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1. Heemdag Heemkunde Vlaanderen
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2. Project

LAATSTE OPROEP tot DEELNAME aan een project!

Er zijn heel wat van onze kringen die een interessant museum  hebben tot stand gebracht 
of mensen kunnen rondleiden in hun merkwaardig gebouw.
Meestal gebeurt die rondleiding in groepen on wordt de uitleg gegeven door een gids , 
iemand van de kring die de situatie perfect kent. 
En moge dit altijd zo blijven ! 
Want deze inzet van vrijwilligers maakt onze werking ook zo uniek.

Bij sommige verenigingen is er wel een probleem waar de laatste maanden is over 
nagedacht : wat indien iemand individueel de tentoonstelling of het museum wil 
bezoeken?
Op sommige plaatsen zijn er dan wel blaadjes of folders die die individuele bezoeker 
kunnen helpen , maar een aantal musea dromen van modernere oplossingen , 
namelijk ervoor te zorgen dat bezoekers die een SMARTfoon hebben van welke makelij 
ook , de informatie over dat wat ze bekijken tijdens het bezoek op die SMARTfoon kunnen 
ontvangen.
Enkele musea hebben de Gouw gevraagd dat samen uit te bouwen en er eventueel ook 
tussenkomsten voor te zoeken. 
Indien uw museum of vereniging interesse zou betonen voor de invoering van deze 
technologie , die QR technologie wordt genoemd , wil dan spoedig , 

maar voor 8 september contact opnemen met onze voorzitter Ludo Helsen , 
via e-postadres : lenhthuis@hotmail.com

Binnen het gouwbestuur zullen wij er dan verder werk van maken.
Ook verdere vragen tot inlichtingen zijn welkom en een contact tot deelneming betekent 
nog niet dat u daardoor tot deelname gebonden bent.

Wij zijn ervan overtuigd dat de uitbouw met deze technologie op dit ogenblik bijna 
noodzakelijk is voor een modern museum. LH 



3. Vormingsaanbod
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Beste erfgoedwerkers,

Voor een overzicht van het aanbod voor vorming rond methodieken en praktijken m.b.t. 
erfgoed kan je rekenen op de jaarlijkse vormingsbrochure samengesteld door de 
vijf provincies en Faro.
De realisatie en coördinatie van de digitale editie Vormingsaanbod voor beheerders en 
zorgdragers van erfgoedcollecties 2014-2015 ligt dit jaar in handen van dienst 
Erfgoed - provincie Antwerpen (als bijlage). 
Vanaf nu is het vormingsaanbod georganiseerd volgens het schooljaar.

Opnieuw ligt de focus op actuele methodieken en praktijken in de omgang met erfgoed.
Bijleren en bijscholen op eigen ritme: in management van een erfgoedorganisatie, 
het versterken van behoud-en-beheer praktijken, het blijven ondersteunen van collectie- & 
objectregistraties, het stimuleren van onderzoek in de erfgoedsector. Maar evenveel 
aandacht voor de presentaties van erfgoed en voor de wensen van publiek en bezoekers.

Je kan de brochure ook consulteren op de website van de Provincie Antwerpen
http:/www.provincieantwerpen.be/aanbod/dcul/erfgoedpublicaties.html

Veel succes in het maken van je keuzes,

Je erfgoedconsulent

Frank Herman
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1

Vormingsaanbod 
voor beheerders en 
zorgdragers van erfgoedcollecties

2014 – 2015
Vormingsaanbod gebundeld door de erfgoedconsulenten van de vijf 

Vlaamse provincies, de Vlaamse Gemeenschapscommissie – Brussel en 

FARO, Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed

www.erfgoedcelbrussel.be

www.faronet.be

www.limburg.be

www.provincieantwerpen.be

www.vlaamsbrabant.be

www.oost-vlaanderen.be

www.west-vlaanderen.be

71

Colofon

Deze brochure bundelt het vormingsaanbod van de consulenten, steunpunten, 

expertisecentra, erfgoedcellen, de landelijke musea en de afdelingen monumentenwacht 

interieur van de provincies Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-

Vlaanderen, van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en van FARO. Vlaams steunpunt 

voor cultureel erfgoed.

Productie brochure: Dienst Erfgoed – Departement Cultuur – Provincie Antwerpen

Coördinatie: Stefanie Bruyndonckx 

Eindredactie: Frank Herman 

Vormgeving: Grafisch team – Communicatiedienst – Provincie Antwerpen

Beeldmateriaal:

©  2014 Filiep Herman

Kalender

©  2014 Abdij van Bornem 

Management & visie 

© 2014 Monumentenwacht Antwerpen – Dienst Erfgoed – Provincie Antwerpen 

Behoud & beheer 

©  2014 voor deze uitgave Dienst Erfgoed – Provincie Antwerpen (Frank Herman)

Collectie- & objectregistratie

Instructies & terminologie 

Deelnemen 

Publiek en presentatie 

Onderzoek 

Contactgegevens

Met dank aan Museum Sportimonium Zemst, Vikingmuseum Stockholm, M. S. 

University Baroda, Modemuseum Provincie Antwerpen.

Je vindt alle informatie over het vormingsaanbod op de respectieve websites van de vijf 

Vlaamse provincies, de Erfgoedcel Brussel van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en 

FARO, Steunpunt voor cultureel erfgoed vzw.

www.provincieantwerpen.be

www.limburg.be

www.oost-vlaanderen.be

www.vlaamsbrabant.be

www.west-vlaanderen.be

www.vgc.be

www.erfgoedcelbrussel.be

www.faronet.be

www.vlaanderen.be

Met de steun van de

een initiatief en samenwerking van:

met steun van:
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Met de steun van de

een initiatief en samenwerking van:

met steun van:

