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1. Kenteken “Actief Heemmuseum” / “Actief Documentatiecentrum”
2. Heemkunde Gouw Antwerpen lééft
3. Mededelingen
4. Weetje
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1.  Kenteken “Actief Heemmuseum” / 
  “Actief Documentatiecentrum”

1.1. HERNIEUWEN of AANVRAGEN Kentekens
 Actieve Heemmusea of  Actieve Documentatiecentra :

Alle actieve heemmusea of documentatiecentra die door de Gouw erkend zijn en 
waarvan die erkenning eindigt in december 2014, kunnen die erkenning verlengen door een 
nieuwe aanvraag te doen.
De aanvraag moet gericht worden voor 31 december 
aan onze secretaris Jef Verckens - mail : jozef.verckens@ping.be

Dezelfde einddatum geldt ook voor die musea of documentatiecentra die nog geen erkenning 
hadden, maar er wel een aanvraag willen voor doen.

1.2. Criteria voor het bekomen van de erkenning :
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2.1. HK Amalia van Solms - Baarle-Hertog
2.2. HK Die Swane - Heist-op-den-Berg
2.3. Themakring Molenmuseum Sint-Amands
2.4. HK Breesgata - Brasschaat
2.5. HK Taxandria - Turnhout
2.6. HK Jan Vleminck - Wijnegem
2.7.  HK Rumesta - Rumst
2.8. HK Klein-Brabant
2.9.  Themakring Den Crans - Borgerhout
2.10. Vrienden Zoerselbos
2.11. HK Rijkevorsel
2.12. HK De Vlierbes - Beerse
2.13. HK De Linde - Olen
2.14. HK Erf & Heem - Sint-Katelijne-Waver 
2.15. HK Marcblas - Merksplas
2.16. HK Adriaen Ghys - Vosselaar
2.17.  HK ‘Norbert de Vrijter’ Lille vzw 
2.18. Mortselse Heemkundige Kring
2.19. HK Heymissen - Hemiksem
2.20. HK Hobuechen 1135 - Hoboken
2.21. HK Kontich
2.22. HK Heverstam - Sint-Amands
2.23. HK Het Bezemklokje - Turnhout
2.24. HK Ter Speelbergen - Beerzel
2.25. HK Aartselaar
2.26. HK Turninum - Deurne
2.27. HK Ten Berg-Berchem
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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

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.. 
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2.2. HK Die Swane - Heist-op-den-Berg

Schatten	  op	  zolder	  ?	  Kunst	  of	  kitsch	  ?	  Rijker	  dan	  je	  denkt	  ?	  
	  

	  	  	  	  
	  

Ben	  je	  nieuwsgierig	  over	  een	  voorwerp	  ?	  	  Breng	  het	  mee	  en	  laat	  het	  gratis	  schatten!	  
	  
Op	  zaterdag	  6	  december	  om	  20u	  in	  het	  lekker-‐warme	  Heemmuseum,	  Kerkplein	  24,	  Heist.	  	  
	  

Gratis	  toegang!	  
	  	  
	  

Waaraan	   herken	   je	   een	   waardevol	   voorwerp?	  
Wat	   is	  echt	  en	  wat	  is	  vals?	  Antiek	  of	  rommel	  ?	  
Jean-‐Tony	  Dangis,	  antiek-‐,	   tin-‐	  en	   zilverexpert,	  
bekend	  van	  ‘Rijker	  dan	  je	  denkt’	  (VTM),	  	  loodst	  
ons	   	   moeiteloos	   door	   de	   fascinerende	   wereld	  
van	  de	  antiek	  (of	  :	  de	  nep?)	  
	  
Wees	  er	  tijdig	  bij	  die	  dag;	  beperkt	  aantal	  plaatsen.	  
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1.3.  Themakring Centrum voor Molinologie -  
  Sint-Amands

VLAMINGEN AAN HET IJZERFRONT
DE MENS ACHTER DE FEITEN.

Tentoonstelling van 22 november 2014 tot 29 maart 2015
Open op :  • zondag van 14u30 tot 18u00
  • in de week op afspraak

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

T E N T O O N S T E L L I N G :

Inlichtingen : Dr. Karel Van den Bossche • 052/33 22 58
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2.4.  HK Breesgata - Brasschaat
Agenda

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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2.5. HK Taxandria - Turnhout

Activiteiten : Jaarprogramma 2014

•    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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2.6.  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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2.7.  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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2.8.  HK Klein-Brabant
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2.9.  Themakring Den Crans - Borgerhout
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2.10.  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 december Natuurwonder

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

Laarzen  aanbevolen!

zie ook naar onze webstek : www.zoerselbos.be
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Heemkundige	  Kring	  van	  Rijkevorsel	  v.z.w.	  

