
JAARVERSLAG 

2016

k.ERF

Balen - Dessel - Geel - Laakdal - Meerhout - Mol - Retie

Cultureel Erfgoed  
Bibliotheken 
Cultuur



Cover: Glasplaat Collectie Meerhouts Patrimonium
2



Inhoud
1.   Woord vooraf

2.   Organisatie projectvereniging k.ERF
  
  2..1.   Deelwerkingen  
  
  2.2.   Naamswijziging

  2.3.   Personeel
  
  2.4.   Bestuur

3.   Erfgoedcel k.ERF
 
  3..1.   Projecten 2016 
  
  3.2.   Publicaties

  3.3.   Trajecten

  3.4.   Publieksevenementen

  3.5.   Collectiedagen
  
  3.6.   Digitale duurzaamheid en ontsluiting    

  3.7.   Uitleennetwerk
  
  3.8.   k.ERFnetwerk & participatie
  
  3.9.    Vorming

       3.10.   Communicatie

  3.11.    k.ERF in cijfers

4.   Bibliotheken

5.   Samenwerking cultuurbeleid

pag. 6

pag. 8

pag. 8

pag. 9

pag. 12

pag. 52

pag. 53

pag. 56

pag. 60

pag. 62

pag. 68

pag. 69

pag. 72

pag. 74

pag. 80

pag. 83

pag. 87



1. Woord vooraf
Beste lezer,

Wie dit document leest of gewoon slechts eventjes doorbladert, zal het met me eens 
zijn: in 2016 heeft k.ERF, onze intergemeneentelijke projectvereniging rond cultureel 
erfgoed, bibliotheken en cultuurbeleid weer schitterend werk geleverd. Veel 
verenigingen, inwoners en zelfs tijdelijke bezoekers van onze regio konden rekenen op 
de steun, het advies en het uitgebreide aanbod van onze erfgoed-, bib- en 
cultuurwerking. 

Zo vierde de erfgoedcel met tal van partners het grote ‘De Vaart Verjaart’-feest met 
onder andere een prachtige expo op een Kempens binnenvaartschip. De jonge online 
krantenbank www.kempensekranten.be kreeg meer dan 80.000 
bezoekers! We werkten ook verder aan de opwaardering van onze Kempense 
bedelzangtradities. Meer dan 6.000 kinderen deelden via www.zing-ze.be een foto 
en verhaal van hun bedelzangtocht. De erfgoedcel ondersteunde meer dan 20 grote 
en kleine erfgoedprojecten van organisaties die de handen in elkaar sloegen met onze 
lokale collectiebeherende instellingen en organisaties. Cultureel erfgoed leeft in de 
k.ERF-regio!

De cultuurcel rondde het eerste jaar van het ‘Lerend Netwerk’ voor 
socio-culturele verenigingen af. De ‘Appreciative Inquiry’ methode die de leidraad 
doorheen het traject vormde, bleek heel goed te werken. Alle 
deelnemende verenigingen vatten de koe bij de horens en boekten mooie 
resultaten. Ook het vormingstraject rond ‘armoede in de vrije tijd’ was een schot in de 
roos. 

De bibliotheken bouwden verder aan de intergemeentelijke collecties Groot 
Letterboeken en anderstalige literatuur.  Nieuw in onze regio was het project Boek-
baby’s waarbij al van in de wieg kinderen in contact worden gebracht met boeken en 
verhalen. 

We gingen in 2016 ook een nieuw avontuur aan: de oprichting van een 
Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst in de schoot van onze 
projectvereniging. In 2017 weten we of ons dossier voor de erkenning van onze IOED 
k.ERF door Vlaanderen goedgekeurd zal worden. 

Tot slot, omdat onze projectvereniging k.ERF, kort voor ‘Kempisch Erfgoed’, 
ondertussen ruimer is dan cultureel erfgoed werd beslist om de 
projectvereniging te herdopen in ‘Cultuurnetwerk Kempen’. Dit jaarverslag is het 
laatste verslag van  projectvereniging k.ERF. Volgend jaar presenteren we u de 
resultaten van projectvereniging ‘Cultuurnetwerk Kempen’. 

Veel leesplezier!