Beleidsverantwoordelijke :
Luk Lemmens, N-VA, gedeputeerde bevoegd voor Cultuur en Erfgoed
Perscontact : Willem Migom, persverantwoordelijke Luk Lemmens, T 03 240 51 97,
willem.migom@provincieantwerpen.be
Dienst : 
Frank Herman, dienst Erfgoed, T 03 240 64 29, M 0496 54 74 34,
frank.herman@provincieantwerpen.be
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4.1. HK Amalia van Solms - Baarle-Hertog
4.2. HK Die Swane - Heist-op-den-Berg
4.3. Themakring Molenmuseum Sint-Amands
4.4. HK Erfgoed Balen
4.5. HK Breesgata - Brasschaat
4.6. Speelbergen-Heem-Dr. Jozef Weyns
4.7. HK Taxandria - Turnhout
4.8. HK Turninum - Deurne
4.9. HK Jan Vleminck - Wijnegem
4.10.  HK Rumesta - Rumst
4.11.  HK Essen
4.12. Themakring ‘t Grafzerkje - Hoboken
4.13.  Themakring Den Crans - Borgerhout
4.14. Vrienden Zoerselbos
4.15. HK Rijkevorsel
4.16. HK De Vlierbes - Beerse
4.17. HK Zeven Neten - Retie
4.18. HK Het Molenijzer - Putte
4.19. HK De Brakken - Oelegem
4.20. HK De Linde - Olen
4.21. HK Eugeen Goeyvaerts - Lint (tot hier in deel 1)
4.22. HK Hoghescote - Kapellen (zie in deel 2)
4.23. HK Erf & Heem - Sint-Katelijne-Waver 
4.24. HK Marcblas - Merksplas
4.25. HK Ansfried - Westerlo
4.26. HK De Poemp - Nijlen
4.27.  HK ‘Norbert de Vrijter’ Lille vzw 
4.28. HK Aartselaar
4.29. HK Kontich
4.30. HK Heymissen - Hemiksem
4.31. HK Sandelyn - Herenthout
4.32. HK Corsendonca - Oud-Turnhout
4.33. HK Hobuechen 1135 - Hoboken
4.34. HK Scella - Schelle

4. Heemkunde Gouw Antwerpen lééft
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4. Heemkunde Gouw Antwerpen lééft

4.1.  HK Amalia van Solms - Baarle-Hertog

Datum Vanaf Tot Gebeurtenis Opmerking

07-sep-2014 10:30:00 22:00:00 Open huis in het Heemhuis met presentatie van de Heemkalender 2015.  

09-sep-2014 19:30:00 22:00:00 Bestuursvergadering Heemkundekring Amalia van Solms in het Heemhuis.  

14-sep-2014 00:00:00 00:00:00 Open Monumentendag. 

   Nadere gegevens worden later bekend gemaakt.

20-sep-2014 09:30:00 12:00:00 Wandeling in gebied van Landinrichting Zondereigen. 

   Deelname gratis en inschrijving niet nodig.

05-okt-2014 10:30:00 12:30:00 Open huis in het Heemhuis.  

14-okt-2014 19:30:00 22:00:00 Bestuursvergadering Heemkundekring Amalia van Solms in het Heemhuis.  

19-okt-2014 00:00:00 00:00:00 Wandeling in het kader van de ‘Dag van de Trage Weg’. 

   Nadere gegevens zoals vertrektijd, vertrekplaats, e.d. worden later bekend gemaakt.

21-okt-2014 19:30:00 22:00:00 Lezing ‘Het Rijke Roomse Leven’ door Ad Rooms in de Aula van het CCB. 

   Deelname gratis en inschrijving niet nodig.

07-sep-2014 10:30:00 22:00:00 Open huis in het Heemhuis met presentatie van de Heemkalender 2015.  

09-sep-2014 19:30:00 22:00:00 Bestuursvergadering Heemkundekring Amalia van Solms in het Heemhuis.  

14-sep-2014 00:00:00 00:00:00 Open Monumentendag. 

   Nadere gegevens worden later bekend gemaakt.

20-sep-2014 09:30:00 12:00:00 Wandeling in gebied van Landinrichting Zondereigen. 

   Deelname gratis en inschrijving niet nodig.

05-okt-2014 10:30:00 12:30:00 Open huis in het Heemhuis.  

14-okt-2014 19:30:00 22:00:00 Bestuursvergadering Heemkundekring Amalia van Solms in het Heemhuis.  

19-okt-2014 00:00:00 00:00:00 Wandeling in het kader van de ‘Dag van de Trage Weg’. 

   Nadere gegevens zoals vertrektijd, vertrekplaats, e.d. worden later bekend gemaakt.

21-okt-2014 19:30:00 22:00:00 Lezing ‘Het Rijke Roomse Leven’ door Ad Rooms in de Aula van het CCB. 

   Deelname gratis en inschrijving niet nodig.

02-nov-2014 10:30:00 12:30:00 Open huis in het Heemhuis.  

11-nov-2014 19:30:00 22:00:00 Bestuursvergadering Heemkundekring Amalia van Solms in het Heemhuis.  

15-nov-2014 13:30:00 16:30:00 Fotopresentatie van Baarlese gebeurtenissen uit afgelopen 30 jaar. In de Aula van het CCB.

   Selectie uit foto’s geschonken door Kees en Gerda Norbart.

22-nov-2014 09:00:00 15:00:00 Lange herfstwandeling. Vertrek vanaf het Heemhuis. 

   Deelname gratis en inschrijving niet nodig.

07-dec-2014 10:30:00 12:30:00 Open huis in het Heemhuis.  

09-dec-2014 19:30:00 22:00:00 Bestuursvergadering Heemkundekring Amalia van Solms in het Heemhuis.  

16-dec-2014 19:30:00 22:00:00 Kerstviering in de Aula van het CCB. 

   Nadere gegevens over inschrijven en kosten worden later bekend gemaakt.

27-dec-2014 09:00:00 12:00:00 Winterwandeling. Vertrek vanaf Heemhuis. 

   Deelname gratis en inschrijving niet nodig.. 



•  Zondag 14 september :  Open Monumentendag of : Erfgoed en de Toekomst.
 Als herbestemming kinderspel was...

•  3 oktober 2014 tot 11 november 2014 :  EXPO WOI + randevenementen
 Coördinatie: Luk Herteleer ‘Archief ), Mieke Van der Heijden (Zwaenberg),
 An Vertommen (Cultuurbeleid gemeente) en René Van Loo (Heemkring);
 in Zwaneberg!

•  24 oktober 2014 :  Nacht van het Kempens Erfgoed, met nocturne van Expo WOI

11

3.2. HK Die Swane - Heist-op-den-Berg
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4.3.  Themakring Centrum voor Molinologie -  
  Sint-Amands

DE MOLEN :  VRUCHT VAN GRENZELOZE
    INSPIRATIE

Tentoonstelling van 27 april tot 29 oktober 2014

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

Vakmanschap is die combinatie
waarin de hersenen voorzien
  de handen uitvoeren.
Vaak ziet men slechts het werk 
van de handen
en beseft men niet dat deze uitvoeren 
wat de hersenen hebben voorzien.
         
