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Actieve heemkunde
Actieve heemkunde 
 
Reeds een aantal jaren is er – in samenwerking met de dienst Erfgoed van de 
provincie Antwerpen – aandacht voor heemmusea en documentatie/archief centra 
binnen Heemkunde Gouw Antwerpen. 
 
Waar we startten met de musea en de “erkende” musea een premie gaven, werd er 
twee jaar geleden met de “erkenning” van documentatie/archief centra gestart.  
Gezien er voor volgend werkjaar een kleiner bedrag door de provincie voorzien 
wordt, zullen we de verdeling van de aanmoedigingspremie op een andere manier 
berekenen.  Dit gebeurt op de volgende vergadering van de werkgroep en het 
resultaat zal tijdig aan de betrokkenen medegedeeld worden. 
 
Op dit ogenblik zijn er  20 musea en 18 documentatiecentra die het kenteken van 
actief museum/documentatie centra hebben gekregen.  Op een totaal van 100 
heemkringen is dat niet slecht, doch er zijn nog zeker andere kringen die dit 
misschien ook verdienen ! 
 
Daarom herhalen we bij deze de oproep om – indien u denkt hiervoor in aanmerking 
te komen – uw aanvraag voor “erkenning” binnen te dienen.  Dit kan best via mail 
naar Jozef.Verckens@ping.be of per post naar de Van de Wervelaan 92/2 te 2970 
Schilde.  Telefonisch ben ik te bereiken op 0475/64.94.74. 
 
Aan alle verplichte criteria dient voldaan, voor de optionele criteria dient een totaal 
van 10 punten behaald. 
 
Hieronder vindt u de criteria. 
 
 Verplicht Optioneel Opmerkingen 
Het museum behandelt de 
bewoners en hun streek 

x  kenmerkende 

Actief museum met wisselende 
tentoonstellingen 

x   

Medewerking aan Erfgoeddag  3 Min 2 keer in de laatste 3 
jaar 

Didactisch verantwoord  5 Duiding van verandering en 
ontwikkeling 

Programma voor publiekswerking 
en –werving beschikbaar 

 5  

Folder/publicatie van het museum x   
Educatief programma voor de 
scholen 

x  Werkmap voor de 
leerkrachten 

Verzameling is geïnventariseerd of 
men is er mee bezig 

x   

Visie/misie 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 geleide bezoeken 

Medewerking aan Open  2 Min 2 keer de laatste 3 jaar 
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Monumentendag 
Medewerking aan de heemkunde 
zondagen 

x   

 
 
  
 
 Verplicht optioneel opmerkingen 
Er is een collectie/archief x   
Registratie van de verzameling x   
Inventarisatie x   
Werken enkel met vrijwilligers x   
Minimaal 100 uur geopend x  Openingsuren  op afspraak 

worden niet meegerekend.  
Afspraken tellen mee voor 1 
u/afspraak 

Verduidelijkende documentatie 
centrum folder 

x   

Webstek voor ontsluiting archief x  Informatie en inventarisatie 
Registratie van kranten artikels  2  
Medewerking aan 
heemkundezondagen 

 3 Ontsluiting archief ovv 
tentoonstelling 

Film/beeldbank  2  
Actief bezig met orale 
geschiedenis 

 2  

Overzicht aanvragen/antwoorden 
per mail 

 3 Minimaal 20 

Presentatie 
gouwtijdschrift/gouwtijdingen en 
eigen tijdschrift 

 3 Op een goed zichtbare 
plaats in het centrum 

 
 
 
 

    
 
 
Wij verwachten uw aanvraag voor 25 december 2013.  Bezoeken worden gepland in 
de maand januari.  Evaluatie gebeurd in februari en de uitreiking van de nieuwe 
kentekens gebeurt op de Algemene Vergadering in maart 2014. 



 

Het Samenwerkingsverband Volkscultuur organiseert op 9 november 2013 de jaarlijkse Dag 
van de Volkscultuur. Het thema is Dagelijks leven in Brabant (Noord-Brabant, 
Antwerpen en Vlaams-Brabant) tijdens de Eerste Wereldoorlog.        
Vanwege de grensoverschrijdende thematiek gaan we voor deze dag de grens over naar Hoog-
straten, 30 km ten zuiden van Breda. De dag vindt plaats in het Klein Seminarie in Hoogstra-
ten, midden in het centrum van deze charmante plaats. 

In het ochtendprogramma hebben we een aantal sprekers: 

Henri Vannoppen, kenner van de geschiedenis van de Eerste 

Wereldoorlog in zijn provincie Vlaams-Brabant, zal een beeld geven van de 
gevolgen voor de bevolking van de oorlog en de daarop volgende bezetting.  

Henk van der Linden vertelt over de manier waarop de enorme 

aantallen Belgische vluchtelingen werden verspreid over Noord-Brabant en 
verder over het land, en hoe het de vluchtelingen is vergaan die naar 
Oisterwijk kwamen. 

Herman Janssen zal ingaan op de specifieke situatie in Baarle-Hertog, 

dat onbezet Belgisch grondgebied bleef en daardoor een geheel eigen 
positie innam.  

Kees van Maastrigt neemt ons mee naar het Land van Altena in het 

noorden van Noord-Brabant en vertelt over de unieke vondsten van de 
groepsschuilplaatsen, over de loopgravenlinie en de militaire invloed op het 
gebied. 

Deze dag wordt georganiseerd door het Samenwerkingsverband Volkscultuur Noord-Brabant waarin par-
ticiperen de Leerstoel Cultuur in Brabant aan de Universiteit van Tilburg, de Historische Vereniging Bra-
bant, Erfgoed Brabant, Brabants Heem. Dit jaar  wordt samengewerkt met Heemgouw Antwerpen en 
Heemgouw Vlaams-Brabant 

Dag van de Brabantse Volkscultuur  

 9 november 2013 

locatie Vrijheid 234, 2320 Hoogstraten (B) 
aanvang 9.30 ontvangst, 10.00 opening programma 

Uitgebreid programma en informatie over sprekers  op blz 3 en 4 

4
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Na een warme lunch kunnen de deelnemers kiezen uit 
twee opties. Zij die meer willen weten en zien van Hoog-
straten laten zich door stadsgidsen leiden langs kerk, be-
gijnhof en museum. Men kan er ook voor kiezen naar het 
nabij gelegen Zondereigen te gaan, waar bij de gerecon-
strueerde dodendraad een Duits schakelstation is nage-
bouwd, dat zal worden ‘ingewandeld’. Daarna kunt u te-
rugkeren naar de refter van het Klein Seminarie voor de 
presentatie van het boek ‘Met ons gaat alles goed. De 
‘Groote Oorlog in het klein’. In dit boek komen negentig 
bijdragen van  de heemkundekringen uit de drie provin-
cies. Die bijdragen geven een goed beeld van wat de 
‘Groote Oorlog’ voor beide kanten van de grens heeft be-
tekend. Voorintekenaars kunnen daar hun boek meene-
men.  

U kunt zich voor de studiedag inschrijven 
via info@erfgoedbrabant.nl o.v.v. Studiedag Volkscul-
tuur of telefonisch +31 73 6156262. De kosten voor de 
studiedag bedragen  € 20 per persoon voor leden van 
HVB en de heemkundekringen en hun partners. Niet-
leden betalen € 25 per persoon. Het bedrag is inclusief 
koffie, thee, ontvangst en warme lunch. U ontvangt na 
inschrijving een bevestiging en een factuur. Graag wil de 
organisatie weten of u na de lunch wil deelnemen aan de 
rondwandeling door Hoogstraten of het bezoek aan het 
schakelstation in Zondereigen. Vermeld u svp in uw email 
of telefonisch of u kiest voor de rondwandeling of Zon-
dereigen.  
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Programma van de Dag van de Brabantse Volkscultuur 

9.30 uur: inloop met koffie/thee  

10.00 uur: opening door dagvoorzitter Patrick Timmermans, directeur Erfgoed Brabant  

10.10 uur:  Henri Vannoppen, kenner van de geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog in zijn provincie Vlaams -
Brabant, zal een beeld geven van de gevolgen voor de bevolking van de oorlog en de daarop volgende bezet-
ting.   

10.50 uur: Henk van der Linden vertelt over de manier waarop de enorme aantallen Belgische vluchtelingen 
werden verspreid over Noord -Brabant en verder over het land, en hoe het de vluchtelingen is vergaan die naar 
Oisterwijk kwamen.  

11.30 uur: Herman Janssen zal ingaan op de specifieke situatie in Baarle -Hertog, dat onbezet Belgisch grond-
gebied bleef en daardoor een geheel eigen positie innam.   

12.10 uur: Kees van Maastrigt neemt ons mee naar het Land van Altena in het noorden van Noord -Brabant en 
vertelt over de unieke vondsten van de groepsschuilplaatsen, over de loopgravenlinie en de militaire invloed 
op het gebied.  

12.50 uur: warme lunch in de  kantine van het Klein Seminarie  

14.00 uur: vertrek naar Zondereigen voor onthulling schakelstation of rondwandeling met stadsgidsen door 
Hoogstraten  

15.30 uur: presentatie van het boek ‘De Groote oorlog in het klein’, met ons gaat alles goed.  Rond 16.00 uur 
wordt het eerste exemplaar uitgereikt aan de voorzitters van de heemkundekoepels in Vlaams -Brabant, Ant-
werpen en Noord -Brabant. René Beyst, eindredacteur, zal kort ingaan op de ontstaansgeschiedenis van het 
boek  
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Informatie over de sprekers: 

Henri Vannoppen werd geboren te Leuven in 1951 uit een oude Erps-Kwerpse familie. Erps-Kwerps ligt in Vlaams-Brabant 
tussen Brussel en Leuven. Hij werd licentiaat (in Nederland doctorandus) moderne geschiedenis en begon zijn loopbaan in de 
Scholengemeenschap van Etten –Leur in Noord-Brabant. Hij kreeg een beurs van het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk 
Onderzoek. In 1984 werd hij doctor moderne geschiedenis  KULeuven met het doctoraat over 200 jaar Erps-Kwerps  (1776-
1976). Tezamen met een onderwijsloopbaan als leraar geschiedenis in het hoger secundair onderwijs achtereenvolgens aan 
verschillende  Koninklijke Athenea werd hij burgemeester van Kortenberg. Hij zetelde  30 jaar in de gemeenteraad van Kor-
tenberg. In 2007 ging hij op pensioen als leraar en als burgemeester en hij werd  om zijn verdiensten tot ereburgemeester 
van Kortenberg benoemd. In 1971 stichtte hij de eerste heemkring in de fusie Kortenberg. Hij is voorzitter van het Erf-
goedhuis Kortenberg VZW  (de overkoepeling van de 4 heemkringen en van de archeologische werkgroep van Kortenberg) en 
schrijver van een  30-tal boeken en van 100-den artikels  (zie www.erfgoedhuis-Kortenberg.be). In 2012 werd hij gevierd als 
40 jaar schrijver en heemkundige. Hij was nationaal voorzitter van het Verbond voor Heemkunde Vlaanderen van 1991 tot 
1994 en is ondervoorzitter en projectleider van Heemkunde Vlaams-Brabant. Hij werd vereremerkt met de Prijs voor Heem-
kunde Vlaams-Brabant (provinciaal) en met het Doctor Jozef Weyns-eremerk voor Heemkunde (nationaal). 

