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1.1 “Verzekering Burgelijke Aansprakelijkheid vrijwilligerswerk”

Art. 1 : Omschrijving
Deze waarborg wordt verleend in overeenstemming met de wet van 3 juli 2005
betreffende de rechten van vrijwilligers, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van
29 augustus 2005.

De algemene voorwaarden van het hoofdcontract Burgerlijke Aansprakelijkheid zijn van
toepassing op de hierna omschreven waarborgen in de mate dat de hiernavolgende
bepalingen er niet van afwijken.

 I. BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

Art. 2 : Het verzekerde risico
Wij verzekeren u binnen de grenzen vastgesteld in de algemene en bijzondere
voorwaarden voor de burgerlijke aansprakelijkheid van de organisatie en de burgerlijke 
aansprakelijkheid van de vrijwilliger tijdens de uitvoering van de activiteiten als
vrijwilliger voor die organisatie en op weg naar en van de activiteiten, met uitzondering
van de contractuele aansprakelijkheid.

Uw burgerlijke aansprakelijkheid is eveneens gedekt voor schade toegebracht aan derden
door de gebouwen, installaties en goederen die u voor de verzekerde activiteiten
gebruikt.

Art. 3 : De verzekerde aansprakelijkheid
Wij verzekeren uw extracontractuele burgerrechtelijke aansprakelijkheid krachtens de
Belgische of buitenlandse rechtsbepalingen die van kracht zijn op het ogenblik van het
ongeval.

Art. 4 : Definities
“U, verzekerden”
- de vrijwilligersorganisatie handelend in het kader van de onderneming van de
verzekeringsnemer vermeld in de bijzondere voorwaarden;
- de bestuurders en werknemers van bovenvermelde organisatie;
- de vrijwilligers voorzover zij de burgerrechtelijke aansprakelijkheid oplopen tijdens de
uitvoering van de activiteiten of op de weg naar en van de activiteiten; als de vrijwilligers
minderjarig zijn, is ook de aansprakelijkheid van hun ouders of voogden op basis van
artikel 1384 van het Burgerlijk Wetboek verzekerd.
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1. Vriendelijke geheugensteuntjes

Lidmaatschap 2016.
Voor de onveranderde € 30 biedt Heemkunde Gouw Antwerpen aan :

1.1. Verzekering B.A.
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“Derden”
Worden als derden beschouwd :
- elke andere natuurlijke of rechtspersoon dan de verzekerden;
- de vrijwilligers blijven echter steeds derden voor al hun schade;
- de bestuurders en de werknemers van de organisatie worden als derden beschouwd
alleen voor hun lichamelijke schade veroorzaakt door de vrijwilligers;
en dit onverminderd de bepalingen die van toepassing zijn in het land waar het 
vrijwilligerswerk uitgevoerd wordt.

Art. 5 : De verzekerde bedragen
Wij verlenen onze waarborg per schadegeval tot het beloop van de hierna volgende
vermelde bedragen, tenzij anders bepaald in de bijzondere voorwaarden :
  o Lichamelijke schade : 12.394.676,24 €

   Dit bedrag is gekoppeld aan het indexcijfer der consumptieprijzen
   waarbij het basisindexcijfer dat is van december 1983, namelijk
   119,64 (basis 1981=100)

  o Materiële schade : 619.733,81 € gekoppeld aan het indexcijfer
   der consumptieprijzen - waarbij het basisindexcijfer dat is van 
   december 1983, namelijk 119,64 (basis 1981=100) -, zonder dat
   deze beperking lager mag zijn dan 1.500.000 € (niet geïndexeerd).

Het bij een schadegeval toepasselijk indexcijfer, in geval van indexatie, is dat van de
maand die voorafgaat aan de maand waarin het schadegeval zich voordeed.

Die bedragen zijn van toepassing per verzekeringsjaar en niet per schadegeval voor de
schade voortvloeiend uit de beschadeging en de vernietiging van informatiedragers
van elektronische apparatuur met inbegrip van de opgeslagen informatie en de
onstoffelijke schade die hieruit voortvloeit, idien deze beschadiging of vernietiging
rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt wordt of het gevolg is van het elektronisch 
verkeer van gegevens van datatransmissiesystemen zoals internet, intranet, extranet
of andere gelijkaardige systelen, de verspreiding van een virus of de inbraak in deze
systemen.

Art. 6 : Vrijstelling
Een vrijstelling van 173,53 € per schadegeval blijft ten laste van de verzekeringsnemer,
tenzij anders bepaald in de bijzondere voorwaarden.

Art. 7 : Schade aan roerende goederen
De waarborg wordt uitgebreid tot de extracontractuele en contractuele aansprakelijkheid
voor de schade veroorzaakt door de vrijwilliger aan roerende goederen dia aan de 
verzekeringsnemer worden toevertrouwd, of door haar werden gehuurd, in het kader van
het vrijwilligerswerk.
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Blijven van de waarborg uitgesloten :
 o  schade veroorzaakt aan audiovisuele en lichtapparatuur en haar toebehoren;
 o schade veroorzaakt aan voertuigen van om het even welke aard;
 o schade aan goederen die u in bewaring houdt, onder andere de bij de
  vestiaire in bewaring gegeven voorwerpen (vb. kleding, bagage, juwelen), ...;
 o wanneer de goederen toebehoren aan de vrijwilligersorganisatie of een
  vrijwilliger.

Blijven van de waarborg uitgesloten tenzij anders vermeld in de bijzondere voorwaarden:
 o goederen die het voorwerp van het werk of van de dienstverlening
  uitmaken;
 o voor de aansprakelijkheid in geval van diefstal of verlies.

De waarborg is beperkt tot 12.500 €, tenzij anders bepaals in de bijzondere voorwaarden.
Per schadegeval is er een vrijstelling van 173,53 € ten laste van de verzekeringsnemer.

 II. GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALING

Art. 8 : Rechten van de benadeelden en het recht van verhaal van de maatschappij
De excepties, de nietigheid en het verval van recht, voortvloeiend uit de wet of de 
overeenkomst kunnen niet door ons aan de slachtoffers worden tegengeworpen maar
wij behouden ons een recht van verhaal voor, voorzover wij volgend de wet op de
verzekeringsovereenkomst de prestaties hadden kunnen weigeren of verminderen.
Het verhaal heeft betrekking op de vergoedingen in hoofdsom, alsook op de
gerechtskosten en intresten die wij dienen te betalen.

Art. 9 : Uitsluitingen
Onverminderd de bepalingen van de wet van 25 juni 1992 betreffende de
landverzekeringsovereenkomst, zijn alleen de volgende gevallen van de dekking
uitgesloten :
 1. de schade veroorzaakt aan de organisatie;
 2. de schade die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van een
  wijziging van de atoomkern, van de radioactiviteit of van de
  voortbrenging van ioniserende stralingen;
 3. schade veroorzaakt door personen- of goederenliften;
 4. de stoffelijke schade veroorzaakt door vuurn door een brand, door een
  ontploffing of door rook ingevolge vuur of een brand die ontstaat of
  meegedeeld wordt door het gebouw waarvan de verzekerde eigenaar
  of huurder is, met uitzondering evenwel van schade veroozaakt in hotels of
  gelijkaardige logementhuizen door de verzekerden betrokken tijdens
  of toevallig verblijf;
 5. schade veroorzaakt door gebouwen ter gelegenheid van de opbouw,
  wederopbouw of de aanpassingswerken eraan;
 6. stoffelijke schade veroorzaakt door grondverschuivingen;
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 7. schade veroorzaakt door het gebruik van zeilboten van meer dan 200kg of
  motorboten die aan de verzekerde toebehoren of door hem gehuurd worden;
 8. schade veroorzaakt door het gebruik van luchtvaartuigen die aan de
  verzekerde toebehoren of door hem in huur genomen worden;
 9. schade veroorzaakt door het beoefenen van de jacht alsmede de
  wildschade;
 10. alle schade welke rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit asbest en/of
  zijn schadelijke eigenschappen, alsmede uit elk ander materiaal dat
  asbest bevat onder om het even welke vorm;
 11. de schade voortvloeiend uit het verlies, de verdwijning of de diefstal van
  informatiedragers van elektronische apparatuur, met inbegrip van de 
  opgeslagen informatie en de onstoffelijke schade die hieruit voortvloeien;
 12. de schade veroorzaakt aan derden door de verontreiniging van de bodem,
  het water of de atmosfeer. Deze uitsluiting is niet van toepassing indien deze
  schade het rechtstreeks gevolg is van een ongeval;
 13. de gerechterlijke minnelijke, administratieve of economische boeten,
  dwangsommen en de schadevergoedingen als strafmaatregel of
  afschrikkingsmiddel in sommige buitenlandse rechtstelsels, evenals de
  gerechtskosten inzake strafvervolgingen;
 14. de schade als gevolg van de aansprakelijkheid van de bestuurders van
  rechtspersonen betreffende fouten begaan in hun hoedanigheid van
  bestuurder;
 15. de schade voorvloeiend uit de persoonlijke burgerrechtelijke
  aansprakelijkheid buiten overeenkomst van de verzekerde die de jaren
  van onderscheid heeft bereikt en die opzettelijk een schadegeval of
  een schadegeval voortvloeiend uit gevallen van grove schulde die op
  uitdrukkelijke en beperkende wijze in de algemene voorwaarden van de
  overeenkomst zijn bepaald veroorzaakt heeft.

