuis.

17-dec-2013 19:30:00 22:30:00 Kerstviering in de Aula van het Cultureel Centrum Baarle. Aanmelding vooraf noodzakelijk.

28-dec-2013 09:00:00 16:00:00 Winterwandeling. Vertrek vanaf het Heemhuis.  
                                                                                                Deelname gratis. Aanmelding vooraf niet nodig.
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1.2. HK Antwerpse Polder - Lillo
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www.berendrechtzandvlietlillo.be

03 289 28 12 

NICASIUS DE KEYSER 
ten toonstelling 

 van 1 april 
 tot 29 september 2013

 in he t Poldermuseum
  Tolhuisstraat 10–16
  2040 Lillo

 open op zon– en feestdagen 
  van 13 tot 18 uur
  groepsbezoek mogelijk na afspraak

 info info@polderheemkring.be

10634487_Nicasius_a3.indd   1 28/02/13   14:45
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TENTOONSTELLING NICASIUS DE KEYSER (1813-1887) 
	  
In	  2013	  is	  het	  precies	  200	  jaar	  geleden	  dat	  de	  schilder	  Nicasius	  De	  Keyser	  geboren	  werd	  op	  de	  
boerderij	  van	  zijn	  ouders	  Hendrik	  De	  Keyser	  en	  Maria	  De	  Lie	  aan	  de	  Zuidhavendijk	  in	  Zandvliet.	  Deze	  
verjaardag	  wilden	  wij	  niet	  onopgemerkt	  laten	  voorbijgaan	  en	  daarom	  heeft	  onze	  jaarlijkse	  
thematentoonstelling	  in	  2013	  deze	  schilder	  als	  onderwerp.	  
	  
Nicasius	  groeide	  op	  in	  een	  zeer	  rustige	  landelijke	  omgeving,	  waar	  hij	  op	  zeer	  jonge	  leeftijd	  al	  blijk	  gaf	  
van	  over	  talent	  te	  beschikken.	  	  Een	  Antwerps	  schilder	  die	  op	  bezoek	  kwam	  bij	  zijn	  familie	  in	  Zandvliet	  
merkte	  dit	  talent	  op	  en	  zorgde	  ervoor	  dat	  Nicasius	  aan	  de	  Antwerpse	  Academie	  kon	  gaan	  studeren,	  
waar	  hij	  veel	  later	  nog	  jarenlang	  directeur	  van	  zou	  worden.	  	  	  
	  
Al	  voor	  zijn	  18de	  kon	  de	  jonge	  schilder	  leven	  van	  de	  opbrengst	  van	  zijn	  schilderijen	  en	  spoedig	  werd	  
hij	  een	  zeer	  bekende	  schilder,	  niet	  alleen	  in	  eigen	  land	  maar	  ook	  ver	  daarbuiten.	  Hij	  is	  vooral	  bekend	  
gebleven	  door	  een	  aantal	  monumentale	  doeken	  die	  een	  impressie	  bieden	  van	  historische	  veldslagen,	  
door	  zijn	  enorme	  schilderingen	  op	  de	  muren	  van	  de	  vestibule	  van	  het	  museum	  van	  Schone	  Kunsten	  
in	  Antwerpen	  en	  door	  zijn	  vele	  portretten,	  waaronder	  ook	  vele	  van	  koningen,	  prinsen	  en	  andere	  
adellijke	  figuren	  aan	  de	  hoven	  van	  diverse	  Europese	  vorstenhuizen.	  	  Hij	  overleed	  in	  1887	  in	  
Antwerpen,	  waar	  zijn	  begrafenisplechtigheid	  tot	  een	  zelden	  geziene	  volkstoeloop	  leidde.	  Hij	  ligt	  
begraven	  in	  zijn	  geboortedorp	  Zandvliet.	  Meer	  info	  op	  http://www.polderheemkring.be.	  	  
	  
	  
De	  tentoonstelling	  is	  te	  bezoeken	  op	  elke	  zon-‐	  en	  feestdag	  van	  31	  maart	  tot	  29	  september	  2013	  in	  
het	  Poldermuseum,	  Tolhuisstraat	  10-‐16	  in	  Lillo-‐Fort.	  Openinguren:	  14.00-‐18.00.	  Groepsbezoeken	  
buiten	  de	  openingsuren	  mogelijk	  na	  afspraak	  (http://www.poldermuseum-‐lillo.be).	  	  
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1.3. HK Hobuechen 1135 - Hoboken

Vraag naar info over WO I

In 2014 plant de Heemkundige Kring een tentoonstelling over
‘Hoboken in de Eerste Wereldoorlog’.

Hiervoor zoeken wij nog materiaal, foto’s, documenten die u ons in bruikleen wil geven of 
die wij kunnen kopiëren voor de tweedaagse tentoonstelling.

Een niet-limitatieve lijst met onderwerpen waaraan reeds gedacht werd, maar waar u
wellicht nog wat kunt aan toevoegen :

    1. Mobilisatie: oproepingsbrieven, kranten

    2. Gevechten of acties in Hoboken, evacuaties, vluchtelingen

    3. Bezetting en de gevolgen ervan, politiek, burgerwacht, het verbergen van de Zwarte 
God, functie van fort 8 en de daar gelegerde Duitse soldaten, de weerstand, voedselhulp, 

dagelijks leven, kranten en verzetsliteratuur, hondenkoersen, verpleeghuis voor 
borstlijders, industrie, gebouwen waar Duitsers ingekwartierd werden

    4. Het front: frontblaadjes, alle info over gesneuvelden, militairen en hun documenten, 
kledij, vlaggen, wapens, aalmoezeniers uit Hoboken

    5. De aftocht

    6. Gevolgen voor Hoboken na de oorlog: vieringen, herdenkingen, monumenten, 
begrafenissen, repatriëring, na-oorlogse slachtoffers zoals ontmijners, enz.

Heeft u iets dat bij deze lijst hoort of kan aanvullen?

Neem dan contact op met de ‘Heemkundige Kring Hobuechen 1135 vzw’

Kasteel Broydenborg, Broydenborglaan 2, Hoboken,

elke zondag van 14 tot 17 uur

of met het secretariaat tel. 03 827 33 26

of via e-mail 
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Maandag 2 september 2013 : 19.30 uur

Algemene Vergadering

Voordracht en tentoonstelling door Marwan Hasan en Cynthia Bertels

Zondag 15 en maandag 16 september 2013

Jaarmarkttentoonstelling in de OLV-Kerk aan de Kioskplaats

‘De industrie in Hoboken tussen 1873 en 1914’

Maandag 2 december 2013 : 19.30 uur

Algemene Vergadering

Lezing door Gilbert Van Ael :

‘Belang van natuurelementen in de volkskunde’

Sinds het ontstaan van de mens boezemde de hem omringende wereld
ontzag maar ook angst  in.

Mythes ontstonden uit de elementen die de mens om zich waarnam.
Heel veel daarvan maakte deel uit van de natuur.

Zo stonden bomen symbool voor kracht en streven naar het hogere.
Het bos daarentegen, zeker ’s nachts, kon angst teweegbrengen.
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1.4.  Themakring Centrum voor Molinologie -  
 Sint-Amands

Kerkstraat 3 • 2890 Sint-Amands a/d Schelde

www.molenmuseum.be

Molenmuseum - Centrum voor Molinologie

Programma 2013

Museumjaar 2013.
We voorzien een geschakeerd programma :
 

1. Tentoonstelling : “Schuttersgilden en de molen”.
 Tot en met 2 september 2013

 

2. Ter gelegenheid van Openmonumentendag 21 september 2013 :
 Tentoonstelling : “Macht en pracht van de molens”.
 Tot en met 15 december 2013

Hartelijk uitgenodigd en tot dan!
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1.5.  HK De Drie Rozen - ‘s Gravenwezel

 
___________________________________________________________________ 
 

Activiteiten Heemkring De Drie Rozen 
juni 2013 

 
 HEEMFEESTEN 
 Zondag 2 juni van 12u tot 24 u. 

Onze Heemfeesten zijn het jaarlijks rendez-vous voor al wie onze kring genegen is en er 
van ver of dicht bij betrokken is. 
De formule is eenvoudig: een gezellig terras waar iedereen wel een bekende ontmoet, 
en op dat terras geniet je van een frisse pint of andere drank. De keuze is uitgebreid. 
Bij ons kan naast de brouwer ook de bakker zijn. Daarom is er ook nu ons Kempens 
restaurant met lekkere pannenkoeken, boterhammen met kaas of kop, spek met eieren en 
brood, Kempense vlaaien, rijstpap met bruine suiker. En zelfs zonder gouden lepeltjes is dit al 
hemels.. 
Tijdens de Dorpsdag, zaterdag 1 juni is ons terras open van 18 tot 24 uur. 
Op zaterdag èn zondag: Tombola: altijd prijs! En het zullen mooie (nuttige) prijzen zijn. 

  
 
 TENTOONSTELLING  
 SPEELGOED VAN VROEGER EN NU 

	   Tijdens de weekends van 25 en 26 mei 2013 en van 1 en 2 juni 2013 vindt onze jaarlijkse 
 tentoonstelling plaats. 
 In het kader van de 'Heemkundezondagen' staat onze jaarlijkse tentoonstelling nu in het 
 teken van "Speelgoed van vroeger en nu". 
 Onze eigen verzameling - die al uitgebreid is - is aangevuld met voorwerpen die door de leden 
 ter beschikking gesteld worden. 
 Openingsuren:  zaterdag 25 en zondag 26 mei: van 14 tot 18 uur,  zaterdag 1 juni van 14 
 tot 22 uur en zondag 2 juni van 10 tot 20 uur. 
 
 

 WANDELEN 
WANDELEN OP DONDERDAG  
Vertrekuur: 13.45u!! Aan Heemhuisjes – Kerkstraat 41-45, ’s-Gravenwezel 
Wandelprogramma voor juni 2013 (onder voorbehoud van eventuele wijzigingen) 

  6/06/2013 Malle   Molenpad  7,5 km  
  13/06/2013 Wuustwezel  Uilenpad  7,8 km 
  20/06/2013 Brasschaat  Anti-tankpad   8 km 
  27/06/2013 Wechelderzande Visbeekpad   8 km 

Voor eventuele bijkomende inlichtingen: André Brees, tel. 03/658.78.52 – Maurice Van 
Nuffel, tel.: 03/658.87.50.  

 
 

Heemkring 
De Drie Rozen 

vzw 

Kerkstraat 41 - 45 
2970 ‘s-Gravenwezel 
 

 
___________________________________________________________________ 
 

Activiteiten Heemkring De Drie Rozen 
juni 2013 

 
 HEEMFEESTEN 
 Zondag 2 juni van 12u tot 24 u. 