Henk van der Linden is 69 jaar, geboren en getogen Oisterwijker. Hij woont momenteel in ’s-Hertogenbosch en publiceert en 
spreekt over Nederland in de Eerste Wereldoorlog. Hij is eindredacteur van de nu al 27-delige Kroniek van de Eerste Wereld-
oorlog  en vicevoorzitter van de Stichting Studiecentrum Eerste Wereldoorlog.  

Herman Janssen is in 1957 in Hoogstraten geboren en studeerde er aan het Klein Seminarie. Sinds 1980 werkt hij als begelei-
der bij personen met een verstandelijke beperking. In zijn vrije tijd ontwikkelt hij zich tot heemkundig duizendpoot van 
Heemkundekring Amalia van Solms (Baarle-Hertog-Nassau). Herman is afwisselend actief als genealoog, archiefonderzoeker, 
redacteur, schrijver, bestuurslid, organisator van activiteiten, gids en amateurarcheoloog. In 2011 werd hij wegens zijn bij-
zondere verdiensten jegens de samenleving door de Nederlandse koningin tot lid in de Orde van Oranje-Nassau benoemd.  In 
2003 startte Herman een historisch onderzoek naar de Eerste Wereldoorlog in de grensregio. Deze studie spitste zich alsmaar 
meer toe op de geschiedenis van de dodendraad. Samen met Frans Van Gils en de gemeente Baarle-Hertog werd in een eer-
ste fase een stukje van de Duitse grensversperring gereconstrueerd. Vervolgens werd (opnieuw met Frans) een lessenpakket 
samengesteld voor de oudste leerlingen van het basisonderwijs. In 2013 werken beiden met een stuurgroep aan de realisatie 
van de derde fase van het dodendraadproject, bestaande uit toeristische fiets- en wandelroutes (met infoborden, ingespro-
ken verhalen, reconstructies en folders), een cursus over WO 1 en de publicatie van het cursusboek ‘Hoogspanning aan de 
Belgisch-Nederlandse grens’. Meer info: www.dodendraad.org  

Kees van Maastrigt , ( Nieuwendijk 1940) studeerde geschiedenis aan de Katholieke Leergangen te Tilburg. Na het behalen 
van de Akte MO Geschiedenis werd de studie voortgezet aan de Universiteit te Utrecht, waar hij in 1982 slaagde voor het 
doctoraal examen. Tussen 1966 – 1974  was hij onderwijzer  in Almkerk en daarna tot 2002 docent geschiedenis aan het Alte-
na College in Sleeuwijk. Vanaf de oprichting  in 1990 bestuurslid en voorzitter van de Archeologische Vereniging Land van 
Heusden en Altena. Hij schreef diverse artikelen in Geschiedkundige- en Archeologische publicaties. 
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Korte inhoud van de spreekbeurten 

Het dagelijks leven in Vlaams-Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in W.O.I’  Deze voordracht geeft een beeld van W.O.I in al zijn 
facetten: de Spaanse griep, de afgebrande windmolens, de elektriciteit geleverd door de maalderijen, de opeising van koper, wol en note-
laars , de Commission for Relief of Belgium, het Hulp-en Voedingscomiteit, de Melkdruppel, de Spek- en Bonenmedaille, de zeepbaronnen, 
de stokagent of hulpagent, de Nachtwacht, de garde-civique, de Franctireurskrieg, het noodgeld van gemeenten, het Meldeamt, de fotogra-
fie in de oorlog, de duivenregistratie, de Ausweis of identiteitskaart, de Passierschein, de herderlijke brief 'Vaderlandsliefde en Volharding' 
van Kardinaal Mercier met Kerstmis 1914, de ondergrondse spoorweg, de Eisenbahnspionnage, de vluchtelingen en  de culinaire invloeden 
(patat in Nederland), de Frontbeweging en de frontbladen, de krijgsgevangenen in Duitsland, de oorlogsmonumenten, de oud-
strijdersverenigingen, Groot-Nederland  en ‘La Grande Belgique’. Een volledig beeld van het echte leven in Vlaams-Brabant en Brussel in 1914
-1918.  

In zijn lezing vertelt Henk van der Linden wat Oisterwijk in de vier oorlogsjaren 1914 -1918 overkwam, en hoe bestuur en bevolking daarmee 
omging. Oisterwijk was destijds met nog geen 4000 inwoners een stipje op de wereldkaart. Tijdens de lezing wordt dat wat er in Oisterwijk 
gebeurde geplaatst in de context van de Grote Oorlog en van Nederland.  

Baarle-Hertog: Tijdens WO 1 werd Baarle-Hertog het bevoorrechte dorp genoemd, een symbool van het onoverwonnen vaderland, een 
doorn in het oog van de Duitsers en een smet op het Duitse palmares. De complexe enclavesituatie zorgde daar voor heel bijzondere ontwik-
kelingen. Zo was Baarle-Hertog deels bezet en deels vrij gebied. Met name de enclaves waren voor de Duitse troepen onbereikbaar zonder 
de Nederlandse neutraliteit te schenden. De Belgische enclaves maakten samen met het grondgebied achter de IJzer in West-Vlaanderen 
deel uit van het koninkrijk Vrij België. Baarle-Hertog behoorde administratief tot het kanton Veurne en had een eigen telegraafverbinding, 
belastingkantoor, vredegerecht en Rijkswachtkorps. Het plaatselijke postkantoor was het landelijk centrum van de brievensmokkel.  Bij het 
oorlogsbegin werden in Baarle duizenden vluchtelingen opgevangen. Zij kwamen te voet of met de trein. Op de drukste dag schatte men hun 
aantal op 24.000. Ongeveer 1.500 vluchtelingen vonden een permanent onderdak in het vluchtoord Baarle-Nassau-Grens. Ook waren er bij-
zonder veel soldaten ingekwartierd: tweeduizend Nederlandse soldaten verbleven in Baarle-Nassau. Tweehonderdvijftig Duitse Landsturmers 
logeerden in Zondereigen, het bezette deel van Baarle-Hertog. Burgemeester Henri van Gilse was een groot patriot en organiseerde in Baarle
-Hertog het verzet tegen de Duitsers. Via een draadloze zendmast was er een verbinding met de Belgische troepen achter de IJzer en het 
verzet in Engeland. De Baarlese zender hield zich bezig met het onderscheppen en decoderen van Duitse marine-zenders. Daarenboven wer-
den systematisch zeppelins met bestemming Groot-Brittannië gevolgd en stoorde men Duitse uitzendingen.  Baarle was omgeven met draad-
versperringen. Ten zuiden stond de dodendraad, een dodelijke elektrische draadversperring die in 1915 door het Duitse leger was opgericht. 
Ten oosten en ten westen was de rijksgrens door Nederlandse soldaten met prikkeldraad afgesloten en rond het centrum van Baarle 
plaatsten zij een drie meter hoge kippengaasomheining, met als doel de blokkade van het  Belgische zendstation. Tevergeefs! De zender ver-
richtte nuttig werk tot het einde van de oorlog, bijvoorbeeld door het onderscheppen van berichten over de Duitse soldatenopstand, de capi-
tulatievoorwaarden en de overgave. Nergens wisten de geallieerden eerder dat de oorlog voorbij was! 

Mobilisatie in het land van Altena 14 -18: De lezing zal na een korte inleiding over de Nieuwe Hollandse Waterlinie hoofdzakelijk gaan over 
de gebeurtenissen in Het land van Altena tijdens de Mobilisatie. In augustus 1914 verschenen er honderden militairen in het gebied voorna-
melijk oudere Landweersoldaten, die eerst ingekwartierd werden bij particulieren en in boerenschuren en in 1915 terecht kwamen in barak-
ken in speciale kampement in de verschillende dorpen. Vele soldaten waren betrokken bij het maken van de loopgraaf die dwars door het 
Land van Altena liep vanaf fort Vuren naar fort Steurgat. Langs deze loopgravenlinie stonden een aantal uitkijkposten en telefoonhuisjes, 
eind 1916 kwamen daar een dertigtal betonnen schuilplaatsen bij, vooral bedoeld als bescherming voor de kanonniers. Een groot aantal van 
deze schuilplaatsen zijn bewaard gebleven, een aparte vermelding verdient de aanwezigheid van luisterputten langs de linie, bedoeld om op 
tijd naderende vliegtuigen te kunnen waarnemen. 

In de lezing zal ook een kort overzicht worden gegeven van de 
7 forten die allen een eigen taak hadden bij de verdediging in 
het gebied als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. 
Uit krantenberichten en de vele foto’ s  met daarop gezamen-
lijk soldaten en burgers, blijkt dat de verhouding burger /
soldaat over het algemeen goed was. De verhouding militair 
gezag en de lokale overheid stond regelmatig onder grote 
druk mede ook veroorzaakt door de lawine van verordenin-
gen, opdrachten, bekendmakingen etc. De problemen zoals 
die in het gehele land bestonden met de distributie en het 
brandstof - en voedseltekort vanaf 1917, golden ook het Land 
van Altena. Tot slot zal er enige aandacht worden geschonken 
aan hoe het de Belgische vluchteling verging in het Land van 
Heusden en Altena.   
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Presentatie op zaterdag 9 november te Hoogstraten.

De opmaak van het boek is zo goed als beëindigd en de druk en het binden volgt in 
september en oktober. De officiële presentatie van dit begeerde boek vindt plaats op 
zaterdag 9 november in de namiddag tussen 15.00 en 17.00 uur te Hoogstraten als een 
onderdeel van de ‘Dag van de Brabantse Volkscultuur’.
De bestelling, betaling en de uiteindelijke levering wordt per provincie opgevolgd. Men 
kan intekenen aan de gereduceerde prijs van 19,50 euro per boek, indien men het boek 
zelf komt ophalen tijdens de presentatie op 9 november in de namiddag. Of aan 23,50 
euro, indien men het boek thuis wil afgeleverd zien. 
Na 15 september is het boek enkel nog verkrijgbaar tegen de prijs van 25 euro en daarin 
zijn de verzendingskost niet inbegrepen.