De Gouw verzekert, ook in 2016 elke aangesloten kring. Rechtsbijstand inbegrepen.



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 2016 = 30,00 Euro

Beste lezer,
Met het jaareinde in zicht graag uw medewerking om het jaarlijks lidgeld voor de 
vereniging te innen. Gelieve daarom dit document zo snel mogelijk te bezorgen aan de 
persoon die in uw vereniging belast is met de financiële zaken of aan een ander 
bestuurslid die op een efficiënte wijze hierin kan tussenkomen. 
Hartelijk dank!
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1.4. Gouwtijdschrift
Vier nummers van het Gouwtijdschrift. 200blz. heemkundige bijdragen.

1.2. 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.

1.5. Lidgeld

1.3. Mededeling kringactiviteiten

Deze kunnen in de Gouwtijdingen worden aangekondigd als de gegevens worden 

meegedeeld aan : info@krisvdb.be  of  ludo helsen <lenhthuis@hotmail.com>

ten laatste in de laatste week van de maand voor de activiteit plaatsvindt.

b.v. activiteiten in maart 2016: 

 mededelen ten laatste in de laatste week van februari 2016. (of rond de 20ste)

Deze mededelingen maken het de redactie van Gouwtijdingen, allemaal vrijwilligers, 

mogelijk het tijdbenemende werk van de zowat 100 kring webstekken te moeten 

raadplegen om dan gegevens te gaan plukken.

Bij voorbaat dank voor de vrijwillige medewerking.

Met speciale dank aan de kringen die dit reeds doen!



2. Mededeling van de Gouw
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Heemkunde Gouw Antwerpen vzw 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Zaterdag 19 maart 2016 
GOUWDAG 2016 te RIJMENAM 

Heemkring ‘t Hoefyser vzw 
 
 

KELTEN IN DE LAGE LANDEN 
Als het om de Kelten gaat, leveren waarheid en fictie een hardnekkige strijd. 

Herman Clerinx maakt daar komaf mee… 
 
 

Zaal: Sint-Maartensberg, Sint-Maartensberg, 2820 Rijmenam 
(bij problemen bel Ward De Preter: 0475/969126) 

 

2.1. Gouwdag
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Deelname in de kosten: 25 euro (ganse dag), 5 euro (voormiddag)  
Inschrijven voor 1 maart bij Ward De Preter, Donkerstraat 23, 2820 Rijmenam  

tel.: 015/516135      warddepreter@hotmail.com   
Vermeld je kring en de namen van alle deelnemers (badges).  

Je inschrijving is definitief na betaling op rekeningnummer:  
BE16 7343 4120 4074 van Heemkunde Gouw Antwerpen vzw 

 

 
 
 
 
 

9u  Onthaal deelnemers Algemene statutaire vergadering en  
 Gouwdag. 

9u30    Aanvang Algemene statutaire vergadering voor de leden van de Gouw     
   Antwerpen in de Sint-Martinuskerk. 
10u30  Lezing “1000 jaar Kelten” door Herman Clerinx en intermezzo orgel door        

 Cyriel Hendrickx. 
12u30  Middagmaal in Sint-Maartensberg (lentesoep, kalkoenfilet met groenten,  

 dessert en koffie). 
14u   Namiddagprogramma met bezoek aan de Sint-Martinuskerk, musea 

 ’t Brughuizeke en ’t Smiske, wandeling door het dorp. 
16u30  Slotzitting, uitreiking eremerken en receptie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We rekenen op een grote opkomst voor dit aanlokkelijk programma.

Laatbeslissers kunnen mogelijk nog inschrijven mits vooraf te telefoneren met Ward De Preter 
(best ’s avonds) tot maximum 10 maart a.s.
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De kentekens zullen uitgereikt worden op de Gouwdag in maart te 
Rijmenam. 

2.2. Hernieuwing kentekens

Nota :
 
Met speciale dank aan de kringen die dit steeds doen !

In het kader van de budgetbeperkingen hebben wij besloten NIET op te houden met het 
maandelijks  verspreiden van onze Gouwtijdingen . 

Maar wij vragen u  dringend uw activiteiten OP TIJD door te sturen, om het werk van 
het bestuur van de Gouw Antwerpen te verlichten.

2.3. Belangrijk
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2.4. UITDRUKKELIJKE 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... in pdf, jpeg of in word in een goede resolutie.

Mededelingen en/of activiteiten TEN LAATSTE rond de 20ste van de 
maand.
Indien uw gegevens later toekomen, is het mogelijk dat deze niet meer worden 
opgenomen in de Gouwtijdingen.

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.

Graag duidelijk de naam van uw vereniging vermelden aub, soms is het wat zoekwerk!

Bij voorbaat dank voor de vrijwillige medewerking.

Met speciale dank aan de kringen die dit reeds doen!
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3.1. HK Kasterlee-Lichtaart-Tielen vzw

3.2. Koninklijke Heemkring Essen vzw

3.3.  HK Molenijzer - Putte

3.4. HK Vaertlinck vzw - Willebroek

3.5. Kring voor Heemkunde Berchem vzw - Berchem

3.6. HK Kontich

3.7.  HK Gitschotelbuurschap - Borgerhout

3.8. HK ‘De Kaeck’ - Wommelgem

3.9. HK Scella - Schelle

3.10 HK Rumesta - Rumst

3.11. HK Antwerpse Polder - Lillo

3.12. HK Edegem

3.13. HK Aartselaar

3.14. HK ‘Norbert de Vrijter’ Lille vzw - Lille

3. Heemkunde Gouw Antwerpen lééft
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3. Heemkunde Gouw Antwerpen lééft

3.1.  HK Kasterlee-Lichtaart-Tielen vzw

De	activiteiten	in	maart	2016	van	HK	Kasterlee-Lichtaart-Tielen	
	
di 1 maart (T)Open documentatiecentrum – Gemeentehuis Tielen 
      19 tot 21 uur (info 014 55 15 77) 
do 10 maart (T)Open documentatiecentrum – Gemeentehuis Tielen 
      14 tot 16 uur (info 014 55 15 77) 
zo 13 maart (K)Levend Heemerf  14 tot 17 u.  Demonstratie 
      broodbakken – muziek door Vreugd in Deugd –     
                             demonstratie manden vlechten (info 014 85 07 68) 
 
Zondag 13 maart kan je tussen 14 en 17 uur weer terecht op ons Levend Heemerf in Kasterlee.  
De fanfare van Lichtaart, Vreugd in Deugd, is al jaren lang vaste gast in maart. Dirigent Koen Van 
Hove en zijn muzikanten weten ambiance in de schuur te brengen. Dit jaar met een programma 
waarin we de lentekriebels al voelen. Iets om vreugd en deugd aan te beleven. 
In en voor ons karkot leer je alles van de kunst van het mandenvlechten.  
Onze bakkerswerkgroep houdt een demonstratie broodbakken en het ter plaatse gebakken brood kan 
je proeven en kopen. 
Redenen genoeg om af te zakken naar de Waaiberg. Ook al om in goed gezelschap een koffietje of 
iets anders te nuttigen.  
Zoals je weet, bij ons op de Waaiberg 1A in Kasterlee kan je elke tweede zondag alles gratis 
bezoeken. 
 
di 15 maart (T)Open documentatiecentrum – Gemeentehuis Tielen 
      19 tot 21 uur (info 014 55 15 77) 
do 24 maart (T)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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3.2.  Koninklijke Heemkring Essen vzw

VOORSTELLING DE SPYCKER

Paasmaandag 28 maart om 10:30 uur
Raadzaal Gemeentehuis: Heuvelplein 23 Essen

Op paasmaandag 28 maart om 10:30 uur zal de stilaan traditionele voorstelling van De 
Spycker opnieuw doorgaan in de raadszaal van het gemeentehuis. 
Deze 73e editie van het jaarboek van de Koninklijke Heemkundige Kring van Essen gaat 
met een heel aantal artikelen terug naar het verre verleden van Essen. 
We pakken uit met het feit dat de Oude Pastorij mogelijk al rond 1100 of nog voor Essen 
aan de abdij van Tongerlo werd geschonken, al bestond als een klein kasteeltje met een 
slotgracht. Meer nog in dat kasteel zouden de bezitters van het grondgebied zelf hebben 
gewoond. 
Uit notarisarchieven in de 17de eeuw blijkt dan weer dat burgers in onze contreien het niet 
te nauw namen met de zeer hoge belastingen op het bier dat ze brouwden en daarvoor 
aangeklaagd werden. Maar deze Spycker verrast ook met artikelen over de eerste garage in 
Essen van vader Jan Dekkers, met de 50-jarige geschiedenis van Esbac, het 40-jarig bestaan 
van Oxfam Wereldwinkel, de korte geschiedenis van het zwembad, de geschiedenis van 
het Vliegend Wiel. 
We brengen hulde aan één van de meest sociaal gedreven mensen die Essen ooit gekend 
heeft, Frans Noldus. 
Opnieuw zullen enkele oorlogsverhalen niet ontbreken en wie zich afvraagt waar de 
uitdrukking ‘Stinkend Rijk’ vandaan komt, vindt ook een antwoord in deze Spycker. 