Gerda Broeckx,
Voorzitter projectvereniging k.ERF
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2.1. Deelwerkingen
De projectvereniging k.ERF bestaat sinds 2015 uit drie deelwerkingen: cultureel erfgoed, bibliotheken 
en cultuurbeleid. In 2016 bleef deze structuur behouden. Iedere werking heeft een eigen dynamiek, 
manier van werken en ook een eigen boekhouding. Waar mogelijk wordt er samengewerkt. 

Projectvereniging k.ERF

Cultureel
erfgoed

Bibliotheken Cultuurcel

Balen - Dessel - Geel - Laakdal - Meerhout - Mol - Retie

Raad van Bestuur 

Voorbereidend
comité

Archivarissen, erfgoedcel 
cultuurbeleidscoördinatoren
diensthoofden Vrije Tijd

erfgoedcel
2 coördinatoren

Wg Bib
7 bibliothecarissen

Wg Cultuur
7 coördindatoren 

vrije tijd
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Een vierde deelwerking in wording: ONROEREND ERFGOED

In de zomer van 2016 startte de projectvereniging k.ERF met 5 gemeentes 
(Balen, Dessel, Meerhout, Mol en Retie) een traject voor de oprichting van een 
Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst of IOED. Geel en Laakdal stapten niet mee in 
deze IOED omdat ze reeds een engagement aangingen in de IOED De Merode.

De IOED kreeg net als de erfgoedcel de naam ‘k.ERF’ met als ondertitel  
‘Land van water en zand’.

In het najaar 2016 werd er gewerkt aan een aanvraagdossier om de IOED k.ERF te laten 
erkennen door de Vlaamse Overheid. Dit dossier werd in januari 2017 ingediend. 

Met de oprichting van de IOED werden ook de statuten van de projectvereniging 
gewijzigd. De onroerend erfgoedwerking werd toegevoegd. De statuten worden in 2017 
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De voorbereidingen voor deze wijziging vielen in 
2016.

Indien erkend, zal de projectvereniging een vierde deelwerking rond onroerend erfgoed 
uitbouwen. 

Archeologen aan het werk, vermoedelijk begin eerste helft 20ste eeuw,  
in de regio Meerhout. Bron: Glasplatencollectie Meerhouts Patrimonium
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k.ERF wordt CULTUURNETWERK KEMPEN

In 2016 besliste de Raad van Bestuur van de projectvereniging om de naam van de 
vereniging te wijzigen. De naam ‘k.ERF’ is kort voor Kempisch Erfgoed, en die vlag dekt 
met de uitbreiding van een intergemeentelijke bibliotheekwerking en cultuurcel de lading 
niet langer. De projectvereniging zal in de toekomst door het leven gaan als  
Cultuurnetwerk Kempen (CNEK). Deze naam was in 2016 nog niet van toepassing. 
Hiervoor dienen eerst enkele formaliteiten in orde gebracht te worden en dat zal in 2017 
gebeuren. 

k.ERF blijft behouden als naam van de cultureel erfgoedcel, en zal ook naam zijn van de 
IOED, beiden Kempense erfgoedwerkingen. 

2.2.  Naamswijziging

De projectvereniging heeft enkel personeel in dienst voor de cultureel erfgoedwerking. 
De werkgroep bibliotheken en de cultuurcel worden draaiende gehouden door 
gemeentepersoneel, nl. de bibliothecarissen (Wg. Bib) en de sectorhoofden Vrije Tijd en 
cubelco’s (cultuurcel). 

In 2016 telde de erfgoedcel 3 personeelsleden - 2,6 VTE
	 •	Janna	Lefevere,	erfgoedcoördinator,	voltijds
	 •	Nelle	de	Beuckeleer,	erfgoedcoördinator,	4/5de		(ouderschapsverlof)
	 •	Jolien	Schroyen,	expert	digitalisering,	4/5de

Nelle de Beuckeleer was in 2016 voor lange tijd afwezig wegens ziekte. Ze ging in de 
zomer opnieuw aan de slag, maar viel in september terug ziek uit. 

De	Raad	van	Bestuur	besliste	om	Nelle	niet	te	vervangen	waardoor	het	financieel	haalbaar	
werd	om	het	contract	van	Jolien	Schroyen,	experte	digitalisering,	dat	einde	2016	zou	 
aflopen,	met	een	jaar	te	verlengen.	Haar	taken	zijn	immers	nog	niet	afgerond	en	zo	kon	de	
continuïteit binnen de kleine erfgoedcel worden gegarandeerd. 