                                                    Anton Sipman

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

www.molenmuseum.be • info@molenmuseum.be

MO L E NMU S E UM

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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4.4.  HK Erfgoed Balen
Activiteiten Erfgoed Balen 2014
Zondag 1 september:          
10de  Ambachten- en Hobbymarkt
In en rond ‘De Kruierie’ en aanpalende straten. • 10u – 18u.

Vrijdag 13 september:        
Deelname Erfgoed Balen aan herdenkingsplechtigheid                                    
burgerlijke oorlogsslachtoffers Malou.
Locatie: Kruis Malou, Antverpialaan: 9u • Kerkhof Schoorheide, Reigerstraat: 10u

Van 02 augustus tot 06 september 2014.
Tentoonstelling Groote Oorlog
Locatie: VC De Kruierie – Expositieruimte • Te bezichtigen: tijdens de openingsuren van VC 
De Kruierie. In de expositieruimte van Vrijetijdscentrum De Kruierie wordt hulde gebracht 
aan de Balense Klaprozen.
Via allerlei periodieke collectiestukken en documenten komt u meer te weten over het lot 
van de Balense frontsoldaten en het dagelijkse leven in onze gemeente tijdens de periode 
1914-1918.
U bent van harte welkom tijdens de openingsuren van VC De Kruierie.
Info : http://www.erfgoedbalen.be •  Een aanrader voor jong en oud!

VOOR MEER INFORMATIE 
MAIL NAAR :                     
               
PROJECT2017@ERFGOEDBALEN.BE 
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4.5.  HK Breesgata - Brasschaat
Agenda

Zondag 7 september 2014: Heemcafé van 14:00 tot 19:00 uur

Donderdag 25 september 2014:   Bestuursvergadering in het heem om 20:00 uur

Zondag 5 oktober 2014: Heemcafé van 14:00 tot 19:00 uur

Donderdag 30 oktober 2014: Bestuursvergadering in het heem om 20:00 uur

Zondag 2 november 2014: Heemcafé van 14:00 tot 19:00 uur

Donderdag 27 november 2014: Bestuursvergadering in het heem om 20:00 uur

Zondag 7 december 2014: Opendeur heem van 14:00 tot 19:00 uur

Donderdag 18 december 2014: Bestuursvergadering in het heem om 20:00 uur
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4.6.  Speelbergen-Heem-Dr. Jozef Weyns - Beerzel

Agenda

Zondag 14 september vanaf 14u Open Monumentendag

 Thema: Verleden, heden, toekomst.

        We organiseren een boekenmarkt in de boomgaard van 14u tot 18u.
        Natuurliefhebber en plantenkenner François Vandenbosch neemt u om 15 uur mee  
 op een wandeling door de tuin en daarbuiten.
       Er wordt een drankje voorzien en bakker Jan Peeters zorgt voor vers brood uit het  
 bakhuis.

Zaterdag 20 september van 14u tot 16u - Toegang gratis!      De Afrikaanse Roman

 Naar aanleiding van ‘de Week van de Afrikaanse roman’ organiseren we een gesprek 
 met twee bekende Zuid-Afrikaanse schrijvers.
       Bedoeling is om brede en duurzame aandacht te genereren voor de Afrikaanse 
 roman in Nederlandse vertaling.
       Die week komen vijf Zuid-Afrikaanse schrijvers speciaal naar Nederland: Irma Joubert,  
 Sonja Loots, Kirby van der Merwe,
       Etienne van Heerden en Marita van der Vyver. 
       
 Op zaterdag 20 september tussen 14 en 16 uur zijn ze in Ter Speelbergen voor een  
 gespreksnamiddag.
       De gesprekken worden geleid door mevrouw Ingrid Glorie, hoofdredactrice van het  
 tijdschrift ‘Zuid-Afrika’ en door onze voorzitter, eregedeputeerde Ludo Helsen.

      Inschrijven kan via katelijne.weyns@gmail.com of telefonisch 0495 165 545.
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4.7. HK Taxandria - Turnhout

Activiteiten : Jaarprogramma 2014

•    Zondag 14 september : Cultuurmarkt aan de Warande van 10.00 tot 17.00 uur.  
          De Open Monumentendag vindt die dag ook plaats.
•    Donderdag 16 oktober : lezing door Cor Vanistendael en Stephanie Beghein (onder  
          voorbehoud) over Turnhoutse componisten Sebastiaan J. Robson en Franz Andelhof
•    18 en 19 oktober : herdenking 225 jaar Slag van Turnhout met tal van activiteiten op 
          en rond de Grote Markt (met een mini-thematentoonstelling in het Taxandriamuseum)
•    Donderdag 11 december :  Sam Van Clemen, Turnhout tijdens de Eerste Wereldoorlog

 De lezingen vinden plaats op de zolder van het Taxandriamuseum, Begijnenstraat 28, 
2300 Turnhout in samenwerking met TRAM41.

Begin uur van de lezingen is 20.00 uur. Iedereen is welkom, de toegang is gratis.

De aankondiging van deze lezingen gebeurt ook via e-mail 
(wanneer u uw mailadres doorgaf aan taxandriavzw@gmail.com), affiches, Facebook, 
de lichtkrant die aan het station en op de Grote Markt staat, Uit in Turnhout, 
de Nieuwsbrieven van TRAM41 en Cultuurbeleid…
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•      Er komen nog steeds schenkingen toe , zo ondermeer een ganse collectie foto’s.

•      We werken nu aan de herdenking van “De Groote Oorlog”  
        op OPEN Monumentendag 14-09 en op  heemdag . 

Er volgt weer een brochure vanuit het brein van onze voorzitter , hierbij geholpen door heel wat 
“medeschrijvers” Kom maar langs .

VZW Turninum Volksmuseum Deurne

Volksmuseum Deurne-Dorp
Koraalplaats 2
2100 Deurne
peetersludo@skynet.be

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

Elke dinsdag en donderdag kan u terecht bij ons documentatiecentrum voor al uw vragen. Voor 
de zekerheid kan u best een afspraak maken met Ludo Peeters.