Kortom voor elk wat wils.

De voorstelling op paasmaandag is vrij toegankelijk voor iedereen. 

Voorzitter Joris Mathysen, hoofdredacteur Guy Van den Broek en architect Jos Van Loon 
zullen het woord nemen. 

De hele plechtigheid wordt opgeluisterd door vier leerlingen van de muziekschool: Katrijn 
Peeters , Thirsa Schuermans en Lora Van Loenhout spelen dwarsfluit en Julie Adriaensen 
hanteert de harp. 
De nieuwe Spycker is ter plaatse te koop en leden van de Kring kunnen het jaarboek dan 
meenemen.
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3.3.  HK Molenijzer - Putte

 

 

 

 

Centrum voor Familiekunde Putte/Mechelen 
Uitnodiging openingsweekend nieuw lokaal 

 

Vrijdag 18 maart 2016, 20u00 

Welkom door Alfons Vekemans, voorzitter Heemkring Het Molenijzer. 
Lezing door Marcel Kocken. 
Dankwoord door Leo Vervloet, voorzitter Familiekunde Vlaanderen, regio 
Mechelen. 

Aansluitend rondleiding in het nieuwe centrum en een kleine receptie 
aangeboden door beide verenigingen. 

Inschrijven voor deze openingsavond via alfons.vekemans@scarlet.be of 
leo.vervloet@telenet.be en dit voor 12 maart 2016. 

Zaterdag 19 maart 2016, 14u00-17u00 

Eerste openingsdag voor opzoekingen. Vrij bezoek. 

 

Centrum voor Familiekunde Putte/Mechelen 
Heuvel 41b 
2580 Putte 

 

Vanaf april 2016 is het Centrum voor Familiekunde Putte/Mechelen open op 
- 2de en 4de vrijdag van de maand: 19u30-22u30 
- 3de zaterdag van de maand: 14u00-17u00 

 

 

 

 

 

Centrum voor Familiekunde Putte/Mechelen 
Uitnodiging openingsweekend nieuw lokaal 

 

Vrijdag 18 maart 2016, 20u00 

Welkom door Alfons Vekemans, voorzitter Heemkring Het Molenijzer. 
Lezing door Marcel Kocken. 
Dankwoord door Leo Vervloet, voorzitter Familiekunde Vlaanderen, regio 
Mechelen. 

Aansluitend rondleiding in het nieuwe centrum en een kleine receptie 
aangeboden door beide verenigingen. 

Inschrijven voor deze openingsavond via alfons.vekemans@scarlet.be of 
leo.vervloet@telenet.be en dit voor 12 maart 2016. 

Zaterdag 19 maart 2016, 14u00-17u00 

Eerste openingsdag voor opzoekingen. Vrij bezoek. 

 

Centrum voor Familiekunde Putte/Mechelen 
Heuvel 41b 
2580 Putte 

 

Vanaf april 2016 is het Centrum voor Familiekunde Putte/Mechelen open op 
- 2de en 4de vrijdag van de maand: 19u30-22u30 
- 3de zaterdag van de maand: 14u00-17u00 
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Feestjaar	voor	Putse	heemkring	
	

In	2016	mag	Heemkring	Het	Molenijzer	50	kaarsjes	uitblazen.	Bovendien	wordt	het	Lingerie-	&	
Ondergoedmuseum,	dat	in	de	schoot	van	de	heemkring	werd	opgericht,	10	jaar.	Reden	genoeg	om	
een	heel	jaar	lang	heel	wat	festiviteiten	te	organiseren.	

Samen	met	de	Erfgoedcel	Kempens	Karakter	en	de	gemeente	Putte	wordt	er	momenteel	naarstig	
gewerkt	om	de	eerstvolgende	activiteiten	voor	te	bereiden.	Zo	worden	weldra	de	vruchten	geplukt	
van	de	bouwactiviteiten	die	bijna	een	jaar	bezig	zijn	op	de	Ixenheuvel.	De	opening	van	het	centrum	
voor	Familiekunde	Putte/Mechelen	is	de	eerste	grote	activiteit	die	dit	feestjaar	plaatsvindt,	met	
name	op	18	maart.	Daarna	start	de	zoektocht	naar	de	meest	markante	Puttenaar	en	naar	de	50	
meest	typerende	foto’s	voor	Putte.	Het	volledige	zomerseizoen	in	het	heemmuseum	zal	opgehangen	
worden	aan	dit	feestjaar	let	o.a.	een	heuse	Putse	Wall	of	fame.	Het	getal	50	zal	daarnaast	ook	
duidelijk	zichtbaar	zijn	op	de	stand	op	de	Putse	feesten	en	bij	heel	wat	handelaars	die	meedoen	aan	
de	zoektocht	van	de	heemkring.	

Voor	het	Lingerie-	&	Ondergoedmuseum	breekt	een	nieuwe	periode	aan,	met	bovendien	een	nieuwe	
naam.	Voortaan	zal	dit	erfgoedcentrum	voor	Lingerie-	&	Ondergoed	door	het	leven	gaan	als	“Het	
Deposeum	voor	Lingerie-	en	Ondergoed”.	Meteen	een	verwijzing	naar	hun	DEPOt	en	muSEUM	
functie.	Voor	hun	ligt	het	hoogtepunt	op	zondag	7	augustus,	wanneer	ze	bijna	dag	op	dag	10	jaar	
bestaan.	Die	dag	zorgen	ze	voor	heel	wat	verrassingen	voor	de	bezoekers	aan	het	museum.	

Het	feestjaar	wordt	afgesloten	op	vrijdag	21	oktober	met	een	heus	bal	n.a.v.	de	nacht	van	het	
Kempens	erfgoed.	

Meer	info:	robby.goovaerts@putte.be,	www.bloggen.be/heemkringputte	
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3.4.  HK Vaerlinck vzw - Willebroek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1
e

 DEVOTIONALIA 

BEURS 

TE BREENDONK 

ZONDAG 17 APRIL 2016ZONDAG 17 APRIL 2016ZONDAG 17 APRIL 2016ZONDAG 17 APRIL 2016    

VAN 8 TOT 14 UUR 

ZAAL ’T CENTRUM 
Jan Hammeneckerstraat 32 – 2870 Breendonk 

 

Ingericht door: VAERTLINCK vzw 

Genealogische en Heemkundige Kring 

 

 

 
Info: pe.jan@skynet.be 

Secretariaat: rene.pattyn@telenet.be 

Deze beurs vervangt deze van Sint-Katelijne Waver 
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3.5. Kring voor Heemkunde Berchem

van 13 september 2015 tot
27 december 2015

Info: 03 292 51 15 - 03 230 17 51
e-mail: info@heemkundeberchem.be
www.facebook.com/heemkundeberchem

V.U.: Kring voor Heemkunde Berchem vzw | Walter Gysen - Auwersstraat 34, 2600 Berchem
Vrij van zegel: Art. 198 | Gooi dit niet op de openbare weg aub... denk aan het milieu!!

Foto-Expo Kring voor 
Heemkunde Berchem vzw

De verdwenen Berchemse wijk

“De Leeuwerik”

© 19/08/2015 - Paul Gysen - 2015/HKB/Expo_Leeuwerik_A3

open elke 2de en 4de zondag - 14 tot 17 uur
Zoldermuseum Schaliënhoeve - Rooiplein 6 - 2600 Berchem

(Domein Park-West - La Piazza - 1e verdieping)
Toegang: leden gratis - niet-leden € 1,00 - groepsbezoek mogelijk

Verlengd tot einde juni 2016
(in februari en maart gesloten)
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De verdwenen wijk “De Leeuwerik”
Eind 19de en begin 20ste eeuw was er een wijk in Berchem die men 
in de volksmond “De Liewaark” noemde - de officiële naam was 
“De Leeuwerik”. Jammer genoeg is deze speciale “buitenwijk” al lang 
afgebroken.

