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1.3. Gouwtijdschrift
Vier nummers van het Gouwtijdschrift. 200blz. heemkundige bijdragen.

1.1. Gouwtijdingen

Maandelijks gratis digitale Gouwtijdingen : mededelingen, kringactiviteiten, weetjes.

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 ‘GoogleExplorer’ niet altijd toelaat 
alle mededelingen te lezen,  daarom is het aangeraden ‘Mozilla Firefox’ aan te klikken.

1.4. Lidgeld

Lidgeld : € 30,00 per kring • Heemkunde Gouw Antwerpen vzw • Ond.nr. : 0 408 661 097
Rek.nr. : BE 16 734 3412040 74

Voor de aangesloten verenigingen : LIDGELD 2015 = 30,00 Euro

1.2. 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 juli 2015: 
 mededelen ten laatste in de VOORLAATSTE week van juli 2015. 
 (of TEN LAATSTE 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!

1. Vriendelijke geheugensteuntjes
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1.6. Webstek Heemkunde Gouw Antwerpen

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

De waarde van de webstek hangt af van de nauwkeurigheid en volledigheid 
der gegevens.

De Gouw kan hiervoor slechts zorgen wanneer elke kring zijn gegevens nauwkeurig 
bijhoudt en mededeelt aan de webmeester van de Gouw.
Daarom deze oproep.
Graag ontvingen we zo snel mogelijk de op dit ogenblik geldende adresgegevens van de 
kring, de volledige samenstelling van het kringbestuur, alle inlichtingen over
documentatiecentrum (adres, openingsuren, aan te spreken persoon, archivaris) en
museum (adres, openingsdagen- en uren, conservator).

Hierbij een modelsteekkaart die toelaat snel en volledig de webstekgegevens in te vullen 
en te verwerken.

Deze steekkaart kan digitaal ingevuld worden en verstuurd naar :
info@molenmuseum.be

ZIE OP DE OPENINGSBLADZIJDE WEBSTEK HKGA : DRINGENDE GEGEVENS.

1.5. Bijkomend abonnement Gouwtijdschrift

Bijkomend individueel abonnement op Gouwtijdschrift : €20,00 als documentatie
voor kringleden.

Als geschenk aan belangstellende kennissen.
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2. Heemkunde Gouw Antwerpen lééft

2.1.  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 :
2 5 0 0  J A A R  M A L E N  :

E E N  E R F E N I S

van 26 april 2015 tot 30 augustus 2015
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2.2. HK Taxandria - Turnhout

Activiteiten: Jaarprogramma 2015

• Zondag 13 september, Cultuurmarkt aan de Warande van 10.00 tot 17.00 uur.  
De Open Monumentendag vindt die dag ook plaats.

• Dinsdag 22 september, prof. dr. em. Els Witte, Het Verloren Koninkrijk, 
Het harde verzet van Belgische Orangisten tegen de revolutie 1828-1850, met focus op de 
Antwerpse Kempen.

• Woensdag 9 december, Harry de Kok, Herinneringen aan een wereldberoemd 
Turnhoutenaar, Paul Janssen

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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2.3.  HK  ‘t Hoefyser - Rijmenam 

 

 

Heemkring ’t Hoefyser vzw bestaat dit jaar 50 jaar! 
Gedurende deze 50 jaar is er heel wat gerealiseerd. 
 
Het bestuur en de leden nodigen u dan ook graag uit om een bezoek te brengen aan 
de overzichtstentoonstelling in heemmuseum ’t Smiske, Hoogstraat 52A te 
Rijmenam. 
 
Het heemmuseum is geopend iedere  zondag vanaf 28 juni tot en met 30 
augustus vanaf 14 uur tot 22 uur. 
 
Naast de tentoonstelling kan er ook een bezoek gebracht worden aan het oude 
snoepwinkeltje, kan je zien op welke wijze er mechanisch klompen worden  gemaakt 
en wordt er ’s zondags in de oude bakoven, heerlijk vers boerenbrood gebakken. Dit 
brood kan je dan kopen in het winkeltje. 
 
Kruidenpannenkoeken, een lekker stuk fruittaart en boterhammen met kop of kaas 
zijn er voor de liefhebbers. 
 
Een artisanaal biertje en de rustige omgeving maken het plaatje volledig. Voor de 
allerkleinsten is er bij tijd en wijle extra ontspanning. 
 
Op zondag 28 juni wordt om 15 uur het seizoen ingespeeld door de Koninklijke 
Muziekvereniging van Bonheiden, die dit jaar 140 kaarsjes uitblaast. 
 
Kunstsmeden, spinsters en een mandenvlechter zullen er tijdens dit seizoen aan het 
werk zijn. 
 
Iedereen van harte welkom! 
 
 
Info: Luc Vangeel – 015-51.28.06 of lucvangeel169@hotmail.com 
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2.4. HK Rijkevorsel

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	  

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	  

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	  

	  

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	  

	  



9

2.5. Den Crans - Borgerhout
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2.6. HK Turnium - Deurne

Hier enig nieuws over onze heemkring en het museum dat er bij hoort :

· Tijdschrift n°2 is in voorbereiding en krijgt een uitgebreid deel in verband met onze 
Erfgoeddag , de Heemkundezondagen en Open Monumentendag die allen in het kader 
staan van “Het Erf – Deurne Dorp land- en tuinbouwdorp-geschiedenis-planten-gereed-
schappen en mensen .“ 
De ganse voortuin is omgevormde tot een “erf “ met tal van groenten, kruiden en bloemen 
tot zelfs aardappelen van een vergeten ras . 
Groeien dat ze doen! 
De bijhorende brochure is tweedelig , per deel kost ze slechts 1 euro en 
samen 1,5 euro, je zou voor minder. 

· Er zijn nog altijd vrijwilligers te kort om het Volksmuseum op zaterdag en zondag 
open te houden en medewerkers voor het onderhoud van de 
collecties en nazicht van het depot zijn ook welkom . In het laatste geval wordt wel veron-
dersteld dat zij kennis van zaken hebben.

· Het schoolprogramma “Dat is zo 1900 “ dringt blijkbaar onvoldoende door tot 
het onderwijs ondanks de verstrekte informatie, zelfs via de Cultuurantennes .

·  Er zijn nog steeds gesprekken in de gang met de leden van het districtscollege en 
het bestuur over de toekomst van het Volksmuseum, dat door hen als “behorend tot de 
schatten van Deurne” wordt gerekend . 
We hopen op een positieve evolutie in de nabije toekomst. 

· We hebben een voorstel klaar tot bescherming van het oudste gedeelte van het 
Antwerp Stadion dat een voorbeeld is van de modernistische stroming in de architectuur 
wat betonnen skeletbouw betreft, in feite een onrechtstreekse tegenhanger van de 
Boerentoren die een stalen skelet heeft. Alleen is het stadion in veel slechtere toestand .

· De poort van Boterlaar is terug opgebouwd, weliswaar niet op juist dezelfde 
plaats maar toch goed. Ook hiervoor heeft Turninum zijn bijdrage geleverd zoals enkele 
jaren geleden voor de bescherming van de bibliotheek in “brutalistische betonbouw” van 
Jules De Roovere op Te Cauwelaerlei en voor de bescherming van het oude gemeentehuis 
van architect E. Gife op Cogelsplein. 
Turninum speelt nog steeds “waakhond” in Deurne wat ons erfgoed betreft en is nu weer in 
gang voor de Schijnvallei tussen de brug en Schijnpoort naar aanleiding van de geplande 
werken in kader van Oosterweel en Ringland. Ook daar mag geen geschiedenis verloren 
gaan, we ontdekten er in de zeventiger jaren al bewoning uit de 9° en 10° eeuw .
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2.7. HK Kontich
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2.8. HK Het Molenyser - Putte

Persbericht	  
Start	  zomerseizoen	  

PUTTE	  Op	  zondag	  21	  juni	  2015	  wordt	  bij	  de	  Putse	  heemkring	  het	  officiële	  startschot	  gegeven	  van	  het	  
zomerseizoen	  2015.	  De	  hele	  zomer	  door	  staat	  het	  thema	  “dieren	  op	  het	  erf”	  en	  alles	  wat	  daarmee	  te	  
maken	  heeft	  centraal.	  	  