Het Volksmuseum neemt ook deel aan volgende bijzondere activiteit:

14 september 2014: Open Monumentendag

Turninum Volksmuseum Deurne werkt voor deze activiteiten nauw samen met de Cultuurraad 
Deurne, het Cultureel Centrum Deurne en MAS museum aan de Stroom.

4.8.  HK Turninum - Deurne
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4.9.  HK  Jan Vleminck - Wijnegem

Komende activiteiten

Fotowedstrijd

Maar dat is nog niet alles. De heemkring wil ook eens weten hoe de Wijnegemnaars hun 
dorp nú zien en nodigt hen uit om die visie in beeld te brengen. 
Toon dus een dorpsgezicht, een stukje natuur, een gebouw of iets anders dat u bijzonder 
vindt … of dat u misschien ergert. Of focus eens op een vertrouwde locatie vanuit een 
origineel standpunt … 

Zo wordt uw kijk op Wijnegem 2014 het onderwerp van onze paastentoonstelling in 
2015. Het volledige wedstrijdreglement vindt u hier, maar u kunt ook een papieren versie 
halen bij een van onze bestuursleden. We stippen alvast enkele belangrijke punten aan:

•   deelnemers mogen geen beroepsfotograaf zijn en dienen in Wijnegem te wonen of   
    gewoond te hebben;

•   de foto’s dienen door de inzenders zelf in Wijnegem te zijn gemaakt tussen 1 januari en  
    31 december 2014;

•   iedere deelnemer mag maximaal drie foto’s inzenden, maar kan slechts één prijs winnen;
    de foto’s mogen zowel analoog als digitaal zijn gemaakt en mogen zowel afgedrukt op 
    A4-formaat als elektronisch aan de voorzitter worden bezorgd, uiterlijk op 1 januari 2015 
    (de precieze modaliteiten vindt u in het volledige reglement);

•   er zijn tien prijzen te winnen, waaronder aankoopbons ter waarde van 250, 200 en 150 
    euro.
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4.10.  HK Rumesta - Rumst

Donderdag 2 januari  Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 
Maandag 6 januari  Op afspraak van 9 tot 13u 
Donderdag 16 januari  Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 
Zondag 26 januari  Beurs Begijnendijk   
Maandag 3 februari  Op afspraak van 9 tot 13u 
Donderdag 6 februari  Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 
Donderdag 20 februari  Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u  
Maandag 3 maart  Op afspraak van 9 tot 13u 
Donderdag 6 maart  Rumesta-avond van 19.30u tot 22u 
Donderdag 20 maart  Rumesta-avond van 19.30u tot 22u 
Donderdag 3 april  Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 
Maandag 7 april  Op afspraak van 9 tot 13u 
Donderdag 17 april  Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 
Zondag 27 april  Erfgoeddag Rupelklei   
Maandag 5 mei  Op afspraak van 9 tot 13u 
Donderdag 15 mei  Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 
Donderdag 16 mei  Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 
Maandag 2 juni  Op afspraak van 9 tot 13u 
Donderdag 5 juni Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 
Donderdag 19 juni Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 
Donderdag 3 juli Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 
Maandag 7 juli Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 
Maandag 1 september  Op afspraak van 9 tot 13u 
Donderdag 4 september Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 
Zondag 14 september  Open monumentendag   
Donderdag 18 september Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 
Donderdag 2 oktober Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 

Zaterdag 4 oktober  Open deur Rumst 
Jaarmarkt   

Maandag 6 oktober  Op afspraak van 9 tot 13u 
Donderdag 16 oktober Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 
Maandag 3 november  Op afspraak van 9 tot 13u 
Donderdag 6 november Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 
Donderdag 20 november Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 
Maandag 1 december  Op afspraak van 9 tot 13u 
Donderdag 4 december Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 
Donderdag 18 december Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 
 

KALENDER 2014 

Donderdag 2 januari  Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 
Maandag 6 januari  Op afspraak van 9 tot 13u 
Donderdag 16 januari  Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 
Zondag 26 januari  Beurs Begijnendijk   
Maandag 3 februari  Op afspraak van 9 tot 13u 
Donderdag 6 februari  Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 
Donderdag 20 februari  Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u  
Maandag 3 maart  Op afspraak van 9 tot 13u 
Donderdag 6 maart  Rumesta-avond van 19.30u tot 22u 
Donderdag 20 maart  Rumesta-avond van 19.30u tot 22u 
Donderdag 3 april  Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 
Maandag 7 april  Op afspraak van 9 tot 13u 
Donderdag 17 april  Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 
Zondag 27 april  Erfgoeddag Rupelklei   
Maandag 5 mei  Op afspraak van 9 tot 13u 
Donderdag 15 mei  Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 
Donderdag 16 mei  Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 
Maandag 2 juni  Op afspraak van 9 tot 13u 
Donderdag 5 juni Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 
Donderdag 19 juni Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 
Donderdag 3 juli Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 
Maandag 7 juli Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 
Maandag 1 september  Op afspraak van 9 tot 13u 
Donderdag 4 september Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 
Zondag 14 september  Open monumentendag   
Donderdag 18 september Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 
Donderdag 2 oktober Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 

Zaterdag 4 oktober  Open deur Rumst 
Jaarmarkt   

Maandag 6 oktober  Op afspraak van 9 tot 13u 
Donderdag 16 oktober Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 
Maandag 3 november  Op afspraak van 9 tot 13u 
Donderdag 6 november Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 
Donderdag 20 november Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 
Maandag 1 december  Op afspraak van 9 tot 13u 
Donderdag 4 december Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 
Donderdag 18 december Rumesta-avond  van 19.30u tot 22u 
 

KALENDER 2014 
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4.11.  HK Essen

• Dinsdag 30 september:   Leven en werken van Sooi Noldus 
 Waar?: In het Volkshuis, Stationsstraat te Essen, om 20 uur.    
 Deze lezing is een initiatief van De Kring samen met Curieus,  
 de culturele organisatie van sp-a Essen    
 Spreker: Roger Van Ginderen.   
                  
Zie ook nog naar de webstek :

 www.heemkundekringessen.be
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4.12.  Themakring ‘t 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

    27 september 2014
    22 november 2014

Funeraire reizen

    07 september 2014

Funeraire agenda

    14 september 2014
    08 november 2014
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4.13.  Themakring Den Crans - Borgerhout
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4.14.  Vrienden Zoerselbos

Agenda 2014
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 september Kenmerken oud bos
5 oktober Historische wandeling
2 november Keltische wandeling
7 december Natuurwonder

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

Laarzen  aanbevolen!