“De Leeuwerik” is ontstaan rond de “Snellen Molen”, die bevond zich 
ter hoogte van de splitsing van de huidige Hof ter Schriecklaan en 
de Coremansstraat. De wijk lag net buiten de vesten. Deze maakten 
deel uit van de Brialmontvesting (1865) van het bolwerk Antwerpen. 
In 2015 kunnen we de wijk situeren in zijn huidige vorm: het gedeelte 
van Berchem aan de overzijde van de Antwerpse Ring tussen 
Grotesteenweg, Koninklijkelaan, Coremansstraat en Floraliënlaan, 
vlak naast het Nachtegalenpark. 
Het grootste gedeelte van de huizen was opgetrokken in hout en lag 
binnen een afstand van 585 meter van de vestingen. In oorlogstijd zou 
men deze huizen zo snel mogelijk moeten kunnen afbreken zodat er 
vanop de vesting een vrij zicht was op de aankomende vijand.
Rond 1928 verdween deze wijk nadat ze in 1911 onteigend werd. Toch
bleven nog enkele huisjes overeind tot in de jaren 1950 aan de 
vestingzijde van de Coremansstraat.

Wil je een kijkje nemen op de Berchemse “Buiten” in deze levendige 
volkswijk, bezoek dan onze fototentoonstelling over “De Leeuwerik” 
in ons Zoldermuseum Schaliënhoeve. 
U bent elke 2de en 4de zondag van harte welkom tussen 14 en 17 uur.

Zoldermuseum Schaliënhoeve - Rooiplein 6 - 2600 Berchem
(Domein Park-West - La Piazza - 1e verdieping)

Toegang: leden gratis | niet-leden € 1,00
groepsbezoek mogelijk

Info: 03 292 51 15 - 03 230 17 51
e-mail: museumbeheer@heemkundeberchem.be
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3.6. HK Kontich

meer info?
http://www.museumkontich.be/activiteiten.htm 
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3.7.  HK Gitschotelbuurschap - Borgerhout

9 april : bezoek luchthaven Deurne en Stampe en Vertongen museum

De luchthaven is voor sommigen een doorn in het oog, voor andere een bron van 
werkgelegenheid en gemakkelijk voor op vakantie te vertrekken. 
In deze discussie willen we ons niet mengen.

Wel willen we jullie de kans bieden om een gecombineerd bezoek aan te bieden.
Dit bezoek houdt in een rondleiding voor en achter de schermen van de luchthaven en aan 
het museum Stampe en Vertongen. 
Hier gaan we ons laten onderdompelen in de geschiedenis.

Er zijn wel veiligheidsvoorschriften waar we aan zullen moeten voldoen.

Bij inschrijving dient U uw naam, voornaam, geboortedatum EN adres door te geven.
Op de dag zelf dient u ook uw identiteitskaart bij zich te hebben.

Plaats en uur : ingang luchthaven Deurne om 13.45
Inschrijvingen: leden: 10 euro 
Er kan ten laatste ingeschreven worden tot 25 maart en is pas vast na betaling.

Inschrijvingen kunnen gebeuren bij Geert Janssens 03/236.34.13 of  janssens.geert1@
hotmail.com
Het bedrag mag overgeschreven worden op bankrekening BE56 4026 0965 4188 van Git-
schotelbuurschap, met vermelding “bezoek luchthaven”.
Bereikbaarheid: Met bus 51, 52 en 53 stap je af aan de halte “Luchthaven”, deze ligt direct 
aan het luchthavengebouw. Met lijn 33 stap je af aan de halte “Luchthavenlei” die op nog 
geen 100m is van de luchthaven.
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De toog van de voormalige herberg “In Den Boer” keert terug naar Borgerhout 

 

In het jaar 1865 huldigde Leopold II officieel de vestingen in te Deurne. Maar op die 
heugelijke dag regende het zo hard, dat de plechtigheid moest worden ingekort en al bij al een 
kwartiertje duurde. De baard van de vorst stond stijf van het nat. De weersomstandigheden 
verergerden nog, zodat het hele gezelschap verkoos te vluchten voor het ontij. Maar waar 
anders kon men beter schuilen dan in het dichtstbijzijnde café, “In Den Boer”? 

De verbazing van de herbergier en de stamgasten was groot, toen de Koning der Belgen daar 
plots met een zucht kwam binnengezeild. Hij trakteerde het hele gezelschap op iets sterks, 
afhankelijk van de bron, met cognac of jenever. De koning dronk niets. 

De aanwezigen bleven natuurlijk hopen, dat het nog lang zou regenen, maar van zodra de zon 
doorbrak, nam hij afscheid en vertrok. Zo vertelde althans de 73-jarige laatste patroon Jan 
Frans Moors, alias “Frans de Stoker” in de jaren ’70 van vorige eeuw. Frans hoorde het 
verhaal door zijn vader vertellen, die het toch zelf had meegemaakt. 

Deze anekdote blijft verbonden aan het sedert lang verdwenen café “In Den Boer”. Het lag in 
de velden nabij de vesten. Thans kan men het situeren aan de huidige kleine 
personeelsparking van het Sint-Erasmusziekenhuis. Toen burgemeester Karel De Preter een 
gemeente-uitbreiding kon klaarspelen, kwam de herberg op Borgerhouts grondgebied terecht 
en wel aan de oude Weversfabriekstraat. Het café had een goed cliënteel, dat op zonnige 
dagen buitenshuis volkssporten kon beoefenen. Het was ook door verscheidene schilders 
gekend als een geliefkoosd onderwerp.  

In de jaren 1970 begonnen de grote ringwerken en werden onteigeningen doorgevoerd. “Den 
Boer” moest verdwijnen. De toenmalige Heemkundige Kring van Borgerhout kon, onder 
impuls van Juul Van Aeken, een deel van de inboedel verwerven, onder meer de taptoog, het 
uithangbord en enkele tafeltjes en stoelen. Dat alles kwam terecht in het Reuzenhuis op de 
Turnhoutsebaan en werd ontelbare keren aan de bezoekers van het heemkundig museum 
getoond. Helaas, toen het Reuzenhuis moest sluiten, verhuisde de tapkast naar Schoten, waar 
de heemkundigen hem in bruikleen namen. 

 

Maar de tapkast keert heden terug naar Borgerhout.  

Op de Erfgoeddag van 24 april aanstaande zal die in de nieuwe lokalen van de Heemkundige 
Kring Borgerhout, Gitschotelbuurschap vzw, weer te bewonderen zijn en dit op ongelofelijk 
dichtbij (ong. 75 meter) van zijn originele standplaats. Op deze dag gooien we met een mini-
expo over café “In Den Boer” en met “culinaire verhalen uit Borgerhout” onze deuren open. 

Bezoek voor de eerste keer het erfgoedcafé "Het Gulden Boek".  De bezoekers zullen niet 
alleen de oude tapkast kunnen bewonderen, maar ook oude menukaarten, foto’s, voorwerpen 
en specifiek uitgekozen gekalligrafeerde bladzijden uit het "Gulden Boek van Borgerhout".  
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Het handtekenen van het Gulden Boek door voorname bezoekers betekende weleer een 
bijzonder ritueel in het gemeentehuis. Dat ging niet voorbij zonder de smaakpapillen te strelen. 
De menukaart bij de aanstelling van de Borgerhoutse burgemeester Van Beveren zal er te 
bewonderen zijn. En wie weet komt Leopold II terug voor een "royale tournée générale”? 

U kan ook meewerken om het immateriële erfgoed van Borgerhout te bewaren. We doen dus 
een beroep op uw verhalen over menukaarten, feestelijkheden, oude recepten, huis-aan-huis 
bedelingen van brood en melk, enz... We zullen deze zorgvuldig noteren en bewaren voor de 
toekomst. De dorstigen zullen er iets kunnen drinken. We hopen echt op een mooie opkomst 
en kijken uit naar vele verhalen.  

Dit project wordt financieel ondersteund door het district Borgerhout en kan rekenen op de 
materiële medewerking van Koffiebranderij NV. De Olifant-A. Vreys uit Borgerhout. 