In de praktijk draaide de erfgoedcel dus het grootste deel van 2016 op 2 werkrachten. Dit 
impliceert dat niet alle acties zoals voorzien in het Actieplan 2016 werden uitgevoerd, al 
kan de erfgoedcel met extra inhoudelijke steun van het bestuur en Voorbereidend Comité 
toch weer op een goed gevuld 2016 terugblikken. 

2.3.  Personeel
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De projectvereniging wordt aangestuurd door een Raad van Bestuur. Er waren in 2016 
geen wijzigingen in de samenstelling. Ook het Dagelijks Bestuur dat de dagelijkse werking 
van voornamelijk de erfgoedcel opvolgt, bleef ongewijzigd en bestond uit de voorzitter, 2 
ondervoorzitters en het personeel van de erfgoedcel. 

De 7 k.ERF-bestuurders:

	 •		Balen - Richard Vermeulen (voorzitter)

	 •		Dessel	-	Viviane	Willems

	 •		Geel	-	Marleen	Verboven	(ondervoorzitter)

	 •		Laakdal	-	Gerda	Broeckx	(ondervoorzitter)

	 •		Meerhout	-	Jan	Melis

	 •		Mol	-	Paul	Vanhoof

	 •		Retie	-	Koen	Claessens

De Raad van Bestuur kwam 6 keer samen in 2016: 
17/2	-	23/3	-	17/5	-	23/6	-	21/9	-	17/11

Het Dagelijks bestuur kwam 6 keer samen in 2016:
10/2	-	16/3	-	13/4	-	8/6	-	7/9	-	19/10

Daarnaast namen er ook bestuurders deel aan werkgroepen zoals de werkgroep ‘Borging 
Kerststalcultuur’, ‘IOED’, ‘Opvolging meerjarenbegroting’.

De Raden van Bestuur worden voorbereid door het Voorbereidend Comité of VoorCom 
dat	bestaat	uit	de	archivarissen,	cultuurbeleidscoördinatoren,	sectorhoofden	Vrije	tijd.

Het VoorCom komt maandelijks samen, met uitzondering van de grote vakantiemaanden:
5/2	-	11/3	-	11/4	-	13/5	-	17/6	-	2/9	-	7/10	-	7/11	-	2/12

2.4. Bestuur
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3. Erfgoedcel k.ERF 
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3.2. Publicaties
3.3. Trajecten 

3.4. Publieksevenementen
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3.9. Vorming

3.10. Communicatie en pers
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Erfgoedcel k.ERF ondersteunt lokale erfgoedprojecten en is partner in grotere samenwerkingsprojecten. 
Die steun situeert zich op verschillende vlakken: 

 •	Financieel	door	het	toekennen	van	subsidies	of	als	financiële	partner	in	projecten	deel	te	nemen.	

 •	Inhoudelijk door het geven van advies en opvolgen van 
     vergaderingen. In dat geval is het dus personeelsinzet die in een project wordt 
     geïnvesteerd.

	 •		Communicatie	door projecten op te nemen op de k.ERF-website,  facebookpagina,  
      Instagrampagina, nieuwsbrief en door het uitsturen van persberichten. Met de tag  
      ‘erfgoedkerf’ komen berichten via de UIT-databank ook op de k.ERF-website. 

	 •		Logistiek	via een uitleendienst en uitleennetwerk waarmee we
      scanapparatuur, expomaterialen en expopanelen aanbieden.
      Dit uitleennetwerk wordt in een apart deel besproken. 

In	dit	deel	bespreken	we	de	projecten	die	k.ERF	financieel	ondersteunt,	en	vaak	ook	inhoudelijk	nauw	
opvolgt. De projecten worden geadviseerd door het Voorbereidend Comité. De Raad van Bestuur beslist 
op basis van dit advies. 

k.ERF	ondersteunt	op	verschillende	manieren	projecten	financieel:

 •		Kleine,	lokale	erfgoedprojecten	worden	met	gemeentelijke	middelen	gefinancierd	via	het	 
      reglement ‘Lokale erfgoedprojecten’. Max. 500 euro.  
      Indienen: 2 maanden voor aanvang van het project.   