Op	  de	  openingszondag	  krijgt	  het	  centrale	  jaarthema	  al	  meteen	  een	  invulling	  met	  de	  expo	  rond	  de	  
Putse	  slagers	  en	  het	  slachthuis.	  Dit	  jaarthema	  komt	  ook	  de	  volgende	  zondagen	  uitgebreid	  aan	  bod.	  
Daarnaast	  heeft	  ook	  het	  volledige	  museum	  een	  poetsbeurt	  gekregen	  en	  zijn	  de	  werken	  aan	  de	  
nieuwbouw	  hangaar	  volop	  bezig.	  Zo	  wordt	  de	  oude	  expo	  ruimte	  voor	  karren	  en	  andere	  materiaal	  
momenteel	  afgebroken	  en	  kunnen	  de	  werken	  aan	  de	  nieuwbouw	  zelf	  weldra	  aanvangen.	  Deze	  
nieuwbouw	  wordt	  met	  de	  financiële	  steun	  van	  heel	  wat	  leden	  gebouwd.	  

Daarnaast	  is	  de	  replica	  van	  een	  noodwoning	  uit	  Lier	  i.s.m.	  de	  erfgoedcel	  Kempens	  Karakter	  	  de	  hele	  
zomer	  te	  bezoeken.	  Medewerkers	  van	  de	  gemeente	  Putte	  hebben	  deze	  noodwoning	  terug	  
opgebouwd	  op	  de	  museumsite	  van	  de	  Ixenheuvel.	  

Bij	  Het	  Molenijzer	  wordt	  ook	  aan	  de	  innerlijke	  mens	  gedacht.	  Net	  zoals	  de	  voorgaande	  jaren	  zorgen	  
de	  KVLV	  afdelingen	  van	  groot-‐Putte	  elk	  één	  zondag	  voor	  het	  openhouden	  van	  de	  keuken.	  Zo	  maakt	  
de	  afdeling	  Putte	  op	  21	  juni	  groentesoep,	  koude	  schotel,	  frieten,	  rijstpap,	  dame	  blanche	  en	  verse	  
fruitsla.	  Tijdens	  de	  andere	  openingszondagen	  zorgen	  de	  medewerkers	  van	  de	  Heemkring	  zelf	  voor	  de	  
cafetaria.	  Door	  de	  problematiek	  van	  o.a.	  de	  witte	  kassa	  zal	  bij	  de	  heemkring	  het	  aanbod	  aan	  
maaltijden	  noodgedwongen	  beperkt	  worden,	  het	  aanbod	  aan	  dranken	  blijft	  zoals	  voorheen.	  	  

Als	  toemaatje	  is	  er	  bij	  de	  Putse	  heemkring	  deze	  zomer	  de	  zomerexpo	  van	  het	  Lingerie-‐	  &	  
Ondergoedmuseum	  met	  als	  verrassende	  titel	  	  Rug	  buik	  steun.	  Man,	  vrouw	  of	  kind,	  af	  en	  toe	  heeft	  
iedereen	  wel	  een	  steuntje	  nodig	  in	  de	  rug	  of	  op	  de	  buik.	  Het	  Lingerie-‐	  en	  Ondergoedmuseum	  heeft	  
een	  rijke	  collectie	  aan	  korsetten,	  waaronder	  een	  aantal	  welke	  men	  ‘medisch’	  zou	  kunnen	  noemen.	  
Het	  belang	  van	  dit	  stuk	  ondergoed	  in	  het	  dagelijks	  leven	  wordt	  aan	  de	  bezoekers	  getoond	  in	  de	  
tentoonstelling	  “Rug	  Buik	  Steun”.	  Beslist	  ook	  de	  moeite	  om	  eens	  langs	  daar	  te	  passeren.	  

Gedurende	  het	  hele	  zomerseizoen	  zijn	  er	  op	  frequente	  basis	  extra	  randactiviteiten,	  zoals	  optredens	  
van	  fanfare	  en	  dansgroep,	  demonstraties	  ambachten,	  extra	  tentoonstellingen,	  een	  bezoek	  van	  mini-‐
paarden	  uit	  de	  Bolverohoeve,	  demonstratie	  doggy-‐dance	  of	  een	  roofvolgelshow.	  Voor	  de	  kinderen	  is	  
er	  dan	  weer	  een	  ruime	  speeltuin	  met	  allerlei	  leuke	  speeltoestellen.	  Het	  museum	  is	  tot	  einde	  
september	  elke	  zondag	  geopend	  van	  14u	  tot	  20u	  (behalve	  op	  30	  augustus).	  Een	  bezoek	  aan	  het	  
museum	  is	  gratis	  tijdens	  de	  openingszondagen.	  Op	  woensdagen	  in	  juli	  en	  augustus	  is	  alleen	  de	  
cafetaria	  van	  14u	  tot	  17u	  open,	  het	  museum	  zelf	  is	  op	  woensdag	  gesloten.	  

Meer	  info	  over	  Heemkring	  Het	  Molenijzer	  op	  www.bloggen.be/heemkringputte	  en	  	  bij	  voorzitter	  
Alfons	  Vekemans	  (0497	  34	  26	  90).	  

Bijlage:	  enkele	  sfeerbeelden	  van	  Het	  Molenijzer	  en	  folder	  met	  het	  jaarprogramma.	  
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Heemkring            
Het Molenijzer 

Programma 2015 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

De zomerwerking 2015 
staat in het teken van 

“Dieren op het erf” 
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juni 
vr 19/06 20u  Openingsavond seizoen: panelgesprek 

                   over Putse slagers en slachthuis.                        
zo 21/06 14-20u Zondagopening 
     Tentoonstelling slagerijen en slachthuis 
     KVLV-Putte in keuken 
za 27/06   Deelname Roefel 
zo 28/06 14-20u Zondagopening 
     Tentoonstelling slagerijen en slachthuis 
     Optreden kon. fanfare De Gouden Lier 
 
 
 
juli 
wo 01/07 14-17u Cafetaria open 
zo 05/07 14-20u Zondagopening 
     Minipaarden van de stal Bolverohoeve  

Tentoonstelling      
duivensport (David 
Put) 

wo 08/07 14-17u Cafetaria open 
vr 10/07 19u  Putte zingt mee!  

              (GC Klein Boom) 
zo 12/07 14-20u Zondagopening 
   15u  Optreden seniorenlijndansgroep Putte- 
     Pijpelheide 
     Tentoonstelling duivensport (David Put) 
wo 15/07 14-17u Cafetaria open 
zo 19/07 14-20u Zondagopening 

15 u Demo doggy dance - Grasheidse      
Hondenvereniging 

wo 22/07 14-17u Cafetaria open 
   20-22u Kunst op het terras 
zo 26/07 14-20 u Zondagopening 
     Stand roofvogels 
     KVLV-Grasheide in keuken 
   16u  Demonstratie roofvogels 
wo 29/07 14-17u Cafetaria open 
   20-22u Fairtrade terras 
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augustus 
zo 02/08 14-20u Zondagopening 

Tentoonstelling bijen(Willy Verschueren) 
wo 05/08 14-17u Cafetaria open 
   20-22u Cultuurkabinet 
zo 09/08 14-20u Zondagopening 
     Ambachtendag met o.a. brood bakken 
     Tentoonstelling bijen(Willy Verschueren) 
wo 12/08 14-17u Cafetaria open 
   20-22u Muziekterras met optreden Soundlane 
zo 16/08 14-20u Zondagopening 

Tentoonstelling varkens         
(Nadia Panken) 

15u  Demonstratie van   
dansstudio Kickit 

wo 19/08 14-17u Cafetaria open 
zo 23/08   Zondagopening 

Tentoonstelling varkens 
(Nadia Panken) 

wo 26/08 14-17u Cafetaria open 
zo 30/08   Museum gesloten – Putte kermis 
 
 
 
september 
zo 06/09 8-12u Ruildag 

14-20u Zondagopening 
zo 13/09 10-20u Zondagopening 
     OMD + expo WOII-vrienden 
     Koetsen ‘t Gareel 
     Brood bakken 
ma 14-vr 18/09  OMD-junior 
zo 20/09 14-20u Zondagopening 

Tentoonstelling pluchen dieren  
      (Maria Verreth)  

     Demonstratie schapendrijven 
zo 27/09 14-20 u Zondagopening 
     Line dance 
     Tentoonstelling pluchen dieren   
                                         (Maria Verreth) 
     Brood bakken 
     KVLV-Peulis in keuken 
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oktober 
zo 04/10 8u-12u Ruildag 
vr 23/10 19-23u Nacht van het Kempens Erfgoed  

                          (dia’s in cafetaria, brood bakken) 
 
november 
zo 01/11 8u-12u Ruildag 
zo 08/11 10-17u Genealogische dag in cafetaria 
zo 22/11 14u  Vlaaien loten in cafetaria heemkring 
 
 
december 
zo 06/12 8u-12u Ruildag 
zo 13/12 14u  Vlaaien loten in cafetaria heemkring 
 
 
 
Info en contactgegevens: 
Alfons Vekemans - voorzitter 
tel:  015 75 47 15 , GSM: 0497 34 26 90 
e-mail: alfons.vekemans@scarlet.be    
Robby Goovaerts - secretaris/penningmeester 
GSM: 0494 51 56 51  
e-mail: robby.goovaerts@putte.be 
 
www.bloggen.be/heemkringputte  



Zaterdag 26 september 2015: Busreis naar het Kasteel De Haar en Utrecht
 
07:00 – 07:30 : verzamelen op de opstapplaats Borsbeekbrug  tegenover het vroegere 
postgebouw autocar van de firma Lauwers
 
09.30 - 11.00 Kasteel De Haar (rondleiding): 
Kasteel de Haar is het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland.
We bezoeken het kasteel onder begeleiding van een deskundige gids en leren alles over de 
wereld van weelde waarin de baronale familie leeft. 
De rondleiding over het reilen en zeilen tijdens de septemberbewoning van het kasteel door 
de baronale familie, uitgebreid.
De gids vertelt u over de geschiedenis van de kapel, de gebrandschilderde ramen en de rijk 
gedecoreerde grafmonumenten.
 