Voor de provincies Antwerpen en Oost- en West-Vlaanderen kan men het boek bestellen 
bij René Beyst, Kapellestraat 119B1, 2630 Aartselaar (e-post: rene.beyst@scarlet.be). 

Voor de provincie Vlaams-Brabant of het Brussels Gewest kan men het boek bestellen bij 
Monique Meys, Kammestraat 6 bus 7, 3071 Erps-Kwerps 
(e-post: monique.meys@telenet.be). 
Voor Nederland kan men het boek bestellen bij Brabants Heem, Postbus 1203, 
5200 BG ’s-Hertogenbosch. (e-post: intekenen@erfgoedbrabant.nl).
Meer inlichtingen bij: René Beyst 03 887 71 06.



2.1. HK Amalia van Solms - Baarle-Hertog
2.2. DC Borsbeek
2.3. HK Hobuechen 1135 - Hoboken
2.4. Themakring Molenmuseum Sint-Amands
2.5. HK Essen
2.6. HK Breesgata - Brasschaat
2.7. HK Hoghescote - Kapellen
2.8. HK Marcblas - Merksplas
2.9. Themakring Grafzerkje - Hoboken
2.10. HK Turninum - Deurne
2.11. HK ‘Eugeen Goeyvaerts’ - Lint
2.12.  HK Rumesta - Rumst
2.13. HK Die Swane - Heist-op-den-Berg
2.14. HK Erf en Heem - Sint-Katelijne-Waver
2.15.  HK Edegem
2.16. HK De Drie Rozen - ‘s Gravenwezel
2.17. HK De Brakken - Oelegem
2.18.  Themakring Den Crans - Borgerhout
2.19. Vrienden Zoerselbos
2.20. HK Adriaen Ghys - Vosselaar
2.21. HK Rijkevorsel
2.22. HK Scilla - Schilde
2.23. HK Gilde Heren van Lier - Lier
2.24. HK Molenijzer - Putte
2.25. HK Olmen
2.26. HK Corsendonca - Oud-Turnhout 
2.27. HK Malle
2.28. Laakdalse werkgroep voor Geschiedenis en Heemkunde 
2.29. Geels Geschiedkundig Genootschap - Geel
2.30. HK Gitschotelbuurtschap - Borgerhout
2.31. HK De Vlierbes - Beerse
2.32. Geschiedkundige Kring Herentals

10

2. Heemkunde Gouw Antwerpen lééft
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2. Heemkunde Gouw Antwerpen lééft

2.1. HK Amalia van Solms - Baarle-Hertog

Datum Vanaf Tot Gebeurtenis Opmerking

   2013

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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2.2. DC Borsbeek

Herfstvakantie : tijd voor de Kerkhofwandeling te Borsbeek!

Beste Borsbekenaars en heemkundevrienden

Borsbeek beschikt over een prachtig onderhouden kerkhof met recent aangepaste 
infrastructuur. 
De medewerkers van het DocC Borsbeek hebben daarom in 2013 het initiatief genomen 
om jullie eens zelf op verkenning te sturen op dit kerkhof. Jullie kunnen dit aan de hand 
van deze digitale brochure waarin Paul Janssen en Frans Neyens tezamen met 
Heidi Desaever en de voorzitter hun vrije tijd hebben gestoken. De heren Jan en Fons 
Moonen hebben de medewerkers van het DocC Borsbeek met raad en daad bijgestaan, 
waarvoor nogmaals onze dank.

Kerkhofwandeling 2013

      Lees deze brochure rustig, druk ze af en neem 
      ze mee op jullie verkenningstocht die jullie 
      zelf kunnen plannen vanaf nu. Zij die geen pc 
      of printer bezitten kunnen vanaf 21-10-2013 
      terecht in het gemeentehuis of de bib voor 
      een gedrukt exemplaar. Je kan natuurlijk ook in 
      de bib op onze website komen en daar de 
      brochure printen als jullie dat willen.

      De medewerkers wensen jullie in ieder geval 
      veel lees- en wandelplezier tijdens deze 
      verkenningstocht op het kerkhof van Borsbeek.

Kerkhofwandeling 2013

Walter Janssens
voorzitter-secretaris
DocC Borsbeek
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2.3. HK Hobuechen 1135 - Hoboken

Toch is Marlene meer dan dat… 

De tentoonstelling is het resultaat van 30 jaar verzamelen, en geeft Marlene’s 
leven, successen, tegenslagen, liefdes, enz. weer aan de hand van affiches, 

foto’s, brieven en voorwerpen.

Cynthia en Marwan kunnen nu met trots zeggen dat ze één van de meest 
interessante verzamelingen bezitten in Vlaanderen. Zij werken vaak samen 

met de Marlene Dietrich-collectie in Berlijn en hebben contacten met de 
nabestaanden van de Dietrich-familie.

In de lokalen van de Heemkundige Kring ‘Hobuechen 1135’

Kasteel Broydenborg, Broydenborglaan 2, Hoboken

Gratis toegang

Tot en met 24 november 2013

Tentoonstelling, open enkel op zondag 
van 14 tot 16uur
Lezing door Gilbert Van Ael :

MARLENE DIETRICH
‘A diva at war’
in Hoboken
Een unieke tentoonstelling door 
Marwan Hasan en Cynthia Bertels
over deze adembenemende diva die vanaf 
1930, en dit gedurende decennia, de film- en 
theaterwereld het hoofd op hol bracht.

Marlene Dietrich staat bij de meeste mensen 
bekend als de actrice die haar benen liet 
verzekeren voor een aanzienlijk bedrag
en die van de song Lili Marleen een 
wereldhit maakte.
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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.

Van 8 december 2013 tot en met 26 januari 2014
Tentoonstelling, open enkel op zondag  van 14 tot 16uur

‘Natuurpracht in Hoboken’

Hoboken heeft niet alleen Nello en Patrasche, Fort 8 en Umicore.
Hoboken heeft ook een prachtig park Sorghvliedt en een uniek natuurgebied,

dat zich voornamelijk uitstrekt langs de oever van de Schelde.

De Heemkundige kring ‘Hobuechen 1135’ brengt deze prachtige natuur in beeld
met een schitterende tentoonstelling.

Meer dan 100 foto’s leiden u door dit adembenemend oord.

In de lokalen van de Heemkundige Kring ‘Hobuechen 1135’

Kasteel Broydenborg, Broydenborglaan 2, Hoboken

Gratis toegang
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Vraag naar info over V-bommen

Op vraag van het districtsbestuur van Hoboken zijn we op zoek naar directe en
indirecte getuigenissen over de inslagen van

V1- en V2-bommen in 1944-1945

op het grondgebied van Hoboken.

Over de V-bommen is niet veel gepubliceerd. 
Onze archivaris Jaak zocht de feiten op die zich in Hoboken hebben afgespeeld: 

data, plaatsen en namen van slachtoffers.

Om dit meer tot leven te brengen willen we graag kleine en grote verhalen koppelen 
aan de feiten, verhalen van Hobokenaars die zelf de inslagen hebben meegemaakt of 

getuigenissen van familieleden die de herinneringen kunnen doorvertellen over 
belevenissen, anekdotes, de sfeer of gewoon interessante weetjes.

Ook zoekt de heemkundige kring fotomateriaal. Fotografie was toen duur, maar er moet 
vast en zeker nog beeldmateriaal te vinden zijn.

Vanzelfsprekend kan iedereen foto’s schenken aan ons archief, maar indien men die liever 
zelf bijhoudt, kunnen we altijd een scan nemen zodat ze in eigen bezit blijven. 

Bestaan er doodsbrieven of -prentjes van de slachtoffers? Ook die zijn interessant.

Heeft u iets waarmee U ons kunt helpen?

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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2.4.  Themakring Centrum voor Molinologie -  
 Sint-Amands

MOLENMUSEUM
Vlaams Centrum voor Molinologie vzw
Documentatiecentrum
Vrienden van het Molenmuseum Kerkstraat  3 • 2890 Sint-Amands

www.molenmuseum.be • info@molenmuseum.be

M O L E N M U S E U M

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

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

T E N T O O N S T E L L I N G :
“De luister van de molen”

1000 jaar geschiedenis van de mens
der Lage Landen belicht door de molen.

Ter gelegenheid van
Openmonumentendag : 

8 september 2013
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2.5.  HK Essen

NIEUWE CURSUS GENEALOGIE in CC ”De Oude Pastorij” telkens om 20 uur, 
donderdagen : 7 en 14 november.  

In deze cursus worden de algemene technieken en de achtergrondkennis over
bevolkingsregisters, de burgerlijke stand en parochieregisters uitgelegd.

De algemene geschiedenis van Essen wordt behandeld en men verneemt er hoe men 
moet omgaan met archieven.

Er wordt info gegeven over instituten en materialen (lompenpapier en perkamenten) en er 
wordt ook gekeken hoe men archieven kan opzoeken, zowel fysiek als op het internet.

Het is een algemene cursus over de geschiedenis van Essen en haar beschikbare
bronnen met als rode draad het stamboomonderzoek.

Lesgever is Joris Mathysen, voorzitter Heemkundige Kring.   

14 november is er bij voldoende interesse een uitstap 
naar het archief van Roosendaal.

www.heemkundigekringessen.be
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2.6.  HK Breesgata - Brasschaat

Agenda

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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2.7.  HK Hoghescote - Kapellen

Wegens groot succes: HERHALING Red Star Line museum
 
4x HELEMAAL VOLGEBOEKT.

  In ons laatste tijdschrift ‘t Bruggeske vindt  
  U de aankondiging van een georganiseerd  
  bezoek met gids aan het 
  Red Star Line museum in Antwerpen, en  
  wel op 20 november 2013. 
  Binnen de kortste tijd was dit helemaal  
  volgeboekt, zelfs meermaals overboekt.

Wij hebben er dan ook voor geopteerd, om dit bezoek een aantal malen te organiseren. 
De nieuwe data zijn:

- De originele sessie op woensdag 20 november 2013 om 14 u 30
- Nieuwe sessie op donderdag 28 november 2013 om 14 u 30 
- Woensdag 4 december 2013 om  14 u 30
- Vrijdag 10 januari 2014 om 14 u 30

“Over miljoenen mensen en één droom”

Geleid bezoek op woensdag 20 november 2013

Met hun hele hebben en houden in enkele koffers nemen miljoenen mensen vanaf 1800 
de boot van Europa naar Amerika. De nieuwe wereld is het beloofde land voor wie zoekt 
naar geluk en een beter bestaan. Tussen 1873 en 1934 brengen oceaanstomers 2,6 miljoen 
avonturiers en gelukzoekers vanuit Antwerpen naar de overkant. De overkant naar de VS 
en Canada begint voor heel veel mensen in de havenloods van de Red Star Line...

www.heemkring-hoghescote.be
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2.8. HK Marcblas - Merksplas

    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

Op de zondagen 03, 10 en 17 nov. kan je weer op stap gaan met de Luimige Landlopers.
We vertrekken telkens om 13u30 op het voetbalveld vlak naast de landloperskapel, 
Kapelstraat 9, Merksplas.
 