 •		Samenwerkingsprojecten	waarbij k.ERF echt een partner wordt.  
      Deze projecten horen bij de werking van de erfgoedel. Ze worden betaald met  
						Vlaamse	middelen.	Deze	samenwerking	wordt	aangevraagd	via	een	projectfiche.	Indien	
      goedgekeurd wordt er tussen de verschillende partners een overeenkomst opgesteld waarin  
      duidelijk de bijdrage,  rollen en beoogde resultaten worden vermeld. Eén van de partners is  
      indien mogelijk een collectiebeherende organisatie of instelling, of een expertisecentrum   
     cultureel erfgoed. Het toegekende bedrag hangt af van de begroting,  inhoud van het project en 
      bijdrage van andere partners.  
						Indiendata:	1/3	-	1/6	-	1/11
    
 •		Projecten	Musea	met	een	kwaliteitslabel	kunnen enkel aangevraagd worden door het  
						Gasthuismuseum	Geel	en	het	Jakob	Smitsmuseum	Mol,	beide	in	het	bezit	van	een	 
      kwaliteitslabel, lokaal ingedeeld.  De k.ERF-middelen zijn bedoeld om de museumwerking  
      verder te professionaliseren met het oog op het behoud van het label.  
      
	•		Meerjarenprojecten	zijn projecten die door de erfgoedcel worden  
      getrokken en gedurende enkele jaren lopen en dit in de ganse regio.  
      Ze worden bekostigd met Vlaamse middelen.  
      Bijvoorbeeld ‘Zing Ze’ rond de Kempense Bedelzangtradities en ‘Kempense Klaprozen’, ons  
      WOI-project.  
      

3.1.  Projecten
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Gesteunde lokale erfgoedprojecten 2016

Activiteit Organisatie Gemeente Subsidie
1 Restauratie kerststal Witgoor KWB Dessel 500 euro

2 Expo	De	Vaart	in	Postzegels Filatelie De Kempen Dessel 250 euro

3 Evocatie Er zit Vaart in VRHOeM Retie 500 euro

4 Erfgoed op camping Meerlaar Wakkerdal Laakdal 300 euro

5 KVV Rauw 75 jaar KVV Rauw Mol 500 euro

6 50 jaar Chiro Retie Chiro Retie Retie 400	euro

7 Volksdevotie in Vorst Parochieteam Laakdal 500 euro

8 Ons schooltje van toen GBS Regenboog Geel 300 euro

9 Digiproject Voorbeeldig Geel Stadsarchief Geel Geel 500 euro

Gemeentelijke middelen

TOTAAL kleine projecten 2016: 
3.750 euro

Aangegane samenwerkingen 2016

Activiteit Organisatie Gemeente Subsidie
1 Muziek in het Trichelbroek WESP	vzw Laakdal 4.000	euro

2 Stoomzagerij Laakdal Gemeente Laakdal Laakdal 2.000 euro

3 Volleybalsporterfgoed in kaart MOLVOC Mol 1.300 euro

4 Volksdevotie in Retie HK Zeven Neten Retie 1.500 euro

5 Boek Boulevard Gemeentearchief Mol Mol 1.500 euro

6 Expo ‘Meerhout id Groote Oorlog’ Gemeente Meerhout Meerhout 6.000 euro

7 Expo ‘Mollenaren op de vlucht’ Kamer voor Heemkunde Mol 1.000 euro

8 Larum Koestert - Allerheiligen Landelijke Gilde Larum Geel 1.500 euro

9 Expo Custoskamertje St.-Dimpnakerkfabriek Geel 500 euro

10 Conservatie Meetboeken Stadsarchief Geel 2.000 euro

11 Vernieuwing Kruiermuseum Erfgoed Balen Balen 5.000 euro

12 Molen je Mee - molenambacht k.ERF - Noorderkempen Regio 250 euro

13 Vaartketsersroute k.ERF Regio 1.000 euro

14 Birtley Belgians Kempen KOGEKA Geel 2.500 euro

15 M.art interpreteert Smits - schijf 2 M.art Mol 922	euro

Vlaamse middelen

TOTAAL samenwerkingen 2016: 
30.972 euro

13



Dimpnareflex
Sint-Dimpna is de beschermheilige van mensen die verstoten worden 
omdat ze ‘anders’ zijn, in de eerste plaats psychisch kwetsbare 
mensen. Sint-Dimpna is een Kempense heilige, haar verhaal speelt 
zich	af	in	Geel.	Ook	voor	de	erfgoedcel	is	deze	straffe	madam	een	
inspiratiebron. 