12:00 – 13:15: lunch (inbegrepen in de prijs, exclusief de drank)
Brioche, stokbrood, boerenbrie,  bayonneham, gemarineerde zalm, uiensoepje

13:15 -  15:00 : vrije tijd
Rustig de stad  verkennen in ongeveer 1 uur 45 minuten.
Volgens vrije keuze :
* Zelf te doen, dus eigen gids spelen, aan de hand van een stadsplannetje dat zal ter 
beschikking gesteld worden. Best gaan langs ‘de’ Hotspots van Utrecht: zoals de Dom, de 
grachten, de werven, de kerken en leuke steegjes.
* Of wandelen met “vrijwillige” gids Max Carette, die een rondwandeling zal leiden voor 
een “beperkte” groep en wat bijbehorende historische informatie zal  geven over Utrecht.

15:00 -16:00 : geleid bezoek Museum Speelklok
Museum Speelklok heeft met ruim 11.000 stukken de grootste collectie automatisch 
spelende muziekinstrumenten ter wereld. Tijdens uw bezoek aan dit vrolijke en muzikale 
museum wordt u getrakteerd op een rondleiding. 
De kleinste speeldoosjes en de grootste dansorgels worden live aan u gepresenteerd.
Maar ook het konijntje uit de kool, de spookpiano en de Vioolspeler zullen uw 
verwondering opwekken. Van gigue tot wals, van klassiek tot house. 
Allemaal te vinden in de onlangs totaal verbouwde middeleeuwse Buurkerk.
Het bezoek aan het museum kan niet vroeger wegens andere groepen.

16:00 – 17:00: vrije tijd 
 
Prijs:  50 euro 
(alles inbegrepen behalve drankjes tijdens de lunch/drinkgeld chauffeur).
De vereniging legt 10 euro op uit de kas om jullie deze mooie uitstap te kunnen aanbieden.

Inschrijvingen: voor 12 september bij Geert Janssens: 03/236.34.13 of 
janssens.geert1@hotmail.com

Men kan het bedrag overmaken op de bankrekening BE56 4026 0965 4188 van 
Gitschotelsbuurschap met vermelding “Busreis Utrecht” 17

2.9. HK Gitschotelbuurtschap - Borgerhout



	  
	  

OPENINGSDAGEN	  EN	  UREN	  
DOCUMENTATIECENTRUM	  2015	  
	  
Centrum	  Jan	  Van	  Winghe,	  Capt.	  Trippstraat	  33	  te	  2830	  Willebroek,	  lokaal	  17	  (1ste	  verdieping).	  
	  
Het	  documentatiecentrum	  	  “Fonds	  Gust	  Van	  Auwenis”	  is	  geopend	  op	  volgende	  dagen	  en	  uren.	  
	  
	  
2015	  
	  
Januari	  2015	   	   	   zaterdag	  10	  en	  24	  van	  9	  tot	  12	  uur.	  
	  
Februari	  2015	   	   	   zaterdag	  14	  en	  28	  van	  9	  tot	  12	  uur.	  
	  
Maart	  2015	   	   	   zaterdag	  14	  en	  28	  van	  9	  tot	  12	  uur.	  
	  
April	  2015	   	   	   zaterdag	  11	  en	  25	  van	  9	  tot	  12	  uur.	  
	  
Mei	  2015	   	   	   zaterdag	  9	  en	  23	  van	  9	  tot	  12	  uur.	  
	  
Juni	  2015	   	   	   zaterdag	  13	  en	  27	  van	  9	  tot	  12	  uur.	  
	  
Juli	  2015	   	   	   GESLOTEN	  (op	  aanvraag	  kan).	  
	  
Augustus	  2015	   	   	   GESLOTEN	  (op	  aanvraag	  kan).	  
	  
September	  2015	   	   zaterdag	  12	  en	  26	  van	  9	  tot	  12	  uur.	  
	  
Oktober	  2015	   	   	   zaterdag	  10	  en24	  van	  9	  tot	  12	  uur.	  
	  
November	  2015	   	   zaterdag	  14	  en	  28	  van	  9	  tot	  12	  uur.	  
	  
December	  2015	   	   zaterdag	  12	  van	  9	  tot	  12	  uur.	  
.	  
	  
Raadpleeg	  regelmatig	  onze	  website:	  www.vaertlinck.be	  
	  
	  
Inlichtingen:	  René	  Pattyn:	  e-‐mail:	  rene.pattyn@telenet.be	  
Bij	  problemen:	  GSM:	  0477	  266	  537	  
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2.10. HK Vaertlinck - Willebroek
	  

	  

OPENINGSDAGEN	  EN	  UREN	  
DOCUMENTATIECENTRUM	  2015	  
	  
Centrum	  Jan	  Van	  Winghe,	  Capt.	  Trippstraat	  33	  te	  2830	  Willebroek,	  lokaal	  17	  (1ste	  verdieping).	  
	  
Het	  documentatiecentrum	  	  “Fonds	  Gust	  Van	  Auwenis”	  is	  geopend	  op	  volgende	  dagen	  en	  uren.	  
	  
	  
2015	  
	  
Januari	  2015	   	   	   zaterdag	  10	  en	  24	  van	  9	  tot	  12	  uur.	  
	  
Februari	  2015	   	   	   zaterdag	  14	  en	  28	  van	  9	  tot	  12	  uur.	  
	  
Maart	  2015	   	   	   zaterdag	  14	  en	  28	  van	  9	  tot	  12	  uur.	  
	  
April	  2015	   	   	   zaterdag	  11	  en	  25	  van	  9	  tot	  12	  uur.	  
	  
Mei	  2015	   	   	   zaterdag	  9	  en	  23	  van	  9	  tot	  12	  uur.	  
	  
Juni	  2015	   	   	   zaterdag	  13	  en	  27	  van	  9	  tot	  12	  uur.	  
	  
Juli	  2015	   	   	   GESLOTEN	  (op	  aanvraag	  kan).	  
	  
Augustus	  2015	   	   	   GESLOTEN	  (op	  aanvraag	  kan).	  
	  
September	  2015	   	   zaterdag	  12	  en	  26	  van	  9	  tot	  12	  uur.	  
	  
Oktober	  2015	   	   	   zaterdag	  10	  en24	  van	  9	  tot	  12	  uur.	  
	  
November	  2015	   	   zaterdag	  14	  en	  28	  van	  9	  tot	  12	  uur.	  
	  
December	  2015	   	   zaterdag	  12	  van	  9	  tot	  12	  uur.	  
.	  
	  
Raadpleeg	  regelmatig	  onze	  website:	  www.vaertlinck.be	  
	  
	  
Inlichtingen:	  René	  Pattyn:	  e-‐mail:	  rene.pattyn@telenet.be	  
Bij	  problemen:	  GSM:	  0477	  266	  537	  
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2.11. HK Hobuecken 1135 vzw - Hoboken

Agenda  -     Alle activiteiten gaan door in onze lokalen

Kasteel Broydenborg, Broydenborglaan 2, Hoboken   -  tenzij anders vermeld.
-----------------------------------------

Maandag 7 september 2015 : 19.30 uur

Algemene Vergadering

Voordracht door Ivan Derycke :

“De geschiedenis van het bierbrouwen in Hoboken,
voornamelijk 19de en 20ste eeuw”

Ivan Derycke, licentiaat geschiedenis en bibliothecaris,
is auteur van het boek “Antwerpen Bierstad” en vele andere publicaties
over de Antwerpse geschiedenis.