De datum voor ons haringfeest is :

Haringfeest  - zondag 7 september 2014

zie ook naar onze webstek : www.zoerselbos.be



Weldra unieke tentoonstelling! 
 

Leven met de Groote Oorlog 
 

Nooit gezien! 
 
 

Ook  Rijkevorsel moest zijn tol betalen in de Groote Oorlog 1914-1918. 
Tweeëntwintig van onze inwoners lieten het leven. Velen moesten dienen als 

soldaat. Velen leden honger. 
 

Van  8 augustus tot 15 november zal een boeiende tentoonstelling opgezet 
worden in het  Aster Berkhofmuseum in Sint-Jozef. 

 
Met nieuwe informatie gevonden in de archieven van het leger. 

 
Kom en lees zelf in het persoonlijke dossier van  de soldaten. 

 
Kom kijken met uw kinderen, kleinkinderen 
en vertel over de zinloosheid van de oorlog. 

 
 

 
 

Programma: Vrijdag 8 augustus om 18.00 uur: 
Plechtige herdenkingsviering in de kerk van Sint-Jozef met talrijke vlaggen 

van de verenigingen, muzikaal opgeluisterd door doedelzakspeler, het 
zangkoor en Brassband Condor  

 
Daarna opening tentoonstelling met toespraken 

Verder is de tentoonstelling open:  

	  
Zaterdag 9 augustus 2014 tussen 10u en 17u; 
Zondag 10 augustus 2014 tussen 10u en 17u; 
Woensdag 13 augustus 2014 tussen 13u en 17u; 
Zondag 31 augustus 2014 tussen 13u en 16.30u; 
Woensdag 10 september 2014 tussen 13u en 17u; 
Zondag 28 september 2014 tussen 13u en 17u; 
Woensdag 8 oktober 2014 tussen 13u en 17u; 
Zondag 26 oktober 2014 tussen 13u en 16.30u; 
Maandag 11 november 2014 tussen 13u en 17u; 
Extra: Zaterdag 15 en zondag 16 november (hobbytentoontstelling); 
Op afspraak: via Cultuurdienst (Kenneth Kerckhofs) en via de Heemkundige Kring 
(jan.hendriks4@telenet.be  of 03/314 41 25) 

 
 

Uniek  concept 
Als gevolg van de samenwerking tussen de gemeente  Rijkevorsel, de VVV, de Oud-

Strijders Rijkevorsel en de Heemkundige Kring. 
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4.15. HK Rijkevorsel

Heemkundige Kring van Rijkevorsel vzw 
 
Opening data 2014: 
 
Documentatie centrum  -  Opendeur dag museum + Documentatie centrum 
 
Januari:  dinsdag van 14 – 16 uur      7 -14 -21 -28 doc. Centrum 
        Zondag van 14 – 17 uur     26                opendeur dag 
museum + doc.centrum 
 
Februari:  dinsdag van 14 – 16 uur      4 -11 -18 -25 doc. Centrum 
        Zondag van 14 – 17 uur     23                opendeur dag 
museum + doc.centrum 
 
 
Maart:  dinsdag van 14 – 16 uur      4 -11 -18 -25 doc. Centrum 
        Zondag van 14 – 17 uur     30          opendeur dag 
museum + doc.centrum 
 
 
April   dinsdag van 14 – 16 uur      1 -8 -15 -22 -29 doc. Centrum 
        Zondag van 14 – 17 uur     27                 opendeur dag 
museum + doc.centrum 
 
 
Mei   dinsdag van 14 – 16 uur      6 -13 -20 -27 doc. Centrum 
        Zondag van 14 – 17 uur     25                 opendeur dag 
museum + doc.centrum 
 
 
Juni   dinsdag van 14 – 16 uur      3 -10 -17 -24 doc. Centrum 
        Zondag van 14 – 17 uur     29                opendeur dag 
museum + doc.centrum 
 
Juli    dinsdag van 14 – 16 uur      -        doc centrum 
gesloten 
   Zondag van 14 – 16 uur     27        opendeur dag 
museum + doc.centrum  
 
Augustus  dinsdag van 14 – 16 uur     -        doc.centrum 
gesloten 
   Zondag van 14 – 16 uur     31        opendeur dag 
museum  + doc.centrum   

Weldra unieke tentoonstelling! 
 

Leven met de Groote Oorlog 
 

Nooit gezien! 
 
 

Ook  Rijkevorsel moest zijn tol betalen in de Groote Oorlog 1914-1918. 
Tweeëntwintig van onze inwoners lieten het leven. Velen moesten dienen als 

soldaat. Velen leden honger. 
 

Van  8 augustus tot 15 november zal een boeiende tentoonstelling opgezet 
worden in het  Aster Berkhofmuseum in Sint-Jozef. 

 
Met nieuwe informatie gevonden in de archieven van het leger. 

 
Kom en lees zelf in het persoonlijke dossier van  de soldaten. 

 
Kom kijken met uw kinderen, kleinkinderen 
en vertel over de zinloosheid van de oorlog. 

 
 

 
 

Programma: Vrijdag 8 augustus om 18.00 uur: 
Plechtige herdenkingsviering in de kerk van Sint-Jozef met talrijke vlaggen 

van de verenigingen, muzikaal opgeluisterd door doedelzakspeler, het 
zangkoor en Brassband Condor  

 
Daarna opening tentoonstelling met toespraken 

Verder is de tentoonstelling open:  

	  
Zaterdag 9 augustus 2014 tussen 10u en 17u; 
Zondag 10 augustus 2014 tussen 10u en 17u; 
Woensdag 13 augustus 2014 tussen 13u en 17u; 
Zondag 31 augustus 2014 tussen 13u en 16.30u; 
Woensdag 10 september 2014 tussen 13u en 17u; 
Zondag 28 september 2014 tussen 13u en 17u; 
Woensdag 8 oktober 2014 tussen 13u en 17u; 
Zondag 26 oktober 2014 tussen 13u en 16.30u; 
Maandag 11 november 2014 tussen 13u en 17u; 
Extra: Zaterdag 15 en zondag 16 november (hobbytentoontstelling); 
Op afspraak: via Cultuurdienst (Kenneth Kerckhofs) en via de Heemkundige Kring 
(jan.hendriks4@telenet.be  of 03/314 41 25) 

 
 

Uniek  concept 
Als gevolg van de samenwerking tussen de gemeente  Rijkevorsel, de VVV, de Oud-

Strijders Rijkevorsel en de Heemkundige Kring. 