Onze Heemfeesten zijn het jaarlijks rendez-vous voor al wie onze kring genegen is en er 
van ver of dicht bij betrokken is. 
De formule is eenvoudig: een gezellig terras waar iedereen wel een bekende ontmoet, 
en op dat terras geniet je van een frisse pint of andere drank. De keuze is uitgebreid. 
Bij ons kan naast de brouwer ook de bakker zijn. Daarom is er ook nu ons Kempens 
restaurant met lekkere pannenkoeken, boterhammen met kaas of kop, spek met eieren en 
brood, Kempense vlaaien, rijstpap met bruine suiker. En zelfs zonder gouden lepeltjes is dit al 
hemels.. 
Tijdens de Dorpsdag, zaterdag 1 juni is ons terras open van 18 tot 24 uur. 
Op zaterdag èn zondag: Tombola: altijd prijs! En het zullen mooie (nuttige) prijzen zijn. 

  
 
 TENTOONSTELLING  
 SPEELGOED VAN VROEGER EN NU 

	   Tijdens de weekends van 25 en 26 mei 2013 en van 1 en 2 juni 2013 vindt onze jaarlijkse 
 tentoonstelling plaats. 
 In het kader van de 'Heemkundezondagen' staat onze jaarlijkse tentoonstelling nu in het 
 teken van "Speelgoed van vroeger en nu". 
 Onze eigen verzameling - die al uitgebreid is - is aangevuld met voorwerpen die door de leden 
 ter beschikking gesteld worden. 
 Openingsuren:  zaterdag 25 en zondag 26 mei: van 14 tot 18 uur,  zaterdag 1 juni van 14 
 tot 22 uur en zondag 2 juni van 10 tot 20 uur. 
 
 

 WANDELEN 
WANDELEN OP DONDERDAG  
Vertrekuur: 13.45u!! Aan Heemhuisjes – Kerkstraat 41-45, ’s-Gravenwezel 
Wandelprogramma voor juni 2013 (onder voorbehoud van eventuele wijzigingen) 

  6/06/2013 Malle   Molenpad  7,5 km  
  13/06/2013 Wuustwezel  Uilenpad  7,8 km 
  20/06/2013 Brasschaat  Anti-tankpad   8 km 
  27/06/2013 Wechelderzande Visbeekpad   8 km 

Voor eventuele bijkomende inlichtingen: André Brees, tel. 03/658.78.52 – Maurice Van 
Nuffel, tel.: 03/658.87.50.  

 
 

Heemkring 
De Drie Rozen 

vzw 

Kerkstraat 41 - 45 
2970 ‘s-Gravenwezel 
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1.6.  HK Breesgata - Brasschaat
Agenda

Zondag 7 juli 2013:
Heemcafé van 14:00 tot 19:00 uur - Gastvrouw:  

Donderdag 25 juli 2013: Bestuursvergadering in het heem om 20:00 uur

Zondag 4 augustus 2013:
Opendeur heem van 14:00 tot 19:00 uur - Gastheer:  

Donderdag 29 augustus 2013: Bestuursvergadering in het heem om 20:00 uur

Zondag 1 september 2013:
Heemcafé van 14:00 tot 19:00 uur - Gastheer:  

Donderdag 26 september 2013: Bestuursvergadering in het heem om 20:00 uur

Zondag 6 oktober 2013:
Heemcafé van 14:00 tot 19:00 uur - Gastheer:  

Donderdag 31 oktober 2013: Bestuursvergadering in het heem om 20:00 uur

Zondag 3 november 2013:
Heemcafé van 14:00 tot 19:00 uur - Gastheer:  

Donderdag 28 november 2013: Bestuursvergadering in het heem om 20:00 uur

Zondag 1 december 2013:
Opendeur heem van 14:00 tot 19:00 uur - Gastheer:  

Donderdag 19 december 2013: Bestuursvergadering in het heem om 20:00 uur
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1.7.  HK De Root - Reet

Maandelijks :

Open Lokaaldagen : 
 ‘ Trefpunt Oud-Gemeentehuis ‘ - Laarstraat 21 - 2840 Rumst ( Reet )
            Elke 1ste en 3de dinsdag van de maand van 19u00 tot 21u00
            Woensdag van 14u00 tot 16u30
        Niet tijdens de maand juli en op eventuele feestdagen

   Trefcentrum “ Oud Gemeentehuis “, Laarstraat 21, 2840 Reet ( Rumst )

 Er is een ruime keuze aan genealogisch materiaal ter inzage 
        - Parochieregisters Reet en omliggende gemeenten
        - Volkstellingen en allerhande documentatie
        - Verzamelingen bidprentjes ( ± 18.000 ), doodsbrieven ( ± 7.500 ) 

Kalender 2013 :

zon 8 sept : ‘ Open monumentendag ‘

zon 15 sept : Dankviering Scherpenheuvel
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1.8. HK Marcblas - Merksem

    HKM-ACTIVITEITEN
WERKJAAR 2012 - 2013

DATUM PLAATS UUR        ACTIVITEIT
2012 zo 9-sep-12 ?? ?? OMD

di 11-sep-12 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag
wo 12-sep-12 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
zo 23-sep-12 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag
di 9-okt-12 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag
wo 10-okt-12 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
zo 28-okt-12 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag
di 13-nov-12 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag
wo 14-nov-12 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
wo 23-nov-12 GC DeMarckt?? 20u?? Voordracht
zo 25-nov-12 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag
di 11-dec-12 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag
wo 12-dec-12 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
zo 23-dec-12 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag

2013 di 8-jan-13 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag
wo 9-jan-13 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
zo 27-jan-13 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag
di 12-feb-13 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag
wo 13-feb-13 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
za 16-feb-13 Lindehoeve 19u00 Algemene Vergadering
zo 24-feb-13 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag
di 12-mrt-13 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag
wo 13-mrt-13 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
zo 24-mrt-13 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag
di 9-apr-13 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag
wo 10-apr-13 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
zo 21-apr-13 Erfgoeddag ?? ??
zo 28-apr-13 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag
wo 8-mei-13 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
di 14-mei-13 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag
za 18-mei-13 Daguitstap ?? ??
zo 26-mei-13 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag
zo 9-jun-13 Heemhuis 10u?-18u? Lok.&Prov.Heemdag
di 11-jun-13 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag
wo 12-jun-13 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
zo 23-jun-13 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag

juli
di 13-aug-13 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag
wo 14-aug-13 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
zo 25-aug-13 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag
zo 8-sep-13 ?? ?? OMD
di 10-sep-13 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag
wo 11-sep-13 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
zo 22-sep-13 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag
di 8-okt-13 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag
wo 9-okt-13 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
zo 27-okt-13 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag
di 12-nov-13 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag
wo 13-nov-13 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
zo 24-nov-13 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag
wo 27-nov-13 GC DeMarckt?? 20u?? Voordracht
di 10-dec-13 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag
wo 11-dec-13 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
zo 22-dec-13 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag

    HKM-ACTIVITEITEN
WERKJAAR 2012 - 2013

DATUM PLAATS UUR        ACTIVITEIT
2012 zo 9-sep-12 ?? ?? OMD

di 11-sep-12 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag
wo 12-sep-12 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
zo 23-sep-12 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag
di 9-okt-12 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag
wo 10-okt-12 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
zo 28-okt-12 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag
di 13-nov-12 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag
wo 14-nov-12 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
wo 23-nov-12 GC DeMarckt?? 20u?? Voordracht
zo 25-nov-12 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag
di 11-dec-12 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag
wo 12-dec-12 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
zo 23-dec-12 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag

2013 di 8-jan-13 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag
wo 9-jan-13 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
zo 27-jan-13 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag
di 12-feb-13 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag
wo 13-feb-13 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
za 16-feb-13 Lindehoeve 19u00 Algemene Vergadering
zo 24-feb-13 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag
di 12-mrt-13 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag
wo 13-mrt-13 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
zo 24-mrt-13 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag
di 9-apr-13 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag
wo 10-apr-13 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
zo 21-apr-13 Erfgoeddag ?? ??
zo 28-apr-13 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag
wo 8-mei-13 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
di 14-mei-13 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag
za 18-mei-13 Daguitstap ?? ??
zo 26-mei-13 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag
zo 9-jun-13 Heemhuis 10u?-18u? Lok.&Prov.Heemdag
di 11-jun-13 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag
wo 12-jun-13 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
zo 23-jun-13 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag

juli
di 13-aug-13 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag
wo 14-aug-13 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
zo 25-aug-13 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag
zo 8-sep-13 ?? ?? OMD
di 10-sep-13 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag
wo 11-sep-13 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
zo 22-sep-13 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag
di 8-okt-13 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag
wo 9-okt-13 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
zo 27-okt-13 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag
di 12-nov-13 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag
wo 13-nov-13 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
zo 24-nov-13 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag
wo 27-nov-13 GC DeMarckt?? 20u?? Voordracht
di 10-dec-13 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag
wo 11-dec-13 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
zo 22-dec-13 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag

    HKM-ACTIVITEITEN
WERKJAAR 2012 - 2013

DATUM PLAATS UUR        ACTIVITEIT
2012 zo 9-sep-12 ?? ?? OMD

di 11-sep-12 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag
wo 12-sep-12 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
zo 23-sep-12 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag
di 9-okt-12 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag
wo 10-okt-12 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
zo 28-okt-12 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag
di 13-nov-12 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag
wo 14-nov-12 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
wo 23-nov-12 GC DeMarckt?? 20u?? Voordracht
zo 25-nov-12 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag
di 11-dec-12 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag
wo 12-dec-12 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
zo 23-dec-12 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag

2013 di 8-jan-13 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag
wo 9-jan-13 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
zo 27-jan-13 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag
di 12-feb-13 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag
wo 13-feb-13 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
za 16-feb-13 Lindehoeve 19u00 Algemene Vergadering
zo 24-feb-13 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag
di 12-mrt-13 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag
wo 13-mrt-13 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
zo 24-mrt-13 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag
di 9-apr-13 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag
wo 10-apr-13 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
zo 21-apr-13 Erfgoeddag ?? ??
zo 28-apr-13 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag
wo 8-mei-13 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
di 14-mei-13 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag
za 18-mei-13 Daguitstap ?? ??
zo 26-mei-13 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag
zo 9-jun-13 Heemhuis 10u?-18u? Lok.&Prov.Heemdag
di 11-jun-13 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag
wo 12-jun-13 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
zo 23-jun-13 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag

juli
di 13-aug-13 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag
wo 14-aug-13 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
zo 25-aug-13 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag
zo 8-sep-13 ?? ?? OMD
di 10-sep-13 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag
wo 11-sep-13 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
zo 22-sep-13 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag
di 8-okt-13 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag
wo 9-okt-13 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
zo 27-okt-13 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag
di 12-nov-13 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag
wo 13-nov-13 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
zo 24-nov-13 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag
wo 27-nov-13 GC DeMarckt?? 20u?? Voordracht
di 10-dec-13 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag
wo 11-dec-13 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
zo 22-dec-13 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag
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1.9.  Themakring Grafzerkje - Hoboken

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. 