-----------------------------------------

Maandag 7 december 2015 : 19.30 uur

Algemene Vergadering 
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2.12. HK Scella - Schelle

Heemmuseum Bystervelt 

Openingsuren : van april tot augustus telkens de laatste zondag van de maand 
van 14.00 tot 17.00 uur

- tijdens Schelle jaarmarkt zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur en zondag van 14.00 tot 
  18.00 uur (weekend van de derde zondag van oktober)
- met de Open MonumentenDag van 14.00 tot 18.00 uur

Bezoek ook mogelijk na afspraak.
Adres: Peperstraat 48
Info: Henri De Bondt, 0477 84 32 20
Email: henry.de.bondt@telenet.be

Het heemmuseum is gevestigd in een voormalige pastorij. Het gebouw dateert uit de 18de 
eeuw. Het museum stelt verschillende voorwerpen tentoon, die door de Schelse bevolking 
werden geschonken. Men vindt er ook het winkeltje van Trees Bazaar, een klaslokaal van 
juist voor de Tweede Wereldoorlog en een specifiek cafeetje. Het museum bezit een grote 
verzameling van boerenalaam, waarvan een groot deel uit het Waasland komt.

 

 

Peperstraat 48   2627 Schelle 
 

THEMA TENTOONSTELLING 

Netsuke  

  
 

   Zondag 31 Mei  2015 van 14.00 U tot 17.00 U. 
        Zondag 28 Juni  2015 van 14.00 U tot 17.00 U. 

( INKOM GRATIS ) 
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Peperstraat 48   2627 Schelle 
 

THEMA TENTOONSTELLING 

Netsuke  

  
 

   Zondag 31 Mei  2015 van 14.00 U tot 17.00 U. 
        Zondag 28 Juni  2015 van 14.00 U tot 17.00 U. 

( INKOM GRATIS ) 
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2.13.  HK De Vlierbes - Beerse

‘Vlimmeren in een notendop’ 
Jan Oostvogels 

Samen met het 37e jaarboek van De Vlierbes zal  in oktober 2015 ook een afzonderlijk boek 
uitsluitend over Vlimmeren verschijnen, onder auspiciën van heemkundige kring De Vlierbes, met 
de steun van de Vlaamse Overheid, en Erfgoedcel Noorderkempen. 

Een Vlimmerse notendop van 330 blz. in kleurendruk, meer dan 250 foto’s, in boekformaat zoals 
De Vlierbes 15,5 x 23,5 cm. Ludo Helsen, eregedeputeerde van de provincie Antwerpen en 
voorzitter van Heemkunde Vlaanderen Gouw 
Antwerpen schreef het voorwoord.  In zes 
hoofdstukken beleef je Vlimmeren in de 20e eeuw:     
1. Folklore en tradities 2. Vlimmerse personen            
3. Vlimmerse straten en landschappen  4. Vlimmerse 
verenigingen 5. De Vlimmerse parochie met zijn kerk 
en St.-Quirinusverering 6. Index van publicaties over 
Vlimmeren. Het boek is een verzameld werk van meer 
dan 35 jaar publicaties over Vlimmeren in het tijdschrift 
van de heemkundige kring. Het bevat een schat aan 
informatie over de geschiedenis van Vlimmeren tot 100 
jaar geleden. De foto’s van de vier honderdjarigen, vijf 
missionarissen, zes parochiepastoors, 30 oude 
Vlimmerse prentkaarten enz. Het is onmogelijk om kort 
al de 165 artikels te vermelden, doch belangrijk zijn de 
Vlimmerse bijnamen, oorlogsbommen op Vlimmeren, 
25 Vlimmerse cafés, 27 Vlimmerse winkels, 
familietradities bij smid Vosters, de peggers, de imkers, 
muzikanten, kaartspelers en kerkzangers. Interessant 
zijn de Vlimmerse straatnamen, veld- en akkernamen, 
familiestambomen,  100 jaar onderwijs, molens en 
waterburchten, missies en processies en de historische 
omschrijving van de Sint-Quirinusverering als dorpspatroonheilige met een reputatie . De oudste 
Vlimmerse verenigingen met de Sint-Sebastiaansgilde, de schutters van Moed en Volharding  en 
de fanfare De Kempengalm brachten Vlimmeren bij het begin van de 20e eeuw tot leven. Het boek 
bevat een schat aan informatie om elke schoolopdracht over Vlimmeren vlot neer te schrijven. 
Wist je dat er reeds 119 artikels over Vlimmeren gepubliceerd werden in de jaarboeken van De 
Vlierbes op meer dan 2000 blz.! Raadpleeg eenvoudig de index in dit boek, met een rechtstreekse 
verwijzing waar je alle info over Vlimmeren kan terugvinden.  

Heb je interesse in dit boek en wil je zeker zijn van een exemplaar, reserveer dan graag vóór 10 
augustus via mail aan jan.oostvogels@telenet.be , of via een seintje aan de auteur Jan 
Oostvogels, Hei-ende 39, 2340 Vlimmeren, ofwel via tel. 03.312.16.19 . In het weekend van 10 en 
11 oktober 2015 kan je over uw boek beschikken in het heemkundig museum Tempelhof te 
Beerse, of ten huize mits de som van 20 € te betalen bij afhaling.  
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Avondmarkt vrijdag 12 juni 2015 
 
Ons ‘dobbelewitjesrad’ met speelgoed zal weer draaien op de avondmarkt. Je doos vlierbollen 
van Kapellekensmarkt is ondertussen bijna leeg. Je kan je voorraad aanvullen op de avond-
markt in Beerse op vrijdag 12 juni. En weer of geen weer, een Beers Vlierke kan er altijd in. Wil 
je intekenen voor ons jaarboek 2015 of oudere jaargangen aankopen? Dat alles kan bij de 
stand van De Vlierbes op de avondmarkt. 
 

Roefel zaterdag 27 juni 2015 
 
Zoals de voorbije jaren neemt heemkundige 
kring De Vlierbes ook dit jaar weer deel aan 
Roefel. Ons thema is: “Waar kom ik van-
daan?” In het documentatiecentrum De Vlier-
bes aan de Boudewijnstraat 18 staan onze 
medewerkers van 10 tot 12 uur klaar om kin-
deren van 6 tot 12 jaar te ontvangen. Samen 
met onze familiekundigen zoeken zij antwoor-
den op onder meer de volgende vragen: Wat 

betekent mijn familienaam? Waar komen mijn 
voorouders vandaan? Wat vind ik in parochie-
registers? … 
Kinderen die de naam, de geboorteplaats en 
geboortedatum van hun ouders en grootou-
ders meebrengen, zullen al vlug een boeiende 
reis doorheen hun familieverleden kunnen 
maken. De kinderen hoeven geen afspraak te 
maken. 

 
30 000e Last Post op 9 juli 2015 

 
Op 9 juli 2015 neemt de brandweer van Beerse 
deel aan de “Ode aan de Ode” naar aanleiding 
van de 30 000e Last Post die dan om 20 uur 
onder de Menenpoort in Ieper geblazen wordt. 

Bij die gelegenheid wordt in de brandweerka-
zerne aan de Bisschopslaan ook onze tentoon-
stelling “Post van het front in 1914-1918” opge-
steld. 
 
Gone West, het culturele herdenkingspro-
gramma WO I van de provincie West-Vlaande-
ren, organiseert ter ere van deze gebeurtenis, 
samen met de Last Post Association en inten-
dant Wim Opbrouck, de “Ode aan de Ode” in 
brandweerkazernes en andere verzamelplaat-
sen overal ter wereld. Sinds 1928 organiseert 
The Last Post Association in Ieper elke avond 
een plechtigheid onder de Menenpoort als eer-
betoon aan de gesneuvelden van de Eerste 
Wereldoorlog. Traditioneel worden hun klaroe-
ners gerekruteerd bij de lokale brandweer en 
dragen zij dus ook het brandweeruniform. 

 
 

Knobbeltang 
 
In tijdschrift nr. 4/2014 van Heemkunde Gouw 
Antwerpen publiceerde Staf Bleeckx de foto 
van een tang met op het handvat “Patent Co-
lumbus” met de vraag: “Wie kent dit voorwerp?” 
Ons bestuurslid Peter Braeken reageerde 
hierop in tijdschrift nr. 1/2015 met het ant-
woord: “Dit is een knobbeltang. Ze wordt ge-
bruikt voor het uitrekken van het leder van een 
schoen ter hoogte van een ‘hallux valgus’, een 
knobbel op de voet ter hoogte van de grote 
teen. Het toestel is nog steeds in de handel en 
wordt nog gebruikt door schoenmakers.” 

De klaroenblazers van de brandweer van Beerse bij het 
heldenmonument in 2010. 
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2.14. HK Aartselaar

HEEMKUNDIGE KRING
AARTSELAAR

speelt
zijn

RUITEN TROEF
Tentoonstelling “Expo Aartselaar” in de bib van 5 tot 18 mei tijdens de
openingsuren van de bib. 

We tonen u enkele “smaakmakers” uit ons rijk
archief:
- foto’s uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog,

klasfoto’s, recentere kleurfoto’s, zelfs filmpjes
uit de jaren ’70 en ’80. 