De	erfgoedcel	heeft	bij	ieder	project	een	Dimpnareflex.	Is	het	project	
toegankelijk voor kwetsbare mensen? Worden er extra inspanningen 
geleverd om kwetsbare doelgroepen te bereiken. 

Activiteit Organisatie Gemeente Subsidie
1 Expo Renaat Veris - schijf 2 JSM Mol 755 euro

2 Expo The dreamer - I. Verpoorten JSM Mol 3.100 euro

TOTAAL projecten Kwaliteitslabel 2016: 
3..875 euro

Meerjarenprojecten 2016

Activiteit Organisatie Gemeente Kosten 16
1 Zing Ze k.ERF Regio 236 euro

2 Kempense Klaprozen Team Kempense Klaprozen Regio 236 euro

3 De Vaart Verjaart k.ERF Regio 4.000	euro

Vlaamse middelen

Gesteunde projecten musea kwaliteitslabel 2016
Vlaamse middelen

Resultaten
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Voor Zing Ze en Kempense Klaprozen zijn dit de hostingkosten van de projectwebsites, m.a.w. opvol-

gingskosten. Voor De Vaart Verjaart zijn het kosten m.b.t. de expo’s en het event op 

Erfgoeddag. 



500 euro
k.ERF subsidie

Kleine, lokale erfgoedprojecten

De KWB van ‘t Witgoor herstelde 
in 2016 hun 30-jaar oude buiten-
kerststal. Die wordt tegen 
kerstmis ieder jaar nabij de kerk 
geplaatst. Vooral de beelden 
waren dringend aan vervanging 
toe. 

De KWB werkte voor de nieuwe 
beelden samen met een sociale 
werkplaats uit de Kempen,  

‘t Twijgje. De overige werken 
voerden ze zelf uit. Om een deel 
van de kosten te kunnen dekken, 
werd tijdens het jaarlijkse 
vuurkorvenfestival geld ingeza-
meld voor de restauratie van de 
stal. 
 
Samen met k.ERF werd een pers-
bericht uitgestuurd dat goed werd 
opgepikt door de lokale media. 

Restauratie kerststal Witgoor
KWB Witgoor (Dessel)

DS - Borging immaterieel cultureel erfgoed

Resultaten

Trotse vrijwilligers van KWB Witgoor en hun kerststal.
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Expo - De vaart in postzegels
Filatelie De Kempen (Dessel)

In 2016 vierden we in onze regio 
de verjaardag van het kanaal 
Dessel-Turnhout-Schoten. Naast 
grote projecten die uit een 
interlokale samenwerking tussen 
verschillende gemeentes vloeiden, 
spanden ook lokale verenigingen 
zich in om de jarige vaart te vieren. 

Filatelie de Kempen stelde uit hun 
rijke postzegelcollectie een expo 
samen rond het thema ‘kanalen 
en Dessel’. Die expo werd in april 
en	mei	getoond	in	de	Sas4-Toren	
naast de Vaart. 
700 bezoekers vonden hun weg 
naar de expo. 

DS - Collectiebeherende organisaties pakken uit met hun collectie

250 euro
k.ERF subsidie

Een kleine greep uit de collectie van Filatelie De Kempen.

Kleine erfgoedprojecten
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500 euro
k.ERF subsidie

Ook de socio-culturele vereniging 
VRHOeM nam deel aan het grote 
verjaardagsfeest  
‘De Vaart Verjaart’. 

Zij doken de archieven en oude 
fotocollecties in en zochten bij deze 
stukken passende verhalen en mu-
ziek: muziek over kanalen en water. 
Deze zoektocht en artistieke 

oefening mondde uit in een 
voorstelling die in de k.ERF-regio op 
22 april in GC Den Dries Retie door-
ging. De zaal zat met 180 bezoekers 
goed vol. 

Onder de bezoekers was ook een 
groep asielzoekers die op dat mo-
ment in Retie verbleven. 