          

Lokeren

Wat – wanneer – waar
Lokeren 27 juli 2013 om 10u30
Afspraak: Ingang oude begraafplaats Oude Bruglaan
Hoe geraak je er: per spoor natuurlijk
Voor wie er maar niet genoeg van krijgt: niet veel soeps gevonden
Voor den eeuwigen toerist onder ons: Dienst Toerisme Groentemarkt 1
Het gastronomische, buikstrelende Zerkje: paardenworsten bereid met rundvlees en 
Lokerse vlaai (mmm, lekker)
Het plassende en pollen wassende Zerkje: ?

An Hernalsteen  

Rondleidingen
  28 september 2013 - 23 november 2013 - 18 januari 2014

Funeraire reizen
Momenteel staan er geen funeraire reizen op de agenda.

Funeraire agenda
     28 juli 2013 - 10 augustus 2013 - 07 september 2013 - 09 november 2013

http://www.grafzerkje.be/agenda
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1.10.  HK Turninum - Deurne

Het Volksmuseum is elke zaterdag en zondag geopend 
van 14u00 tot 17u00. 
Uitzonderingen hierop worden hieronder expliciet vermeld.

Kalender :

8 september 2013: Open Monumentendag

Turninum Volksmuseum Deurne werkt voor deze activiteiten nauw 
samen met de Cultuurraad Deurne, het Cultureel Centrum Deurne en 
MAS-erfgoedcel Antwerpen.
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1.11.  HK ‘Eugeen Goeyvaerts’ - Lint

Heemkundige Kring

‘Eugeen Goeyvaerts’
v.z.w.

IJzerenweg 66
2547 Lint

GEMEENTEPARK LINT
HEEMMUSEA

‘DEN AKER’, ‘DE ROSKAM’ EN ‘DE PLOEG’ en uitgebreide kruidentuin

In 2013 van 13 tot 18 uur geopend op:

elke tweede zondag

tot en met oktober.
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1.12.  HK Rumesta - Rumst

KALENDER RUMESTA 2013 
 
Donderdag 3 januari  Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 

Maandag 7 januari  Op afspraak van 9 tot 13u 

Donderdag 17 januari  Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 

Donderdag 24 januari  Geschiedkundig project WO I  van 19.30u tot 22u 

Zondag 27 januari  Beurs Begijnendijk   
Maandag 4 februari  Op afspraak van 9 tot 13u 

Donderdag 7 februari  Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 

Donderdag 21 februari  Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u  

Maandag 4 maart  Op afspraak van 9 tot 13u 

Donderdag 7 maart  Rumesta-avond van 19.30u tot 22u 

Donderdag 21 maart  Rumesta-avond van 19.30u tot 22u 

Donderdag 28 maart  Geschiedkundig project WO I  van 19.30u tot 22u 

Maandag 1 april  Op afspraak van 9 tot 13u 

Donderdag 4 april  Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 

Donderdag 18 april  Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 

Donderdag 25 april  Geschiedkundig project WO I  van 19.30u tot 22u 

Donderdag 2 mei  Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 

Maandag 6 mei  Op afspraak van 9 tot 13u 

Donderdag 16 mei  Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 

Maandag 3 juni  Op afspraak van 9 tot 13u 

Donderdag 6 juni Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 

Donderdag 20 juni Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 

Donderdag 27 juni  Geschiedkundig project WO I  van 19.30u tot 22u 

Maandag 4 juli Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 

Maandag 2 september  Op afspraak van 9 tot 13u 

Donderdag 5 september Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 

Zondag 8 september  Open monumentendag   
Donderdag 19 september Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 

Donderdag 3 oktober Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 

Zaterdag 5 oktober  Open deur Rumst Jaarmarkt   
Maandag 7 oktober  Op afspraak van 9 tot 13u 

Donderdag 17 oktober Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 

Donderdag 24 oktober  Geschiedkundig project WO I  van 19.30u tot 22u 

Maandag 4 november  Op afspraak van 9 tot 13u 

Donderdag 7 november Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 

Donderdag 21 november Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 

Donderdag 28 november  Geschiedkundig project WO I  van 19.30u tot 22u 

Maandag 2 december  Op afspraak van 9 tot 13u 

Donderdag 5 december Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 

Donderdag 19 december Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 

 

KALENDER RUMESTA 2013 
 
Donderdag 3 januari  Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 

Maandag 7 januari  Op afspraak van 9 tot 13u 

Donderdag 17 januari  Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 

Donderdag 24 januari  Geschiedkundig project WO I  van 19.30u tot 22u 

Zondag 27 januari  Beurs Begijnendijk   
Maandag 4 februari  Op afspraak van 9 tot 13u 

Donderdag 7 februari  Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 

Donderdag 21 februari  Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u  

Maandag 4 maart  Op afspraak van 9 tot 13u 

Donderdag 7 maart  Rumesta-avond van 19.30u tot 22u 

Donderdag 21 maart  Rumesta-avond van 19.30u tot 22u 

Donderdag 28 maart  Geschiedkundig project WO I  van 19.30u tot 22u 

Maandag 1 april  Op afspraak van 9 tot 13u 

Donderdag 4 april  Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 

Donderdag 18 april  Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 

Donderdag 25 april  Geschiedkundig project WO I  van 19.30u tot 22u 

Donderdag 2 mei  Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 

Maandag 6 mei  Op afspraak van 9 tot 13u 

Donderdag 16 mei  Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 

Maandag 3 juni  Op afspraak van 9 tot 13u 

Donderdag 6 juni Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 

Donderdag 20 juni Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 

Donderdag 27 juni  Geschiedkundig project WO I  van 19.30u tot 22u 

Maandag 4 juli Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 

Maandag 2 september  Op afspraak van 9 tot 13u 

Donderdag 5 september Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 

Zondag 8 september  Open monumentendag   
Donderdag 19 september Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 

Donderdag 3 oktober Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 

Zaterdag 5 oktober  Open deur Rumst Jaarmarkt   
Maandag 7 oktober  Op afspraak van 9 tot 13u 

Donderdag 17 oktober Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 

Donderdag 24 oktober  Geschiedkundig project WO I  van 19.30u tot 22u 

Maandag 4 november  Op afspraak van 9 tot 13u 

Donderdag 7 november Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 

Donderdag 21 november Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 

Donderdag 28 november  Geschiedkundig project WO I  van 19.30u tot 22u 

Maandag 2 december  Op afspraak van 9 tot 13u 

Donderdag 5 december Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 

Donderdag 19 december Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 
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1.13.  HK Die Swane - Heist-op-den-Berg

Jozef  Weyns-jaar 2013 

Welkom op de website van heemkring

www.heemkringdieswane.be

Heemkring Die Swane

Liersesteenweg 218
2220 Heist-op-den-Berg

+32.15246825
rikvdbr@gmail.com

In het heemmuseum, Kerkplein 24, Heist vanaf 9 juni :
Expo “Kom kom kom, duiven melken vroeger en nu.”

Een overzicht. Van de tijd van de kwartjesmengeling en het spel met de beul tot de
periode van de cortisones, de elektrolyten en de elektronische constateersystemen.

Iedere zondag tussen 14 en 16u tot einde augustus.
Ruim aanbod van bieren van vroeger en nu in

heropende duivenmelkerskelder.
Begeleide bezoeken aan de nog resterende actieve inkorvingslokalen.

Heemerf Kaasstrooimolen en Pandoerenhove.

Kampioenschap der Zuiderkempen.
Kegelspel in open lucht op recent gerestaureerde autentieke houten kegelbaan

uit de streek. Voor wie niet van kegelen houdt mogelijkheid tot teppesol-schieten.
Initiaties en wedstrijden.

Iedere zondag van 14u tot zonsondergang.
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1.14.  HK Erf en Heem - Sint-Katelijne-Waver

vrijdag 06.09.2013 om 20 uur
Opening  tentoonstelling: Religieuze aspecten uit het landbouwleven
Info: Gaston Van Bulck | T. 015 20 17 69 | E. gaston_vanbulck@yahoo.com

zondag 07.09.2013 tot en met zondag 10.11.2013 van 14.00 tot 17.00 uur
Tentoonstelling: Religieuze aspecten uit het landbouwleven
Info:  Willy Van Hoof | T. 015 31 10 84 | E. vanhoof.willy@telenet.be

zaterdag 21.09.2013 tussen 17.30 en 20.00 uur
Sprookjeswandeling
Info: Helga Schallenbergh| T. 015 63 32 78 | G. 0476 36 84 91              
E. helga.schallenbergh@telenet.be

zondag 06.10.2013 van 07.00 uur tot 13.00 uur
Ruildag Jan Busschots. Devotionalia en Doodsprentjes
Info: Alfons Busschots | T. 015 31 20 03 | E. fons@busschots.eu
&       René De Munter | G. 0485 57 74 36 | E.  rene.demunter@gmail.com
Plaats: Parochielokalen - Sint-Catharinaparochie, Markt 28, 2860 Sint- Katelijne-Waver

zaterdag 19.10.2013
Halve daguitstap: Mercatorstonde in Rupelmonde
Info:  Paul Delbaere| T. 015 41 07 51| G. 0498 26 93 31| E. pauldelbaere@skynet.be

vrijdag 29.11.2013 om 20 uur
Voorstelling van het boek: 40 jaar Erf en Heem
Info: Jan Segers | T. 015 20 90 30 | G. 0477 44 39 38 | E. jan.segers01@skynet.be

vrijdag 13.12.2013 om 20.00 uur
Opening : Kerststal met levende dieren
Info: Jan Segers | T. 015 20 90 30 | G. 0477 44 39 38 | E. jan.segers01@skynet.be

elke zondag  van 14.12.2013 tot en met zondag 05.01.2014 van 14.00 uur tot 21.00 uur
Kerststal met levende dieren
Info: Jan Segers | T. 015 20 90 30 | G. 0477 44 39 38 | E. jan.segers01@skynet.be

elke zondag  van 14.12.2013 tot en met zondag 05.01.2014 van 14.00 uur tot 20.00 uur
Herberg Bij Suske  Wiet
Info: Jan Segers | T. 015 20 90 30 | G. 0477 44 39 38  | E. jan.segers01@skynet.be

Zie ook naar : www.erfenheem.be
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1.15.  HK Taxandria - Turnhout

Heropening Taxandriamuseum  

Na de Turnhout 2012-tentoonstelling ‘Turnhout Terminus Turnhout Centraal’ nam het 
Taxandriamuseum een adempauze voor een nieuwe start. Eind april heropende het mu-
seum in stijl met het  concept: ‘Hotel Taxandria’. 