Onder de leiding van een toneel-cipier maak je een geanimeerde wandeling met een 
aangepaste route en verhalen.
Blijf goed bij elkaar, want op het domein van de voormalige landloperskolonie lopen er 
rare snuiters rond...
Deze boeiende wandeltocht eindigt in het gevangenismuseum, dat je kan bezoeken en
waar je kan napraten bij een gratis Klosjaars Kramiekse en een drankje.
 
Spreek af met je familie, vrienden of collega’s en schrijf zo vlug mogelijk in,
want het aantal plaatsen is beperkt.
En... aarzel niet om deze e-mail verder te sturen aan je familie, vrienden, collega’s, ...
 
Meer info?
- Zie folder in bijlage
- Toerisme Merksplas, toerismemerksplas@skynet.be of tel. +32 (0)14 63 94 77
- Website Toerisme Grensland, rubriek “Griezelig Grensland”  
http://www.toerismegrensland.be/griezelig.htm
 
Inschrijven:
- Toerisme Merksplas, toerismemerksplas@skynet.be of tel. +32 (0)14 63 94 77
- Website Toerisme Grensland, rubriek “Griezelig Grensland”  
http://www.toerismegrensland.be/griezelig.htm
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2.9.  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. 

          

Rondleidingen
   23 november 2013 - 18 januari 2014

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

Funeraire agenda
      09 november 2013

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

In 2014 herdenken we in gans Vlaanderen de gruwelen van de “Groote Oorlog “ 
1914-1918 , 100 jaar geleden . Ook is de bevrijding van W.O.II dan aan de 70 jaar 
toe . 
Wat gaat de tijd snel , maar vergeten mogen we niet . 
Deze wereld staat nog overal in brand om de meest diverse redenen , maar 
meestal gewoon omdat de mensensoort , de meest agressieve zoogdiersoort is die 
op deze aardbol leeft . 
Weer is gebruik gemaakt van zenuwgas , dit nadat ene Duitse chemicus in W.O.I 
in de Westhoek de resultaten van zijn nieuwe chemische formules ontwikkeld bij 
IGFarben visueel had gecontroleerd . 

Het stopt niet en de komende generaties mogen dit verleden niet vergeten . 
Daarom is alle beschikbare informatie over gebeurtenissen of familieverhalen , 
specifiek uit Deurne voor ons van groot belang . 
Ook voorwerpen en documenten ter zake zijn welkom. 

Vandaar onze oproep alles wat je weet en kan missen aan het Volksmuseum te 
bezorgen , we zullen het dankbaar aanvaarden . 

Hartelijke groeten Ludo Peeters –voorzitter



24

2.11.  HK ‘Eugeen Goeyvaerts’ - Lint

Heemkundige Kring

‘Eugeen Goeyvaerts’
v.z.w.

IJzerenweg 66
2547 Lint

Zondag 2 februari 2014
is het sfeervolle heemcafé Den Aker geopend van 13 uur 

tot 18 uur, dit ter gelegenheid van

Onze Lieve Vrouw Lichtmis.

Naar aloude traditie kan je er dan genieten van lekkere 

pannenkoeken met koffie of thee

www.heemkringlint.be
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2.12.  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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2.13.  HK Die Swane - Heist-op-den-Berg

Jozef  Weyns-jaar 2013 

www.heemkringdieswane.be

Heemkring Die Swane

Liersesteenweg 218
2220 Heist-op-den-Berg

+32.15246825
rikvdbr@gmail.com

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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2.14.  HK Erf en Heem - Sint-Katelijne-Waver

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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Tentoonstelling 
 

“Zegen Heer, wat ik zaai of plant. 
Geef de wasdom aan het land” 

 
Patroonschappen, religieuze tradities en devotionalia in de tuinbouw 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De tentoonstelling loopt elke  zondag  van 7 september 2013 tot en  met  11 november, 
telkens van 14 tot 18 uur. 
Ter gelegenheid van de ruilbeurs Devotionalia, zondag 6 oktober, is de tentoonstelling 
toegankelijk vanaf 10.00 uur. Groepen op afspraak. 
 

Info:  info@erfenheem.be 
  

Site:  t’ GROM (Groentemuseum)  
Midzelen  25A 2860 Sint-Katelijne-Waver 

 
Deelname  gratis 

 
 
ERF EN HEEM vzw v.u. Segers Jan 
Borgersteinlei 203 Walemstraat 32 
2860 Sint-Katelijne-Waver 2860 Sint-Katelijne-Waver   
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2.15.  HK Edegem

Geldonia 
1512 – 2012 

 

 
           Ronald De Beir  
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Naar aanleiding van het 500-jarig bestaan van de 
Koninklijke Handbooggilde Sint-Sebastiaan Edegem  
publiceerde de Kring voor Heemkunde Edegem vzw het 
boek 

GELDONIA 
 
Van de hand van haar voorzitter Ronald De Beir. 
 
Hierin wordt niet alleen de geschiedenis van de Koninklijke 
Handbooggilde Sint-Sebastiaan Edegem   gebracht, maar in 
een ruimer kader wordt de evolutie van de bewapening 
beschreven. 
 
Het boek kan verkregen worden door storting van 10 EUR 
 Op rekening 
 BE23 0682 0510 3291 
BIC GKCC BE BB 
Van 
 Kring voor Heemkunde Edegem vzw 
Strijdersstraat 18 
2650 EDEGEM 
 
Of rechtstreeks bij afhaling op voornoemd adres, elke eerste 
en derde zondag van de maand (behoudens feestdagen) 
tussen 14 en 18 uur of op hetzelfde adres op 
woensdagmiddag tussen 14 en 16 uur. 
 
Voor verzending met de post is er een bijkomende kost, 
afhankelijk van de door u gekozen verzendingswijze.  
Gelieve hiervoor contact op te nemen op 03 457 54 53 of via 
e-mail:  heem.edegem@telenet.be 
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2.16.  HK De Drie Rozen - ‘s Gravenwezel

 

 
___________________________________________________________________ 

 
ACTIVITEITEN VAN HEEMKRING DE DRIE ROZEN 

OKTOBER 2013 
 
 
 
 OPENDEUR MUSEUM 

 Zondag 6 oktober 2013– van 10 tot 18 uur. 
10.00u – 18.00u  Opendeur museum met regelmatige rondleidingen 
10.00u – 18.30u  Cafetaria voor iedereen open 

(pannenkoeken van 14.00 tot 18.00u) 
 Vanaf 14 uur: rummikubben, ook voor beginners. 

 
 
 
 
 WANDELEN 

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

  03/10/13  Verrassingstocht 
  10/10/13  Wuustwezel Engels Pad   8 km 
  17/10/13  Brecht  Centrumpad   8 km 
  24/10/13  Rijkevorsel Gammerspad   7,5 km 
  31/10/13  Zandhoven Knooppuntenpad  7,5 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 
 

November 2013
29 Opening Tentoonstelling
30 Tentoonstelling

December 2013
1 Tentoonstelling
7 Tentoonstelling
8 Tentoonstelling

www.dedrierozen.be
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2.17.  HK De Brakken - Oelegem

Molenzondag

Waar?   Stenen Molen Oelegem
Wanneer?   24/11/2013 van 14u00 tot 17u00
Toegang?   Gratis

Onder begeleiding van de molenaars kunt u de molen bezoeken

Kijk ook naar :
www.debrakken.be
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2.18.  Themakring Den Crans - Borgerhout
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2.19.  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 :

3  november         - nog niet bepaald
1  december - verwondering

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

Laarzen  aanbevolen!
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2.20. HK Adriaen Ghys - Vosselaar

Activiteitenoverzicht :

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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2.21. HK Rijkevorsel

Opening museum Rijkevorsel 2013:

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

24 november 2013
29 december 2013
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2.22. HK Scilla - Schilde

Het	  Middeleeuwse	  Wereldbeeld	  
voordracht	  door	  André	  De	  Laet	  

 

ver	   de	   middeleeuwen	   blijven	   hardnekkige	   vooroordelen	   de	   ronde	   doen.	  
Meestal	  dateren	  die	  vooroordelen	  nog	  uit	  de	  19de	  eeuw	  en	  zoals	  onkruid	  blijken	  ze	  bijzonder	  moeilijk	  uit	  
te	   roeien.	   Nochtans	   is	   die	   periode	   erg	   bepalend	   geweest	   voor	   de	   wijze	   waarop	   wij	   onszelf	   vandaag	  
begrijpen	  omdat	  de	  middeleeuwen	  veel	  meer	  waren	  dan	  enkel	  een	  brug	  tussen	  Oudheid	  en	  humanisme	  
(wat	  de	  naam	  "middeleeuwen"	  toch	  suggereert).	  
Om	  in	  de	  belevingswereld	  van	  de	  middeleeuwers	  te	  duiken,	  gebruiken	  we	  een	  bevoorrechte	  historische	  
bron:	   de	   artistieke	   productie	   van	   die	   periode.	   Als	   we	   inzicht	   krijgen	   in	   hoe	   de	   middeleeuwers	   kunst	  
waardeerden,	  begrijpen	  we	  meteen	  hoe	  anders	  dan	  wij	  onze	  voorouders	  ruimte	  en	  tijd	  beleefden.	  Maar	  
omdat	   de	   middeleeuwen	   een	   volledig	   millennium	   bestrijken,	   hebben	   wij	   uiteraard	   oog	   voor	   de	  
ingrijpende	  evolutie	  die	   zich	   toen	  voltrok.	   Zo	   leren	  de	  kunstwerken	  ons	  ook	  hoe	  de	  middeleeuwers	  de	  
basis	   legden	   voor	   het	   huidige	   individualisme	   en,	   gepaard	   daaraan,	   voor	   het	   moderne	   tijdsgevoel	   (de	  
uitvinding	  van	  de	  mechanische	  klok	  is	  niet	  toevallig	  een	  van	  de	  talloze	  middeleeuwse	  vernieuwingen).	  
Er	   is	  dus	  oog	  voor	  continuïteit	  en	  verandering,	  zowel	  binnen	  de	  duizendjarige	  middeleeuwen	  als	  tussen	  
de	  middeleeuwen	  en	  onszelf.	  
	  