	  

OPENINGSUREN	  2015	  

	  

Januari	  1915	  
Dinsdag	  6	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  
Dinsdag	  13	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  
Dinsdag	  20	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  
Zondag	  25	   	   14:00	  –	  17:00	   	   opendeur	  museum	  +	  documentatiecentrum	  
Dinsdag	  27	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  

Februari	  1915	  
Dinsdag	  3	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  
Dinsdag	  10	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  
Dinsdag	  17	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  
Zondag	  22	   	   14:00	  –	  17:00	   	   opendeur	  museum	  +	  documentatiecentrum	  
Dinsdag	  24	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  

Maart	  1915	  
Dinsdag	  3	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  
Dinsdag	  10	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  
Dinsdag	  17	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  
Dinsdag	  24	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  
Zondag	  29	   	   14:00	  –	  17:00	   	   opendeur	  museum	  +	  documentatiecentrum	  
Dinsdag	  31	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  

April	  1915	  
Dinsdag	  7	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  
Dinsdag	  14	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  
Dinsdag	  21	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  
Zondag	  26	   	   10:00	  –	  17:00	   	   Erfgoeddag	  +	  opendeur	  museum	  +	  documentatiecentrum	  
Dinsdag	  28	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  

Mei	  1915	  
Dinsdag	  5	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  
Dinsdag	  12	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  
Dinsdag	  19	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  
Dinsdag	  26	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  
Zondag	  31	   	   14:00	  –	  17:00	   	   opendeur	  museum	  +	  documentatiecentrum	  
	  

Juni	  1915	  
Dinsdag	  2	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  
Dinsdag	  9	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  
Dinsdag	  16	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  
Dinsdag	  23	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  
Zondag	  28	   	   14:00	  –	  17:00	   	   opendeur	  museum	  +	  documentatiecentrum	  
Dinsdag	  30	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  

Juli	  1915	  
Zondag	  26	   	   14:00	  –	  17:00	   	   opendeur	  museum	  +	  documentatiecentrum	  

2.11. HK Rijkevorsel
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Augustus	  1915	  
Zondag	  30	   	   14:00	  –	  17:00	   	   opendeur	  museum	  +	  documentatiecentrum	  

September	  1915	  
Dinsdag	  1	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  
Dinsdag	  8	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  
Dinsdag	  15	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  
Dinsdag	  22	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  
Zondag	  27	   	   14:00	  –	  17:00	   	   opendeur	  museum	  +	  documentatiecentrum	  
Dinsdag	  29	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  

Oktober	  1915	  
Dinsdag	  6	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  
Dinsdag	  13	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  
Dinsdag	  20	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  
Zondag	  25	   	   14:00	  –	  17:00	   	   opendeur	  museum	  +	  documentatiecentrum	  
Dinsdag	  27	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  

November	  1915	  
Dinsdag	  3	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  
Dinsdag	  10	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  
Dinsdag	  17	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  
Dinsdag	  24	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  
Zondag	  29	   	   14:00	  –	  17:00	   	   opendeur	  museum	  +	  documentatiecentrum	  

December	  1915	  
Dinsdag	  1	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  
Dinsdag	  8	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  
Dinsdag	  15	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  
Dinsdag	  22	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  
Zondag	  27	   	   14:00	  –	  17:00	   	   opendeur	  museum	  +	  documentatiecentrum	  
Dinsdag	  29	   	   14:00	  –	  16:00	   	   opendeur	  documentatiecentrum	  

	  



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
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2.12. HK De Vlierbes - Beerse

KALENDER
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2.13.  HK De Linde - Olen

Activiteiten :

• Heemkring “de Linde” werd opgericht in 1974 en 
   viert dus haar 40e verjaardag.
          
Dat gebeurt op zaterdag 13 december 2014 :
 
1. Om 15.30u is er een academische zitting in de Raadszaal van  
 het gemeentehuis,

 De voorzitter van de Gouw , Ludo Helsen houdt de feestrede 
 over  “Erfgoed en Heemkunde in so(m)bere tijden “

2. Om 18u is er een plechtige mis in de 
 kerk van Onze-Lieve-Vrouw-Olen.

3. Om 19.30u is er een feestmaal in de zaal De Vrede in 
 St.-Jozef-Olen.

Meer info : zie www.heemkundekringolen.be/activiteiten.html 
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2.14. HK Erf & Heem - Sint-Katelijne-Waver

Erf en Heem vzw – activiteitenkalender 2014  1 

 
 

 
 
 

ERF EN HEEM VZW 
ACTIVITEITENKALENDER 2014 

 

Behalve  de uitstappen of tenzij anders vermeld,  gaat elke  activiteit door op de site Midzeelhoeve, Midzelen 25A-
27, 2860 Sint-Katelijne-Waver. Tentoonstellingen kunnen alleen op zondag - nooit op feestdagen - bezocht worden. De 
tentoonstellingen zijn gratis. Data en uren van activiteiten kunnen door  omstandigheden aangepast worden. De  
activiteitenkalender verschijnt gedetailleerd  in de  vier afleveringen van onze nieuwsbrief (Erf en Heemmededelingen) die de 
leden toegezonden krijgen. 
 