- oude affiches en krantenartikels aangaande
Aartselaar

- doop-, communie- en rouwprentjes, menu’s, luxetelegrammen…
- tijdschriften, boeken, e.a. documenten
- enkele heemkundige voorwerpen

HEEMKUNDE WERKT: GISTEREN, VANDAAG 
EN MORGEN.

OOK GOESTING? OF NOG VRAGEN?
Indien interesse contacteer voor verdere inlichtingen:
Voorzitter: 
René Beyst tel. 03 887 71 06, Kapellestraat 119B1, Aartselaar

rene.beyst@scarlet.be 
Erevoorzitter: 
Roger Verslype rogerverslype@scarlet.be 

Bestuursleden: 
Leo Callens en Chris Hertogs, leocallens@telenet.be 
Lode Weyn, lodeweyn@hotmail.com 
Bart Biesemans, bartbiesemans@hotmail.com 
Georges Cornelis, familiecornelis@hotmail.com 
Louis Bastiaens. 

Carillolei 3, Aartselaar

Open: elke maandagavond vanaf 19.30 tot 22.00 uur
(of na afspraak: tel. 03 887 71 06)

HARTEN TROEF
Ons (pas vernieuwd) tijdschrift

Ons tijdschrift grijpt naar het hart van iedereen, die van
Aartselaar houdt of hier graag woont. Het verschijnt
vier maal per jaar en is kleurig verzorgd met boeiende
artikels. 
Lid worden kan vanaf 10 euro per jaar. Vanaf 25 euro
per jaar wordt u als erelid in elk tijdschrift vermeld. 
Vraag een gratis kennismakings-exemplaar of stort ge-
woon uw sponsorbedrag op rek. nr.: BE18 2930 5123
6465 – Heemkundige Kring Aartselaar.

KLAVEREN TROEF
Onze webstek, onze bibliotheek, ons archief, beeldbank AZURA vormen
een rijkelijk klavertje-vier. 
- Onze webstek is onze jongste uitbreiding, zopas van start gegaan via deze

link: www.heemkundigekringaartselaar.be  Bezoek onze webstek met nostal-
gische beelden, inventarissen en informatie over onze activiteiten, die op re-
gelmatige basis geactualiseerd worden. 

- Onze heemkundige bibliotheek, gevestigd in de Carillolei 3 omvat een
boekenbestand van meer dan 3500 geregistreerde titels. U vindt er overwe-
gend boeken en tijdschriften over Aartselaar en buurgemeenten, over heem-
kunde, erfgoed, geschiedenis enz… Deze boeken worden niet uitgeleend,
maar zijn wel ter plaatse te raadplegen op maandagavonden of op afspraak. 

- Onze archieven en collecties
Wij bezitten grote collecties rouwprentjes, rouwbrieven, foto’s, affiches, klein
alaam, e.a. heemkundige voorwerpen. De inventarisatie ervan is lopende. Be-
langwekkend is onze collectie 

Maak kennis met HKA

Aartselaarse krantenknipsels: (meer dan 20.000 stuks). Bijzonder is ook ons uit-
gebreid verenigingsarchief (momenteel meer dan 135 archiefdozen). 
- De beeldbank AZURA is een intergemeentelijk project met zeven omlig-

gende gemeenten, (waaronder Aartselaar) dat in volle ontwikkeling is en in sa-
menwerking met heemkundige kringen uit de regio oude foto’s, dia’s, films,
geluidsfragmenten en documenten inventariseert, digitaliseert en ontsluit via
digitale weg. Raadpleegbaar in ons lokaal of thuis op uw computer te bezoe-
ken via de link: www.filmbankazura.be 

SCHOPPEN TROEF
Onze verdere werking
Onze werking wordt aangevuld met tentoonstellingen, uitstappen, museum-
bezoeken, voordrachten, of andere activiteiten in ons gezellig nostalgisch
lokaal. We werken mee aan OMD e.a. activiteiten van gemeentelijk cultuurbe-
lang of heemkundige aard. We doen aan erfgoededucatie in scholen, geven
voordrachten, advies aan ruimtelijke ordening en werken samen met de cultuur-
dienst en vele verenigingen, enz… 

Meer interesse?
Bent u een beetje handig? Compu-
terfreak? Houdt u van: sorteren,
klasseren, tappen? 
Gewoon een bezige bij? Dan hou-
den wij een plaatsje vrij voor u als
losse medewerker. U bent van harte
welkom! 

en ontdek de ware ziel van Aartselaar



Van 13 juni tot en met 1 augustus
Statielei 26 - 2640 Mortsel

Mis de kans niet om deze unieke privécollectie te bewonderen!

Bezoekuren
Donderdag, vrijdag en zaterdag, telkens van 14.00 tot 18.00 uur.  

Ook op zondag 28 juni 2015 zal de tentoonstelling tijdens  
dezelfde uren te bezichtigen zijn. Op 1 augustus wordt de tentoonstelling  

afgesloten tijdens een nocturne van 20.00 tot 22.00 uur.
Deze tentoonstelling is gratis toegankelijk.

Tentoonstelling
Kinderwagens van 1840 tot nu

Meer info: www.mortsel.be
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3. Mededelingen

3.1. Tentoonstelling kinderwagens Mortsel
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Unieke tentoonstelling kinderwagens 
in leegstaand winkelpand op Statielei 26!
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Stad Mortsel zorgt voor een primeur. Tussen 13 juni en 1 augustus is de 
Statielei niet alleen meer een prachtige winkelstraat in Mortsel. Het wordt  
ook heel even dé cultuurplek bij uitstek! Stad Mortsel tovert immers een  
leegstaand winkelpand om tot een absoluut unieke pop-uptentoonstelling  
die een overzicht biedt van kinderwagens van 1840 tot nu.

Over de tentoonstelling
Hilde Vervliet uit Mortsel verzamelt al 15 jaar kinderwagens in binnen- en 
buitenland en heeft ondertussen een waardevolle collectie die teruggaat tot 
1840. Met 260 exemplaren heeft ze de meest uitgebreide verzameling van 
heel België. Vanaf 12 juni zal ze de mooiste pareltjes tentoonstellen in een 
leegstaand winkelpand op de Statielei. Deze prachtige tentoonstelling zal op die 
manier de geschiedenis van de kinderwagens van 1840 tot nu reconstrueren. 

De tentoonstelling neemt je mee terug naar je eigen kindertijd en naar de  
tijd dat je eigen kinderen nog jong waren en roept zo een warm nostalgisch 
gevoel op. Niet te missen!
Bovendien zorgt stad Mortsel er op deze manier voor dat een winkelpand  
dat reeds geruime tijd leegstond op de Statielei tijdelijk terug in gebruik wordt 
genomen. Twee vliegen in één klap!

Openingsuren
De tentoonstelling is van zaterdag 13 juni tot en met zaterdag 1 augustus 2015 
geopend op donderdag, vrijdag en zaterdag, telkens van 14.00 tot 18.00 uur. 
Ook op zondag 28 juni 2015 zal de tentoonstelling op dezelfde uren te  
bezichtigen zijn tijdens het feestweekend Mortsel feest!  
Op 1 augustus wordt de tentoonstelling afgesloten tijdens een nocturne  
van 20.00 tot 22.00 uur.
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3.2. Visietekst
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Visietekst   

 
Heemkunde en de heemkundige beweging hebben al een lange geschiedenis. Ontelbare mensen hebben zich in 
het verleden met heemkunde bezig gehouden en ook vandaag nog bloeien heemkunde en de studie van lokaal 
erfgoed. De wereld mag dan wel een dorp geworden zijn, het dorp blijft voor velen toch het referentiepunt. Dat 
en het feit dat een begrip als heemkunde tot in de eenentwintigste eeuw is blijven bestaan, bevestigen hoe 
stevig de fundamenten van heemkunde zijn en hoe sterk de aantrekkingskracht van het lokale verleden is. 
Toch is heemkunde vandaag niet meer wat ze gisteren was en zal ze morgen ongetwijfeld weer wat anders zijn. 
De wereld verandert; heemkunde en de betekenis ervan bijgevolg ook. Deze tekst reflecteert op heemkunde 
vandaag en morgen en wil zo ideeën aanreiken, inspireren, begeesteren en enthousiasmeren. De tekst 
pretendeert geenszins om voor eens en voor altijd te bepalen wat hedendaagse heemkunde moet zijn. Het is 
een visie, onze visie, op heemkunde van nu en straks.  
 