Wanneer?	  	   Maandag	  21	  oktober	  2013	  om	  20.00u	  

Waar?	  	   Gemeentehuis	  Schilde	  –	  Grote	  Zaal	  –	  Brasschaatsebaan	  30,	  Schilde	  

Prijs?	   	   Gratis	  voor	  leden	  –	  niet-‐leden	  betalen	  €1	  
	  

Sprookjeswandeling	  
	  
	  
	  

Ook	  dit	  jaar	  worden	  de	  allerkleinsten	  niet	  over	  het	  hoofd	  gezien	  en	  organiseert	  Scilla	  een	  
sprookjeswandeling.	  

Benieuwd	  wat	  er	  jullie	  dit	  jaar	  te	  wachten	  staat?	  
	  

Wanneer?	  	   Zaterdag	  2	  november	  	  2013	  om	  18.00u	  

Waar?	  	   Orangerie	  (Schildepark)	  –	  De	  Pont	  45,	  Schilde	  

Prijs?	   	   Leden	  betalen	  €2	  –	  niet-‐leden	  betalen	  €3	  

	   	   Inschrijving	  ter	  plaatse.	  

Honden	  zijn	  niet	  toegelaten!	  
	  
	  
	  

____________________________________________________________________________ 

 Tot in de eeuwigheid, Amen. 
Allerheiligenconcert – rouwen doorheen de tijd 

 

 

De muziekgroep van Scilla ging aan de slag met doodgaan, rouwen,  

afscheid nemen. 

Dit thema zal belicht worden aan de hand van muziek  

en vertellingen uit verschillende eeuwen. 

We vertrekken bij de Kelten, staan stil bij Renaissance, Barok en Romantiek 

om uiteindelijk bij de volksmuziek aan te komen. 

Het thema wordt ook verder uitgewerkt in een tentoonstelling 

die voor en na de optredens toegankelijk is. 
 

 

 

De opbrengst van deze optredens zal ook dit jaar weer aan een goed doel 

geschonken worden. Het project dat Scilla selecteerde financiert het 

middelbaar onderwijs in Indonesië en wordt gesteund en opgevolgd door 

de Paters van scheut en de Indonesische Gemeenschap in onze contreien. 

 

Wij hopen jullie massaal te mogen verwelkomen  

op deze muzikale reis! 

 

Vrijdag 1 november 2013 om 20.00u 

Zondag 3 november 2013 om 16.00u 

Kerk Sint-Guibertus - Kerkplein, Schilde 
 

Vroege vogels wordt de mogelijkheid gegeven om (onder voorbehoud  

van de weersomstandigheden) de kerk te betreden via de crypte  

– deze toegang wordt respectievelijk om 19.45 en 15.45u gesloten. 

Voorverkoop: €8 

Aan de kassa: €10 

 

Kaarten zijn verkrijgbaar bij: 

Beenhouwerij Anthoni - Kerkplein 7, Schilde 
Drufo - Schoolstraat 28, Schilde 

Bakkerij Fransen - Turnhoutsebaan 247, Schilde 
Johan Van Puyenbroeck - De Kleve 1, Schilde 
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Tot	  in	  de	  eeuwigheid,	  Amen.	  
Allerheiligenconcert	  –	  rouwen	  doorheen	  de	  tijd	  

	  

	  
	  

De	  muziekgroep	  van	  Scilla	  ging	  aan	  de	  slag	  met	  doodgaan,	  rouwen,	  afscheid	  nemen.	  
Dit	  thema	  zal	  belicht	  worden	  aan	  de	  hand	  van	  muziek	  en	  vertellingen	  uit	  verschillende	  eeuwen.	  

We	  vertrekken	  bij	  de	  Kelten,	  staan	  stil	  bij	  Renaissance,	  Barok	  en	  Romantiek	  	  
om	  uiteindelijk	  bij	  de	  volksmuziek	  aan	  te	  komen.	  

Het	  thema	  wordt	  ook	  verder	  uitgewerkt	  in	  een	  tentoonstelling	  
	  die	  voor	  en	  na	  de	  optredens	  toegankelijk	  is.	  

	  
De	  opbrengst	  van	  deze	  optredens	  zal	  ook	  dit	  jaar	  weer	  aan	  een	  goed	  doel	  geschonken	  worden.	  Het	  project	  dat	  Scilla	  

selecteerde	  financiert	  het	  middelbaar	  onderwijs	  in	  Indonesië	  en	  wordt	  gesteund	  en	  opgevolgd	  door	  	  
de	  Paters	  van	  scheut	  en	  de	  Indonesische	  Gemeenschap	  in	  onze	  contreien.	  

	  

Wij	  hopen	  jullie	  massaal	  te	  mogen	  verwelkomen	  op	  deze	  muzikale	  reis!	  
	  

Vrijdag	  1	  november	  2013	  om	  20.00u	  
Zondag	  3	  november	  2013	  om	  16.00u	  

	  
Kerk	  Sint-‐Guibertus,	  
Kerkplein,	  Schilde	  

Vroege	  vogels	  wordt	  de	  mogelijkheid	  gegeven	  om	  (onder	  voorbehoud	  van	  de	  weersomstandigheden)	  	  
de	  kerk	  te	  betreden	  via	  de	  crypte	  –	  deze	  toegang	  wordt	  respectievelijk	  	  

om	  19.45	  en	  15.45u	  gesloten.	  
	  

Voorverkoop:	  €8	  
Aan	  de	  kassa:	  €10	  

	  
Kaarten	  zijn	  verkrijgbaar	  bij:	  

Beenhouwerij	  Anthoni	  -‐	  Kerkplein	  7,	  Schilde	  
Drufo	  -‐	  Schoolstraat	  28,	  Schilde	  

Bakkerij	  Fransen	  -‐	  Turnhoutsebaan	  247,	  Schilde	  
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Onze	   rasvertellers	   laten	  u	   kennismaken	   -‐	   in	  woord	  en	  beeld	   -‐	  met	  
wat	  zij	  vroeger	  moesten	  doen	  om	  aan	  hun	  dagelijks	  brood	  en	  ander	  
eten	  te	  geraken.	  
	  

Wat	  waren	  de	  voorlopers	  van	  de	  diepvries,	  de	  microgolfoven	  en	  de	  
broodmachine?	   Haalde	   men	   zijn	   vlees	   toen	   ook	   al	   bij	   de	  
beenhouwer?	   	   Hoe	   kon	   men	   overleven	   zonder	   pizzeria	   en	  
meeneemchinees?	  

Beleef	  mee	  de	  culinaire	  sfeer	  van	  vroeger.	  
	  

Wanneer?	  	   Dinsdag	  19	  november	  2013	  om	  20.00u	  

Waar?	  	   Zaal	  De	  Wip,	  Speelhofdreef	  4	  -‐	  Schilde	  

Prijs?	   	   Gratis	  voor	  leden	  –	  niet-‐leden	  betalen	  €1	  
	  
	  
	  

 

	  

	  
	  

AVONDUITSTAP	  
POPPENTHEATER	  VAN	  CAMPEN	  

7	  december	  2013	  
 

Nog	  nooit	   gehoord	  van	  poppentheater	  Van	  Campen?	  Vorig	   jaar	   te	   laat	   ingeschreven?	   Je	  weet	  niet	  
wat	  je	  mist!	  Theater	  Van	  Campen	  is	  één	  van	  de	  Poesje-‐theaters	  van	  Antwerpen.	  De	  Neus,	  de	  Schele	  
en	  den	  Bult	  zijn	  dus	  van	  de	  partij.	  Groot	  verschil	  met	  de	  andere	  Poesje	  is	  het	  feit	  dat	  de	  stangpoppen	  
bij	   Van	   Campen	   veel	   kleiner	   zijn	   en	   veel	   fijner	   afgewerkt.	   Ze	   bewegen	   ook	   veel	   echter	   dan	   hun	  
grotere	   broers.	   Je	   vergeet	   gewoon	   dat	   je	   naar	   poppen	   aan	   het	   kijken	   bent.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Scilla	  heeft	  heel	  de	  zaal	  afgehuurd.	  We	  zijn	  dus	  onder	  vrienden	  voor	  :	  

CHRISTOFFEL	  PLANTIJN	  

Een prachtig spektakel over de bekendste drukker uit 
Antwerpen. Mooie decors die tot 
in de kleinste details naar de 
werkelijkheid zijn nagemaakt. 
Zelfs de drukpers van Plantijn  
werkt echt op de scène. Twee uur 
lachen verzekerd met de Schele 
en den Bult.  

 

DAGELIJKSE	  KOST	  VAN	  VROEGER	  
Vertelavond 

 

 
 

	  
	  
KOSTPRIJS	  	  
Leden	  	  	   8€	  	  	  	  	   	  	  
Niet-‐leden	  	  	  	  	  	  	  10€                                                                           	  
	  

INSCHRIJVING	  	  zolang	  de	  voorraad	  strekt!	  
- via	  www.scilla.be;	  heemkringscilla@gmail.com	  of	  johan.van.puyenbroeck2@telenet.be	  
- telefonisch	  bij	  Paul	  Vekemans	  (03	  383	  52	  17)	  of	  Johan	  Van	  Puyenbroeck	  (0474	  73	  73	  87)	  

 

GELIEVE	  PAS	  TE	  BETALEN	  NADAT	  UW	  INSCHRIJVING	  DOOR	  ONS	  WERD	  BEVESTIGD	  !	  
	  

BETALING	  
- op	  rek.	  nr.	  363-‐0148138-‐59	  	  (IBAN	  	  BE84	  3630	  1481	  3859)	  van	  heemkring	  Scilla	  
- contant	  bij	  Paul	  Vekemans	  of	  Johan	  Van	  Puyenbroeck	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heemkundige	  Kring	  Scilla	  	  heeft	  het	  genoegen	  jullie	  allen	  uit	  te	  nodigen	  op	  haar	  2de	  Stambomendag.	  
Hoe	   begin	   je	   aan	   een	   stamboom?	   Wil	   je	   eens	   bekijken	   hoever	   anderen	   al	   geraakt	   zijn	   met	   de	  
stamboom	  van	  hun	  familie?	  Zoek	  je	  gegevens	  over	  je	  familie?	  Kom	  dan	  naar	  onze	  genealogische	  dag.	  
	  