UNIEKE TENTOONSTELLING TOT 15 NOVEMBER



September  2014
7  museum en koetshuis open    14.00 – 17.00
8  openarchiefavond     19.00 – 22.00
8  werkgroep paleografie     19.00 – 22.00
10  openarchiefmiddag     14.00 – 17.00
22  bestuursvergadering     19.30 – 22.30

Oktober 2014   
5  museum en koetshuis open    14.00 – 17.00
8  openarchiefmiddag     14.00 – 17.00
11  publicatie jaarboek 2014 en tentoonstelling  
12  publicatie jaarboek 2014 en tentoonstelling  
13  openarchiefavond     19.00 – 22.00
13  werkgroep paleografie     19.00 – 22.00
14  jaarboekenbedeling  
27  bestuursvergadering     19.30 – 22.30

November 2014
2  viering Sint-Hubertus     11.00 – 12.00
2  teerfeest       namiddag
10  openarchiefavond     19.00 – 22.00
10  werkgroep paleografie     19.00 – 22.00
12  openarchiefmiddag     14.00 – 17.00
24  bestuursvergadering     19.30 – 22.30

December  2014
7  museum en koetshuis open    14.00 – 17.00
8  openarchiefavond     19.00 – 22.00
8  werkgroep paleografie     19.00 – 22.00
10  openarchiefmiddag     14.00 – 17.00
22  bestuursvergadering     19.30 – 22.30
31  Peperkoek & Borrels     voormiddag  

Meer info :    www.devlierbes.be
25

4.16. HK De Vlierbes - Beerse

KALENDER
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Retiese Heemkundige Kring ‘Zeven Neten’ vzw 
 
Activiteiten 2014 
 
Zondag 6 januari 
Driekoningen zingen. De wijzen uit het oosten, Melchior, Balthazar en Caspar, zullen op een 
teken van de ster en begeleid met de zang van de herders uit het gregorianenkoor op zoek 
gaan naar het kindje Jezus in de stal. Vertrek met de ster aan het GC Den Dries. Een initiatief 
van de gemeentelijke cultuurraad i.s.m. de heemkring ‘Zeven Neten’, de VVV en de 
gregorianen. 
 
Dinsdag 21 januari 
Het Davidsfonds-Retie organiseert in Den Dries de voorstelling ‘De gekke soldaat’. Deuren: 
20 uur. Een initiatief van Davidsfonds-Retie i.s.m. ‘Zeven Neten’. 
 
Zondag 30 maart 
Bezoek aan het Sint-Jobretabel van Schoonbroek o.l.v. Jaak Jansen, auteur van Het Sint-
Jobsretabel van Schoonbroek (Retie): een status quaestionis, in: Bulletin 33, 2009-2012, 
Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium. 
Bijeenkomst aan de Sint-Jobkerk van Schoonbroek om 10 uur. Einde: rond 11 uur. Een 
initiatief van ‘Zeven Neten’ i.s.m. Davidsfonds-Retie. 
 
Zaterdag 26 april 
Geleid bezoek aan het vernieuwde bezoekerscentrum van de abdijbibliotheek van Postel. 
Samenkomst: abdijpoort om 14 uur. Programma: algemene inleiding over het leven van de 
norbertijnen (half uur), gevolgd door een bezoek geïllustreerd met filmfragmenten over 
details en fragmenten uit de tentoongestelde werken (anderhalf uur). Een initiatief van ‘Zeven 
Neten’ i.s.m. Davidsfonds - Retie.  
 
Zondag 25 mei 
Fietstocht langs de Retiese grenzen (deel 2) o.l.v. natuurgids Danny Van der Veken: 
verkenning grenzen met Oud-Turnhout, Arendonk, Mol en Dessel. Vertrek: café Den Hoek 
(Schoonbroek) om 9 uur. Einde: rond 16 uur op het Bosend. Meebrengen: picknick. Een 
initiatief van ‘Zeven Neten’ i.s.m. Davidsfonds-Retie. 
 
Zaterdag 14 juni 
Het Davidsfonds - Retie organiseert in het kader van de herdenking van de Eerste 
Wereldoorlog een uitstap naar Nieuwpoort, Diksmuide, Passendale en Ieper. Vertrek aan de 
sporthal om 7uur; terugkomst in Retie rond 20.30 uur. Verdere informatie volgt. Een initiatief 
van Davidsfonds-Retie i.s.m. ‘Zeven Neten’. 
 
Zondag 7 september 
Natuurhistorische wandeling in de Beverdonkse Heide o.l.v. natuurgids Danny Van der 
Veken. Samenkomst: Retiese watermolen om 9 uur; einde wandeling rond 12 uur. Wandeling 
langs het Schaapsgoor naar de Beverdonkse Heide en via de Putten terug naar de Retiese 
watermolen. Einde wandeling: rond 12 uur. Een initiatief van ‘Zeven Neten’ i.s.m. de 
natuurvereniging Den Bunt.     
 
 
 

4.17.  HK Zeven Neten - Retie

Retiese Heemkundige Kring ‘Zeven Neten’ vzw 
 
Activiteiten 2014 
 
Zondag 6 januari 
Driekoningen zingen. De wijzen uit het oosten, Melchior, Balthazar en Caspar, zullen op een 
teken van de ster en begeleid met de zang van de herders uit het gregorianenkoor op zoek 
gaan naar het kindje Jezus in de stal. Vertrek met de ster aan het GC Den Dries. Een initiatief 
van de gemeentelijke cultuurraad i.s.m. de heemkring ‘Zeven Neten’, de VVV en de 
gregorianen. 
 
Dinsdag 21 januari 
Het Davidsfonds-Retie organiseert in Den Dries de voorstelling ‘De gekke soldaat’. Deuren: 
20 uur. Een initiatief van Davidsfonds-Retie i.s.m. ‘Zeven Neten’. 
 
Zondag 30 maart 
Bezoek aan het Sint-Jobretabel van Schoonbroek o.l.v. Jaak Jansen, auteur van Het Sint-
Jobsretabel van Schoonbroek (Retie): een status quaestionis, in: Bulletin 33, 2009-2012, 
Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium. 
Bijeenkomst aan de Sint-Jobkerk van Schoonbroek om 10 uur. Einde: rond 11 uur. Een 
initiatief van ‘Zeven Neten’ i.s.m. Davidsfonds-Retie. 
 