Heemkunde is… 
 
Heemkunde is het bewaren, koesteren, bestuderen en publiek toegankelijk maken van lokaal erfgoed en het 
lokale verleden. Meer nog dan een fysieke plaats, een geografische entiteit, is het heem van morgen, een 
mentale ruimte. Het is de plaats waar mensen zich thuis voelen, waarmee ze zich verbonden voelen, waarmee 
ze een geschiedenis delen. Heemkunde is dus lokale geschiedenis, maar heemkunde is ook meer: heemkunde 
raakt aan hart, hoofd en handen. 
 
Hart 
Heemkunde is bovenal een passie. Heemkunde gaat over verbondenheid. Niet alleen met een plaats, met een 
heem, maar onvermijdelijk ook met mensen. Want plaatsen worden pas betekenisvol als mensen er een band 
mee hebben, er verhalen over vertellen en er zin aan geven. Heemkunde is dus zingeving. Heemkunde brengt 
mensen met verschillende achtergronden samen en creëert gemeenschap . Elke individuele geschiedenis is 
immers verweven met het verleden van een lokale gemeenschap. Maar hét verhaal van dé lokale 
gemeenschap bestaat niet. Heemkunde van morgen moet oog hebben voor de vele verhalen in de lokale 
gemeenschap(pen). Hoe meer mensen en hoe meer mensen met een verschillende achtergrond met 
heemkunde bezig kunnen zijn, hoe meer verhalen er worden bewaard en doorgegeven en hoe zinvoller het 
lokaal erfgoed wordt. Dé opdracht voor de toekomst wordt dan ook om de passie voor heemkunde door te 
geven. Een hele uitdaging, want heemkunde vraagt niet alleen engagement van het hart.  
 
Hoofd 
Heemkunde is immers niet zomaar een hobby zoals een andere. Ze is een ernstige tijdsbesteding. De studie van 
het lokaal verleden betekent bronnenonderzoek, nadenken over methode en verwerking van het materiaal en 
(voor sommigen) ook veel schrijfwerk. Een wisselwerking tussen academische geschiedschrijving en 
heemkunde is daarbij cruciaal. Net als de samenwerking tussen heemkundigen en het brede erfgoedveld. Wil 
heemkunde in de toekomst relevant blijven en serieus genomen worden, dan moet de heemkundig 
onderzoeker zijn voelsprieten blijven uitsteken en nieuwe tendensen in het historisch onderzoek en in de 
erfgoedpraktijk in binnen- en buitenland oppikken en lokaal vertalen. Heemkundigen kunnen daarbij fungeren 
als makelaars. De geschiedenis van het lokale is immers onlosmakelijk verbonden met de ‘grote’ geschiedenis. 
En heemkunde is lokale geschiedenis, maar ze is ook meer. Wat dat meer is, is niet eenvoudig te definiëren. 
Heemkunde is immers vooral ‘iets wat je moet doen’.  
 
Handen 
Heemkunde definieert en toont zich bovenal in en doorheen de praktijk. Of beter: doorheen een veelheid aan 
praktijken. ‘Aan heemkunde doen’ kan immers op heel wat manieren en met verschillende graden van 
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engagement. Tijdschrift of jaarboek, museum of documentatiecentrum, Facebookpagina of interactieve 
weblog, allemaal hebben ze de bedoeling mensen in contact te brengen met het lokale verleden dat ook hun 
verleden is. Sommigen zweren bij een continue inzet, anderen houden zich meer sporadisch of projectmatig 
met heemkunde bezig. Die veelheid aan praktijken en engagementen is noodzakelijk voor het voortbestaan van 
heemkunde. Sommige praktijken worden naast een middel immers vaak een doel. Doorheen de tijd zijn ze 
gaan fungeren als hét symbool van de heemkundige kring. Kring en tijdschrift, kring en museum delen zo (een 
stuk van) hun identiteit. Maar identiteiten staan niet vast, zijn dynamisch en meervoudig. Heemkundige 
praktijken die ook morgen relevant willen zijn, moeten daarom in beweging blijven, zichzelf bevragen en 
aanpassen aan de veranderende realiteit. 
 
Niets is voor eeuwig. Lokaal erfgoed zal er altijd zijn, maar het zal misschien niet altijd uit dezelfde objecten, 
rituelen, gebouwen, verhalen bestaan. Elke generatie voegt immers een nieuwe betekenislaag toe en maakt zo 
in feite haar eigen erfgoed. Hedendaagse heemkundigen zijn daarom bovenal bruggenbouwers, makelaars, 
knooppunten, waardebepalers. Niet alleen vandaag, maar ook morgen. Heemkundigen geven immers niet 
alleen richting aan, maar laten ook sporen na. Sporen die jaren later nog zichtbaar en zinvol kunnen zijn. Want 
door mee te bepalen welk erfgoed waardevol is voor de lokale gemeenschap, voegen ze betekenis toe, 
vertalen en hertalen ze verhalen over vroeger en geven ze het geheugen van de gemeenschap door. Zonder 
dat geheugen, geen gemeenschapsvorming. Heemkunde is dus nodig, nu meer dan ooit. Ze verdient alle steun 
en aandacht. Want de heemkundige gemeenschap van morgen is ondenkbaar zonder die van vandaag en 
gisteren.  
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3.3. In memoriam

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Roger Verslype, commissaris voor de jaarrekeningen in onze provinciale 
koepel, Heemkunde Gouw Antwerpoen vzw, tevens erevoorzitter en actief 
bestuurslid in de Heemkundige Kring Aartselaar, ontviel ons op 1 juni 2015. 
Hij werd ten grave gedragen in onze parochiekerk op 8 juni laatstleden. 
Voorzitter, René Beyst, sprak bij die gelegenheid een “In Memoriam” uit 
waarvan hierna de tekst volgt. 
 
 
…Als een donderslag bij heldere hemel overviel het tragische nieuws ons vorige 
maandag tijdens een maandelijkse bestuursvergadering van de heemkring: Roger was 
amper enkele uren voordien overleden. Onbegrip en verslagenheid overmeesterden ons 
en de vergadering stokte een paar minuten in een beklemmende stilte. Hoe kan dat nu? 
Nog maar enkele weken geleden hadden wij hem en zijn echtgenote Denise tijdens een 
receptie mogen vieren samen met familie en vrienden op hun gouden bruiloftsfeest. En 
zelfs in mei was hij nog een paar keer langs geweest in ons lokaal op maandagavonden.  
 
Een week geleden sloeg het noodlot onverwacht en meedogenloos toe: de beste 
medische zorgen en ingrepen mochten helaas geen baat meer brengen. Gelukkig was 
zijn eindstrijd vrij kort en konden de dokters naar verluidt de pijn stillen.  
 
Roger was medestichter van de Heemkundige Kring in 1980 en trad onmiddellijk toe tot 
het bestuur. Hij was en bleef tot op het laatst een vooraanstaand bestuurslid en actief 
medewerker van onze heemkring.  
Vanaf ons eerste tijdschriftnummer schreef hij artikels en publiceerde in elk tijdschrift. 
Niemand deed hem dat na. Als er toch een nummer is waarin niets van zijn hand is 
verschenen, was dat omdat hij bereidwillig plaats ruimde wegens overaanbod aan kopij.  
 
Na het plots overlijden van stichtend voorzitter Flor Marivoet in 1983, werd hij door het 
bestuur tot nieuwe voorzitter verkozen. 24 jaar lang voerde hij rustig en bekwaam een 
voorbeeldig beleid. En toen vond Roger de tijd rijp voor een voorzitterswissel. Prompt 
verkoos het bestuur hem tot erevoorzitter. Hij bleef evenwel een actief bestuurslid en 
medewerker en was haast alle maandagavonden aanwezig... tot het een paar weken 
geleden niet meer ging onder druk van zijn wankele gezondheid.  
 

IN MEMORIAM   
 
 

 ROGER VERSLYPE 
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Onnodig te zeggen dat hij mijn steun en toeverlaat bleef in moeilijkere momenten nadat 
ik eind 2007 de voorzittershamer van hem overnam.  
 
In Roger verliezen we een brave man, een verstandig leider en een goeie vriend. Deze 
formidabele kracht was kordaat in zijn beslissingen en zelfs een beetje spartaans in zijn 
beleid en organisatie. Maar te zelfder tijd was hij zeer sociaal ingesteld en bleef hij in 
probleemsituaties steeds beheerst en rustig. Voor alle hindernissen vond hij een 
ordentelijke oplossing.  
 
Jarenlang ook kwam Roger wekelijks op vrijdagvoormiddag na een marktbezoek met 
enkele vrienden bijeen om over de actualiteit of politiek te praten. Hun gebruikelijke 
stamtafel stond onder kennissen bekend met de bijnaam: ’t Parlement.  
 