Met	  de	  steun	  van	  verscheidene	  heemkundige	  kringen	  uit	  de	  buurgemeenten,	  
de	  Vlaamse	  Vereniging	  voor	  Familiekunde	  Antwerpen,	  Kempen	  en	  Mechelen,	  	  bestaat	  de	  mogelijkheid	  
dat	   belangstellenden	   voor	   familiekunde	   opzoekingen	   kunnen	   verrichten	   in	   bewerkingen	   van	  
parochieregisters	   en	   burgerlijke	   stand	   van	   de	   provincie	   Antwerpen,	   boeken	   kunnen	   aanschaffen	   en	  
vragen	  kunnen	  stellen	  betreffende	  genealogie	  of	  stamboomonderzoek.	  
	  

Er	   bestaat	   tevens	  de	  mogelijkheid	  om	   fotokopieën	  of	   digitale	   foto’s	   te	  maken	  en	   een	   cafetaria	   is	   de	  
ganse	  dag	  geopend	  voor	  de	  bezoekers.	  
	  
Wij	  hopen	  alvast	  op	  een	  talrijke	  opkomst!	  

	   STAMBOMENDAG 
 

Wanneer?	  	   Zondag	  24	  november	  2013	  	  

tussen	  10.00u	  en	  17.00u	  	  

Waar?	  	   Zaal	  De	  Wip,	  Speelhofdreef	  4	  -‐	  Schilde	  

Prijs?	   	   Deelnemen	  kost	  €1	  
	  

Meer	  informatie?	  
genealogie@scilla.be	  
Marietta	  Kersemans,	  Oelegemsteenweg	  11,	  Schilde	  
03	  385	  29	  61	  	  of	  	  mariettakersemans@skynet.be	  
Wilfried	  Taeymans,	  Pastorijdreef	  33,	  Schilde	  
Wilfried.taeymans@skynet.be	  
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Onze	   rasvertellers	   laten	  u	   kennismaken	   -‐	   in	  woord	  en	  beeld	   -‐	  met	  
wat	  zij	  vroeger	  moesten	  doen	  om	  aan	  hun	  dagelijks	  brood	  en	  ander	  
eten	  te	  geraken.	  
	  

Wat	  waren	  de	  voorlopers	  van	  de	  diepvries,	  de	  microgolfoven	  en	  de	  
broodmachine?	   Haalde	   men	   zijn	   vlees	   toen	   ook	   al	   bij	   de	  
beenhouwer?	   	   Hoe	   kon	   men	   overleven	   zonder	   pizzeria	   en	  
meeneemchinees?	  

Beleef	  mee	  de	  culinaire	  sfeer	  van	  vroeger.	  
	  

Wanneer?	  	   Dinsdag	  19	  november	  2013	  om	  20.00u	  

Waar?	  	   Zaal	  De	  Wip,	  Speelhofdreef	  4	  -‐	  Schilde	  

Prijs?	   	   Gratis	  voor	  leden	  –	  niet-‐leden	  betalen	  €1	  
	  
	  
	  

 

	  

	  
	  

AVONDUITSTAP	  
POPPENTHEATER	  VAN	  CAMPEN	  

7	  december	  2013	  
 

Nog	  nooit	   gehoord	  van	  poppentheater	  Van	  Campen?	  Vorig	   jaar	   te	   laat	   ingeschreven?	   Je	  weet	  niet	  
wat	  je	  mist!	  Theater	  Van	  Campen	  is	  één	  van	  de	  Poesje-‐theaters	  van	  Antwerpen.	  De	  Neus,	  de	  Schele	  
en	  den	  Bult	  zijn	  dus	  van	  de	  partij.	  Groot	  verschil	  met	  de	  andere	  Poesje	  is	  het	  feit	  dat	  de	  stangpoppen	  
bij	   Van	   Campen	   veel	   kleiner	   zijn	   en	   veel	   fijner	   afgewerkt.	   Ze	   bewegen	   ook	   veel	   echter	   dan	   hun	  
grotere	   broers.	   Je	   vergeet	   gewoon	   dat	   je	   naar	   poppen	   aan	   het	   kijken	   bent.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Scilla	  heeft	  heel	  de	  zaal	  afgehuurd.	  We	  zijn	  dus	  onder	  vrienden	  voor	  :	  

CHRISTOFFEL	  PLANTIJN	  

Een prachtig spektakel over de bekendste drukker uit 
Antwerpen. Mooie decors die tot 
in de kleinste details naar de 
werkelijkheid zijn nagemaakt. 
Zelfs de drukpers van Plantijn  
werkt echt op de scène. Twee uur 
lachen verzekerd met de Schele 
en den Bult.  

 

DAGELIJKSE	  KOST	  VAN	  VROEGER	  
Vertelavond 

 

 
 

	  
	  
KOSTPRIJS	  	  
Leden	  	  	   8€	  	  	  	  	   	  	  
Niet-‐leden	  	  	  	  	  	  	  10€                                                                           	  
	  

INSCHRIJVING	  	  zolang	  de	  voorraad	  strekt!	  
- via	  www.scilla.be;	  heemkringscilla@gmail.com	  of	  johan.van.puyenbroeck2@telenet.be	  
- telefonisch	  bij	  Paul	  Vekemans	  (03	  383	  52	  17)	  of	  Johan	  Van	  Puyenbroeck	  (0474	  73	  73	  87)	  

 

GELIEVE	  PAS	  TE	  BETALEN	  NADAT	  UW	  INSCHRIJVING	  DOOR	  ONS	  WERD	  BEVESTIGD	  !	  
	  

BETALING	  
- op	  rek.	  nr.	  363-‐0148138-‐59	  	  (IBAN	  	  BE84	  3630	  1481	  3859)	  van	  heemkring	  Scilla	  
- contant	  bij	  Paul	  Vekemans	  of	  Johan	  Van	  Puyenbroeck	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heemkundige	  Kring	  Scilla	  	  heeft	  het	  genoegen	  jullie	  allen	  uit	  te	  nodigen	  op	  haar	  2de	  Stambomendag.	  
Hoe	   begin	   je	   aan	   een	   stamboom?	   Wil	   je	   eens	   bekijken	   hoever	   anderen	   al	   geraakt	   zijn	   met	   de	  
stamboom	  van	  hun	  familie?	  Zoek	  je	  gegevens	  over	  je	  familie?	  Kom	  dan	  naar	  onze	  genealogische	  dag.	  
	  

Met	  de	  steun	  van	  verscheidene	  heemkundige	  kringen	  uit	  de	  buurgemeenten,	  
de	  Vlaamse	  Vereniging	  voor	  Familiekunde	  Antwerpen,	  Kempen	  en	  Mechelen,	  	  bestaat	  de	  mogelijkheid	  
dat	   belangstellenden	   voor	   familiekunde	   opzoekingen	   kunnen	   verrichten	   in	   bewerkingen	   van	  
parochieregisters	   en	   burgerlijke	   stand	   van	   de	   provincie	   Antwerpen,	   boeken	   kunnen	   aanschaffen	   en	  
vragen	  kunnen	  stellen	  betreffende	  genealogie	  of	  stamboomonderzoek.	  
	  

Er	   bestaat	   tevens	  de	  mogelijkheid	  om	   fotokopieën	  of	   digitale	   foto’s	   te	  maken	  en	   een	   cafetaria	   is	   de	  
ganse	  dag	  geopend	  voor	  de	  bezoekers.	  
	  
Wij	  hopen	  alvast	  op	  een	  talrijke	  opkomst!	  

	   STAMBOMENDAG 
 

Wanneer?	  	   Zondag	  24	  november	  2013	  	  

tussen	  10.00u	  en	  17.00u	  	  

Waar?	  	   Zaal	  De	  Wip,	  Speelhofdreef	  4	  -‐	  Schilde	  

Prijs?	   	   Deelnemen	  kost	  €1	  
	  

Meer	  informatie?	  
genealogie@scilla.be	  
Marietta	  Kersemans,	  Oelegemsteenweg	  11,	  Schilde	  
03	  385	  29	  61	  	  of	  	  mariettakersemans@skynet.be	  
Wilfried	  Taeymans,	  Pastorijdreef	  33,	  Schilde	  
Wilfried.taeymans@skynet.be	  
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Zaterdag	  15	  en	  22	  februari	  	  2014	  	  om	  19.00u	  
WINTERWANDELING	  MET	  DINER	  

 
Naar	  jaarlijkse	  traditie	  organiseren	  we	  in	  het	  begin	  van	  een	  nieuw	  werkjaar	  	  

een	  winterwandeling	  met	  diner.	  
	  

Onze	  koks	  stellen	  u	  dit	  jaar	  opnieuw	  een	  heerlijk	  menu	  voor:	  
 

Aperitief	  met	  hapjes	  
Warm	  gerookte	  zalm	  met	  paprikacoulis	  

Witloofsoep	  met	  beuling	  
Kalkoengebraad	  met	  groene	  pepersaus,	  broccoli	  en	  groentepuree	  

Scillakoffie	  extra	  
 

Tussen	  hoofd-‐	  en	  nagerecht	  kan	  u	  deelnemen	  aan	  een	  korte	  wandeling	  onder	  begeleiding	  van	  	  
Paul	  Vekemans	  die	  u	  onderweg	  enkele	  “waar	  gebeurde”	  verhalen	  zal	  vertellen.	  

 

Kostprijs:	  €39	  -‐	  dranken	  niet	  inbegrepen	  
Locatie:	  Heemhuis	  Scilla,	  Alfons	  Van	  den	  Sandelaan	  4	  -‐	  Schilde	  
Maximum	  55	  personen,	  dus	  snel	  inschrijven	  is	  de	  boodschap.	  

	  

Vooraf	  inschrijven	  is	  verplicht	  en	  kan	  bij:	  
Johan	  Van	  Puyenbroeck	  –	  tel.	  0474	  737	  387	  

Paul	  Vekemans	  –	  tel.	  03	  383	  52	  17	  
Via	  het	  inschrijvingsformulier	  op	  www.scilla.be	  

	   	  
Opgelet!  

Gelieve	  pas	  geld	  te	  storten	  nadat	  wij	  uw	  inschrijving	  hebben	  bevestigd!	  
Gelieve	  op	  het	  stortingsformulier	  de	  naam	  te	  vermelden	  	  

waaronder	  u	  hebt	  ingeschreven	  voor	  het	  diner.	  
Rek.nr	  	  363-‐0148138-‐59	  	  of	  IBAN	  BE84	  3630	  1481	  3859	  
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2.23. HK Gilde Heren van Lier - Lier

Evenementen :

03/11/2013 11:00: Gildekamer 

De GHVL organiseert i.s.m. Stad Lier

een Kerstmarkt in het Begijnhof te Lier. 