Bezoekersuren: 10.00 – 17.00 

Waar : Vrijgeweide 42, 2140 Borgerhout (eerste verdieping) 

Bereikbaarheid: bus 20-33-420-421-422-423 
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3.8.  HK ‘De Kaeck’ - Wommelgem

 
 
 
WOMMELGEMSE HEEMKUNDIGE KRING "DE KAECK"  
 
 
 
BROUWERIJEN IN ANTWERPEN EN OMGEVING  
 
Voordracht 5 maart te 19u30 in het documentatiecentrum "De Kaeck" ,  Fort II 
straat 1. - Inkom 2,- Euro  
 
Hoewel Antwerpen vandaag slechts één stadsbrouwerij kent, is het ooit wel anders geweest. We 
weten zeker dat er reeds van in de dertiende eeuw in deze stad gebrouwen werd. Dit was zeer 
kleinschalig en volstond niet voor de lokale bewoners. Ook was er, door de vervuiling en verzilting 
van de ruien, een continu gebrek aan drinkwater en bij uitbreiding, brouwwater. Om zuiver water 
naar Antwerpen te brengen groef men in   
1486 de zogenoemde Herentalsevaart vanuit het Schijn in Wommelgem naar het Antwerpse 
Waterhuis.  
Tijdens de Antwerpse gouden zestiende eeuw zorgde de urbanist Gillebert Van Schoonbeke niet 
alleen voor een flinke uitbreiding van de stad maar bouwde hij nieuwe brouwerijen rondom het 
Waterhuis, het huidige Museum Brouwershuis . Meteen werd Antwerpen een bierexporteur en de 
stad zou een belangrijke producent blijven tot op heden, klaar om haar mannetje te staan in een 
geglobaliseerde biermarkt. Dat hierbij de concurrentie van het omringende platteland niet steeds op 
prijs werd gesteld, komt ook ruimschoots aan bod. En hier denken we natuurlijk aan de 
Wommelgemse brouwerijen  Beirens  en De Wijngaerd.  
Ivan Derycke , editor van Antwerpen Bierstad, staat in voor een avond die je niet mag missen en je 
wordt er ook nog verwend met een gratis pintje "seefbier".  
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3.9. HK Scella - Schelle	

	

Peperstraat 48   2627 Schelle 
 

THEMA TENTOONSTELLING 

Pillendoosjes 

*********  
   Maandag 28 Maart 2016 van 14.00 U tot 18.00 U. 

       Zondag   24  April 2016 van 10.00 U tot 17.00 U. 
( INKOM GRATIS ) 
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3.10. HK Rumesta - Rumst

RUMESTA NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2016 
 

Bedankt	
Het	bestuur	van	Rumesta	dankt	u	voor	het	ruilabonnement	dat	we	met	uw	vereniging	voor	
2016	 afsloten.	 Hiermee	 kunnen	 we	 onze	 activiteiten	 verder	 blijven	 uitbouwen.	 Hierbij	
ontvangt	u	de	eerste	nieuwsbrief	voor	dit	jaar.	Al	onze	activiteiten	worden	bekendgemaakt	
via	de	website	www.rumesta.be		

De	volgende	nieuwsbrief	zal	verschijnen	in	april.	
	

Bezoek	aan	kasteel	de	Renesse	in	Oostmalle	

De	jaarlijkse	uitstap	van	Rumesta	is	dit	jaar	gepland	op	zaterdag	23	april.	We	bezoeken	deze	
keer	het	kasteel	de	Renesse	 in	Oostmalle.	Het	prachtige	kasteel	en	het	park	zijn	eigendom	
van	de	gemeente	Malle	en	worden	beheerd	door	een	vzw.	

Er	is	een	dubbele	historische	band	tussen	Rumst	en	de	Renesse:	

• In	1830	werd	het	kasteel	de	Renesse	eigendom	van	burggraaf	Leonard	du	Bus	de		
Gisignies.	Deze	laatste	huwde	op	20	november	1839	in	Rumst	met	Maria	Antoinette	
Caroline	van	der	Gracht.	Zij	was	weduwe	en	door	haar	eerste	huwelijk	eigenares	van	
het	kasteel	Tibur	in	Rumst.	Du	Bus	en	zijn	vrouw	woonden	het	grootste	deel	van	hun	
leven	in	het	kasteel	in	Oostmalle	en	brachten	maar	een	beperkte	tijd	door	in	Rumst.	

• Bij	de	vondsten	bij	de	opgravingen	in	1823	ter	hoogte	van	het	Molenveld	werd	ook	
de	 "hand	 van	 Sabazios"	 (lees	 het	 artikel	 hierover	 in	 ons	 jaarboek	 2015)	 gevonden.	
Deze	vondst	kwam	via	enkele	tussenpersonen	in	handen	van	de	graven	de	Renesse.	

Het	geleid	bezoek	met	gids	start	om	14	uur	en	zal	ongeveer	2	uur	duren.	De	deelnameprijs	
bedraagt	 6	 euro	 per	 persoon.	 Inschrijven	 kan	 op	 rekeningnr.	 BE72	 2930	 2845	 5916	 van	
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Gisignies.	Deze	laatste	huwde	op	20	november	1839	in	Rumst	met	Maria	Antoinette	
Caroline	van	der	Gracht.	Zij	was	weduwe	en	door	haar	eerste	huwelijk	eigenares	van	
het	kasteel	Tibur	in	Rumst.	Du	Bus	en	zijn	vrouw	woonden	het	grootste	deel	van	hun	
leven	in	het	kasteel	in	Oostmalle	en	brachten	maar	een	beperkte	tijd	door	in	Rumst.	

• Bij	de	vondsten	bij	de	opgravingen	in	1823	ter	hoogte	van	het	Molenveld	werd	ook	
de	 "hand	 van	 Sabazios"	 (lees	 het	 artikel	 hierover	 in	 ons	 jaarboek	 2015)	 gevonden.	
Deze	vondst	kwam	via	enkele	tussenpersonen	in	handen	van	de	graven	de	Renesse.	

Het	geleid	bezoek	met	gids	start	om	14	uur	en	zal	ongeveer	2	uur	duren.	De	deelnameprijs	
bedraagt	 6	 euro	 per	 persoon.	 Inschrijven	 kan	 op	 rekeningnr.	 BE72	 2930	 2845	 5916	 van	

Geschiedkundige	Kring	Rumesta	VZW	Rumst	met	vermelding	"bezoek	kasteel	Renesse"	+	
vermelding	van	het	aantal	deelnemende	personen.	

We	komen	samen	om	13.50	uur	bij	de	ingang	van	het	kasteel.	Wie	wil	meerijden	komt	om	
13	uur	naar	het	lokaal	en	vermeldt	dit	bij	de	inschrijving.	
	

Boek	Reet	dorp	

Op	zondag	24	april	2016,	ter	gelegenheid	van	de	Erfgoeddag,	wordt	het	nieuwe	boek	over	de	
geschiedenis	 van	 Reet-dorp	 voorgesteld	 aan	 het	 publiek.	 Voorafgaandelijk	 is	 er	 op	
vrijdagavond	 22	 april	 een	 persconferentie	 op	 het	 gemeentehuis.	 Het	 boek	 is	 geschreven	
door	ons	werkend	lid	Leo	Vermeulen	in	samenwerking	met	Jan	Bleys	en	Jasper	Bynen.	Het	
wordt	uitgegeven	door	Rumesta,	met	steun	van	het	gemeentebestuur.	Meer	informatie	zal	u	
ontvangen	via	een	speciale	folder	en	via	de	website	van	Rumesta.	
	

Wat	leeft	er	bij	Rumesta?	

Het	bestuur	van	Rumesta	wil	de	leden	informeren	over	zijn	activiteiten.	Daarom	geven	we	in	
de	eerste	nieuwsbrief	van	dit	 jaar	een	kort	overzichtvan	de	structuur	van	de	vereniging	en	
van	de	plannen	van	Rumesta.	

De	vereniging	

Rumesta	is	een	vzw.	De	structuur	van	de	vereniging	is	drievoudig	met:	

• Het	bestuur.	Eigenlijk	moeten	we	spreken	van	het	dagelijks	bestuur,	dat	beslissingen	
neemt	 rond	de	 lopende	zaken.	Het	bestuur	 is	 samengesteld	uit	een	voorzitter,	een	
ondervoorzitter,	een	secretaris,	een	penningmeester	en	enkele	leden.	

• De	werkende	leden.	Zij	engageren	zich	om	een	aantal	taken	op	zich	te	nemen	binnen	
de	 organisatie.	 Deze	 kunnen	 van	 zeer	 diverse	 aard	 zijn	 zoals	 archiefwerk,	
opzoekingen,	 schrijven	 van	 artikels	 of	 complete	 publicaties,	 maar	 ook	 materiële	
taken.	Ze	hebben	(is	zo	bepaald	in	de	statuten)	stemrecht	op	de	jaarlijkse	algemene	
ledenvergadering.	Dit	 stemrecht	 is	 zelden	noodzakelijk	en	komt	alleen	aan	de	orde	
wanneer	er	geen	ruime	eensgezindheid	 is	over	een	bepaald	onderwerp	of	wanneer	
er	moet	gestemd	worden	over	nieuwe	bestuursleden.	 Iedereen	kan	op	eigen	vraag	
werkend	 lid	 worden	 mits	 hij/zij	 zich	 actief	 wilinzetten	 voor	 bepaalde	 taken.	 Begin	
2016	 zijn	 er	 16	 bestuursleden	 en	 werkende	 leden.	 Vele	 handen	 maken	 het	 werk	
lichter,	dus	zijn	we	steeds	op	zoek	naar	bijkomende	werkende	leden.	