We zullen voortaan zonder hem moeten voortdoen. Voor altijd zal hij in onze gedachten 
bijblijven als een stille werker, een trouwe parochiaan en een goede heemvriend uit 
Aartselaar. We konden Roger als mens en heemvriend in eigen kring vieren in 2008. 
We schonken hem een tekst - in kalligrafie gezet - van een lied van Bram Vermeulen, 
met als boodschap: “Ik heb een steen verlegd in een rivier van water, het water stroomt 
er anders dan voorheen” 
 
Roger schreef zelf vijf keer een ‘In Memoriam’ voor afgestorven bestuursleden van de 
heemkundige kring. De laatste keer, op de begrafenis van Wilfried Vermant in 2006 
besloot Roger zijn afscheidsrede voor Wilfried met een tekst die hij ooit las in het 
parochieblad. Een tekst, die ook op Roger zeer toepasselijk is, omwille van zijn 
bewonderenswaardige bescheidenheid die in contrast staat met zijn menselijke 
grootsheid. Ik citeer daarom deze tekst opnieuw, nu ter ere van Roger zelf:  

 
De laatste dag van mijn leven 
Als de aardse zon voorgoed is ondergegaan  
En plaats heeft gemaakt voor Uw hemels licht 
Laat mij dan binnen in de feestzaal 
Van de eeuwigheid, God 
Niet dat ik het verdiend zou hebben  
Ik kan alleen rekenen op Uw 
Warmhartigheid en hopen dat U  
Mij vergeving schenkt 
Ik ben maar een kleine mens God 
Maakt U mij a.u.b. groot. 

 
 

 
Goede vriend Roger, het bestuur van de heemkundige kring is de mening toegedaan dat 
gij niet zult hoeven te twijfelen aan Gods warmhartigheid.  
 
Aan Denise, aan zijn dochters, kleinkinderen en ganse familie bieden het bestuur van de 
Heemkundige Kring en de vrijdagse vrienden van ’t Parlement hun oprechte gevoelens 
van medeleven aan.  
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De waarden van Roger Verslype 
 

als heemkundige 
 
 
 

René Beyst 
 
 
1980: oprichting van een heemkundige kring als eerbetoon aan meester Marivoet 
In 1980 werd in Aartselaar - onder stimulerende impuls van de (inmiddels terziele 
gegane) Vlaamse Klub - een heemkundige kring opgericht als eerbetoon aan meester 
Flor Marivoet. Toen kon niemand vermoeden dat een zeer tevreden Flor als stichtend 
voorzitter maar een paar jaar zou kunnen genieten van en voortwerken aan de vervulling 
van een levensdroom, zijnde de oprichting van een heemkundige kring in Aartselaar. 
Voordien was Flor verscheidene decennia lang de enige die in dit dorp aan heemkunde 
en erfgoedzorg aandacht besteedde en dit ook uitzong in dag- en weekbladen en in 
zelfgestencilde uitgaven, die hij betitelde als “Geschiedkundige nota’s over Aartselaar”. 
In 1980 waren de enthousiaste starters, waaronder Roger Verslype, in feite niet meer 
dan felle sympathisanten van Flor of nostalgische inwoners verlangend naar het 
landelijke Aartselaar van vroeger. Kortom die medestichters van vijfendertig jaar 
geleden kenden amper het woord heemkunde, maar stonden wel met handen en tanden 
klaar om te helpen daar waar het kon.   
 
Roger startte als archivaris in een heemkring zonder archief en zonder lokaal 
Het duurde een tweetal jaren vooraleer de Heemkundige Kring Aartselaar, verder 
kortweg HKA, in 1982 officieel erkend werd in deze gemeente als culturele vereniging. 
Verder probeerde HKA een functioneel bestuur op de sporen te zetten, waarin 
‘archivaris’ Roger Verslype opviel als een archivaris zonder lokaal. Gifdten belandden 
in die tijd in garages bij de bestuursleden thuis, tot ergernis van hun vrouwen. Op 
Sinterklaasdag in 1982 vergaderde het bestuur van HKA voor het eerst in een 
zelfbeheerd lokaaltje in de kelder van het parochiaal centrum, ter beschikking gesteld 
door mijnheer pastoor. En dan - een half jaar later - stierf stichtend voorzitter Flor 
Marivoet plotseling op 8 juni 1983. Het bestuur was kompleet verrast, structureel gezien 
stuurloos en eigenlijk nog zoekend naar een goede methodiek. Twee maand later, op 30 
augustus 1983, werkte de kring voor het eerst mee tijdens Aartselaar jaarmarkt in hun 
kelderlokaal en werd daar overrompeld met bezoekers.  
 
Roger Verslype werd de nieuwe voorzitter in 1983 
Op 3 oktober 1983 koos het bestuur een nieuwe voorzitter, met name Roger Verslype. 
Het gevolg zou immers van primordiaal belang worden voor een verdere groei en bloei 
van de zeer prille, zeg maar “nog te ontluiken” heemkring. De nieuwe voorzitter, een 
immigrant, was totaal verschillend van aard dan Flor, de schoolmeester-verteller.  
 
Bondig en doelgericht vergaderen 
Die nieuwe voorzitter was - hoewel minzaam van spraak - een gehaaid specialist in 
vergadertechniek. Vanaf toen leidde hij doelgericht met vaste hand en goed gevolg de 
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talrijke vergaderingen. Geen punt stond er te weinig of te veel op de agenda. Oeverloos 
uitweiden werd met zachte dwang vaak voorkomen. In het begin van de jaren tachtig 
werd het politiek beleid in Aartselaar getekend door de roep om “meer inspraak”: 
aktiecomités kwamen en gingen, wijkraden werden opgericht naast een cultuur-, een 
sport- en een jeugdraad. In nieuwe organisaties werden “watchers”’ gedropt vanuit 
zowat elke politieke hoek. Daar had de heemkundige kring bij zijn oprichting ook een 
beetje last van. Het was de vaste wil van Roger die maakte dat het politiek discours uit 
onze heemkundige doelstellingen geweerd bleef. Men zag in ons bestuur al snel in dat 
heemkunde zich totaal apolitiek opstelde en waarheidsgetrouw de geschiedenis wou 
uitpluizen… en de politieke infiltranten begrepen dit even vlug.  
 
Het herbronnen van de werking van de heemkundige kring 
Het verlies van Flor Marivoet was in zekere zin groot te noemen: immers de gemeente 
bezat toen in feite maar één Aartselaarse geschiedeniskenner, die bovendien nog een 
uitstekend verteller was, aangenaam om naar te luisteren. Een herbronnen van de 
werking was aangewezen. Roger stelde een nieuw schema op en organiseerde een 
nieuwe jobverdeling. In een vernieuwde programmatie kwamen tot uiting: toeristisch-
heemkundige reizen, leerrijke bezoeken aan musea, nuttige bezoeken aan andere 
heemkringen, en zeker niet te vergeten: succesvolle fototentoonstellingen in eigen 
gemeente. Langzamerhand kwam een depotbeleid op gang en werd registratie van het 
geschonken heemkundig alaam opgestart.  

Sedert 1983 wordt jaarlijks deelgenomen 
aan de jaarmarkt: het bijbehorend 
“kallekeschiettornooi” sluit hier bij aan in 
de namiddag vanaf 1986. In 1987 wordt 
voor de eerste keer meegewerkt aan OMD 
door openstelling van de St. 
Leonarduskerk. In 1994 wordt de eerste 
worstenbroodavond georganiseerd in het 
parochiaal centrum. Later in dat jaar krijgt 
de heemkring van het gemeentebestuur een 
broodnodig lokaal toegewezen. Ook 
daarvoor heeft voorzitter Roger jarenlang 
geijverd tot het zover kwam. De 
onverslijtbare industriële rekken, die al het 
verzameld alaam en materiaal dragen in 

hun archiefdepot, zijn alweer een zinvolle aanbreng van Roger geweest. Ze belichamen 
een niet goedkope, uiterst stevige investering, betaald vanuit de heemkring.  
Een ander mooi initiatief dat Roger opstartte was het verzamelen en inventariseren van 
krantenknipsels over Aartselaar: thans reeds 65 klasseurs met samen meer dan 20.000 
artikels verzameld en geïnventariseerd. Deze activiteit lag overigens aan de basis van 
het uitwerken van een wekelijkse werkvergadering met vrijwilligers op maandagavond, 
tijdens dewelke ons lokaal telkens ook openstaat voor bezoekers of navorsers. 
Natuurlijk is dit alles niet het werk van voorzitter Roger Verslype alleen. Roger was 
echter al die tijd als voorzitter de stuwende motor en de structuurvoorbereider van een 
hele hoop van deze activiteiten. Steevast bedankte Roger achteraf de medewerkers voor 
hun inzet.  
 