Zaterdag 26 april 
Geleid bezoek aan het vernieuwde bezoekerscentrum van de abdijbibliotheek van Postel. 
Samenkomst: abdijpoort om 14 uur. Programma: algemene inleiding over het leven van de 
norbertijnen (half uur), gevolgd door een bezoek geïllustreerd met filmfragmenten over 
details en fragmenten uit de tentoongestelde werken (anderhalf uur). Een initiatief van ‘Zeven 
Neten’ i.s.m. Davidsfonds - Retie.  
 
Zondag 25 mei 
Fietstocht langs de Retiese grenzen (deel 2) o.l.v. natuurgids Danny Van der Veken: 
verkenning grenzen met Oud-Turnhout, Arendonk, Mol en Dessel. Vertrek: café Den Hoek 
(Schoonbroek) om 9 uur. Einde: rond 16 uur op het Bosend. Meebrengen: picknick. Een 
initiatief van ‘Zeven Neten’ i.s.m. Davidsfonds-Retie. 
 
Zaterdag 14 juni 
Het Davidsfonds - Retie organiseert in het kader van de herdenking van de Eerste 
Wereldoorlog een uitstap naar Nieuwpoort, Diksmuide, Passendale en Ieper. Vertrek aan de 
sporthal om 7uur; terugkomst in Retie rond 20.30 uur. Verdere informatie volgt. Een initiatief 
van Davidsfonds-Retie i.s.m. ‘Zeven Neten’. 
 
Zondag 7 september 
Natuurhistorische wandeling in de Beverdonkse Heide o.l.v. natuurgids Danny Van der 
Veken. Samenkomst: Retiese watermolen om 9 uur; einde wandeling rond 12 uur. Wandeling 
langs het Schaapsgoor naar de Beverdonkse Heide en via de Putten terug naar de Retiese 
watermolen. Einde wandeling: rond 12 uur. Een initiatief van ‘Zeven Neten’ i.s.m. de 
natuurvereniging Den Bunt.     
 
 
 November 2014 
Tentoonstelling ‘Herdenking Eerste Wereldoorlog’ op een weekeinde rond 11 november. 
Verdere informatie hieromtrent volgt nog.  
 
Lidmaatschap 2014 
Geachte vriend(in) van onze heemkring. 
De Raad van Bestuur van ‘Zeven Neten’ vzw zou het ten zeerste op prijs stellen als u ook in 
2014 lid zou blijven van de heemkring. Gelieve in dat geval uw lidgeld voor het jaar 2014 te 
storten door middel van het ingesloten overschrijvingsformulier (gewoon lid: 10 euro, 
steunend lid: 15 euro, erelid: vanaf 25 euro). Mocht u niet kunnen beschikken over een 
overschrijvingsformulier, gelieve dan het lidgeld steeds te storten op het gewone 
rekeningnummer van de heemkring: IBAN BE80 3200 3670 5577. Op die manier komt het 
jaarlijkse lidgeld niet terecht op het speciale rekeningnummer geopend ter gelegenheid van 
een of andere publicatie (bv. een boek). Bij voorbaat onze hartelijke dank voor uw begrip, 
steun en sympathie. 
 
Nuttige en blijvende eindejaarsgeschenken 
De reeds verschenen boeken Retie – Veranderend landschap (35 euro), Sterke vrouwen (30 
euro), Reties Album (15 euro) en Kerken is werken (40 euro) zijn nog steeds te verkrijgen op 
het secretariaat van de heemkring in de Oude Pastorie, Passtraat 14, 2470 Retie, iedere vrijdag 
tussen 10 en 12 uur. Ook bij de dagbladhandel De Mus, Sint-Martinusstraat 74, 2470 Retie 
zijn die uitgaven nog steeds te koop.  
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4.18.  HK Het Molenijzer - Putte

Activiteiten in juni van Heemkring Het Molenijzer Putte 
 
Op vrijdagavond 13 juni worden heemmuseum en Lingerie- en Ondergoedmuseum 
heropend. Eén van de blikvangers is de tentoonstelling over kousen en sokken. De 
tentoonstelling wordt die avond officieel geopend, met programma hieronder. Alle leden van 
de heemkring en geïnteresseerden worden hierop uitgenodigd. Om praktische redenen dienen 
zij hun aanwezigheid vooraf te melden aan Staf De Winter, bij voorkeur via e-mail 
Lomp2580@telenet.be, of telefonisch 0495 23 69 46. 
 

 
 
De tentoonstelling blijft te bezichtigen alle zondagen van 15 juni tot en met 28 september 
2014 (behalve 31 augustus) van 14 tot 18 u en de toegang is dan gratis. Groepsbezoeken zijn 
mogelijk op afspraak. 

werden

OPEN tot en met
28 september 2014



Expo WOI in onze contreien
PUTTE N.a.v. de herdenking van 100 jaar WOI loopt er bij Heemkring Het Molenijzer 
momenteel de expo “WOI in onze contreien”. 
Deze tentoonstelling is gratis te bezoeken tot einde september en dit elke zondag van 14u 
tot 20u. 

Voor dit WOI-project sloegen heel wat verenigingen de handen in elkaar: 
Heemkring Het Molenijzer, Davidsfondsafdelingen Grasheide-Putte-Peulis en 
Bonheiden-Rijmenam, Vriendenkring WOII-verzamelaars en cultuurdienst gemeente Putte. 

De expo krijgt de steun van de erfgoedcel Kempens Karakter en de provincie Antwerpen. 
Ook Flor Van Vlasselaer, Rudi Leys, Frank Seberechts en Jelle Thys verleenden hun 
medewerking.

Naast heel wat historisch materiaal (documenten, foto’s, kleding, militair materiaal, …) is 
er ook een unieke replica van een loopgracht aangelegd. Daarnaast hoort bij de expo ook 
een bijhorende brochure met bijdragen over WOI in Putte. 
Deze brochure is tijdens de openingszondagen te koop aan 1,00 euro.

