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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 oktober 2015: 
mededelen ten laatste in de VOORLAATSTE week van september 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

x
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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 Scilla - Schilde

 
	  

Maandag	  21	  september	  2015	  om	  14.00u	  en	  20.00u	  

VOORDRACHT	  –	  DE	  STEENWEG	  (DEEL	  2)	  
Uit	  de	  archieven	  van	  Leon	  Lembrechts	  

	  

Leon	   Lembrechts,	   onze	   overleden	   ere-‐voorzitter,	   liet	   ons	   een	   prachtige	   collectie	   foto's	   en	  
prentkaarten	   na.	   Jaarlijks	   gaf	   hij	   hiermee	   een	   voordracht	   over	   het	   oude	   Schilde.	   Als	  
eerbetoon	  zetten	  we	  deze	  traditie	  verder.	  	  
	  
Dit	  jaar	  bekijken	  we	  de	  evolutie	  van	  de	  Turnhoutsebaan	  verder.	  100	  jaar	  geleden	  een	  rustige	  
kasseiweg,	  nu	  een	  drukke	  verkeersader.	  
	  
Locatie:	  Heemhuis	  Scilla	  –	  Alfons	  Van	  den	  Sandelaan	  4,	  Schilde	  
Prijs:	  Gratis	  voor	  leden	  –	  Niet-‐leden	  betalen	  €1	  
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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	  

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	  
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2.5. Den Crans - Borgerhout
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2.6. HK Kasterlee-Lichtaart-Tielt

Gouwtijdingen:	  ziehier	  de	  activiteiten	  in	  september	  2015	  van	  HK	  Kasterlee-‐Lichtaart-‐Tielen:	  
	  	  
di 1 september     Open documentatiecentrum – Gemeentehuis Tielen 
     19 tot 21 uur (info 014 55 15 77) 
do 10 september  Open documentatiecentrum – Gemeentehuis Tielen 
     14 tot 16 uur (info 014 55 15 77) 
zo 13 september  Levend Heemerf 14 tot 17 u.  Demonstratie broodbakken – muziek door     
     Passiepuur –demonstratie boekbinden  

   (info 014 85 07 68)  
di 15 september   Open documentatiecentrum – Gemeentehuis Tielen 
    19 tot 21 uur (info 014 55 15 77) 
do 17 september Bestuursvergadering 19 u. – Gemeentehuis Tielen 
    (info 014 85 07 68) 
za 19 september Busreis naar Gelrode – Namen – Lens-St.Servais 
do 24 september Open documentatiecentrum – Gemeentehuis Tielen 
    14 tot 16 uur (info 014 55 15 77) 
 
  
Heemerf De Waaiberg Waaiberg 1A 2460 Kasterlee  
Buiten de Levende Heemerfdagen kan altijd een bezoek aan ons Heemerf aangevraagd worden, en 
dit 7 dagen op 7, het ganse jaar door. 
Voor het reserveren van een bezoek met gids kan je terecht bij de Toeristische Dienst van Kasterlee: 
014 848519. 
Toegangsprijs:gegidste groepen tot 25 personen: 50 euro. 
	  	  
 
Meer info: heemkring.kasterlee.be en https://www.facebook.com/heemkring.klt 
 
 Gouwtijdingen:	  ziehier	  de	  activiteiten	  in	  september	  2015	  van	  HK	  Kasterlee-‐Lichtaart-‐Tielen:	  
	  	  
di 1 september     Open documentatiecentrum – Gemeentehuis Tielen 
     19 tot 21 uur (info 014 55 15 77) 
do 10 september  Open documentatiecentrum – Gemeentehuis Tielen 
     14 tot 16 uur (info 014 55 15 77) 
zo 13 september  Levend Heemerf 14 tot 17 u.  Demonstratie broodbakken – muziek door     
     Passiepuur –demonstratie boekbinden  

   (info 014 85 07 68)  
di 15 september   Open documentatiecentrum – Gemeentehuis Tielen 
    19 tot 21 uur (info 014 55 15 77) 
do 17 september Bestuursvergadering 19 u. – Gemeentehuis Tielen 
    (info 014 85 07 68) 
za 19 september Busreis naar Gelrode – Namen – Lens-St.Servais 
do 24 september Open documentatiecentrum – Gemeentehuis Tielen 
    14 tot 16 uur (info 014 55 15 77) 
 
  
Heemerf De Waaiberg Waaiberg 1A 2460 Kasterlee  
Buiten de Levende Heemerfdagen kan altijd een bezoek aan ons Heemerf aangevraagd worden, en 
dit 7 dagen op 7, het ganse jaar door. 
Voor het reserveren van een bezoek met gids kan je terecht bij de Toeristische Dienst van Kasterlee: 
014 848519. 
Toegangsprijs:gegidste groepen tot 25 personen: 50 euro. 
	  	  