1983 - De ontdekking van oud gemeentearchief 
in de kerktoren, dat nadien geordend werd in 
de pastorij (hier samen met prof. Van Passen), 

was Roger’s mooiste herinnering 
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De uitbouw van het tijdschrift 
De uitbouw van een trimestrieel tijdschrift (nog in “prille vorm” in 1983) was wellicht 
zijn eerste belangrijke realisatie. Het is tot op vandaag nog steeds de stevig uitgegroeide 
ruggegraat van de kringwerking. In die eerste jaargangen nemen Roger en secretaris-
verslaggever Walter Stabel het voortouw. Aarzelend pikken een paar gelegenheids-
auteurs mee in. Vanaf 1987 krijgt Roger dankbare en vaste deskundige hulp van 
Wilfried Vermant, die de specialist wordt van het Aartselaarse kerkarchief. Wie zaait, 
die oogst: later groeit de redactie uit als gevolg van promotie door Roger, steeds op 
zoek naar verse krachten en nieuwkomers, die hij meteen een stuk zelfstandigheid en 
vertrouwen aanbood in de kringwerking. Roger is onbetwistbaar de enige auteur in onze 
kring die het schrijven van heemkundige artikels in het tijdschrift van HKA 35 jaar 
ononderbroken tot aan zijn overlijden heeft volgehouden en daarnaast nog enkele 
Aartselaarse heemkundige boeken mee aanvulde als co-auteur.  
 
De eerste uitgave van een boek werd snel gevolgd 
door een tweede boek 
Toen Flor Marivoet onverwacht heenging in 1983 
lagen de plannen om een heemkundig boek uit te geven 
n.a.v. 675 jaar parochie in 1984 al vast. Het 
voorbereidend werk van Flor werd door Roger 
Verslype en Marcel Van der Auwera overgenomen, 
aangevuld en tot een degelijk product afgewerkt.  
In 1987 gaf dit actieve auteursduo, Roger en Marcel, 
opnieuw een waardevol heemkundig naslagwerk uit 
onder de titel: “Aertselaer 1800-1900”, waarvan circa 
duizend exemplaren verkocht werden.  
Roger stelde in 2009 nog een derde boek samen, nl. 
“Sint Leonardus – 700 jaar parochie”, waarin hij het 
heemkundig werk van Wilfried Vermant uit het 
kerkarcief bundelde tot één geheel van parochiale 
geschiedenis over de Sint-Leonardus parochie.  
 
Roger als heemkundig vorser 
Zoals vele inwijkelingen woonde Roger graag in Aartselaar. En als heemkundige wou 
hij daarom zijn gemeente beter leren kennen. De nostalgie naar, maar ook de economie 
van het agrarische Aartselaar boeide hem. Door opzoekingswerk en interviews leerde 
hij het dorp via de landbouwbedrijvigheid van vroeger in al zijn groene facetten kennen: 
de bodemgesteldheid, de hydrografie, de toponomie, de topografie, de 
landbouwgewassen en de demografie van het landelijk leven “op den buiten”. Dit 
resulteerde in honderden bladzijden uniek archief en circa 125 heemkundige artikels 
voor het tijdschrift. Zijn grootste en bekendste artikelenreeksen zijn: 

- “Landbouwchronycke”    24 delen Jg.   3 tot Jg. 10 
- “Volkstelling 1727”    39 delen Jg. 11 tot Jg. 20 
- “Het geslacht Campomensoso”    7 delen Jg. 21 tot Jg. 22 
- “De Gemeenteraad komt bijeen”  48 delen Jg. 22 tot Jg. 35 

Van deze laatste reeks wachten er nog diverse afleveringen in reserve om te verschijnen 
in volgende tijdschriftnummers.  

2008 Jaarmarkt 
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Roger consulteerde duizenden documenten en archiefstukken en verzamelde daaruit 
meer dan 1000 Aartselaarse plaatsnamen, die hij alfabetisch rangschikte in een lijst met 
exacte bronopgaven en jaartal van voorkomen. Roger deed nog veel meer. We kunnen 
onmogelijk dit decennialang volgehouden vrijwilligerswerk hier volledig opsommen. 
Maar deze ‘bloemlezing’ over zijn daadkracht is nodig om de grootsheid van deze 
bescheiden kracht te duiden.  
 
Roger als heemvriend 
Gedurende ruim het derde van een eeuw besteedde Roger in alle bescheidenheid ruime 
aandacht aan heemkundig vrijwilligerswerk, hoofdzakelijk – maar niet alleen – in 
Aartselaar. Bijna een kwarteeuw leidde hij als voorzitter onze heemkundige kring rustig 

naar betere structurele vaardigheden. Dat 
bracht een grotere uitstraling op gang zowel 
binnen als buiten Aartselaar, wat spontaan tot 
meer belangstelling en groei van de kring 
leidde. Het tere boompje, dat HKA nog was in 
1983, werd een flinke boom met sterke stam 
en bloeiende kroon. Onder zijn 
voorzitterschap wist Roger niet enkel 
‘blijvers’ te maken in het bestuur, maar 
onopvallend spoorde hij mensen aan tot 
actievere deelname via een grote vrijheid van 

zelfstandigheid in de werking. Dit leidde tot een hecht gesmede heemband, waarin 
vriendschappelijk gestreefd wordt naar eenzelfde doel: de zorg voor en het genot van 
het materiële en immateriële erfgoed van Aartselaar. 
 
Roger en Heemkunde Gouw Antwerpen 
Roger Verslype en Walter Stabel, respectievelijk als voorzitter en secretaris van de 
Heemkundige Kring Aartselaar hebben in de laatste decennia van vorige eeuw zeer 
regelmatig de jaarlijkse vergaderingen van Heemkunde 
Gouw Antwerpen bijgewoond. Toen Gouwvoorzitter Marcel 
Van der Auwera op een bepaald moment een commissaris te 
kort had voor het jaarlijks nakijken van het kasboek en de 
rekeningen, gaf Roger Verslype zich hier voor op en vanaf 
toen heeft hij jaar na jaar de rekeningen nagekeken door 
middel van grondige steekproefkontrole samen met Jan 
Oostvogels. Namens Heemkunde Gouw Antwerpen was 
oVz. Harry Vermeir op de uitvaartdienst aanwezig.  
 
Roger erkend en vereremerkt   
In eigen heemkring werd Roger gevierd op maandag 13 
oktober 2008 tijdens de Algemene Ledenvergadering 
omwille van zijn bijzondere verdiensten: 24 jaar gedegen 
voorzitterschap en een jaar erevoorzitterschap. Want juist uit 
bescheidenheid was Roger een jaartje eerder gestopt met het 
idee aldus een viering te kunnen vermijden. Toch genoot hij 
van de viering tijdens dewelke het bestuur hem een ingelijste 
tekst schonken van Bram Vermeulen in kalligrafie gezet.  

1986 Jaarmarkt 



35

Toen in 2014 de statutaire vergadering van Heemkunde Gouw Antwerpen in Aartselaar 
plaats vond, zag ook ons Gouwbestuur de kans schoon om Roger nogmaals te laten 
vereremerken met de “Oorkonde Honoris Causa 2014”, door Heemkunde Gouw 
Antwerpen toegekend aan een heemkundige die zich in het bijzonder toelegt in het 
opsporen van het zeer eigene van het werkgebied van zijn heemkring en hierdoor een 
voorbeeldfunctie vervult.  
 
Op 8 juni laatstleden hebben we hem begeleid op zijn laatste reis. Tijdens zijn uittrede 
uit de volle parochiekerk weerklonk het lied van Bram Vermeulen, met de sprekende 
tekst die zo mooi verwoordt welke waarde en welk gewicht Roger voor immer 
meedraagt als echtgenoot, vader, grootvader, familielid, vriend en heemkundige…   
 

…opdat hij ruste in vrede 
 
 

           ik heb een steen verlegd    
 

 ik heb een steen verlegd, in een rivier op aarde  
 het water gaat er anders dan voorheen  
 de stroom van een rivier hou je niet tegen  
 het water vindt er altijd wel een weg omheen  
  
 misschien eens gevuld door sneeuw en regen  
 neemt de rivier mijn kiezel met zich mee  
 om hem glad en rond gesleten  
 te laten rusten in de luwte van de zee  
 ik leverde bewijs van mijn bestaan  
 ik weet dat ik nooit zal zijn vergeten  
 omdat door het verleggen van de steen  
 de stroom nooit meer dezelfde weg zal gaan  
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3.4. Oproep

Betreffende de mededelingen van uw activiteiten

GRAAG op tijd mailen aub : info@krisvdb.be

Uw gegevens worden iedere maand opgenomen in de Gouwtijdingen indien u me deze 
op tijd doorstuurt...
MAAR er zijn er maar weinigen die dit doen!

mededelingen ten laatste in de VOORLAATSTE week van de maand,
of TEN LAATSTE 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!