• De	 leden.	Ook	 zij	 kunnen	meewerken	aan	projecten	of	bepaalde	 taken.	 Ze	worden	
ook	uitgenodigd	op	de	jaarlijkse	algemene	ledenvergadering.	Deze	heeft	ten	laatste	
plaats	op	het	einde	van	april.	In	2016	wordt	ze	gehouden	op	dinsdag	13	april.	En	van	
hen	worden	natuurlijk	ook	voorstellen	en	bedenkingen	verwacht.		

De	plannen	voor	2016	

Rumesta	wil	haar	genealogische	en	geschiedkundige	activiteiten	verder	uitbouwen	met	de	
voortzetting	van	een	aantal	lopende	en	de	start	van	enkele	nieuwe	projecten.	
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de	eerste	nieuwsbrief	van	dit	 jaar	een	kort	overzichtvan	de	structuur	van	de	vereniging	en	
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ondervoorzitter,	een	secretaris,	een	penningmeester	en	enkele	leden.	

• De	werkende	leden.	Zij	engageren	zich	om	een	aantal	taken	op	zich	te	nemen	binnen	
de	 organisatie.	 Deze	 kunnen	 van	 zeer	 diverse	 aard	 zijn	 zoals	 archiefwerk,	
opzoekingen,	 schrijven	 van	 artikels	 of	 complete	 publicaties,	 maar	 ook	 materiële	
taken.	Ze	hebben	(is	zo	bepaald	in	de	statuten)	stemrecht	op	de	jaarlijkse	algemene	
ledenvergadering.	Dit	 stemrecht	 is	 zelden	noodzakelijk	en	komt	alleen	aan	de	orde	
wanneer	er	geen	ruime	eensgezindheid	 is	over	een	bepaald	onderwerp	of	wanneer	
er	moet	gestemd	worden	over	nieuwe	bestuursleden.	 Iedereen	kan	op	eigen	vraag	
werkend	 lid	 worden	 mits	 hij/zij	 zich	 actief	 wilinzetten	 voor	 bepaalde	 taken.	 Begin	
2016	 zijn	 er	 16	 bestuursleden	 en	 werkende	 leden.	 Vele	 handen	 maken	 het	 werk	
lichter,	dus	zijn	we	steeds	op	zoek	naar	bijkomende	werkende	leden.	

• De	 leden.	Ook	 zij	 kunnen	meewerken	aan	projecten	of	bepaalde	 taken.	 Ze	worden	
ook	uitgenodigd	op	de	jaarlijkse	algemene	ledenvergadering.	Deze	heeft	ten	laatste	
plaats	op	het	einde	van	april.	In	2016	wordt	ze	gehouden	op	dinsdag	13	april.	En	van	
hen	worden	natuurlijk	ook	voorstellen	en	bedenkingen	verwacht.		

De	plannen	voor	2016	

Rumesta	wil	haar	genealogische	en	geschiedkundige	activiteiten	verder	uitbouwen	met	de	
voortzetting	van	een	aantal	lopende	en	de	start	van	enkele	nieuwe	projecten.	

• De	samenwerking	met	het	Rijksarchief.	Hiermee	werd	in	2015	gestart.	Na	een	eerste	
proef	wordt	er	voorlopig	even	afgewacht	hoe	alles	zich	ontwikkelt	op	de	zoekwebsite	
van	het	Rijksarchief.	

• De	 begraafplaatsen	 van	 Reet,	 Rumst	 en	 Terhagen.Ook	 dit	 project	 werd	 in	 2015	
gestart.	 Het	 doel	 is	 om	 van	 elk	 graf	 en	 van	 de	 columbaria	 een	 foto	 te	 nemen,	 er	
daarnaast	 ook	 een	 bestand	 van	 te	 maken	 en	 het	 geheel	 via	 interne	 bronnen	 (de	
eigen	website)	 en/of	 externe	bronnen	 (bijv.	Geneanet)	 te	 verspreiden.	Alles	 zou	 in	
2016	moeten	afgerond	worden.	

• Het	 fotoproject.	Dit	draaide	 tot	nu	 toe	op	een	 laag	pitje	alhoewel	er	 reeds	 in	2014	
mee	 begonnen	 werd.	 In	 2016	 willen	 we	 een	 tandje	 bijsteken	 en	 het	 uitgebreide	
fotoarchief	 catalogeren,	 klasseren,	 digitaliseren,	 publiceren	 en	 mogelijk	 ook	 laten	
uitlopen	in	een	nieuwe	publicatie.	

• De	 publicatie	 van	 2	 nieuwe	 genealogische	 werken	 over	 de	 burgerlijke	 stand	 van	
Boom:	BS	1901-1903	en	BS	1904-1906.	

• De	publicatie	van	een	boek	over	de	geschiedenis	van	het	centrum	van	Reet.	Dit	boek	
wordt	geschreven	door	ons	werkend	 lid	Leo	Vermeulen	en	zal	door	Rumesta	 in	het	
voorjaar	 2016	 gepubliceerd	 worden.	 Het	 geheel	 loopt	 in	 samenwerking	 met	 het	
gemeentebestuur.	Meer	hierover	is	in	deze	nieuwsbrief	te	vinden.	

• De	geschiedenis	 van	Terhagen.	De	aankoop	van	het	boek	 "De	Heerlykheyd	van	Ter	
Haghe	1766"	is	de	aanleiding	om	een	werkgroep	op	te	richten	die	zich	zal	buigen	over	
de	geschiedenis	van	Terhagen,	waarover	tot	nu	toe	weinig	gekend	en	gepubliceerd	is.	

• De	opendeurdagen	met	Rumst	jaarmarkt.	Het	succes	van	2015	smaakt	naar	meer.	De	
plannen	voor	2016	zijn	nog	niet	concreet.	U	zal	hierover	meer	lezen	in	onze	volgende	
nieuwsbrieven.	

Belg	en	Bataaf	

"Belg	 en	 Bataaf"	 is	 een	 boek	 dat	 onlangs	 werd	
gepubliceerd	 onder	 redactie	 van	 Stijn	 Van	 De	
Perre	en	van	ons	werkend	lid	Frank	Judo.	

In	2015	was	het	tweehonderd	jaar	geleden	dat	het	
Verenigd	 Koninkrijk	 der	 Nederlanden	 werd	
opgericht,	 een	 onderbelichte	 periode	 in	 onze	
geschiedschrijving.	 Het	 einde	 van	 Napoleon	 in	
Waterloo	en	de	nieuwe	Europese	ordening,	die	op	
het	 Congres	 van	 Wenen	 werd	 afgesproken,	
betekenden	 vooral	 het	 einde	 van	 een	 lange	
periode	 van	 opeenvolgende	 oorlogen.	 Het	
Verenigd	Koninkrijk	 leek	een	nieuw	begin,	 ook	 al	
kwam	het	tot	stand	in	moeilijke	omstandigheden.	
De	dertien	bijdragen	 in	Belg	en	Bataaf	geven	een	
beeld	 van	 de	 boeiende	 overgangsperiode	 tussen	
Napoleon	 en	 Willem	 I.	 Hoe	 werden	 de	 bevrijde	
gebieden	 bestuurd	 vooraleer	 een	 definitieve	
beslissing	 werd	 genomen	 over	 hun	 staatkundig	
lot?	 Welke	 religieuze	 spanningen	 ondermijnden	
het	nieuwe	staatsverband?	Wie	waren	de	grootste	

aanhangers	 en	 tegenstanders	 van	 de	 gedachte	 van	 het	 Verenigd	 Koninkrijk?	 Wie	 Belg	 en	
Bataaf	heeft	gelezen,	zal	anders	aankijken	tegen	de	geschiedenis	van	de	vroege	negentiende	
eeuw.	Met	 bijdragen	 van	 Pierre-Olivier	 de	 Broux,	 Beatrice	 de	Graaf,	 Lotte	 Jensen,	 Valérie	
Herremans,	Emo	Bos,	Patrick	Nefors,	Pieter	Dhondt,	Emesevon	Boné,	Renger	de	Bruin	en	Els	
Witte.		