Meer info: www.bloggen.be/heemkringputte 

Bijlage: foto partners aan het erfgoedproject “WOI in onze contreien”

28
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4.19.  HK De Brakken - Oelegem

• Najaar  
 hiervoor moet er nog een activiteit worden vastgelegd

• dinsdag 11 november 2014  
 medewerking aan de voorstelling van het boek
 “Vergeet Mij Niet” over de oorlogsslachtoffers van Ranst 
 tijdens WO-I

Onze klassiekers :  
 Mogelijkheid tot bezoek aan de 
 werkende Oelegemse stenen molen -
  iedere tweede en laatste zondag van de maand

Voor meer info : Luc Verachter - luccanddany@hotmail.com
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4.20.  HK De Linde - Olen

Activiteiten :

• zat-zon-maa 6-7-8 september 2014
 Tentoonstelling in de kerk  
 
• zondag 7 september 2014  
 Boerkesfeest in het thema van 150 jaar Parochie O.-L.-Vrouw-Olen 
    
• zaterdag 8 november 2014  
 Jubileum-misviering
 Kampvuurgezang met gratis “Lievraake”-feestbier (Chiroterrein)

Meer info : zie www.heemkundekringolen.be/activiteiten.html 
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4.21.  HK Eugeen Goeyvaerts - Lint

Ter gelegenheid van de herdenking van Wereldoorlog I 
geeft de heemkring 3 publicaties uit.

Onze opendeurdagen:
Je kan onze heemmusea ‘Den Aker’, ‘De Roskam’ en ‘De Ploeg’, en onze heemtuin 
gratis bezoeken tijdens onze opendeurdagen, 
Oranjerie in het Gemeentepark van Lint:

van april tot november 2014: 
elke tweede zondag van de maand opendeurdag van 13u tot 18u. Gratis inkom. 
Onze gidsen staan u te woord in de musea en op de tentoonstellingen. 
U kan uw bezoek afronden met een lekkere Augustijn in ons heemcafé of met een 
overheerlijke dubbele pannenkoek ! Een aanrader !

De heemkundige kring herdenkt uiteraard -zoals zovele organisaties- Wereldoorlog I.

In de heemkundige site (Oranjerie in het gemeentepark Lint) loopt tot november 
2014 een zeer fraaie thematentoonstelling gewijd aan dit onderwerp, 
te bezoeken elke tweede zondag van de maand van 13 uur tot 18 uur, en 
dit tot november 2014. Foto’s, documenten, boeken, opstellingen, voorwerpen … 
geven de bezoeker een concreet beeld van deze duistere oorlogsperiode. 
Ook biedt de kring gelijktijdig drie publicaties aan, voor info klik door 
“onze publicaties”.

zondag 14 september: 
open deur, de Lintse Kunstkruing exposeert dan in de heemtuin met werken 
geïnspireerd door het patrimonium van de heemkring.



     
                                 
 
 
 
 
                HEEMKUNDIGE KRING 
         EUGEEN GOEYVAERTS v.z.w.                     
                           2547  LINT        
        www.heemkringlint.net                                        
 
 
De heemkundige kring Eugeen Goeyvaerts v.z.w. Lint herdenkt uiteraard -zoals zovele 
organisaties- Wereldoorlog I. 
In de heemkundige site (Oranjerie in het gemeentepark Lint) loopt tot november 2014 een 
zeer fraaie thematentoonstelling gewijd aan dit onderwerp, te bezoeken elke tweede zondag 
van de maand van 13 uur tot 18 uur, en dit tot november 2014. 
Foto’s, documenten, boeken, opstellingen, voorwerpen … geven de bezoeker een concreet 
beeld van deze oorlogsperiode. 
 
Ook biedt de kring gelijktijdig drie publicaties aan: 
 
-“Lint en de Groote Oorlog, een kleine gemeente in de greep van een wereldconflict” een 
heruitgave van de studie van Edward Hertogs uit 1998. 
Dit boeiende werk zoemt in op de oorlogsgebeurtenissen in Lint, en geeft met authentieke 
documenten een sfeerbeeld van het leven en beleven van de Lintenaars tijdens deze 
duistere periode. 
Aantal bladzijden: 40 
Ingebonden, zwart-wit 
Verkoopprijs 8 euro 
 
-“De Groote Oorlog volgens de dagboeken en postkaarten van Gummaar Janssens, soldaat 
ten velde”, deel 1 Dagboeken. 
Paul Janssens (geen familie !) oud burgemeester van Lint en erelid van de kring, vond in 
onze archieven zes dagboeken van Lintenaar Gummaar Janssens, kunstsmid en leerling 
van Lodewijk Van Boeckel. 
Gummaar trok als vrijwilliger naar het front, beleefde de hele oorlog en overleefde ! 
Hij schreef zijn ervaringen op in deze dagboeken, en voegde zelfs enkele gedichten toe. 
Paul typte deze dagboeken uit en voorzag ze van commentaar. 
Het werd een uiterst beklijvend document dat het leven aan het front van een eenvoudige 
soldaat in alle details beschrijft. 
Aantal bladzijden: 144 
Ingebonden, zwart-wit 
Verkoopprijs 20 euro. 
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-“De Groote Oorlog volgens de dagboeken en postkaarten van Gummaar Janssens, soldaat 
en velde”, deel 2 Postkaarten. 
In het archief van Gummaar Janssens zat ook een schoendoos vol postkaarten, 
correspondentie tussen Gummaar en familie en vrienden. 
Dit is werkelijk een unieke uitgave, een “collectors item”. Van de 279 postkaarten uit het 
archief werden er 192 opgenomen in deze studie. Postkaarten waren toen de sms-jes en de 
emails van vandaag.  
De tekst op de rugzijde geeft een ander beeld van het dagelijks leven dan genotuleerd in een 
verslag of een rapport.  
Ook de voorzijde is uiterst waardevol erfgoed: zeer mooie pentekeningen of foto’s geven een 
beeld van de periode 1914 -18. 
Deze uitgave is in kleur en de voorzijde van deze postkaarten wordt haarscherp 
weergegeven.  
Aantal bladzijden: 114 
Ingebonden, in kleur 
Verkoopprijs 40 euro. 
 
U kan inschrijven voor deze publicaties (afzonderlijk of in zijn totaliteit) door een email te 
sturen naar guido.beyens@telenet.be of telefonisch 03 455 50 40. 
De publicaties liggen ter inzage in cultuurcentrum De Witte Merel Lint (bibliotheek), in het 
Gemeentehuis van Lint en in de Oranjerie, gemeentepark Lint (site van de heemkring). 
De inschrijving wordt afgesloten op 15 november 2014, nadien wordt uw bestelling u 
persoonlijk bezorgd. 
 
 
 
 
         