zondag 02.03.2014 
van 07.00 uur tot 13.00 uur 

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

 
zondag 16.03.2014 
tot en met 
zondag 27.04.2014 
van 14.00 uur tot 17.00 uur 
 

Tentoonstelling: “Groenten kijken” 
Info: Willy Van Hoof | T. 015 31 10 84 | E.  vanhoof.willy@telenet.be 

vrijdag 28.03.2014 
om 20 uur 

Voordracht door Eveline Nevens: “Traditie en moderniteit in Afrika. 
 Een terugblik naar  onze voormalige kolonie” 
Info:  Willy Van Hoof | T. 015 31 10 84 | E.  vanhoof.willy@telenet.be 
 

zaterdag 29.03.2014   Daguitstap:  Van het trotse Floreffe naar het excentrieke Fosses-la-Ville  
Info:  Paul Delbaere | T. 015 41 07 51| G. 0498 26 93 31 
          E. pauldelbaere@skynet.be 
  

zaterdag 26.04.2014 
& 
zondag 27.04.2014 
van 12.00 uur tot 20.00 uur 

Lekker WaverLand. Promotiedagen van de voorjaarsgroenten 
Info:  Paula Tops | T. 015 31 10 84 | E. tops.paula@telenet.be 
Plaats: Landhuis – Domein Roosendael 
         2 860 Sint- Katelijne-Waver 
 

zondag 27.04.2014 
van 10.00 uur tot 12.00 uur  
en van 13.30 uur tot 18.00 uur 
   

Erfgoeddag: Het thema “Grenzeloos” wordt ingevuld door  
 1. “Fantasie kent geen grenzen” 
Info:  Leopold Maes | T. 015 31 10 93 | G. 0494 30 52 28 
          E. leopold4@scarlet.be 
Plaats:  In het Schoolarchief en –museum  en Klasje van Toen  
              Documentatiecentrum Marcel Dillen 
              Borgersteinlei 203, 2860 Sint-Katelijne-Waver  
 

 
 
 

Erf en Heem vzw – activiteitenkalender 2014  2 

zondag 27.04.2014 
om 15.00 uur 

Erfgoeddag: Het thema “Grenzeloos” wordt ook ingevuld door  
2.  Voordracht: “Vlaamse boeren en Hollandse tuinders in het 
Denemarken van de 16de eeuw. “ 
Een kritische kijk op een bekend Deens immigratieverhaal door Willy Van Hoof 
Info: Willy Van Hoof | T. 015 31 10 84 | E.  vanhoof.willy@telenet.be 
Plaats:  zaaltje van ’t Grom 
 

zaterdag 14.06.2014 
om 14.00 uur  

Geleid Bezoek: “Speuren naar sporen van 1914 in het spoorwegfort 
Duffel” 
Info: René De Munter | G. 0485 57 74 36 | E.  rene.demunter@gmail.com 
 

vrijdag 29.08.2014 
om 20.00 uur 

Opening Tentoonstelling 100 jaar WO I: 
 “De gevechten” en  “Gesneuvelden Walem-Lier” 
Info: René De Munter | G. 0485 57 74 36 | E.  rene.demunter@gmail.com  
 

zondag 31.08.2014  
tot en met 
zondag 30.11.2014 
van 14.00 uur tot 17.00 uur   
 

Tentoonstelling 100 jaar WO I:  
“De gevechten”  en “Gesneuvelden  Walem-Lier” 
Info: René De Munter | G. 0485 57 74 36 | E.  rene.demunter@gmail.com  
 

zaterdag 20.09.2014 
tussen 17.00 uur en 20.00 uur 

Sprookjeswandeling 
Info: Helga Schallenbergh| T. 015 63 32 78 | G. 0476 36 84 91 
         E. helga.schallenbergh@telenet.be  
Plaats: Domein Roosendael 

 
zondag 05.10.2014 
van 07.00 uur tot 13.00 uur 

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

 
vrijdag 17.10.2014 
om 20 uur 

Voordracht: “Oorlog in de Kinderkamer”. 
Over oorlogsspeelgoed met het accent op WO I, door Marc Wellens, conservator 
van het Speelgoedmuseum in Mechelen. 
Info: Frans  Rigauts | T. 015 31 20 96 | E.  frans.rigauts@skynet.be  
Plaats: zaaltje van ’t Grom 
 

zondag 16.11.2014 
om 12.45 uur 

Geleid bezoek “Achter de schermen van het  Speelgoedmuseum” en vrij 
bezoek aan de tentoonstelling “ Oorlog in de kinderkamer” 
Info: Helga Schallenbergh | T. 015 63 32 78 | G. 0476 36 84 91  
         E. helga.schallenbergh@telenet.be  
Plaats: Speelgoedmuseum, Mechelen 
 

vrijdag 12.12.2014 
om 20.00 uur 

Opening : Herberg Bij Suske Wiet met Kerststal 
Info: Jan Segers | T. 015 20 90 30 | G. 0477 44 39 38 
          E. jan.segers01@skynet.be 
Plaats: Fietscafé “De Schuur” – Domein Roosendael 
         2 860 Sint- Katelijne-Waver 

 
 
 
 
 
 
 

Erf en Heempublicaties en tentoonstelling na 2014
Tot en met 2018 zijn er verdere publicaties en tentoonstellingen over Sint-Katelijne-Waver en WOI.
 