In dit fictieve hotel verblijven een aantal historische figuren die de geschiedenis van Turn-
hout en de regio illustreren. Naast het hert  Hendrik Wiske van He(e)rtum, ontmoet je er 
in deze eerste fase de ‘Vrouwen van Turnhout’: Maria van Brabant, Maria van  Hongarije,  
Amalia van Soms en Maria Van Zimmeren. Speciaal hiervoor werden drie monumentale 
17de eeuwse schilderijen uit het burgemeesterskabinet naar het museum verhuisd.  Geen 
koud kunstje.

Tegelijkertijd startte de tijdelijke tentoonstelling ‘Project-i’. Deze expo toont glasplaten 
uit collecties van het Stadsarchief en het Heilig Graf. De pareltjes werden gebruikt in het 
onderwijs, maar hadden evengoed een animerende functie. Tom Woestenborghs laat een 
staaltje hedendaagse projectiekunst zien. Kom dat zien!

Dag van de Verzamelaar

Op zaterdag 1 juni 2013 is het weer zover. Dan komen alle speelkaartenverzamelaars sa-
men in het Museum van de Speelkaart om hun mooiste, eigenaardigste en/of meest sexy 
speelkaart te tonen, te bemachtigen of te ruilen. 
Om 14 uur geeft Filip Cremers (Verantwoordelijke van het museum) de lezing ‘Vechtende 
boeren, Bruegel en het kaartspel’ in het auditorium. Deelnemen mag, kijken mag, maar 
aankomen … niet.

Meer informatie en reservatie: 014 41 56 21.

Lopende tentoonstellingen :

- ‘Project-i/ Vergeten glasplaten belicht’.Tot 29 september 2013 in het Taxandriamuseum
- ‘Kunnen speelkaarten vliegen? En andere veelgestelde vragen.’ Tot 31 oktober 2013 in het 
Nationaal Museum van de Speelkaart
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1.16.  HK De Linde - Olen
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1.17.  HK Hoefijzer - Rijmenam

  

Zie naar 

1.34. Doorlopende tentoonstellingen van de Heemkundezondagen

1.18.  HK Scella - Schelle

  

Zie naar 

1.34. Doorlopende tentoonstellingen van de Heemkundezondagen
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1.19.  Vrienden Zoerselbos

Agenda 2013
De Vrienden van het Zoerselbos en de natuurgidsen organiseren regelmatig activiteiten 
voor het brede publiek.
De belangrijkste zijn de geleide wandelingen en “het Zomerfeest” en “Haringfeest” .
Voorts worden er ook nog beheersdagen in het Heiblok georganiseerd. 

Soms zijn er voordrachten of dia-avonden.
Al deze activiteiten hebben tot doel het publiek kennis te laten maken met de natuur en meer bepaald met die in 
het Zoerselbos. 

THEMA  WANDELINGEN :
7  juli  - dagvlinders                   
4  augustus           - bomen
1  september        - natuur in verdediging
6  oktober           - paddenstoelen op kindermaat
3  november         - nog niet bepaald
1  december - verwondering

Afspraak voor vertrek is telkens om 14u,
aan het bezoekerscentrum .

Laarzen  aanbevolen!

Twee belangrijke activiteiten, en vast ook de gezelligste, zijn het Zomerfeest 
en het Haringfeest. Beide vinden plaats in de boomgaard.
Je bent welkom vanaf 11 uur.
De inkom is gratis en er is steeds animatie voorzien.

Tijdens de twee feesten is er een ruime keuze aan dranken (bieren, wijn, 
frisdrank, thee of koffi  e), en wordt er ook brood met kaas of kop en taartjes 
geserveerd.
Tijdens het Zomerfeest is er maatjesharing, tijdens het Haringfeest is er vers 
geroosterde haring. Iedereen is welkom!

Haringfeest  - zondag 1 september 2013

De wandelingen in het kader van de week van het bos:

Zondag 13 en 20 oktober 2013 om 14u,
aan het bezoekerscentrum.

Meer informatie over al deze activiteiten kan je steeds bekomen, 
door ons te contacteren
of kom langs in het bezoekerscentrum.

Week van het Bos
Elk jaar organiseert de Vereniging voor Bos in Vlaanderen (VBV) tijdens de maand oktober een ‘Week van het Bos’
Onze vereniging is van in het begin een van de deelnemers aan deze week die de aandacht wil vestigen op de 
waarde van onze bossen.
Wij doen dit jaar mee met twee geleide wandelingen, die het bos als thema hebben.

Week van het Bos 2013 ( zondag 13 t.e.m. zondag 20 oktober) 
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1.20. HK Adriaen Ghys - Vosselaar

Activiteitenoverzicht :

Cultuur 04.07.2013 - 11.07.2013 Vlaanderen Feest - Vosselaar Feest 2013
Cultuur 06.07.2013 Vosselaar Zingt Voluit
08.07.2013 Kaartwedstrijden
Cultuur Gezinnen, kinderen en jongeren Jeugd 23.08.2013 Openluchtfilm Konijnenberg 
‘De rouille et d’os
31.08.2013 NOK OUT 2013 - hoofdact the Freestylers
02.09.2013 Open archiefdag
07.09.2013 Filmvoorstelling “Kid”
08.09.2013 Ruilclub
07.10.2013 Open archiefdag
11.10.2013 Markant
13.10.2013 Ruilclub
15.10.2013 Kookcursus
04.11.2013 Open archiefdag
07.11.2013 Kaartwedstrijden
08.11.2013 QUIZ
10.11.2013 Ruilclub
14.11.2013 Kaartprijkamp (slagen halen)
21.11.2013 Kaartwedstrijden
24.11.2013 Volleybalwedstrijd Heren 1ste Nationale
26.11.2013 Kookcursus
02.12.2013 Open archiefdag
05.12.2013 Kaartprijkamp (slagen halen)
08.12.2013 Ruilclub
08.12.2013 Volleybalwedstrijd Heren 1ste Nationale
22.12.2013 Volleybalwedstrijd Heren 1ste Nationale

Gemeentehuis Vosselaar
Cingel 7 - 2350 Vosselaar
tel. 014-60 08 20
fax 014-61 54 21
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1.21. HK Rijkevorsel

Opening museum Rijkevorsel 2013:

LAATSTE ZONDAG VAN DE MAAND (14.00 tot 17.00 uur)
Toegang gratis
Molenstraat 5
2310 Rijkevorsel

28 juli 2013
25 augustus 2013
29 september 2013
27 oktober 2013
24 november 2013
29 december 2013
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1.22. HK Scilla - Schilde

Heemfeesten
23, 24 en 25 augustus 2013

Open Monumentendag
8 september 2013

Vertelavond
16 september 2013

Daguitstap
6 oktober 2013

Het Middeleeuws wereldbeeld
21 oktober 2013

Sprookjeswandeling
2 november 2013

Tot in de eeuwigheid, Amen
1 en 3 november 2013

Genealogische dag
24 november 2013

Filmdag
2 december 2013
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1.23. HK Zevenneten - Retie

Zondag 1 september
Natuurhistorische wandeling in de omgeving van de Turnhoutse Vaart en het Retiese Goor 
o.l.v. natuurgids Danny Van der Veken.
Samenkomst: Brug 2 om 9 uur; einde wandeling rond 12 uur.
Iedereen van harte welkom.
Een initiatief van ‘Zeven Neten’ i.s.m. de natuurvereniging Den Bunt. 
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1.24. HK Molenijzer - Putte

Programma 2de helft 2013

juli

vr 05/07           19u                 Putte zingt mee! (GC Klein Boom).
zo 07/07          14-20u                Zondagopening.
                                                    Minipaarden van de stal Bolverohoeve op bezoek.

zo 14/07          14-20u            Zondagopening.
                          15u                Optreden seniorenlijndansgroep Putte-Pijpelhei.

zo 21/07          14-20u           Zondagopening.
                                           Expo blikken dozen van het koningshuis van Maria Heylen.
    Brood bakken door Lucien Verschoren en Theo Vloeberghs.

zo 28/07          14-20u           Zondagopening.
                                              KVLV-Grasheide in keuken.
augustus

zo 04/08          14-20u           Zondagopening.

zo 11/08          14-20u         Zondagopening.
    Ambachtendag.
    Brood bakken door Lucien Verschoren en Theo Vloeberghs.

zo 18/08          14-20u            Zondagopening.

zo 25/08                              Museum gesloten – Putte kermis

september

zo 01/09          8-12u              Ruildag in GC Klein Boom.
                        14-20u            Zondagopening.

zo 08/09          10-20u            Zondagopening.
                                                OMD “Best of”. Tentoonstelling blikken dozen.

ma 09-vr 13/09                    OMD-junior.

zo 15/09          14-20u           Zondagopening.
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zo 22/09          14-20u      Zondagopening.
    Prijsuitreiking kinderwedstrijd.

zo 29/09          14-20 u           Zondagopening.
    KVLV-Peulis in keuken.
    Country dansen door Magneetdansers.
    Brood bakken door Lucien Verschoren en Theo Vloeberghs.
oktober

zo 06/10          8-12u             Ruildag in GC Klein Boom.

di 08/10           19u                   Film- en dia-avond “Putte vroeger”. Toegang gratis..

november

zo 03/11          8-17u              Nationale ruildag in GC Klein Boom.
                        10-17u               Genealogische dag in GC Klein Boom.

 

december

zo 01/12          8-12u           Ruildag in GC Klein Boom.

zo 15/12          14u                Kerstloten.

zo 22/12          14u            Kerstloten.