STIJN	VAN	DE	PERRE	 is	 historicus	 en	docent	 aan	de	Arteveldehogeschool	 en	 is	 verbonden	
aan	de	vakgroep	Geschiedenis	van	de	Gentse	universiteit.	Met	Paul	Van	Damme	schreef	hij	
in	2011	"Zonder	woorden?',		een	geschiedenis	van	België	in	spotprenten.		

FRANK	JUDO		studeerde	geschiedenis,	wijsbegeerte	en	rechten	in	Leuven	en	is	advocaat	aan	
de	 Brusselse	 balie.	 Hij	 publiceerde	 artikelen	 over	 de	 geschiedenis	 van	 het	 orangisme,	
jakobitische	ballingen	in	de	Zuidelijke	Nederlanden	en	de	Brabantse	omwenteling.	

	

JAARLIJKSE	ALGEMENE	VERGADERING	
Deze	vindt	plaats	op	dinsdag	12	april	2016	en	start	om19.30	uur.	
Op	het	programma:	

• Algemeen	en	financieel	overzicht	van	2015	
• Verkiezing	bestuursleden	
• Plannen	voor	2016	
• Vragen,	opmerkingen	en	voorstellen	van	de	aanwezigen	
• Receptie	met	een	hapje	en	een	drankje	

Alle	 leden	 zijn	 welkom	 -	 gelieve	 vooraf	 uw	 aanwezigheid	 te	 bevestigen	 op	
rumesta@telenet.be		

Geschiedkundige	Kring	Rumesta	VZW	Rumst	met	vermelding	"bezoek	kasteel	Renesse"	+	
vermelding	van	het	aantal	deelnemende	personen.	

We	komen	samen	om	13.50	uur	bij	de	ingang	van	het	kasteel.	Wie	wil	meerijden	komt	om	
13	uur	naar	het	lokaal	en	vermeldt	dit	bij	de	inschrijving.	
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door	ons	werkend	lid	Leo	Vermeulen	in	samenwerking	met	Jan	Bleys	en	Jasper	Bynen.	Het	
wordt	uitgegeven	door	Rumesta,	met	steun	van	het	gemeentebestuur.	Meer	informatie	zal	u	
ontvangen	via	een	speciale	folder	en	via	de	website	van	Rumesta.	
	

Wat	leeft	er	bij	Rumesta?	

Het	bestuur	van	Rumesta	wil	de	leden	informeren	over	zijn	activiteiten.	Daarom	geven	we	in	
de	eerste	nieuwsbrief	van	dit	 jaar	een	kort	overzichtvan	de	structuur	van	de	vereniging	en	
van	de	plannen	van	Rumesta.	

De	vereniging	

Rumesta	is	een	vzw.	De	structuur	van	de	vereniging	is	drievoudig	met:	

• Het	bestuur.	Eigenlijk	moeten	we	spreken	van	het	dagelijks	bestuur,	dat	beslissingen	
neemt	 rond	de	 lopende	zaken.	Het	bestuur	 is	 samengesteld	uit	een	voorzitter,	een	
ondervoorzitter,	een	secretaris,	een	penningmeester	en	enkele	leden.	

• De	werkende	leden.	Zij	engageren	zich	om	een	aantal	taken	op	zich	te	nemen	binnen	
de	 organisatie.	 Deze	 kunnen	 van	 zeer	 diverse	 aard	 zijn	 zoals	 archiefwerk,	
opzoekingen,	 schrijven	 van	 artikels	 of	 complete	 publicaties,	 maar	 ook	 materiële	
taken.	Ze	hebben	(is	zo	bepaald	in	de	statuten)	stemrecht	op	de	jaarlijkse	algemene	
ledenvergadering.	Dit	 stemrecht	 is	 zelden	noodzakelijk	en	komt	alleen	aan	de	orde	
wanneer	er	geen	ruime	eensgezindheid	 is	over	een	bepaald	onderwerp	of	wanneer	
er	moet	gestemd	worden	over	nieuwe	bestuursleden.	 Iedereen	kan	op	eigen	vraag	
werkend	 lid	 worden	 mits	 hij/zij	 zich	 actief	 wilinzetten	 voor	 bepaalde	 taken.	 Begin	
2016	 zijn	 er	 16	 bestuursleden	 en	 werkende	 leden.	 Vele	 handen	 maken	 het	 werk	
lichter,	dus	zijn	we	steeds	op	zoek	naar	bijkomende	werkende	leden.	

• De	 leden.	Ook	 zij	 kunnen	meewerken	aan	projecten	of	bepaalde	 taken.	 Ze	worden	
ook	uitgenodigd	op	de	jaarlijkse	algemene	ledenvergadering.	Deze	heeft	ten	laatste	
plaats	op	het	einde	van	april.	In	2016	wordt	ze	gehouden	op	dinsdag	13	april.	En	van	
hen	worden	natuurlijk	ook	voorstellen	en	bedenkingen	verwacht.		

De	plannen	voor	2016	

Rumesta	wil	haar	genealogische	en	geschiedkundige	activiteiten	verder	uitbouwen	met	de	
voortzetting	van	een	aantal	lopende	en	de	start	van	enkele	nieuwe	projecten.	
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3.11. HK Antwerpse Polder - Lillo

www.berendrechtzandvlietlillo.be

03 289 28 12

De Schelde in kaarten
Tentoonstelling | 27 maart tot 25 september 2016

Poldermuseum, Tolhuisstraat 10-16, 2040 Lillo
Open op zon- en feestdagen van 13 tot 18 uur

Groepsbezoek mogelijk na afspraak

secretariaatpoldermuseum@gmail.com

0477 61 84 67 • www.poldermuseum-lillo.com
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3.12. HK Edegem

Sinds kort heeft de Kring voor Heemkunde Edegem een website online:

http://users.telenet.be/KVHEdegem
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3.13. HK Aartselaar

 
      Carillolei 4 
 

…wat nog komen moet 
 
Woensdag 9 maart in de namiddag: Voordracht bij Ziekenzorg  
Naar jaarlijkse gewoonte trekt onze voorzitter opnieuw naar Ziekenzorg om hen een 
namiddag aangenaam te onderhouden. Naast een paar Aartselaarse heemkundige 
filmpjes worden ook een aantal prachtige fotoreportages getoond van mooie 
reisbestemmingen, gefotografeerd en in elkaar gezet door Aartselaarse vrijwilligers. 
Enkel voor leden van Ziekenzorg.  
 
Maandag 14 en dinsdag 15 maart: Bezoek leerlingen Cade 2e leerjaar 
Op maandag- en dinsdagvoormiddag komen de leerlingen van het tweede leerjaar van 
Cade op bezoek in ons lokaal om kennis te maken met de Heemkundige Kring en met 
de ‘oude school’ en het oude schoolleven.  
 
Woensdag 16 maart 2016 – 20 u.: A.V. Wijkraad Bruynenbaert en voordracht 
Op woensdag 15 maart om 20.00 uur houdt de wijkraad Bruynenbaert tussen 20.00 en 
21.00 uur zijn jaarvergadering in ons lokaal, waarop alle bewoners van de wijk 
Bruynenbaert welkom zijn. Na de officiële verslagen en geplogenheden is er 
gelegenheid tot het stellen van vragen m.b.t. de wijkwerking.  
Na een korte pauze volgt omstreeks 21.00 uur een voordracht door René Beyst over 
“Kermisspelen van weleer”, waarin de sluier wordt opgelicht over het ontstaan van de 
kermisspelen en waarin verteld wordt over oude volksspelen aan de hand van veel 
beeldmateriaal en vaak mooie, oude kermisaffiches. Vanaf 21 uur zijn dus ook onze 
leden, die niet in de wijk Bruynenbaert wonen, beslist welkom. De toegang is gratis, 
maar reservatie via René Beyst (tel.: 03 887 71 06 of e-mail: rene.beyst@scarlet.be) is 
verplicht omdat het aantal vrije plaatsen beperkt zal zijn.  
 
Maandag 21 maart 2016 – 20 u.:  
Wat leert een oude foto ons?  
Mogelijk hebt u in uw familiearchief nog een paar 
zeer oude foto’s bewaard, opgeplakt op een dikke 
kartonnen drager, met daarop onbekende dames of 
heren “stijf in den eik” (zoals bijgaand voorbeeld 
uit eigen heemkundig archief). Om te achterhalen 
wie er op afgebeeld staat, is een zo nauwkeurig 
mogelijke datering vaak een zeer nuttig 
hulpmiddel, samen met wat kostuumkennis.  
Spoorzoeker Peter Eyckerman geeft in zijn rijkelijk 
met beeldmateriaal gestoffeerde lezing een aantal 
nuttige tips mee, die kunnen leiden tot een exactere 
datering, waardoor wellicht duidelijk wordt of de 
onbekende een overgrootvader of een 
betovergrootvader betreft.  
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De toehoorders kunnen desgewenst een paar zeer oude foto’s (bij voorkeur uit de 19e of 
aanvang 20e eeuw) meebrengen, om ze aan deze deskundige voor te leggen.  
Prijs: € 5. Inschrijven verplicht via René Beyst: 03 887 71 06 of rene.beyst@scarlet.be. 
Beperkt tot max. 50 deelnemers.  
 