2015    In de Diaspora (op de vlucht, geïnterneerd, krijgsgevangen, opgeëist en weggevoerd)
Oorlogsschade en herstel.  Getuigenverhalen.
 
2016    Overleven tijdens de bezetting. Het leven onder Plakkaten en Diktaten met nooit eindigende 
opeisingen midden honger en kou met een tekort aan zowat alles.
 
2017    In de loopgraven van het IJzerfront. De oorlog in zijn grauwe wreedheid met zijn nieuwe wapens, 
diepe wonden in lichaam en ziel en de besmettelijke ziektes in de loopgraven.
 
2018    En dan is er vrede. Herdenken van de gesneuvelden en burgerslachtoffers (monumenten, 
Dorpveld en Walem). Onze oud-strijders. De verenigingen van de oudgedienden, weggevoerden en 
invaliden.
 
In 2015, 2016 en 2017 wordt telkens één en in 2018 
twee boekdelen gepubliceerd.
 
René De Munter, Werkgroep 1914-1918.



Beste, 

Graag ontvingen we een advies voor het toepassen van tarieven voor kopies aan bezoekers van een heemarchief.
Elke heemarchief is een rijke bron voor ontsluiting en voor verder onderzoek, zowel door eigen leden als door 
bezoekers.
Op welke wijze kan je dat bevorderen, zonder misbruiken toe te laten?
Bij Heemkring Marcblas gaat men als volgt te werk:
- Om te vermijden dat zaken verloren gaan, wordt er niets uitgeleend, maar de bezoekers kunnen het archief in het 
heemhuis ter plaatse raadplegen. De heemkring stimuleert de bezoekers ook om het archief zelf te onderzoeken. 
- Om te vermijden dat de (bestuurs-)leden op vraag van de bezoekers een en ander onderzoeken, wordt er een 
financiële rem ingebouwd.
We hanteren volgende ‘tarieven’:
- zoekrecht = 2,50 € (vergoeding voor de gespendeerde tijd).
- papieren kopie (A4) = 0,25 €/blz.
Thans leven we evenwel meer en meer in een digitale wereld.
Vragen en antwoorden zijn meer en meer digitaal.
Ook bij een bezoek aan het heemarchief, is het eenvoudiger om
- een fotoscan te laten nemen.
- een digitaal bestandje mee te geven of op te sturen.
VRAAG: Welke vergoedingen zijn dan redelijk?
We veronderstellen dat ook andere heemkringen met dit probleem ‘worstelen’.
Het kan dus heel nuttig en leerrijk zijn om de werkwijze van alle heemkringen in kaart te brengen:
- welke tendensen zijn er? 
- welke slimme oplossingen zijn er?)
- welk advies kan HK Gouw Antwerpen geven aan zijn leden?
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2.15. HK Marcblas - Merksplas

    HKM-ACTIVITEITEN
WERKJAAR 2013 - 2014

DATUM PLAATS UUR        ACTIVITEIT
2013 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
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

2014 wo 8-jan-14 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
di 14-jan-14 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag +
di 21-jan-14 GC DeMarckt 19u30 Voordracht & NwYrsDrink
zo 26-jan-14 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag
di 11-feb-14 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag +
wo 12-feb-13 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
za 15-feb-14 Lindehoeve 19u00 Algemene Vergadering
zo 23-feb-14 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag
di 11-mrt-14 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag +
wo 12-mrt-14 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
zo 23-mrt-14 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag
di 8-apr-14 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag +
wo 9-apr-14 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
zo 27-apr-14 Erfgoeddag ?? Fietslus WO1
zo 27-apr-14 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag
di 13-mei-14 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag +
wo 14-mei-14 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
za 17-mei-14 Daguitstap ?? Uden??
zo 25-mei-14 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag
di 10-jun-14 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag +
wo 11-jun-14 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
za 14-jun-14 Lok.&Prov. Heemdag ?? WO1??
zo 22-jun-14 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag

juli
di 12-aug-14 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag +
wo 13-aug-14 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
zo 24-aug-14 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag
di 9-sep-14 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag +
wo 10-sep-14 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
zo 7-sep-14 Carons Hofke ?? Inhuldigen Carons Hofke??
zo 14-sep-14 OMD ?? Inhuldigen Carons Hofke??
zo 28-sep-14 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag
wo 8-okt-14 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
di 14-okt-14 Heemhuis 20u-00 Open Archiefdag +
zo 26-okt-14 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag
di 11-nov-14 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag
wo 12-nov-14 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
?? 21 of 28-09 "70j. WO2" ??
?? nov.?? Publicatie WO1-boek + tento ??
zo 23-nov-14 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag
di 9-dec-13 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag +
wo 10-dec-14 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
zo 28-dec-14 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag

 

    HKM-ACTIVITEITEN
WERKJAAR 2013 - 2014

DATUM PLAATS UUR        ACTIVITEIT
2013 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
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

2014 wo 8-jan-14 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
di 14-jan-14 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag +
di 21-jan-14 GC DeMarckt 19u30 Voordracht & NwYrsDrink
zo 26-jan-14 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag
di 11-feb-14 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag +
wo 12-feb-13 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
za 15-feb-14 Lindehoeve 19u00 Algemene Vergadering
zo 23-feb-14 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag
di 11-mrt-14 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag +
wo 12-mrt-14 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
zo 23-mrt-14 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag
di 8-apr-14 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag +
wo 9-apr-14 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
zo 27-apr-14 Erfgoeddag ?? Fietslus WO1
zo 27-apr-14 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag
di 13-mei-14 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag +
wo 14-mei-14 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
za 17-mei-14 Daguitstap ?? Uden??
zo 25-mei-14 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag
di 10-jun-14 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag +
wo 11-jun-14 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
za 14-jun-14 Lok.&Prov. Heemdag ?? WO1??
zo 22-jun-14 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag

juli
di 12-aug-14 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag +
wo 13-aug-14 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
zo 24-aug-14 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag
di 9-sep-14 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag +
wo 10-sep-14 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
zo 7-sep-14 Carons Hofke ?? Inhuldigen Carons Hofke??
zo 14-sep-14 OMD ?? Inhuldigen Carons Hofke??
zo 28-sep-14 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag
wo 8-okt-14 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
di 14-okt-14 Heemhuis 20u-00 Open Archiefdag +
zo 26-okt-14 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag
di 11-nov-14 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag
wo 12-nov-14 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
?? 21 of 28-09 "70j. WO2" ??
?? nov.?? Publicatie WO1-boek + tento ??
zo 23-nov-14 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag
di 9-dec-13 Heemhuis 20u-22u Open Archiefdag +
wo 10-dec-14 Heemhuis 19u30 Vergadering, incl. MERA
zo 28-dec-14 Heemhuis 10u-12u Open Archiefdag
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2.16.  HK Adriaen Ghys - Vosselaar
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2.17. HK ‘Norbert de Vrijter’ Lille vzw - Lille

Heemkundige kring ‘Norbert de Vrijter’ Lille vzw 
 
Adres: Rechtestraat 7, 2275 Lille 
 

 
 
 
 
OVERZICHT JAARPROGRAMMA 2014 
 
   
Zondag 9 november 
Lezing door prof. dr. Luc De Vos 
! Organisatie gemeente Lille in samenwerking met HK Lille 
 
Elke derde dinsdag van de maand (behalve juli en augustus) – 18.30 – 21.30 uur 
Open archiefavond 
! Heemhuis, Rechtestraat 7, 2275 Lille 
 
Elke tweede dinsdag van de maand (behalve juli en augustus) – 18.30 – 21.30 uur 
Werkgroep ‘Oud schrift’ 
! Heemhuis, Rechtestraat 7, 2275 Lille 
 
 
JAARBOEK 2014 
 
In maart 2015 brengen wij ons tweede oorlogsboek uit, dat volledig gewijd zal zijn aan 
de oud-strijders 1914-1918, die vanuit de vier Lilse deelgemeenten (Gierle, Lille, 
Poederlee, Wechelderzande) zijn vertrokken of hier na de oorlog kwamen wonen en 
echte dorpsgenoten werden. 

Het wordt een zeer lijvig werk, want we proberen elk van hen te situeren in hun gezin en 
een overzicht te geven van hun militaire activiteiten. We spreken hier over meer dan 
honderd(!) soldaten. 

Vermits we nu reeds de vraag krijgen om het boek te kopen, vragen wij aan niet-leden 
van onze kring vooraf in te tekenen voor het jaarboek 2014 aan de prijs van 20 euro. 
Inschrijven kan via e-mail: secretariaat@hklille.be. Voor onze leden is er uiteraard een 
exemplaar gereserveerd. 

 

Inlichtingen:  secretariaat@hklille.be 
www.hklille.be  



Mortselse Heemkundige Kring  
 

 

Herdenkt WOI met een boek: 

De eerste 
oorlogsmaanden in 1914 

in en om Mortsel 
Beste trouwe lezer, 
 

In oktober 1914 kwam de Groote Oorlog door Mortsel…. 
 

Hoe zag het krijgstoneel in Mortsel eruit?  
Wat gebeurde er tijdens de eerste oorlogsmaanden in Mortsel?   
Waarom reden Londense dubbeldekkers door de Statielei? 
 

Aan de hand van dagboeken van aalmoezenier Van Herck en van kapitein-commandant   
A. Romain, vormde Bruno Gastmans zich een beeld van wat er zich in Mortsel heeft 
afgespeeld tijdens de eerste oorlogsmaanden. Hij bundelde deze informatie samen met 
unieke foto’s in een boek dat uitgegeven wordt door de Mortselse Heemkundige kring: 
“De eerste oorlogsmaanden in 1914 in en om Mortsel” verschijnt op 11 oktober. 