Deze vindt plaats: 
Op vrijdag 14 december 2012 van 18:00 tot 22:00 uur 
Op zaterdag 15 december 2012 van 14:00 tot 22:00 uur 
Op zondag 16 december… 
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2.24. HK Molenijzer - Putte

Programma 2de helft 2013

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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2.25. Olmen

DOCUMENTATIECENTRUM 

Schoolmeestershuis (ingang aan achterzijde)

Schoolstraat, 9   • 2491- Olmen

Openingsuren:

Iedere eerste zaterdag van de maand van 10 u tot 12 u

Iedere tweede maandag van de maand (van 9 tot 22 u, even verwittigen 
erfgoedolmen@scarlet.be of tel. 014303832)

iedere derde maandag van de maand (van 9 tot 22 u, even verwittigen 
erfgoedolmen@scarlet.be of tel. 014303832)

Op afspraak ( tel. Louis Schroyen)

Het documentatiecentrum wordt vooral bezocht door mensen die hun stamboom 
opzoeken.

De volgende documentatie is o.a. aanwezig

Fotocopies van parochieregisters en burgerlijke stand van Olmen
Bewerkte doopregisters Olmen (F.Jennen)
Bewerkte huwelijksregisters Olmen (F. Jennen)
Bewerkte overlijdensregisters Olmen (F. Jennen)
Bewerkte parochieregisters Balen (L. Hannes)
Bewerkte parochieregisters Meerhout ( L. Hannes)
Bewerkte parochieregisters Oostham ( T. Stevens)
Bewerkte parochieregisters Kwaadmechelen (T. Stevens)

Bewerkte parochieregisters uit diverse verder afgelegen dorpen 
(verscheidene auteurs).
Het oud gemeentearchief van Olmen is bewerkt door F. Jennen in de periode
1970-1983 toen computers nog geen dagelijkse kost waren.
Het is toegankelijk gemaakt door steekkaarten en regestenlijsten (transscripties).
Voor stamboomonderzoek zijn deze steekkaarten bij de auteur thuis te raadplegen.
De steekkaarten zijn nu gedigitaliseerd.



45

2.26. HK Corsendonca - Oud-Turnhout

OUD-TURNHOUT HERDENKT 
ZIJN OORLOGSSLACHTOFFERS 

TIJDENS
WAPENSTILSTAND OP

11 NOVEMBER 

Op maandag 11 november, Wapenstilstand, wil Heemkundekring Corsendonca terug 
aanknopen met de beleving van 11 november met een eenvoudige herdenkingsplech-
tigheid, niet alleen om de slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog te gedenken, maar 
ook die van de Tweede Wereldoorlog en alle andere oorlogen in de wereld.

We ondernemen een fietstocht langs de verschillende oorlogsmonumenten in onze 
gemeente: het monument met Mariabeeld op het Dorpsplein, het herdenkingsmonu-
ment op de begraafplaats van de Sint-Bavokerk en de vier gedenkstenen opgericht ter 
nagedachtenis van de drie Britse bommenwerpers en een Amerikaans transportvlieg-
tuig die neerstortten tijdens WO II op Oud-Turnhouts grondgebied.

Om 13 uur komen we samen aan het Mariabeeld op het Dorpsplein waarna we langs 
rustige wegen naar de monumenten fietsen. Bij iedere monument houden we even 
halt om het verhaal te vertellen en bloemen neer te leggen. De herdenking aan elk 
monument wordt besloten met een taptoe en een minuut stilte.

De route kan ook met de wagen worden gereden in geval van slecht weer of voor 
mensen die minder goed te been zijn.

Er is vrijblijvend een boekje en CD beschikbaar voor wie meer wil weten over de 
oorlogsmonumenten.

• Vertrek: Dorpsplein Oud-Turnhout om 13 uur (aan het Mariabeeld)
• Duurtijd: ± 3 uur (inclusief herdenking en taptoe)
• De tocht is gratis  •  Geen voorinschrijving
• Na de tocht is er gelegenheid om nog even na te praten bij een drankje in één van de 
  vele horecazaken op het Dorpsplein.

We hopen op goed weer en een massa volk. Iedereen van harte welkom.

Meer info:   Heemkundekring Corsendonca
  Kunst- en erfgoedcentrum Hofke van Chantraine
  Kerkstraat 46  •  2360 Oud-Turnhout
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2.27. HK - Malle



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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2.28. Laakdalse werkgroep voor Geschiedenis
  en Heemkunde
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2.29. Geels Geschiedkundig Genootschap -  
  Geel
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2.30. HK Gitschotelbuurtschap - Borgerhout

Hier staan de oproepen over onderwerpen
die we onderzoeken.
Tubantia 2015

ln het kader van 100 jaar Tubantia in 2015 kregen we de volgende vraag binnen.

Als er iemand foto’s of informatie van Fraternitas Sportkring (Sint-Janspatronaat), Tubantia 
Football Club, Borgerhout Football Club, Borgerhoutsche Sportkring, Racing Club Antwerpen 
Deurne, Sint-Ignatius Sporting Club, Racing Club Borgerhout of Tubantia Borgerhout Football 
Club moesten bezitten dan zijn deze van harte welkom.

In 2015 bestaat Tubantia 100 jaar en ondertussen zijn we bezig met het opzetten van een 
Tubantia Archief. Dit is in de jaren 1980 verloren gegaan.

Verder is het de bedoeling om een boek over de club te publiceren.

Het beste lijkt ons om alles te centraliseren en dan door te sturen naar de inzender ofwel per 
mail janssens.geert1@hotmail.com of 03/236.34.13.

rijwiel constructeur

Gezocht enige informatie te vinden over 
een rijwiel constructeur uit Borgerhout 
Antwerpen. het gaat om het merk: 
The Ostrich met de constructeur Rosseels. 
Ben verzamelaar van oude foto’s met name 
foto’s met rijwielen er op afgebeeld en nu 
heb ik een foto van een rijwielhandel die 
vermoedelijk in Borgerhout zat.

Hopelijk is er bij de heemkundige kring Borgerhout iets te vinden over deze 
rijwielconstructeur/ handelaar. De reden dat ik dit graag wil is dat daarmee een stukje van de 
puzzel van de foto wordt opgelost en ik dit bij mijn archief kan voegen.

Contacteren is mogelijk per mail: janssens.geert1@hotmail.com
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stamboom Maria Petronella Nelen

Mijn naam is Klara Vanderhenst en ik ben bezig met het opmaken van mijn stamboom. Mijn 
overgrootmoeder is Maria Petronella Nelen, geboren op 31 mei 1889 in Borgerhout, en 
gestorven op 16 februari 1969 in Meerle. Zij is de moeder van mijn grootvader René Johannes 
Henricus Vanderhenst. Maria Petronella Nelen was getrouwd met Petrus Henricus Vanderhenst.

Heeft u meer informatie over de ouders, grootouders en overgrootouders van Maria? 
Hun namen, geboorte- en sterftedatum, geboorteplaats en eventueel waaraan ze stierven, 
hun beroepen enzovoort? U zou er mij een heel groot plezier mee doen.

Contacteren is mogelijk per mail : kvanderhenst@hotmail.com

Geschenk Wielerclub D

Op deze foto zien we dhr. M. Coenen, voorzitter van de wielerclub De Zwaluw, in 1998 een 
geschenk in ontvangst nemen.

Wie kan ons helpen met wie de andere man is en ter welke gelegenheid er iets te vieren viel?

Zo kunnen we de inrichters van een tentoonstelling helpen met de juiste onderschriften.

 

Contacteren is mogelijk per mail: janssens.geert1@hotmail.com
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2.31. HK De Vlierbes - Beerse

KALENDER

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

Sint-Hubertusviering : zaterdag 2 november 2013

     De jaarlijkse Sint-Hubertusviering heeft dit jaar 
     plaats in de kerk van Onze-Lieve-Vrouw van Altijd
     durende Bijstand 
     op zaterdag 2 november 2013 om 18.00 uur. 
     
     De plechtigheid wordt opgeluisterd door het 
     koperensemble van de fanfare 
     ‘Het Werk der Toekomst’. 

Na de viering zullen de ‘huibekens’ uitgedeeld worden.
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2.32. Geschiedkundige Kring Herentals

Historisch Jaarboek van Herentals XXI - 2012

Dit nieuwe Historisch Jaarboek telt 136 pagina’s.
De kostprijs van dit jaarboek bedraagt 20 euro voorintekenprijs per stuk. Na 31 okto-
ber 2013 zal de prijs verhoogd worden tot 22 euro per stuk.

De inhoud van Historisch Jaarboek van Herentals XXI ziet eruit als volgt:

Het aandeel van de Kempische nederzettingen in de vorming van de Brabantse ste-
dengroep en hun positie in de stedelijke hiÃ«rarchie van het hertogdom Brabant 
(14de-16de eeuw) deel I (door Jan-M. Goris)
Plattelandspublicaties voor de jury. Casus: het hof van assisen te Antwerpen (1831-
1914) (door Bram Delbecke)
De binnenrestauratie van de Lakenhal te Herentals. Een tussentijds rapport over de 
eerste fase (door Philip Baelus)

Herentalse kroniek

Een berechtingsciborie van de Herentalse begijnhofkerk uit 1719 herontdekt (door Jan 
Cools)
Historisch kleingoed (Jan-M. Goris)
Het Hertals Dialect XIX (door Jef Van Den Bosch)

De gegadigden kunnen uiteraard vanaf heden een exemplaar van het nieuwe jaarboek 
reserveren.
Hiervoor kunt U contact opnemen met het Stadsarchief te Herentals, 
Augustijnenlaan 1 - 2200 Herentals of telefonisch (tijdens de werkuren) 
op het nummer 014/212800 of via e-mail documentatie@hgk.be 
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Historisch Jaarboek van Herentals XXII - 2012

Dit nieuwe Historisch Jaarboek telt 168 bladzijden.
De kostprijs van dit jaarboek bedraagt 23 euro voorintekenprijs per stuk. 
Na 31 oktober 2013 zal de prijs verhoogd worden tot 25 euro per stuk.
Het Historisch Jaarboek van Herentals XXII kan u zich op dezelfde wijze aanschaffen als 
het Historisch Jaarboek van Herentals XXI (Zie hoger).