Woensdag 27 april 2016 – 20 u. Voordracht bij wijkraad “Ten Dorpe” 
Op woensdag 27 april om 20.00 uur houdt de wijkraad “Ten Dorpe” zijn jaarlijkse 
vergadering in het chalet “Den Hamer”. Nadien omstreeks 21.00 uur staat onze 
voorzitter ook daar weer paraat om de aanwezigen te vergasten op een voordracht over 
“De dorpskom: het kloppend hart van Aartselaar”.  
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3.14. HK ‘Norbert De Vrijter’ Lille vzw

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

 
 
 
 
OVERZICHT JAARPROGRAMMA 2016 
 
   
Vrijdag 18 maart 
Lezing ‘Dorpsgenoten in Belgisch-Afrika’ door Rosette Dillen 
! Info: Bibliotheek Lille – tel. 014 881920 
 
Maandag 23 april 
Regionale lente-uitstap naar de abdij van Westmalle 
! Samenkomst aan ingang café Trappisten – 13.30 uur 
 
Zaterdag 18 juni 
Regionale zomeruitstap naar Herenthout, kasteel Herlaar 
! Info: HK Lille 
 
Zaterdag 3 september 
Jaarlijkse dagreis: Zierikzee, watersnood 1953 
! Info: HK Lille 
 
Zaterdag 22 oktober 
Herfstuitstap naar Schoonselhof 
! Info: HK Lille 
 
Elke derde dinsdag van de maand (behalve juli en augustus) – 18.30 – 21.30 uur 
Open archiefavond 
! Heemhuis, Rechtestraat 7, 2275 Lille 
 
Elke tweede dinsdag van de maand (behalve juli en augustus) – 18.30 – 21.30 uur 
Werkgroep ‘Oud schrift’ 
! Heemhuis, Rechtestraat 7, 2275 Lille 

 

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



aanhangers	 en	 tegenstanders	 van	 de	 gedachte	 van	 het	 Verenigd	 Koninkrijk?	 Wie	 Belg	 en	
Bataaf	heeft	gelezen,	zal	anders	aankijken	tegen	de	geschiedenis	van	de	vroege	negentiende	
eeuw.	Met	 bijdragen	 van	 Pierre-Olivier	 de	 Broux,	 Beatrice	 de	Graaf,	 Lotte	 Jensen,	 Valérie	
Herremans,	Emo	Bos,	Patrick	Nefors,	Pieter	Dhondt,	Emesevon	Boné,	Renger	de	Bruin	en	Els	
Witte.		

STIJN	VAN	DE	PERRE	 is	 historicus	 en	docent	 aan	de	Arteveldehogeschool	 en	 is	 verbonden	
aan	de	vakgroep	Geschiedenis	van	de	Gentse	universiteit.	Met	Paul	Van	Damme	schreef	hij	
in	2011	"Zonder	woorden?',		een	geschiedenis	van	België	in	spotprenten.		

FRANK	JUDO		studeerde	geschiedenis,	wijsbegeerte	en	rechten	in	Leuven	en	is	advocaat	aan	
de	 Brusselse	 balie.	 Hij	 publiceerde	 artikelen	 over	 de	 geschiedenis	 van	 het	 orangisme,	
jakobitische	ballingen	in	de	Zuidelijke	Nederlanden	en	de	Brabantse	omwenteling.	

	

JAARLIJKSE	ALGEMENE	VERGADERING	
Deze	vindt	plaats	op	dinsdag	12	april	2016	en	start	om19.30	uur.	
Op	het	programma:	

• Algemeen	en	financieel	overzicht	van	2015	
• Verkiezing	bestuursleden	
• Plannen	voor	2016	
• Vragen,	opmerkingen	en	voorstellen	van	de	aanwezigen	
• Receptie	met	een	hapje	en	een	drankje	

Alle	 leden	 zijn	 welkom	 -	 gelieve	 vooraf	 uw	 aanwezigheid	 te	 bevestigen	 op	
rumesta@telenet.be		
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4. Publicaties

4.1. Rumesta

• De	samenwerking	met	het	Rijksarchief.	Hiermee	werd	in	2015	gestart.	Na	een	eerste	
proef	wordt	er	voorlopig	even	afgewacht	hoe	alles	zich	ontwikkelt	op	de	zoekwebsite	
van	het	Rijksarchief.	

• De	 begraafplaatsen	 van	 Reet,	 Rumst	 en	 Terhagen.Ook	 dit	 project	 werd	 in	 2015	
gestart.	 Het	 doel	 is	 om	 van	 elk	 graf	 en	 van	 de	 columbaria	 een	 foto	 te	 nemen,	 er	
daarnaast	 ook	 een	 bestand	 van	 te	 maken	 en	 het	 geheel	 via	 interne	 bronnen	 (de	
eigen	website)	 en/of	 externe	bronnen	 (bijv.	Geneanet)	 te	 verspreiden.	Alles	 zou	 in	
2016	moeten	afgerond	worden.	

• Het	 fotoproject.	Dit	draaide	 tot	nu	 toe	op	een	 laag	pitje	alhoewel	er	 reeds	 in	2014	
mee	 begonnen	 werd.	 In	 2016	 willen	 we	 een	 tandje	 bijsteken	 en	 het	 uitgebreide	
fotoarchief	 catalogeren,	 klasseren,	 digitaliseren,	 publiceren	 en	 mogelijk	 ook	 laten	
uitlopen	in	een	nieuwe	publicatie.	

• De	 publicatie	 van	 2	 nieuwe	 genealogische	 werken	 over	 de	 burgerlijke	 stand	 van	
Boom:	BS	1901-1903	en	BS	1904-1906.	

• De	publicatie	van	een	boek	over	de	geschiedenis	van	het	centrum	van	Reet.	Dit	boek	
wordt	geschreven	door	ons	werkend	 lid	Leo	Vermeulen	en	zal	door	Rumesta	 in	het	
voorjaar	 2016	 gepubliceerd	 worden.	 Het	 geheel	 loopt	 in	 samenwerking	 met	 het	
gemeentebestuur.	Meer	hierover	is	in	deze	nieuwsbrief	te	vinden.	

• De	geschiedenis	 van	Terhagen.	De	aankoop	van	het	boek	 "De	Heerlykheyd	van	Ter	
Haghe	1766"	is	de	aanleiding	om	een	werkgroep	op	te	richten	die	zich	zal	buigen	over	
de	geschiedenis	van	Terhagen,	waarover	tot	nu	toe	weinig	gekend	en	gepubliceerd	is.	

• De	opendeurdagen	met	Rumst	jaarmarkt.	Het	succes	van	2015	smaakt	naar	meer.	De	
plannen	voor	2016	zijn	nog	niet	concreet.	U	zal	hierover	meer	lezen	in	onze	volgende	
nieuwsbrieven.	

Belg	en	Bataaf	

"Belg	 en	 Bataaf"	 is	 een	 boek	 dat	 onlangs	 werd	
gepubliceerd	 onder	 redactie	 van	 Stijn	 Van	 De	
Perre	en	van	ons	werkend	lid	Frank	Judo.	

In	2015	was	het	tweehonderd	jaar	geleden	dat	het	
Verenigd	 Koninkrijk	 der	 Nederlanden	 werd	
opgericht,	 een	 onderbelichte	 periode	 in	 onze	
geschiedschrijving.	 Het	 einde	 van	 Napoleon	 in	
Waterloo	en	de	nieuwe	Europese	ordening,	die	op	
het	 Congres	 van	 Wenen	 werd	 afgesproken,	
betekenden	 vooral	 het	 einde	 van	 een	 lange	
periode	 van	 opeenvolgende	 oorlogen.	 Het	
Verenigd	Koninkrijk	 leek	een	nieuw	begin,	 ook	 al	
kwam	het	tot	stand	in	moeilijke	omstandigheden.	
De	dertien	bijdragen	 in	Belg	en	Bataaf	geven	een	
beeld	 van	 de	 boeiende	 overgangsperiode	 tussen	
Napoleon	 en	 Willem	 I.	 Hoe	 werden	 de	 bevrijde	
gebieden	 bestuurd	 vooraleer	 een	 definitieve	
beslissing	 werd	 genomen	 over	 hun	 staatkundig	
lot?	 Welke	 religieuze	 spanningen	 ondermijnden	
het	nieuwe	staatsverband?	Wie	waren	de	grootste	
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