Ruilkring Het Molenijzer organiseert

RUILDAGEN

elke eerste zondag van de maand van 8 tot 12 u
vanaf januari 2013 (behalve juli en augustus)

in GC Klein Boom (hallen), Mechelbaan, Putte

(opm.: zondag 30 december is er geen ruilbeurs in cafetaria heemkring)
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1.25. HK De Brakken - Oelegem

zo 28/07  Molenzondag  Stenen Molen Oelegem

Molenzondag
Waar? Stenen Molen Oelegem
Wanneer? 28/7/2013 van 14u00 tot 17u00
Toegang? Gratis
Onder begeleiding van de molenaar kunt u de molen bezoeken

1.26. HK Merksem
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1.27. HK - Malle

Activiteiten

Vrijdag 27 en zaterdag 28 september 2013 • Mallifique: De legende van het Klokkeven 

Tijdens een groot klank- en lichtspel zullen honderden acteurs en figuranten in het Domein de 
Renesse de legende van het Klokkeven uitbeelden.

Op zaterdag 28 en zondag 29 september kan je ook 
een kijkje nemen op de historische markt, gezet in de 
sfeer van 1542 ten tijde van de plundertochten van de 
Gelderse veldheer Maarten van Rossum.

Zie Mallifique.
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MAARTEN VAN ROSSUM KOMT...

Op 27 en 28 september 2013 organiseert Mallifique opnieuw een historische evocatie. Hon-
derden acteurs en figuranten zullen tijdens een groot klank- en lichtspel de waargebeurde 
komst van Maarten Van Rossum in 1542 uitbeelden, die later in Malle uitmondde in de 
legende van het Klokkeven.

Tickets kosten 16,00 EUR in voorverkoop en zijn vanaf 1 juni verkrijgbaar bij Toerisme Malle 
vzw, Antwerpsesteenweg 246, 2390 MALLE (03-310.05.14 of toerisme@malle.be).
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1.28. Laakdalse werkgroep voor Geschiedenis
  en Heemkunde

Lokaal: Oud-gemeentehuis Eindhout Eindhoutdorp 13, 2430.
Geopend:  eerste zaterdag van de maand van 08.30 tot 12.00 uur
                       en elke eerste donderdag van de maand van 19:00 tot 22.00 uur

De Laakdalse Werkgroep voor Geschiedenis en Heemkunde v.z.w. staat sinds haar oprichting 
in 1981 voor historisch onderzoek in de vroegere Laakdalse deelgemeenten Eindhout - Va-
rendonk - Veerle en Vorst.

Wij beschikken over:
-   een uitgebreide bibliotheek,
-   een beeldbank met duizenden foto’s,
-   een grote collectie bidprentjes en rouwbrieven,
-   een gedetailleerde genealogische databank,
-   een schaduwarchief met stukken uit de Laakdalse gemeenten
Al deze bronnen kunt u gratis raadplegen in ons documentatiecentrum. Een gespecialiseerd 
team van vrijwilligers staat klaar om uw specifieke vragen te beantwoorden.

Contactgegevens  Maatschappelijke zetel                   
       Heistraat 69 • 2430 Laakdal                                                                             
 
 E-mail: info@lwgh-laakdal.be
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1.29. Geschiedkundig Genootschap - Geel

Geel herstelt klein religieus erfgoed

In het kader van het project SIRE start Geel met de restauratie van klein religieus erfgoed. Eerst 
aan de beurt is het soldatengraf Exsteen op het kerkhof aan de St.-Dimpnakerk.

De losse attributen op het graf zullen voor de start van de werken naar het atelier van de aan-
nemer gebracht worden. SIRE staat voor ‘Sociale innovatie – Instandhouding klein religieus 
erfgoed’. Het project streeft duurzame instandhouding van het klein religieus erfgoed na, in 
verschillende regio’s van Vlaanderen en Nederland. Daaronder valt ook het gebied van de 
Merode, waartoe een deel van Geel behoort. Naast het soldatengraf komen ook de kapellen 
van Hezenschrans, Eindhoutseweg, Oosterloseweg, Zammelseweg-Kapelhoek, Hagelbos en de 
Put St.-Dimpnakapel voor op de lijst van klein religieus erfgoed dat in aanmerking komt voor 
eventuele restauratie. Of de restauratie van dit erfgoed effectief zal plaats vinden, hangt af van 
de kostpijs ervan. Binnen het project is per gemeente een vastgelegd budget voorzien. Het 
project loopt af in maart 2013.
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1.30. HK Essen

‘t Spykertje 2013 - nr 1

‘t Spykertje 2013 - nr 2

‘t Spykertje 2013 - nr 3
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1.31. HK Gitschotelbuurtschap - Borgerhout

Gitschotelbuurschap
Borgerhout

Komende Activiteiten

zaterdag 5/10 Westhoek 1914

 

Vóór de grote drukte begint volgend jaar kunnen we een bezoek brengen met een quartet Les 
Voix Perdues en begeleiding. Naast de traditionele locaties (Ijzertoren, Menenpoort,...) 
kunnen ook enkele onbekende pareltjes aan bod komen (Hill62, Bayernwald, Vladslo,...) 
all in: alle inkomgelden, vervoer per luxecar, verzekering, syllabus met gepersonaliseerde info, 
warme maaltijd in 3 gangen ‘s avonds, broodjesmaaltijd ‘s middags, alle animatie en begelei-
ding, ... Een westhoekdag loopt ruwweg van 7.45u tot 22.30u.

Grote troef: Les Voix Perdues treedt elke keer op tijdens de Last Post Ceremony, een gunst die 
slechts enkele muzikanten ‘automatisch’ krijgen, en waardoor jullie ook deze plechtigheid met 
een persoonlijke toets kunnen bekijken.

Aan het programma wordt nog een laatste hand gelegd maar van zodra het klaar is, kom je het 
hier op te weten.

De prijs staat al vast en is democratisch gehouden dankzij de subsidies van het district 
Borgerhout.

Kostprijs: 35 euro te storten op de bankrekening BE56 4026 0965 4188 met vermelding van 
“Westhoek 1914” voor 25/9
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1.32. HK De Vlierbes - Beerse

KALENDER

Augustus 2013   
4  museum en koetshuis open  14.00 – 17.00
26  bestuursvergadering  19.30 – 22.30
27  museumbezoek Okra Kaullille  
.   
September 2013   
1  museum en koetshuis open  14.00 – 17.00
9  openarchiefavond  19.00 – 22.00
9  werkgroep paleografie  20.00 – 22.00
11  openarchiefmiddag  14.00 – 17.00
23  bestuursvergadering  19.30 – 22.30
.   
Oktober 2013   
5  Heemdag Heemkunde Vlaanderen  
6  museum en koetshuis open  14.00 – 17.00
9  openarchiefmiddag  14.00 – 17.00
12  tentoonstelling en publicatie jaarboek 2013  
13  tentoonstellingsweekeinde  
14  openarchiefavond  19.00 – 22.00
14  werkgroep paleografie  20.00 – 22.00
15  jaarboekbedeling  
28  bestuursvergadering  19.30 – 22.30
.   
November 2013   
2  viering Sint-Hubertus, kerk Den Hout  18.00 – 19.00
3  museum en koetshuis open  14.00 – 17.00
11  openarchiefavond  19.00 – 22.00
11  werkgroep paleografie  20.00 – 22.00
13  openarchiefmiddag  14.00 – 17.00
25  bestuursvergadering  19.30 – 22.30
.   
December 2013   
1  museum en koetshuis open  14.00 – 17.00
9  openarchiefavond  19.00 – 22.00
9  werkgroep paleografie  20.00 – 22.00
11  openarchiefmiddag  14.00 – 17.00
23  bestuursvergadering  19.30 – 22.30
31  Peperkoek & Borrels  voormiddag
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1.33. HK Erfgoedbalen
LAATSTE NIEUWS

Nieuw Jaarboek van Erfgoed Balen

Elk jaar met Balen Jaarmarkt geeft Erfgoed Balen een 
nieuw Jaarboek uit. In deze 12de uitgave zijn weer heel wat 
interessante bijdragen opgenomen over historische gegevens en 
wetenswaardigheden uit het Balens verleden.
‘De Boerenwacht’ (Tom Vanleeuwen), ‘Wringers in Balen’ 
(Jaak Jansen) en ‘De Loteling’ (Ludo Pauwels) bevatten heel wat historische gegevens en wetenswaardig-
heden uit ons Balens verleden.
‘80 jaar NSB’ van de hand van Vic Berckmans geeft een kort overzicht van het tachtigjarig bestaan van 
deze Wezelse oud-strijdersvereniging.
Devotieprentjes zijn niet meer zo actueel; een bijdrage over hun geschiedenis en een hele rits aan 
voorbeelden laten je kennismaken met deze prachtige soort archivalia.

Enkele kortere bijdragen van onze archiefvorser Louis Kemps en een aantal rare en ongelooflijke 
volksverhalen van Stefan Geerts over één van zijn stamvaders zijn echt aangenaam om te lezen.

Marena Grobben onderzoekt het verband tussen de Vikingen en onze Balense nederzetting in Scheps.
Je leest het in ‘Van Skeppsholmen naar Scheps-Olmen’.
Tot slot blikt Vic Berckmans terug op het voorbije jaar met het jaaroverzicht 2012.

Je kan het boek kopen in ons secretariaat of in het vrijetijdscentrum De Kruierie voor 13 euro of met de 
Vrijetijdscheque.

Er is een nieuwe uitgave ‘Buurtwegen in Balen en Olmen’

Oproep : herkennen van oude foto’s

Wij zouden graag via jullie meer te weten komen over enkele foto’s die op onze website te vinden zijn 
onder de rubriek “oude foto oproep”. 
Alle info is welkom. Je kan de gegevens via mail of het online formulier doorsturen naar ons. Wij zorgen 
ervoor dat de gegevens bij de foto worden geplaatst. Namen, verhalen of anekdotes zijn allemaal
welkom.
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1.34. Heemkundezondagen : 
  verder lopende tentoonstellingen

KALENDER VOLKSVERMAAK
Kring Aspect Zondag Zondag Zondag Andere
 Thema 2 juni 9 juni 16 juni

(1.12)
HK Die Swaene • Kom, kom, duivenmelken 14u - 16u 14u - 16u 14u - 16u iedere zondag
- Kerkplein 24     tot eind augustus
2220 Heist o/d Berg
- Pandoerenhoeve • Kegelen en tepesol schieten    iedere zondag
     tot zonsondergang
(1.11)
HK Eugeen Goeyvaerts Lintse kermissen  13u - 18u  14 juli
Oranjerie in beeld    11 augustus
Koning Albertstraat 41
2547 Lint

(1.17)
HK Hoefyser Kermis in de zomer   13u - 18u tot open
Brughuizeke - Hoogstraat 52 Jaarmarkt in de winter    monumentendag
2820 Rijmenam

(1.18)
HK Scella Kaatsen    30/6 : 14u - 17u
Peperstraat 48     28/7 : 14u - 17u
2627 Schelle

(1.4)
Molenmuseum Schuttersgilde en 14u - 18u 14u - 18u 14u - 18u tot 1 sept : za & zo
Kerkstraat 3 de molen    14u30 - 18u
2890 Sint-Amands



Voorzitters, secretarissen, webmeesters : even uw (grote) aandacht.