Let wel: dit is niet het Jaarboek van de Mortselse Heemkundige Kring. Het 
Jaarboek wordt verwacht begin december! 

	  
Deze	  speciale	  uitgave	  kan	  u	  reserveren	  aan	  de	  voordelige	  prijs	  van	  12,50	  euro!	  
	  
Na verschijning kost het boek 15,00  euro. Het zal dan ook verkrijgbaar zijn bij boekhandel 
“De Boekuil”	  
	  
U	  kan	  dit	  boek	  bestellen	  met	  bijgevoegd	  formulier,	  of	  met	  een	  mail	  aan	  	  
martinheyligen@hotmail.com	  
	  
	  
Met vriendelijke groeten 
Martin Heyligen 
Secretaris 
 
Mortselse Heemkundige Kring 
p/a Selland 20 
2640 Mortsel 
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2.18. Mortselse Heemkundige Kring
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                      MORTSELSE HEEMKUNDIGE KRING     
        

                Intekening op EXTRA UITGAVE - WOI in MORTSEL     
 
De ondergetekende,  (in drukletters a.u.b.) 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . ,                       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(voornaam)                                              (familienaam) 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(straat en huisnummer) 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
(indient NIET in Mortsel: postnummer en gemeente) 
 
Prijs EXTRA UITGAVE - WOI: 12,50 euro in voorverkoop. 
 
Tekent in op   . . . . .    ex.  ad  € 12,50 per ex. 
 

                                    (+ € 6.50 voor verzending buiten Mortsel) 
 
Betaling gebeurt    ◊    vandaag op rekening nr. BE44 4143 2320 4945 
                                                                          
 
 
 
 
Datum : . . . . . . . . . . . . . . . . . .                Handtekening :  . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
Voor onze administratie verzoeken wij u a.u.b. dezelfde naam op het intekenbiljet  
én op de overschrijving te vermelden. 
 
 
 
   Dit formulier kan u ingevuld terugbezorgen aan: 
 

! M. Heyligen (secretaris)   
! Selland 20 
! 2640 Mortsel 
 

 
 
Of via mail:  mhkmortsel@gmail.be  
                     martinheyligen@hotmail.be  
 
 
 
 
 
Martin Heyligen, 
Secretaris Mortselse Heemkundige Kring 
Selland 20 
2640 Mortsel 
 
 

 
 
 
 
 
 EX  
 
 
ONT 
 
 
ST 
 
 
NIL 
 
 
BEZ 
 
 
 
 
 
 
AD 
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2.19. HK Heymissen - Hemiksem
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2.20. HK Hobuechen 1135 - Hoboken

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

 
HEEMKUNDIGE KRING “HOBUECHEN 1135” VZW 

Zetel en secretariaat: Rita Paenen-Spies 
Sint-Bernardsesteenweg 987 bus 10  

2660 HOBOKEN 
Tel. 03 827 33 26 

E-mail: kpaenen@skynet.be 
Website: www.hobuechen.be 

 
Hoboken, 20 september 2014 

 
Beste leden en sympathisanten, 
 
De vzw Heemkundige Kring “Hobuechen 1135” heeft het genoegen u uit te nodigen op de 
tentoonstelling in het kasteel Broydenborg, Broydenborglaan 2, Hoboken, naar aanleiding van 
het project “Brieven aan mijn lief”: 
 

“DE GROOTE OORLOG IN HET KLEINE BELGIE” 
 

Via foto’s, postkaarten, tekeningen, documenten en voorwerpen wordt de bezoeker 
ondergedompeld in de oorlogsjaren van 1914-1918. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

van 5 oktober 2014 tot en met 11 januari 2015 enkel op zondag van 14 tot 16 uur 
maar niet op 16, 23 en 30 november wegens de filmische vertellingen van 
 'Brieven aan mijn lief',’14-'18 De moeder aller oorlogen kritisch bekeken. 

 
 

AT 
NAMENS DE HEEMKUNDIGE KRING “HOBUECHEN 1135” 

 De Voorzitter,       De Secretaris, 
 Patrick Pieters       Rita Paenen-Spies 
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2.21. HK Kontich - Kontich
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2.22. HK Heverstam - Sint-Amands
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2.23 HK Het Bezemklokje - Turnhout

Trouwen in Turnhout’
Tentoonstelling van Het Bezemklokje, Heemkundekring Turnhout.

Als heemkring zijn we steeds op zoek naar interessante gebeurtenissen en gebruiken, die 
bij een breed publiek boeiende herinneringen oproepen. Tijdens de brainstorm dit jaar stak 
bij het kiezen van een onderwerp een briljante inval van ons bestuurslid Erika Wouters er 
torenhoog bovenuit. ‘Trouwen in Turnhout’ voldeed immers aan de vele vereisten die we 
onszelf als heemkring opleggen. Een thema waarvan mag gezegd worden dat het recht uit 
het leven gegrepen is!