 
Meer info: heemkring.kasterlee.be en https://www.facebook.com/heemkring.klt 
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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.	  

 
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 
 
 
 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  
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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” 14

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 : 

- 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.
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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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2.14. HK Aartselaar

 
                 Aartselaar, 7 augustus 2015. 
 
 
Beste Leden en Sympathisanten, 
 

Mooie daguitstap naar de abdij te Hemiksem 
 
Het is bijna vijftien jaar geleden 
dat we nog eens een bezoek 
gebracht hebben aan de 
heemkundige kring Heymissen. 
Ondertussen is er veel veranderd in 
de voormalige Sint-Bernardus-
abdij. De Heemkundige Kring 
Heymissen behoort bij de grootste 
heemmusea in de provincie en 
geniet het voorrecht te kunnen 
huizen in een ruim, antiek 
monument. Verder heeft een 
ijverige en uitgebreide ploeg 
medewerkers niet stilgezeten in 
deze eeuwenoude site en er aardig 
wat knappe handenarbeid verricht (…en zweet achtergelaten!). Zelfs indien je er vijftien jaar 
geleden bij was, zal je toch opnieuw verrast staan. Maar genoeg reclame gemaakt, want het 
aantal plaatsen is helaas beperkt tot maximum 30 inschrijvingen.  
 

*** 
Maak kennis met het goedgevuld, deels leutig, leerrijk en lekker dagprogramma. 
 
We starten aan de abdij (ingang heemmuseum) om 09.30 uur op maandag 14 september 

 
ONTBIJT MET VLOOIEN 

 
We worden eerst verwend met een uitgebreid all-in 
ontbijt. Warme gerechten: spek en eieren. Dranken: 
koffie of thee. Verder o.m. brood, pistolets, toespijs, 
yoghurt, fruit…  
En… wees gerust: pas na het ontbijt laten we het 
vlooiencircus op u los. Dan pas worden we door Marc, 
een verdwaalde pater, vergast op een voorstelling met 
zijn getemde vlooien. De kleine diertjes brengen een 
ongezien spektakel. Dit alles tussen 09.30 en 11.30 
uur.  



20

Na de middag volgt een gegidst bezoek aan het: 
 

ROELANTSMUSEUM EN HEEMMUSEUM HEYMISSEN 
 
In de namiddag krijgt u de gelegenheid 
om met een gids tussen pakweg 12 en 15 
uur de twee musea te bezoeken, die 
binnen de abdijmuren gevestigd zijn.  
 
In eerste instantie is er het aantrekkelijke 
Roelantsmuseum, dat een schitterende 
collectie keramiekpanelen, ontwerpen, 
documenten, gietvormen e.a. toont van 
de voormalige Manufactures Cerami-
ques d’Hemixem Gilliot & Cie. De 
naam van dit gemeentelijk museum 
verwijst naar de belangrijkste ontwerper 
van deze in onze regio zeer bekende 
fabriek. De Aartselaarse burgemeester, 
Leon Gilliot (†1917), was een zoon van 
de stichter, die op het kasteel de 
Buerstede woonde.  
 
Bij wijze van break serveren onze 
heemvrienden uit Hemiksem (tussen de 
twee bezoeken in; zo omstreeks 13.30 
uur) nog een kop koffie met een 
zoetigheidje.  

 
Het heemmuseum Heymissen is een 
van de grootste in zijn genre in onze 
provincie. Het omvat dan ook een 
zeer uitgebreide collectie. Een grote 
groep enthousiaste vrijwilligers 
bouwt al jarenlang week na week 
twee namiddagen verder aan de 
uitbouw. Omstreeks 15.30 uur 
schatten we de afloop in.  
 