De webstek van Heemkunde Gouw Antwerpen is 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).

Op de webstek 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@heemkunde-gouwantwerpen.be

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

Heemkunde Gouw Antwerpen vzw  •  Ond.nr. : 0 408 661 097  •  Rek.nr. : 734-3412040-74

Voor de persoonlijke abonnees : ABONNEMENT 2013 = 15,00 Euro

Beste lezer,
Met het jaareinde in zicht zou ik u willen vragen om uw persoonlijk abonnement te 
hernieuwen. Het abonnementsgeld voor 2013 bedraagt, zoals voor 2009, 2010, 2011 en 
2012, 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 2013!

Ward De Preter - penningmeester • warddepreter@hotmail.com

2.2. Webstek Heemkunde Gouw Antwerpen
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2.3. 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 inaugustus 2013: 

 mededelen ten laatste in de laatste week van juli 2013.

Deze mededelingen maken het de redactie van Gouwtijdingen, allemaal vrijwilligers, 

mogelijk het tijdbenemende werk van de zowat 100 kring webstekken te moeten 

raadplegen om dan gegevens te gaan plukken.

Bij voorbaat dank voor de vrijwillige medewerking.

2.4. Gouwtijdingen

De Gouwtijdingen kunnen geraadpleegd worden op de webstek van de Gouw.

Dit is een oplossing is om de computerbestemmeling niet te overbelasten.

Wel wordt vanuit de Gouw een e-bericht gezonden aan elke bestemmeling op het 

ogenblik dat de Gouwtijdingen beschikbaar zijn op de webstek.

Er werd ons meegedeeld dat de webstek raadplegen via ‘Google explorer’ niet altijd toelaat 

alle mededelingen te lezen,

daarom is het aangeraden ‘Mozilla Firefox’ aan te klikken.

De bestemmelingen die toch graag over een gedrukt exemplaar beschikken kunnen dit 

afdrukken vanaf de webstek.
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3. Nieuw e-postadres HKGA

Het huidige e-postadres info@lokaalerfgoed.be
werd op 31 maart 2013 afgesloten.

Gelieve voortaan uitsluitend uw berichten te richten tot :

info@heemkunde-gouwantwerpen.be

Dank voor uw aandacht.
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4. Voor wie het aanbelangt

4.1. Cultuurmarkt
De Cultuurmarkt van Vlaanderen biedt in 2013 opnieuw een gratis feest boordevol 
cultuur. 
Op zondag 25 augustus 2013 geeft organisator Prospekta in Antwerpen de feestelijke 
aftrap van het nieuwe cultuurseizoen.
Op 18 binnen- en buitenlocaties in het Antwerpse stadscentrum zijn er activiteiten, meer 
dan 200 culturele instellingen stellen hun aanbod voor en de musea openen gratis hun 
deuren. U kan gratis genieten van een reeks toonmomenten: dans, klassieke muziek, 
theater, jazz …
We willen u niet alleen als standhouder warm maken voor dit evenement, maar zetten 
graag een nauwere samenwerking op. Het programma van de Cultuurmarkt van 
Vlaanderen wordt namelijk aangekondigd in een speciale bijlage in De Standaard op 20 
augustus, met een totale oplage van 125.000 exemplaren. 25.000 brochures worden 
gericht uitgedeeld aan de aanwezigen op de Cultuurmarkt van Vlaanderen.
Prospekta biedt u (top-topical) advertentieruimte aan om uw organisatie te presenteren 
aan een breed cultuurminnend publiek. Doordat er maximum 2 pagina’s advertentieruimte 
beschikbaar zijn, krijgt uw organisatie een zeer exclusieve plaats.
De Cultuurmarkt is in 2013 aan haar 18de editie toe en is een gevestigde waarde voor 
de cultuurliefhebber, maar ook de minder fervente cultuurparticipant vindt de weg naar 
de Cultuurmarkt. Het feestelijk karakter, de zomerse setting en de gratis toegang werken 
drempelverlagend en de Cultuurmarkt bereikt een divers en ruim publiek. Bij de editie 
2012 kwamen 150.000 bezoekers de sfeer opsnuiven ondanks het hevige regenweer.
 
Tarieven en formaten advertenties
€ 2.800 voor een vierde pagina (122 mm b x 185 mm h)
€ 5.500 voor een halve pagina (255 mm b x 185 mm h)
€ 10.000 voor een hele pagina(255 mm b x 380 mm h)
De prijzen zijn exclusief btw.
 
Wenst u meer informatie over de advertentiemogelijkheden of wil u meteen reserveren, 
dan kan u contact opnemen met Viviane Spiessens via T 03 338 95 75 of 
viviane.spiessens@prospekta.be <mailto:viviane.spiessens@prospekta.be> .  
Deadline voor reservatie van advertentieruimte is 5 juli 2013. Plaatsen zijn beperkt.

Meer informatie over het programma van de Cultuurmarkt van Vlaanderen vindt u 
binnenkort op www.cultuurmarkt.be <http://www.cultuurmarkt.be/> . Een standplaats op 
de infomarkt reserveren kan tot 21 juni 2013. U heeft hiervoor een uitnodiging ontvangen 
van Prospekta. Op www.prospekta.be <http://www.prospekta.be>  vindt u alvast alle 
praktische informatie.



45

4.2. Heemkunde Vlaanderen

Uitnodiging Heemdag 2013         Heren van stand, huizen van ‘t land.
 
Heers - 21 september 2013
 
De jaarlijkse heemkundige studie- en ontmoetingsdag vindt dit jaar plaats in Heers op zaterdag 21 september 
en staat in het teken van kasteelbewoners, hun verblijven en hun invloed.
 
Opgericht als middeleeuwse versterkingen, evolueerden kastelen in de loop der tijd tot luxueuze 
verblijfplaatsen voor de bovenlaag van de samenleving. Deze heemdag dompelt je onder in het 
kasteelleven van weleer en neemt je mee naar de kasteeleigenaars en hun huishouding, waarin ieder zijn of 
haar rol speelde om het raderwerk gesmeerd te laten draaien.
 
In de namiddag wordt de besloten wereld van het kasteel verlaten. Kasteeldomeinen drukten immers ook 
hun stempel op het wel en wee van de bredere samenleving. Fantaseer je ook wel eens over de mysterieuze 
wereld van kastelen en hun bewoners? 
 
Op de heemdag wordt een tipje van de sluier gelicht. Een unieke kans om kennis te maken met de verborgen 
leefwereld van wie de kastelen bevolkte.
 
Programma

9u15 Onthaal met koffie/thee
10u00 Welkomstwoord door Fons Dierickx, voorzitter Heemkunde Vlaanderen en  
  Kristof  Pirard, burgemeester Heers
10u15 Lezing ‘Oude en nieuwe, hogere en lagere adel’ door Paul Janssens, professor UGent
10u45 Muzikaal intermezzo
11u00 Lezing ‘Personeel op het kasteel’ door Jorien Jas, conservator Geldersch Landschap 
  en Geldersche Kasteelen
11u30 Muzikaal intermezzo
11u40 Voorstelling project ‘Van grote en kleine komaf’, over kasteelbewoners in 
  Haspengouw door Erfgoed Haspengouw
12u15 Middagmaal in Hoeve Renwa, Horpmaal
14u30 Start namiddagprogramma
  Tijdens een busrit maak je kennis met de invloed die kasteelbewoners hadden op hun omgeving. 
  Je ontdekt per groep op zijn minst één bijzondere site (park en tuinen van het kasteel Hex, kasteeldorp 
  Gors-Op-Leeuw, kasteelsite van Mechelen-Bovelingen of kasteeldorp Hoepertingen).
16u30 Slotzitting in het koetshuis van het kasteel Hex met uitreiking van het Jozef Weyns-eremerk, gevolgd 
  door receptie
17u40 Vroegste vertrekmoment naar parking auto’s en vertrekmoment naar station voor wie komt uit de 
  richting van Landen (o.m. Brussel, Gent, ...)
18u10 Vertrekmoment naar station voor wie komt uit de richting van Hasselt (o.m. Antwerpen)
 
Het volledige programma, alle praktische informatie en een inschrijvingsformulier vind je op 
www.heemkunde-vlaanderen.be
 
De deelnameprijs voor deze dag bedraagt 35 euro per persoon (incl. lunch). Wie enkel deelneemt aan het 
voor- of namiddagprogramma betaalt 15 euro (excl. lunch). 
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4.3. Archiefbank Vlaanderen

Archief in de kijker
Het Plantin-Moretus archief. De neerslag van drie eeuwen druk- en familiegeschiedenis

Deze lente verwelkomde Archiefbank een erkend topstuk in haar rangen. 
Het familie- en drukkerijarchief van Plantin-Moretus herbergt een schat aan 
informatie en prachtige documenten. De oude inventarissen uit het begin van 
de 20ste eeuw worden geleidelijk vervangen door een online toegang volgens 
de huidige internationale normen. Links naar deze toegang werden opgenomen 
in de Archiefbank bestandsbeschrijving.  

Archief in de kijker
Van religie en onderwijs. Het archief van de Zusters Annuntiaten Heverlee

Al meer dan honderd twintig jaar zijn de zusters annuntiaten een begrip in 
het Leuvense. Hun leven en werk leverden bijzonder boeiend erfgoed op 
over de intense onderwijs- en andere activiteiten van het religieus instituut. 
De lokale Leuvense geloofsgemeenschap evolueerde naar een diocesane 
congregatie en recente naar een instituut van pauselijk recht. 

Wie gaat mee op zoek naar sporterfgoed?

Archiefbank gaat deze zomer van start met een pool vrijwilligers, 
die op zoek gaan naar sporterfgoed dat nog bewaard is in het 
Pajottenland, Leuven en Brussel. Zo werken zij mee aan de 
campagne naar sportarchieven die afgelopen jaar werd gelanceerd. 
Er is geen voorkennis vereist, gezien vrijwilligers de nodige 
begeleiding en ondersteuning krijgen van de plaatselijke 
erfgoedcel en Archiefbank. Als je mobiel bent in enkele gemeenten 
van de aangeduide regio’s, kan je je ook na de zomer nog 
aanmelden via michel.vermote@amsab.be of 09 224 00 79 
(vragen naar Michel Vermote, coördinator van Archiefbank). 
Vrijwilligers werken van thuis uit en plannen zelf plaatsbezoeken bij verenigingen (alleen of per twee). Tijdens 
een bezoek noteren ze informatie over de bewaarde archieven die uiteindelijk geregistreerd worden in de 
onlinedatabank www.archiefbank.be. Tijdens regelmatige samenkomsten worden resultaten en knelpunten 
toegelicht. Heb je interesse in sport en/of erfgoed? Dan ben jij wellicht de geknipte kandidaat. 