Bij de opstart van dit project polste we bij enkele echtparen uit onze vrienden-en ledenkring 
naar hun bereidheid om mee te werken. Tot onze enorme verbazing hadden we binnen de 
kortste keren alle informatie en documentatie opgediept. Meer nog, het plan geraakte snel 
verspreid en al vlug volstond één woord om alweer nieuwe koppels te engageren.

Gewapend met een vragenlijst over alle fasen in het trouwproces, van de kennismaking 
tot en met de huwelijksreis, ging ons enthousiast bestuurslid Erika Wouters op pad om 
huisbezoeken af te leggen. Overal werd ze gastvrij ontvangen en kwam ze buiten met minstens 
een trouwalbum, dikwijls ook een trouwboekje, menukaarten en feesttelegrammen, soms 
zelfs met zorgzaam bewaarde huwelijksattributen als trouwkleed, rokkostuum, hoeden, 
kroontjes, schoenen, jabotkes, postiches en nog veel meer.

De tamtam bleef maar roffelen in Turnhout. Na het afsluiten van de ‘wervingsperiode’ 
bleven de aanvragen om mee te werken binnenstromen. De telefoon stond roodgloeiend 
en op straat werden we aangesproken, sommigen wilden zelf langskomen.

Vanzelfsprekend zijn alle trouwkoppels, als hoofdrolspelers van de tentoonstelling, in onze 
stad getrouwd. Het gaat immers over ‘Trouwen in Turnhout’. Tot grote spijt van een aantal 
van onze leden konden zij daarom geen bijdrage leveren.

Het Bezemklokje biedt u tijdens de tentoonstelling ook graag een boek aan met een kijk 
op meer dan honderd jaar trouwen in onze stad, een evolutie van veranderende gewoontes 
in veranderende tijden. Puur heemkunde dus: terugkijken naar wat geweest is om zo het 
heden beter te begrijpen. Honderden foto’s geven in dit boek een schitterend beeld van 
mensen, van onze stad, en onze gebruiken.

Onze tentoonstelling ‘Trouwen in Turnhout’ heeft plaats in het Theobaldus 
Kunsthuis, Koningin Elisabethlei 2, 2300 Turnhout. 

22 november tot en met 7 december 2014
Dinsdag tot en met zondag geopend van 13.00u tot 17.30u
Gidsbeurten op zaterdag en zondag vanaf 14.00u
info@hetbezemklokje.be
www.hetbezemklokje.be
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        V.U. Marc Cornelis Steenweg op Oosthoven 239 2300 Turnhout. Vrij van zegel. Art 198/1.

Trouwen  in   Tu  rnhout

Tentoonstelling Het Bezemklokje
Heemkundekring Turnhout

Theobaldus Kunsthuis   Theobalduskapel 
Koningin Elisabethlei 2    2300    Turnhout 
22 november – 7 december 
Dinsdag tot en met zondag  13.00 u – 17.30 u 
Gidsbeurten op zaterdag en zondag vanaf 14.00 u 
En op aanvraag via mail   info@hetbezemklokje.be 



zondag 21 december

Kerstsamenzang
Ter Speelbergen, Peredreef 5, 2580 Beerzel-Putte

Samenzang van kerstliederen, gezellig rond de haard, onder leiding van 
Ilse Van Dessel, dirigente van het koor Laudate.
Afwisselend vertelt auteur Gaston Van Camp uit zijn kerstverhaal met mals titel 
Gekookte honing.

We verwachten u om 15 uur.  • Deelname 5 €, inclusief drankje.

Plaatsen zijn beperkt. 

Reserveren kan via katelijne.weyns@gmail.com of 
telefonisch op nr 0495 165 545

Parkeren langs de Heiststeenweg Beerzel
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2.24. HK Ter Speelbergen - Beerzel
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2.25. HK Aartselaar

 
               Aartselaar, 13 november 2014. 
 
 
 
 
Beste Leden en Sympathisanten, 
 
 
 
 
Graag willen wij u nog een december-activiteit presenteren, waarmee we dit drukke en al 
flink geslaagd jaar afsluiten.  
 
Elk jaar werken we samen met enkele Aartselaarse socio-culturele verenigingen, waaronder 
het Willemsfonds Aartselaar. Op dinsdag 2 december e.k. om 20 uur nodigen HKA en WF 
u uit in ons lokaal om te komen luisteren naar een voordracht door Dr. Inga Vanhandenhove 
onder de titel:  

“Was het model ziek of de kunstenaar?”. 
 
Samen trekken we op historische ontdekkingstocht doorheen de beeldende kunsten en dwalen 
– via een powerpointpresentatie – langs een reeks oude schilderijen met portretkunst op zoek 
naar ziekten of ziektebeelden. Zo kunnen we via de afbeeldingen te weten komen of mogelijk 
het model ziekteverschijnselen vertoont. Of leed de kunstenaar misschien zelf aan een of 
andere afwijking? 
 