De inhoud van Historisch Jaarboek van Herentals XXII ziet eruit als volgt:

Het aandeel van de Kempische nederzettingen in de vorming van de Brabantse 
stedengroep en hun positie in de stedelijke hiÃ«rarchie van het hertogdom Brabant 
(14de-16de eeuw) deel II (door Jan-M. Goris)
Het Herentals handschrift van Het Ryck Gods van Joannes Evangelista van 
‘s-Hertogenbosch, O.F.M. Cap.(door Ernest Persoons)
De oude dekenij te Herentals. Drie eeuwen bouwgeschiedenis (door Jan Cools)

Herentalse kroniek

Verkleurde jeugdherinneringen van Ernest Claes aan de Anglo-Boerenoorlog (door 
Jan-M. Goris)
Vijf pentekeningen over Herentals door E.H. Jozef Tegenbos (1937) (door Jan-M. Goris)
Het Hertals Dialect XX (door Jef Van Den Bosch)

De gegadigden kunnen uiteraard vanaf heden een exemplaar van het nieuwe jaarboek 
reserveren.
Zolang de voorraad strekt zijn ook de eerder verschenen jaarboeken en andere 
uitgaven van de Herentalse Geschiedkundige Kring nog verkrijgbaar.
Hiervoor kunt U contact opnemen met het Stadsarchief te Herentals, 
Augustijnenlaan 1 - 2200 Herentals of telefonisch (tijdens de werkuren) op het num-
mer 014/212800 of via e-mail documentatie@hgk.be 
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3.1. Beeldmateriaal

Ik ben vormgever en ben op zoek naar foto’s (digitaal of eventueel in te scannen) 
over regio Fruithoflaan Berchem.

Kan u me misschien helpen met beeldmateriaal?
Hartelijk dank op voorhand!

Geraldine Loral

Email : geraldine.loral@gmail.com
Tel : 0472/51 94 34
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3.2. Hartelijkst van huis tot huis
Hartelijkst	  van	  huis	  tot	  huis	  -‐	  Brieven	  van	  Jozef	  Weyns	  	  (1913	  -‐	  1974)	  	  

In	  2013	  is	  het	  100	  jaar	  geleden	  dat	  Dr.	  Jozef	  Weyns	  geboren	  werd.	  Naast	  tal	  van	  evenementen,	  

ingericht	  door	  de	  gemeentebesturen	  en	  Heemkundige	  kringen	  van	  Putte	  en	  Heist-‐op-‐den-‐Berg,	  neemt	  
de	  vzw	  Ter	  Speelbergen-‐Heem	  Dr.	  Jozef	  Weyns	  de	  uitgave	  van	  een	  uniek	  boek	  voor	  haar	  rekening.	  

De	  vele	  duizenden	  brieven	  die	  Jozef	  Weyns	  schreef	  en	  ontving,	  vormen	  voor	  het	  nieuwe	  boek	  een	  
bijzondere	  invalshoek.	  Dankzij	  deze	  briefwisseling	  krijgt	  de	  lezer	  een	  boeiende	  kijk	  op	  de	  persoon	  die	  

Jozef	  Weyns	  was	  als	  heemkundige	  en	  als	  conservator	  van	  het	  Openluchtmuseum	  van	  Bokrijk,	  maar	  
evenzeer	  als	  mens	  en	  als	  gezinshoofd.	  

Robert	  Lenaerts,	  schoonzoon	  van	  Jozef	  Weyns	  en	  historicus,	  selecteerde	  een	  aantal	  brieven	  en	  
brieffragmenten.	  Hiermee	  stelde	  hij	  het	  levensverhaal	  van	  Jozef	  Weyns	  opnieuw	  samen.	  Bijzonder	  is	  

dat	  vooral	  Jozef	  Weyns	  zelf	  aan	  het	  woord	  komt.	  Wie	  kan	  er	  immers	  beter	  en	  met	  meer	  passie	  
vertellen	  over	  het	  levenswerk	  van	  Jozef	  Weyns	  dan	  hijzelf?	  Ook	  zijn	  uitgebreide	  vrienden-‐	  en	  
kennissenkring	  komt	  regelmatig	  aan	  het	  woord.	  

Naast	  de	  boeiende	  inhoud	  is	  ook	  de	  bijzondere	  vormgeving	  van	  het	  boek	  opvallend.	  Er	  is	  bijzondere	  

aandacht	  voor	  het	  sierschrift	  en	  de	  decoratieve	  zin	  van	  Jozef	  Weyns.	  In	  het	  boek	  zijn	  ongeveer	  25	  
brieven	  integraal	  opgenomen,	  waaronder	  een	  aantal	  in	  het	  originele	  handschrift	  van	  Jozef	  Weyns.	  
Het	  boek	  bevat	  tevens	  onuitgegeven	  tekeningen	  van	  zijn	  hand.	  

Het	  boek	  wordt	  voorgesteld	  tijdens	  een	  academische	  zitting	  op	  19	  oktober	  2013.	  Wie	  vooraf	  

inschrijft	  kan	  het	  boek	  bekomen	  aan	  19,50	  euro.	  Voorinschrijven	  kan	  tot	  10	  oktober,	  nadien	  kost	  het	  
boek	  25,00	  euro.	  Wie	  het	  boek	  graag	  per	  post	  ontvangt,	  betaalt	  6,50	  euro	  meer	  voor	  portkosten.	  

Het	  boek	  kan	  besteld	  worden	  per	  mail	  bij	  katelijne.weyns@gmail.com	  of	  per	  telefoon	  	  0495	  16	  55	  45.	  
Storten	  op	  rekeningnummer	  BE97	  7330	  3185	  6749	  KREDBEBB	  	  op	  naam	  van	  vzw	  Speelbergen-‐Heem-‐

Dr.	  Jozef	  Weyns	  met	  als	  mededeling	  “boek	  Jozef	  Weyns	  +	  naam	  intekenaar”.	  	  
Het	  boek	  kan	  door	  de	  voorintekenaars	  worden	  afgehaald	  op	  19	  oktober	  in	  de	  basisschool	  Dr.	  Jozef	  
Weyns.	  Alle	  voorintekenaars	  krijgen	  hierover	  nog	  alle	  informatie	  toegestuurd.	  
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3.3. Priester Daens

In 2014 wordt Priester Daens, het sociale boegbeeld van Vlaanderen, 
175 jaar.   Vier Daens175 mee met uw vereniging!
 
Volgend jaar viert het Priester Daensfonds met iedereen die het wil de 175-ste verjaardag van Priester Daens! 
Deze ereburger van de stad Aalst en boegbeeld van de Vlaamse sociale strijd werd in 1839 (18 dec) in Aalst 
geboren. 
Omdat verjaren gerust feestelijk mag zijn, willen we in 2014 Daens letterlijk en figuurlijk in de bloemetjes zet-
ten. Niet alleen in zijn geboortestad Aalst, maar in heel de Denderstreek en Vlaanderen. 
 
Het Priester Daensfonds start daarom in de tweede jaarhelft van 2014  ‘Daens175’.  Het is de bedoeling om 
dan met zoveel mogelijk mensen, organisaties en verenigingen Daens en vooral zijn boodschap in de schijn-
werper te plaatsen. 
 
We roepen u en uw vereniging op om, indien mogelijk, in de periode van juni tot december 2014 in uw 
programmatie een activiteit te voorzien die verwijst naar Daens, naar sociale inzet of naar engagement. Het 
zou tof zijn als uw vereniging op die wijze Daens mee in de kijker plaatst. Dit kan een sociaal geëngageerd 
artikel zijn in uw tijdschrift, de programmatie van een toneelstuk of film, een kwis, een historisch verhaal, een 
tentoonstelling, een wandeling, een debat, een les- of bezinningsmoment… 
 
Indien u een initiatief neemt, vragen we u om ons dat te melden! En dit liefst vanaf de concept- of plannings-
fase. Zo kunnen we al de geïnteresseerden informeren over de verschillende initiatieven en maken we er 
allen samen één groot feest van. 
 
Uw activiteiten zullen we met plezier opnemen in de activiteitenkalender op de website www.daens175.
be <http://www.daens175.be>  en in de elektronische nieuwsbrief die ter gelegenheid van Daens175 ruim 
wordt verspreid.
 
Op de website kan u nu al terecht voor informatie, inschrijvingen, meldingen van activiteiten, enz… Vanaf 18 
december 2013 beginnen we met het publiceren van de activiteiten, ook deze van uw vereniging. 
 
Wij zijn er van overtuigd dat uw vereniging dit feestmoment van Daens’ verjaardag op een passende wijze 
mee wil steunen en invullen. En het is ook een uitstekende gelegenheid om uw vereniging in de kijker te 
plaatsen.

   Contact Priester Daensfonds:
 
   info@daens175.be <mailto:info@daens175.be> 
   secretariaat.daensfonds@skynet.be

Priester Daensfonds vzw
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3.4. Welkom aan boord
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3.5. WO I in 303 postkaarten

Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog werd de postkaart de voornaamste band 
tussen militairen en thuisfront. Ze werd een onderdeel van wat men de ‘totale oorlog’ ging 
noemen. Erg vaak was de postkaart drager van een ontroerende communicatie tussen 
soldaat en geliefde of ouders. Historicus Staf Schoeters ging op zoek naar de mooiste en 
meest markante exemplaren en kwam tot de conclusie dat een totaal inzicht van de Grote 
Oorlog niet mogelijk is zonder een gedegen blik op het massaal gebruik van postkaarten 
in die periode. 
‘Het Ansicht van de Grote Oorlog’ is een must voor iedereen die geïnteresseerd is in de 
Eerste Wereldoorlog.

Wist u overigens dat tijdens WO I meer dan 10 miljoen geborduurde zijden postkaarten 
werden geproduceerd?
Dat de positie van de postzegel vaak een geheime boodschap inhield?Dat het ‘in’ was om 
vrouwen in gevechtskledij op postkaarten te laten poseren, hoewel zij geen wapens 
mochten opnemen?

WO I in 303 postkaarten

HET ANSICHT VAN DE GROTE OORLOG

Luxe-uitvoering met binnenflappen, garengenaaid
Inclusief 303 kleurafbeeldingen van postkaarten

Gratis verzending!
U kan het boek (of meerdere boeken) bestellen door per boek 
€ 29,95 te storten op het onderstaande rekeningnummer. U stuurt 
tevens een e-mail naar info@grooteoorlog.be met de bevestiging van 
uw bestelling en uw adresgegevens. Het boek (of de boeken) worden 
u gratis verstuurd.
 
 Uriel bvba • Pierstraat 107, 2840 Rumst • 860 - 1053014 -61
IBAN BE 62 8601 0530 1461
Meer info?   info@grooteoorlog.be
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3.6. Mededeling kringactiviteiten

Deze kunnen in de Gouwtijdingen worden aangekondigd als de gegevens worden 

meegedeeld aan : info@molenmuseum.be ten laatste in de laatste week van de maand voor 

de activiteit plaatsvindt.

b.v. activiteiten in december 2013: 

 mededelen ten laatste in de laatste week van november 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.

3.7. 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.