Heeft u vragen of suggesties voor Archiefbank? Stuur een e-mail naar info@archiefbank.be.
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4.4. Behoud en beheer van erfgoed

Behoud en beheer van erfgoed 
 
Een driedaagse vorming over de basisprincipes van behoud en beheer van erfgoed, aangeboden 
door de depotconsulenten van de Vlaamse provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie. 
 
Doelgroep: Alle medewerkers van musea, culturele archieven en erfgoedbibliotheken die betrokken 
zijn bij de zorg voor de erfgoedcollectie, maar weinig of geen basiskennis rond behoud en beheer 
hebben. Ook andere geïnteresseerden zijn welkom. 
 
Doel: De deelnemers leren welke omgevingsfactoren een invloed hebben op het behoud van de 
collectie, hoe die kunnen worden geanalyseerd en welke preventieve maatregelen nodig zijn om 
schade aan de collectie zo veel mogelijk te vertragen of te vermijden. 
 
Opzet: driedaagse cursus 
 
 
 
Behoud en beheer van erfgoed 
7, 14 en 21 oktober 2013, 10u-16u, Museum van Deinze en de Leiestreek, L. Matthyslaan 3-5, 9800 
Deinze  
Docent: Tine Hermans, depotconsulent – Provincie Limburg 
In deze cursus wordt de invloed van temperatuur, luchtvochtigheid, licht, bewaarmaterialen, 
luchtverontreiniging, schimmels, insecten en knaagdieren op de collectie uitgebreid behandeld. 
Telkens wordt aandacht besteed aan hoe deze invloeden kunnen worden gemeten, hoe we ze 
preventief kunnen verminderen en wat te doen als de medewerker een probleem tegenkomt. 
Daarnaast wordt kort ingegaan op de basisprincipes voor depotinrichting, onderhoud, hanteren en 
transport. De cursisten bezoeken tijdens de cursus ook een museumdepot en krijgen voldoende 
gelegenheid om de opgedane kennis in de praktijk te toetsen. 
 

Praktisch 
 
Prijs:  35,00 euro voor 3 dagen (inclusief broodjeslunch) 
 
Inschrijvingen:  Meer informatie en inschrijvingen bij Tine Hermans (erfgoeddepot@limburg.be). 
 
Uiterste inschrijvingsdatum 23 september 2013.  
Maximum aantal deelnemers 15. 
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4.5. Informatiebeheer van erfgoedcollecties

Informatiebeheer van erfgoedcollecties 
 
Een tweedaagse vorming over de basisprincipes van het beheer van informatie over 
erfgoedcollecties, aangeboden door de depotconsulenten van de Vlaamse provincies en de 
Vlaamse Gemeenschapscommissie. 
 
Doelgroep: Vrijwilligers en medewerkers van erfgoedbeherende instellingen die de registratie van 
een erfgoedcollectie en de informatie er rond verzorgen. 
 
Doel: De cursus wil u op weg helpen in de informatie- en kennissamenleving waar 
erfgoedbeherende instellingen zich nu in bevinden. Het helpt u de eigen collecties en alle 
informatie die daarom heen zweeft beter te benutten en in te zetten voor het behoud en beheer 
van het erfgoed voor de toekomst. Tijdens deze cursus leert u niet met een specifiek 
softwareprogramma werken. De informatie is wel bruikbaar voor alle beschikbare 
softwareprogramma’s. 
 
Opzet: tweedaagse cursus 
 
 
Informatiebeheer van erfgoedcollecties 
15 en 22 oktober 2013, 10u-16u, Provinciehuis Boeverbos Filiaal 3, Koning Leopold III-laan 41, 8200 
Sint-Andries 
Docent: Livia Snauwaert, depotconsulent registratie – Provincie West-Vlaanderen 
 
Erfgoedbeheerders beheren niet alleen een enorme hoeveelheid voorwerpen, maar ook een 
schatkist aan daarmee verbonden contextuele informatie. Om goed voor een erfgoedcollectie te 
kunnen zorgen, moet een erfgoedbeheerder weten welke voorwerpen tot die collectie behoren, 
waar ze zich bevinden en hoe ze eraan toe zijn. Erfgoedbeheerders moeten zich regelmatig 
verantwoorden tegenover een lokaal of centraal bestuur. Steeds meer producten, zoals 
tentoonstellingen, educatieve programma’s, websites en publicaties worden ontwikkeld om 
erfgoedcollecties te ontsluiten voor het brede publiek. Om snel en efficiënt vragen over de collectie 
te kunnen beantwoorden, moet de registratie en documentatie piekfijn in orde zijn. De cursus helpt 
u een start te maken met uw eigen registratie of uw bestaande registratie de 21ste eeuw in te 
loodsen. Volgende zaken komen aan bod: collectiebeheer in het algemeen, mogelijkheden van 
SPECTRUM, belang van registratie, verwerken van bruiklenen en aanwinsten, nummeren en 
beschrijven van voorwerpen, registratiestandaarden, mogelijkheden van automatisering… Bij de 
cursus hoort de nieuwe syllabus “Informatiebeheer in musea”, uitgegeven door het LCM (Landelijk 
Contact Museumconsulenten, Nederland), ook te downloaden via hun website 
http://www.museumconsulenten.nl/index.php?136.  
 

 
Praktisch 
 
Prijs:  45 euro voor 2 dagen (inclusief syllabus en lunch) 
 
Inschrijvingen:  Meer informatie en inschrijvingen bij Livia Snauwaert (livia.snauwaert@west-

vlaanderen.be). Uiterste inschrijvingsdatum 1 oktober 2013. maximum aantal 
deelnemers 15. 
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4.6. In goede handen, Erfgoed in depots

In goede handen. Erfgoed in depots 
Een vormingstraject over het inrichten van en bewaren in erfgoeddepots, aangeboden door de 
depotconsulenten van de Vlaamse Provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie.  

Doelgroep: Medewerkers van musea, erfgoedinstellingen en -verenigingen. De opleidingen zijn 
afgestemd op een meer gevorderd publiek. Basiskennis en/of enige ervaring met behoud en 
beheer van erfgoedobjecten is nuttig. 

Doel: Het verhogen van de kennis en praktische vaardigheden bij hen die instaan voor het inrichten 
en/of beheren van erfgoeddepots. De deelnemers krijgen naast een theoretisch kader ook 
praktische tips aangereikt. 

Opzet: Een aanbod van 6 modules (elk 1 dag) over depotwerking die samen het vormingstraject 
vormen. Elke module kan ook afzonderlijk worden gevolgd. 
 

 
 
 
Depotinrichting als sleutel tot een efficiënt collectiebeheer 
4 november 2013, 9u30-16u, Gallo-Romeins Museum, Kielenstraat 15, 3700 Tongeren 
Docent: Jürgen Vanhoutte, depotconsulent behoud en beheer – Provincie Vlaams-Brabant 
Een efficiënt beheer van uw collectie staat of valt met een verantwoorde inrichting van de ruimte(s) 
waar ze in bewaard wordt. Wat maakt een ruimte echter tot een geschikt erfgoeddepot en hoe 
richt ik deze zo praktisch en overzichtelijk mogelijk in? Hoe valt met een beperkt budget ruimte-
economisch het maximum uit mijn depotruimte te halen? En hoe voorkom ik dat mijn depot een 
overvol labyrint wordt, waar geen enkel object of medewerker nog zonder kleerscheuren binnen- of 
buitengeraakt? Stapsgewijs worden in deze module verschillende elementen toegelicht die de 
keuze en de inrichting van een verantwoorde bewaarruimte bepalen: van de inplanting en 
constructie van de buitenschil (gebouw/ruimte) tot en met de plaatsing en verpakking van het 
individuele object. 
 
 
Veilig - Beveiligd: erfgoeddepots 
18 november 2013, 9u30-16u, Provinciaal Veiligheidsinstituut, Jezusstraat 28, 2000 Antwerpen 
Docenten: Kaatje Claes, Adviseur bewaking & beveiliging – culturele instellingen – Provincie 
Antwerpen; Ibrahim Buhut, Security & Safety Consultant – Optimit en Nico Jacobs Docent - 
Provinciaal Veiligheidsinstituut – Provincie Antwerpen. 
Zorg voor erfgoed rust op een cruciale pijler: het veilig stellen van het erfgoed voor latere 
generaties. Hoe doen we dat? De vraag “Wat zijn de bestaande veiligheidsmaatregelen en -
voorschriften?” wordt voor drie aspecten gesteld: het gebouw; de collecties met de individuele 
objecten; en de medewerkers zelf. De veiligheid in, om en van depots evenals mogelijke 
beveiligingsmaatregelen vormen een eerste insteek. Daarnaast komt ook de beveiliging van de 
collecties en objecten ter sprake. In een derde luik gaat de aandacht naar de persoonlijke 
veiligheid en de (inter)nationale veiligheidsvoorschriften (kleding, materialen, handelingen, enz.) 
voor het werken in een depot of magazijn. Speciale aandacht gaat naar de veiligheid van de 
medewerker bij het manipuleren van objecten in het depot. 
Docent: Provinciaal Veiligheidsinstituut en Frank Herman (Adviseur erfgoeddepots - coördinatie, 
Provincie Antwerpen) 
 
 
Niet te verwaarlozen: onderhoud in het depot 
25 november 2013, 9u30-16u, Erfgoedsite Tienen, Grote Markt 3-6, 3300 Tienen 
Docenten: Wouter Lammens, depotconsulent behoud en beheer – Provincie West-Vlaanderen; 
Brecht Lagae, interieurwachter – Monumentenwacht West-Vlaanderen en Andries Deknopper, 
interieurwachter – Monumentenwacht Vlaams-Brabant 
Ook wanneer collectiestukken niet tentoongesteld zijn, maar (tijdelijk) in een depotruimte bewaard 
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worden, is het van belang de optimale bewaaromstandigheden van deze objecten te garanderen. 
Het onderhoud van de depotruimte en van de individuele collectiestukken is hierbij noodzakelijk, 
maar wordt vaak over het hoofd gezien. Stukken in het depot verliezen soms de aandacht, zeker als 
het om onderhoud gaat. Een onderhoudsplan is de oplossing, maar hoe pak je dat nu precies aan? 
In deze module krijg je enerzijds praktische tips om je depot proper en stofvrij te houden, maar ook 
over hoe je een grondige toestandscontrole uitvoert en hoe je objecten uit verschillende materialen 
op een goede manier kan reinigen. Tenslotte gaan we na hoe je insecten in het depot kan 
vermijden, en wat je kan doen in geval van aantasting. 
 