Deelnamekosten: 20 euro per 
persoon te storten op rekening 
HKA: BE18 2930 5123 6465 
uiterlijk op 1 september 2015. 
Inschrijvingen volgens orde van 
binnenlopende stortingen.  
Vervoer naar Hemiksem en terug dient te geschieden met eigen middelen.  
Problemen met vervoer? Verwittig ons, we trachten eventueel te combineren.  
 

Het bestuur van de Heemkundige Kring 
rene.beyst@scarlet.be  03 887 71 06 
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2.15. HK De Drie Rozen - ‘s Gravenwezel

- Open deurzondag: 06/09 
  met open museum en cafétaria  
  Heemhuisjes Kerkstraat 41-45  • s’-Gravenwezel. 
  10 tot 18 uur. Vanaf 14 u. pannekoeken.
                                inlichtingen: Anita Couwels 03 658 64 36.

- Donderdagwandelingen: 03,10,17 en 24/09 ergens in de provincie ( 6 km )
                                vertrek 13u45 ; Heemhuisjes  Kerkstraat 41-45 • s’-Gravenwezel.
                                inlichtingen: Maurice Van Nuffel  03 658 87 50.

- Stadswandeling 19/09 
  o.l.v. stadsgids-heemlid. 
  Vertrek 14 uur Justitepaleis Bolivarplaats.
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2.16. HK Essen

	  

Heemkundige	  Kring	  Essen	  start	  in	  september	  
met	  een	  werkgroep	  archeologie	  onder	  leiding	  
van	  bestuurslid	  Thomas	  Dekkers.	  

Het	  startschot	  voor	  die	  werkgroep	  wordt	  
gegeven	  op	  15	  september	  in	  GC	  de	  Oude	  
pastorij.	  	  

Thomas	  geeft	  er	  een	  lezing	  over	  archeologie,	  
met	  de	  	  focus	  op	  Essen.	  

Iedereen	  is	  meer	  dan	  welkom	  op	  de	  gratis	  
lezing:	  

GC	  Oude	  Pastorij	  	  

Essendonk	  3	  

B-‐2910	  Essen	  

	  	  

	  

	  	  	  

	  	  	  	  	  	    

Uitnodiging	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
Koninklijke	  Heemkundige	  Kring	  Essen	  
Moerkantsebaan	  48	  
2910	  Essen	  
tel.	  03	  667	  73	  90	  
mail:	  heemhuis@skynet.be	  
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mail:	  heemhuis@skynet.be	  
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DE  MUNTEN  VAN  DE  BOURGONDISCHE,  SPAANSE 
EN  OOSTENRIJKSE  NEDERLANDEN,  EN  VAN 

DE  FRANSE  EN  HOLLANDSE  PERIODE 
(1434-1830) 

door Hugo VANHOUDT 
 

Dit boek geeft een geactualiseerd en uitgebreid overzicht van de centrale muntslag in de Lage 
Landen van 1434 tot 1830. Het beginjaar is gebaseerd op de Ordonnantie van 23 januari 1434 
waarmee hertog Filips de Goede de muntslag in zijn gebieden uniformiseerde – het eindjaar 
valt samen met het stopzetten van de gemeenschappelijke muntslag onder Willem I, koning 
der Nederlanden, na het uitroepen van de Belgische onafhankelijkheid in 1830. 

 

 

 

 

Dit boek behandelt alle officiële 
uitgiften van de regerende 
vorsten, de munten van de 
opstandelingen in deze periode, 
en andere uitgiften zoals meer-
voudige gewichten (piedforts), 
presentatiemunten, etc. 

 

664 bladzijden met ca. 2000 
foto’s in kleur – ingebonden –
bijlage met geschatte prijzen 

Nederlands – Français – English 

ISBN 978-90-802-8784-3 

prijs: 70 euro (excl. port) 

Te bestellen bij de auteur: 
vanhoudt.hugo@gmail.com 

 






()





() 
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2.17. HK De Kaeck - Wommelgem

UITNODIGING!!
 
Zaterdag 5 september te 17u : 

 Opening van de tentoonstelling “50 jaar Heemkundige Kring DE KAECK” 
 Documentatiecentrum, Fort II straat 1 
 U BENT VAN HARTE WELKOM ! 
 