De inkom bedraagt 3 euro en is vooraf te storten op onze rekening nr. BE18 2930-5123-6465 
(Bic: GEBABEBB). Reserveren bij rene.beyst@scarlet.be (tel.: 03 887 71 06) is altijd 
aangewezen, omdat het aantal plaatsen beperkt is tot maximum een vijftigtal personen.  
 
 
 
 

Het bestuur van de Heemkundige Kring 
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2.26. HK Turninum - Deurne

Beste vrienden en sponsors ,
Er is weer een groot gedeelte van dit kalenderjaar achter onze rug en niet zonder 
resultaat . Dit vraagt enige toelichting .
1- Open Monumentendag was een zeer groot succes , meer dan 400 geregistreerde 
bezoekers en medewandelaars . De periode voor, tijdens en rond De Groote Oorlog 
had veel belangstelling . 
2-We verlenen zondag ook onze medewerking aan The Big Draw , elke buurtbewoner 
en van elke ouderdom mag zijn visie op zijn buurt op de flipchart in het museum 
komen tekenen .
3-Onze medewerking aan het POPUP-TUBA festival van 06 november tot 24 december 
ligt ook al vast . Dit is bedoeld om mede nieuw leven in de heraangelegde 
Turnhoutsebaan te blazen. 
4- We werken ook mee aan de organisatie van het restauratie en onderhoudswerk aan 
het mooie gevelbeeld van O.L.Vrouw van Toevlucht over het museum .
5-De restauratie van de kapel Bosschaert de Bouwel onder beheer van Turninum en 
toezicht van onze voorzitter nadert zijn voltooiing . Eens afgewerkt is onze parochie-
priester P.Hendrickx bereid ze terug in te zegenen zoals in 1903 . We zoeken verder 
naar een zangkoor om dit gebeuren te begeleiden.
6- Met steun van het huidige districtsbestuur hebben we een dubbelwandige afvoer-
leiding kunnen laten plaatsen in de grote schouw daar we ernstige roetdoorbloeding 
kregen , zowel binnen als buiten .De binnenwand is ook al met een speciale coating 
behandeld en aan de buitengevel is het bezig. Onze dank voor het districtsbestuur 
hiervoor .
7-De opbouw van het archief en de digitalisering van de inventaris van de 
museumstukken vordert gestaag , Nico zet zich hiervoor 100 % in . 
8-Een nieuwe vrijwillige medewerker ,Danny , is gestart met de reorganisatie van de 
bibliotheek , een kei van een job . En weer komt het plaatsgebrek te voorschijn – onze 
depotruimte voor bibliotheek,archief en depot is eenvoudig te klein om dit erfgoed 
van Deurne degelijk op te slaan. Er staat een aan het museum aansluitend en degelijk 
gebouw te koop maar hiervoor is ons district spijtig genoeg niet bevoegd . 
9-Het districtsbestuur wil ons helpen de zijgevel boven de toiletten te restaureren via 
Levanto . De prijsvraag is weg en we wachten op de kost ervan. 
10-Het derde nummer van ons tijdschrift is eveneens verschenen en geniet veel bijval.
11- Ons medelid , M.Windey, hield een druk bijgewoonde lezing in het museum over 
het verleden van Cogelsplein en Deurne-Dorp . We zoeken verder naar kandidaten 
voor lezingen. 
12- Geleide bezoeken hebben meer en meer succes , er zijn reeds boekingen tot april 
2015 en het project voor het onderwijs “Dat is zo 1900 “neemt ook een goede start en 
zo werken we positief samen met de stedelijke erfgoedconsulente , het Mas en onze 
cultuurantennes . We hebben nu al een vijftal vrijwilligers gidsen beschikbaar . 
Tot volgende nieuwsbrief en binnenkort komen we weer aan de deur kloppen voor het 
lidgeld . In ieder geval bedanken we speciaal de heren M.Verheyen en R.Legrelle voor 
hun spontane gift . 

Groeten , Ludo Peeters voorzitter
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2.27. HK Ten Berg - Berchem
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3. Mededelingen

 
Wilt ge uw kringgegevens nauwkeurig vermeld zien?

Indien ze dienen aangepast, gelieve de steekkaart “dringende gegevens”
in te vullen en digitaal te laten geworden aan

info@heemkundegouwantwerpen.be
 

3.1. Kringgegevens Vadecum

3.2. Mededeling kringactiviteiten

Deze kunnen in de Gouwtijdingen worden aangekondigd als de gegevens worden 

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

activiteit plaatsvindt.

b.v. activiteiten in januari 2015: 

 mededelen ten laatste in de laatste week van december 2014. (of rond de 20ste)

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.

Met speciale dank aan de kringen die dit reeds doen!



36

3.3. Gouwtijdingen

De Gouwtijdingen worden rechtstreeks naar de individuele e-postadressen gestuurd.

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

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.

3.4. Aanvraag subsidie Cultuur Project
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Boek “Valerius De Saedeleer... achterna.”

4. Weetje