 
Zeker bewaren, verpakken en transporteren 
2 december 2013, 9u30-16u, Brussels Museum van de Molen en de Voeding, Windmolenstraat 21, 
1140 Evere (Brussel) 
Docenten: Anneke Lippens, diensthoofd transversale cel cultuur – Provincie Oost-Vlaanderen en 
Anne-Cathérine Olbrechts, depotconsulent – Provincie Oost-Vlaanderen  
Afhankelijk van de karakteristieken en de inrichting van de depotruimte, wordt er vaak beslist om 
bepaalde objecten/collecties verpakt op te bergen. Bij het verpakken is het belangrijk om rekening 
te houden met de eigenschappen van de objecten, geschikte verpakkingsmaterialen te gebruiken 
en microklimaten te voorkomen. In deze module zullen we bekijken welke types objecten we op 
welke manieren kunnen bewaren. Belangrijk is dat we hierbij het onderscheid maken tussen het 
verpakken van objecten voor de bewaring in depot én voor bescherming tijdens transport. We 
maken kennis met de verpakkingsmaterialen die hiervoor kunnen worden gebruikt en proberen 
deze uit aan de hand van enkele casussen. Daarnaast gaan we ook dieper in op het (intern) 
transport van objecten en bekijken we hoe collectieverhuizingen efficiënt en verantwoord kunnen 
worden georganiseerd. 
 
 
Collectiebeleid: de basis voor een efficiënte depotwerking 
9 december 2013, 9u30-16u, Groeningemuseum, Dijver 12, Brugge 
Docent: Loes Nijsmans, depotconsulent – Vlaamse Gemeenschapscommissie 
Een collectieplan is een onmisbaar hulpmiddel bij het collectiebeheer. Het biedt een inzicht in de 
collectie en geeft structuur en duidelijkheid bij het ontwikkelen van het collectiebeleid. Het is niet de 
bedoeling één algemeen geldend advies te geven, maar aanknopingspunten en structuur te 
bieden bij het schrijven van een collectieplan. Onderwerpen als collectiegeschiedenis, selectie, 
verzamelen, herbestemming en afstoten komen aan bod. Er wordt ook ingegaan op de procedures 
die SPECTRUM hieromtrent beschrijft. De vorming wordt gegeven aan de hand van de brochure 
‘Handreiking voor het schrijven van een collectieplan’ (ICN/Stichting LCM). 
 
 
Informatiebeheer in je depotwerking 
16 december 2013, 9u30-16u, Kazerne Dossin, Goswin de Stassartstraat 153, 2800 Mechelen 
Docent: Jan De Cock, depotconsulent registratie en documentatie – Provincie Vlaams-Brabant 
Tijdens deze module verdiepen we ons in de vraag hoe je het best op de hoogte kan blijven van de 
omvang, aard en toestand van de collectie die je bewaart. Een up-to-date inventaris is immers een 
basisvereiste voor een efficiënt depotbeheer. Als we er niet actief op inzetten, raken we 
onvermijdelijk dingen kwijt. Er zijn een aantal aspecten die zeker aan bod komen: de verschillende 
stappen die je moet doorlopen bij registratie, het benoemen van standplaatsen, standplaats- en 
toestandcontroles, … 
 

Praktisch  
 
Prijs: 15 euro per module (inclusief broodjeslunch). Facturatie gebeurt per module. 
Inschrijvingen: Meer informatie en inschrijven bij Ilse Vissenaeken (016/26.76.49 of 
erfgoeddepot@vlaamsbrabant.be). Uiterste inschrijvingsdatum 21 oktober 2013. Maximum aantal 
deelnemers per module 15. 
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4.7. WO I

Beste erfgoedpartner,
 
Wellicht heeft u al gemerkt dat de belangstelling voor de Eerste Wereldoorlog, aan de vooravond van de 
honderdjarige herdenking, enorm is gegroeid. Deze toegenomen aandacht gaat gepaard met een waaier 
aan initiatieven, die bedoeld zijn om het WOI-aanbod kenbaar te maken bij het grote publiek. We sommen er 
enkele op die interessant kunnen zijn voor de werking van uw museum.

Collectiestukken WOI

Misschien bevat uw collectie stukken die rechtstreeks of onrechtstreeks verwijzen naar de periode 1914-1918 
en wilt u deze naar aanleiding van de naderende herdenkingsperiode in de schijnwerpers plaatsen? 
In het kader van het project Antwerpen1914-1918 wil de provincie inzetten op het ontsluiten van zoveel mo-
gelijk erfgoedsporen uit de Eerste Wereldoorlog in de provincie Antwerpen voor het grote publiek. Zo zal de 
website www.antwerpen1914-1918.be <http://www.antwerpen1914-1918.be>  een overzicht bieden van de 
WOI-gerelateerde collectiestukken van musea en documentatiecentra. 
 
Om zo’n overzicht samen te stellen hebben we uw hulp nodig. Is het mogelijk om ons een inventaris te 
bezorgen van uw collectiestukken die in verband kunnen worden gebracht met de 
Eerste Wereldoorlog? Of kan u ons een beknopte omschrijving bezorgen van het WOI-erfgoed dat zich 
in uw collectie bevindt? Indien u dat wenst, kan u het document in bijlage gebruiken om de beschrijving van 
uw collectiestukken in te voeren. De ingevulde versie mag u vervolgens mailen naar 
jonas.raats@admin.provant.be.

Met het aanbieden van zulk een overzicht hopen we zoveel mogelijk geïnteresseerden (scholen, heemkundi-
gen, recreatieve bezoekers,…) in contact te brengen met het rijke en gevarieerde aanbod van de musea in de 
provincie Antwerpen. 

Evenementen en educatief aanbod

Plant u een tentoonstelling, een historische wandeling of een ander evenement in het kader van de herden-
king van de Eerste Wereldoorlog? Promoot uw initiatief dan via de UiTdatabank. 
Evenementen die worden ingevoerd in de UiTdatabank worden gepubliceerd op www.antwerpen1914-1918.
be <http://www.antwerpen1914-1918.be> , www.2014-18.be <http://www.2014-18.be> , www.UiTinVlaande-
ren.be <http://www.UiTinVlaanderen.be>  en andere publicatiekanalen. Erg belangrijk is dat u de term ‘Groote 
Oorlog’ (met 2 o’s) bij uw evenement opneemt. Op basis van deze term wordt uw initiatief immers op de 
verschillende herdenkingswebsites gepubliceerd.
Een volledige handleiding over het invoeren van herdenkingsevenementen in de UiTdatabank vindt u op 
de website van het projectsecretariaat 100 jaar Groote Oorlog <http://www.vlaanderen.be/int/publications/
detail/100-jaar-groote-oorlog-een-evenement-promoten-via-uitdatabank-be-1> .  
 
Voorziet u een educatief aanbod voor leerlingen of leerkrachten? Maak dit dan kenbaar via de databank van 
KlasCement en het Bijzonder Comité voor Herinneringseducatie <http://www.klascement.net/herinnerings-
educatie/> . Op die manier bereikt u heel wat mensen uit het onderwijsveld. Dit aanbod zal ook worden 
opgenomen in de centrale WOI-databank die we ontwikkelen met West-Vlaanderen. U dient zich vooraf via de 
website te registreren alvorens u informatie kan toevoegen. 
 
U kan alle soorten initiatieven in het kader van de herdenking nog steeds invoeren in het algemene overzicht 
op www.antwerpen1914-1918.be <http://www.antwerpen1914-1918.be>  via deze link <https://docs.google.
com/spreadsheet/viewform?pli=1&formkey=dHJNejUtZVVCRm5FNDBnOHU5ZTdjcFE6MQ#gid=0> .
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Collectiedagen

De provinciale dienst Erfgoed organiseert vanaf het najaar samen met verschillende partners een reeks col-
lectiedagen in het kader van de herdenking van de Eerste Wereldoorlog. Met deze collectiedagen willen we 
erfgoedsporen uit de periode 1914-1918 die zich momenteel bij particulieren bevinden, in kaart brengen en 
digitaal ontsluiten. Mensen kunnen met hun verhalen, voorwerpen, foto’s en documenten uit of over de Eerste 
Wereldoorlog op één van de volgende locaties terecht:
•        zaterdag 7 september 2013 - Erfgoedcel Noorderkempen - Warande Turnhout
•        zondag 15 september 2013 - Erfgoedcel k.ERF    - Balen
•        zaterdag 12 oktober 2013 - Erfgoedcel Kempens Karakter - Liers Cultuurcentrum
•        zaterdag 19 oktober 2013 - Fort Breendonk - Fort Breendonk
•        zaterdag 14 december 2013 - Erfgoedcel Kempens Karakter - Herentals 
•        zondag 2 maart 2014 - Kasteel d’Ursel - Hingene
•        zondag 23 maart 2014 - Arboretum Kalmthout evap vzw - Arboretum Kalmthout
 
Heeft u interesse om mee te werken aan een van deze collectiedagen? Neem dan contact op met de respec-
tievelijke lokale partner hierboven vermeld of met ons.

En verder…

Informatie over herdenkingsinitiatieven en ondersteuningsmogelijkheden voor WOI-projecten in de provincie 
Antwerpen vindt u op www.antwerpen1914-1918.be <http://www.antwerpen1914-1918.be> .
 
Alles over het herdenkingsprogramma in de stad Antwerpen vindt u op www.antwerpen14-18.be. 
 
Ook de federale overheid heeft sinds kort een website over de herdenking van de Eerste Wereldoorlog: www.
be14-18.be.
 
Steeds meer beeldmateriaal uit de Eerste Wereldoorlog wordt digitaal ontsloten; hetzij in beeldbanken, hetzij 
in de vorm van virtuele tentoonstellingen. Een mooi voorbeeld is de fotoreeks van Antwerpenaar Jean Pecher 
over zijn leven aan het front, gepubliceerd op de website van het Liberaal Archief <http://www.liberaalarchief.
be/iconografie-oorlogsfotos-jeanpecher.html> . 

Jonas Raats
Projectmedewerker – Antwerpen 1914-1918
GreatWar website <http://www.provant.be/vrije_tijd/cultuur/erfgoed/great_war/> 
Provincie Antwerpen - Dienst Erfgoed
Koningin Elisabethlei 22 – 2018 Antwerpen
03 240 55 62
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5. Weetje