 
Zondag 6 september vanaf 11 uur : 

 HEEMFEESTEN 
 Documentatiecentrum Fort II straat 1 

 Beleef samen met ons een gezellige namiddag en geniet van de volksspelen   
          waar je zelf kunt aan deelnemen -  Inschrijven vanaf 12u ( tot 13u30) en 
 de prachtige sfeermuziek verzorgd door “Hugo met z’n toveraccordeon” 
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2.18. HK Dr. Croquet - Walem

Op 12 en 13 september 2015 opent de heemkundige kring Dr. Croquet 
opnieuw de deuren van het fort van Walem telkens van 10:00 tot 18:00. 

Vorige jaar kregen we vaak de vraag om het fort meer open te stellen, 
daarom nodigen we u van harte uit om het fort op één van deze dagen te bezoeken.

Een nieuwigheid tegenover vorig jaar is dat het mogelijk zal zijn om een geleide gidsbeurt 
te volgen doorheen het fort met toelichting van opgeleide gidsen. 
De “Kruisweg van angst en dood” en de evocatie terechtstelling met duiding van de 
dossiers (vorig jaar opgesteld in de kerk van Walem) zullen nu te bezichtigen zijn op het 
fort. 
Uiteraard zijn het memoriaal, de tentoonstelling en de filmvoorstelling opnieuw te 
bezoeken. 

Meer info: www.fortwalem.eu

Vanwege het bestuur van de heemkundige kring Dr. Croquet Walem
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3. Mededelingen

3.1. Wijziging mail adres

Beste heemvrienden,

Karel Govaerts liet ons weten dat zijn e-postadres gewijzigd is. 
Gelieve aan te passen door waar nodig in uw bestanden. Met dank!

Karel Govaerts
vz  Heemkundekring Marcblas  vzw

p.a. Hoevestraat 31, 2330 Merksplas

GSM +32 476 633 653

Nieuw e-mailadres: govaertskarel@gmail.com 

www.marcblas.be 
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3.2. Vormingsaanbod
 

 
 

Heemkunde Vlaanderen | Visietekst | 1 

 
 
 
 
 

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 

Het vormingsaanbod voor het najaar werd gelanceerd. 
Hieronder vind je een lijst met de cursussen in Antwerpen. 

Misschien interessant voor jullie?

 

-   21 september (Mechelen): 
 Kinderen toegelaten. 
 Hoe organiseer ik een gezinsvriendelijke erfgoedactiviteit? 
 <http://www.heemkunde-vlaanderen.be/kinderen-toegelaten-hoe-organiseer-ik-
 een-gezinsvriendelijke-erfgoedactiviteit/> 

-  13 oktober (Turnhout): 
 Hoe artikels invoeren in heemkundeartikels.be? 
 <http://www.heemkunde-vlaanderen.be/vorming-hoe-artikels-invoeren-in-
 heemkundeartikels-be/> 

-  1, 8 en 15 december en 12 januari (Turnhout): 
 Gemeentearchief als bron voor lokale bedrijfsgeschiedenis 
 <http://www.heemkunde-vlaanderen.be/het-gemeentearchief-als-bron-voor-
 lokale-bedrijfsgeschiedenis/> 

 

Vriendelijke groeten en bedankt,

Rob Bartholomees | Consulent
 
Zoutwerf 5 | 2800 Mechelen
015 20 51 74 | gsm 0495 129 290
www.heemkunde-vlaanderen.be
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3.3. Heemdag 2015

 

 
 

Heemkunde Vlaanderen | Visietekst | 1 

 
 
 
 
 

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 

Uitnodiging Heemdag 2015
Lessen uit het verleden. Onderwijs van de middeleeuwen tot vandaag
 
Leuven - 3 oktober 2015

De jaarlijkse heemkundige studie- en ontmoetingsdag vindt dit jaar plaats in de 
onderwijsstad Leuven op zaterdag 3 oktober.
 
Velen kregen hier een opleiding en opvoeding die hen voorbereidde op hun latere leven. 
Voor sommigen voelt de stad aan als een tweede thuis. Voor anderen zal ze ongetwijfeld 
een aangename ontdekking zijn. Het thema van de studiedag is onderwijs. We focussen 
daarbij niet alleen op de wereld van de universiteit. Tijdens de voormiddag krijgen het 
lager en middelbaar onderwijs in Vlaanderen en België uitgebreid aandacht via twee lezin-
gen. 
 
In de namiddag kan je een keuze maken tussen verschillende erfgoedwandelingen met 
centraal de wereld van de universiteit. 
In het spoor van de professor of de kotmadam maak je kennis met de serieuze en minder 
serieuze kanten van het studentenleven. 
Je laat je gidsen langs de mooie historische colleges van de universiteit of leert meer over 
de evolutie van het universitaire ziekenhuis via de collecties van Histaruz. 
Tot slot kan je ook ontdekken hoe de universiteit een collectie rond dieren maakte om 
deze te onderzoeken en hoe de farmaceutische wetenschappen in de jaren 1930 een eigen 
stek verkregen.



Programma
9u15 Onthaal met koffie/thee

10u00 Welkomstwoord door Fons Dierickx, voorzitter Heemkunde Vlaanderen en 
 Denise Vandevoort, schepen van Cultuur stad Leuven

10u15 Lezing De dorpsschool van toen: zoeken naar sporen van lager onderwijs in de   
 vroegmoderne tijd door Eddy Put, Rijksarchivaris Leuven

10u50 Muzikaal intermezzo

11u05 Lezing Naar eenheid in verscheidenheid... Een inleiding tot de geschiedenis van 
 het middelbaar onderwijs in België door Sarah Van Ruyskensvelde, post-doctoral 
 fellow Katholieke Universiteit Leuven

12u15 Middagmaal in Alma 2

14u30 Start namiddagprogramma, keuze uit geleide bezoeken:
 - In het spoor van de professor
 - In het spoor van de kotmadam
 - De colleges van de universiteit
 - Histaruz
 - Museum voor Dierkunde/Agora

16u30 Slotzitting met uitreiking van het 
 Jozef Weyns-eremerk , gevolgd door receptie
 
Meer informatie over het namiddagprogramma, 
alle praktische informatie en een 
inschrijvingsformulier vind je op 
www.heemkunde-vlaanderen.be
 
De deelnameprijs voor deze dag bedraagt 40 euro 
per persoon (incl. lunch). 
Wie enkel deelneemt aan het voor- of 
namiddagprogramma betaalt 15 euro (excl. lunch). 

 
Heemdag 2015 is een organisatie van 
Heemkunde Vlaanderen in samenwerking met:

Heemkunde Vlaanderen vzw
Zoutwerf 5, 2800 Mechelen • Tel.: 015/20.51.74
info@heemkunde-vlaanderen.be
consulenten@heemkunde-vlaanderen.be
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3.3. Speciale vraag

Misschien een eigenaardige vraag maar ik ben op zoek naar nazaten van de 
familie W. Barneveld die vlak na de tweede wereldoorlog woonde in Du Chastellei 39 te 
Merksem.
W. Barneveld was een gerenomeerd verzamelaar van lucifersdoosjes vak na de Tweede 
Wereldoorlog en het is in die context dat wij als filumenistenclub ‘Limburgse Stekskesmannen’ 
op zoek zijn naar zijn kinderen of kleinkinderen. 

Wellicht is de collectie nog in hun handen maar zeker is het niet daar wij geen enkel spoor 
hebben.

Zou u ons hierbij kunnen helpen of een naam kunnen doorgeven die ons met deze vraag kan 
helpen?

Persoonlijk heb ik als co_auteur reeds 3 boeken gepubliceerd over de Belgische 
lucifersnijverheid.

Wij danken u van harte indien u ons op enige manier zou kunnen verder helpen.
MVG
Danny Robben
Danny.Robben@cvolimlo.be
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3.4. HK Wommelgem in de krant

In bijlage artikel in GVA over HK Wommelgem.

Dit zou een krantenartikel moeten zijn over een zonderling bericht uit de Eerste
Wereldoorlog.

(enkel de foto hebben we goed ontvangen)
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3.5. Oproep

Betreffende de mededelingen van uw activiteiten

GRAAG op tijd mailen aub : info@krisvdb.be 
of  ludo helsen <lenhthuis@hotmail.com>

Uw gegevens worden iedere maand opgenomen in de Gouwtijdingen indien u 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!