Er zit Vaart in - voorstelling
VHROeM (Retie)

DS - Samenwerking met andere sectoren (socio-cultureel & kunsten)

Slide uit de show ‘Er zit Vaart in’.

Kleine erfgoedprojecten
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KVV Rauw 75 jaar
KVV Rauw voetbalclub (Mol)

In 2016 bestond voetbalclub KVV 
Rauw 75 jaar. Een werkgroep ging 
op zoek naar oude foto’s en verha-
len over de club. Deze info bundel-
den ze in een mooi 
vormgegeven brochure die eind 
augustus 2016 werd voorgesteld. 

Voor het onderzoek kreeg de club 
de hulp van Rudi Nuyts, redactielid 
van het jaarboek ‘Molse Tijdingen’ 
en verbonden aan de Molse Kamer 
voor Heemkunde. 
Oplage: 200 
Verkocht: 130

DS - Samenwerking met andere sectoren (sport)

Auteurs van de brochure ‘KVV Rauw Sport 75 jaar’

500 euro
k.ERF subsidie

Kleine erfgoedprojecten
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300 euro
k.ERF subsidie

Ieder jaar organiseert de sociale 
organisatie Wakkerdal  i.s.m.  
Viva-SVV op dinsdagen in de zomer-
vakantie een activiteit voor zowel 
de bewoners van verblijsfcamping 
Meerlaar, als voor de buurtbewo-
ners. Deze activiteitenreeks kreeg 
de naam ‘Sportivan’ omdat de focus 
op bewegen ligt. 

In 2016 was het thema van Sporti-
van cultureel erfgoed. Er werd een 
verhalenwandeling met lokale 
verhalen georganiseerd, een bezoek 
gebracht aan de Oude Stoomzagerij 

en het oudste schooltje en er was 
een volkskermis waar ook verhalen 
van de aanwezige  mensen werden 
gesprokkeld door de erfgoedcel. 

Deze activiteiten waren voor de 
erfgoedcel een eerste kennismaking 
met Camping Meerlaar. In de 
toekomst willen we nog 
diepgaander gaan samenwerken. 

In totaal werden er drie erfgoed-
dagen georganiseerd met in totaal 
ongeveer 100 deelnemers. 

Erfgoed op Camping Meerlaar
Verblijfscamping Meerlaar (Laakdal)

en ook sponsoring flyer 
en affiches

DS - Samenwerking met andere sectoren (sociale sector)

Kleine erfgoedprojecten
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50 jaar Chiro Retie
Chiro Retie
Eén van de grootste Chirogroepen 
van het land bestond in 2016 vijftig 
jaar: Chiro Retie.

Een werkgroep met leden uit 
verschillende generaties werkte 
per generatie zijn stukje 
geschiedenis uit.

Deze verhalen en feiten werden 
gebundeld in een boek met ook 
heel veel foto’s.

De foto’s werden gedigitaliseerd.  
Het boek werd voorgesteld tijdens 
een feestweekend in augustus, 
gekoppeld aan een expo. 

DS - Samenwerking met andere sectoren (jeugd)

Leiding en oud-leiding Chiro St. Agnes Retie - bron: Het Nieuwsblad

500 euro
k.ERF subsidie

Kleine erfgoedprojecten
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Op	de	Parochiefeesten	van	Vorst,	
september 2016, pakte het 
parochieteam uit met een expo over 
volksdevotie van weleer:
processies, mariadevotie, bijgeloof 
rond patroonheilige St.-Gertrudis, 
enz.  

Voor het beeldmateriaal konden 
de organisatoren terugvallen op de 
collectie van de lokale heemkring 

LWGH en op hun eigen collectie. 
De Lourdesbedevaarten van de 
mijnwerkers-brancardiers kregen 
extra aandacht. Zij waren partner in 
dit project.

De	expo	ging	door	in	de	Pastorij	van	
Vorst. Tegelijkertijd werd in de tuin 
een nieuw, eigentijds 
bezinningsmonument ingehuldigd. 

Volksdevotie in Vorst
Parochieteam Vorst (Laakdal)

DS - Collectiebeherende organisaties pakken uit met hun collectie

500 euro
k.ERF subsidie

Sint-Gertrudis, in Vorst 

aanroepen tegen de 

muizen. 

Kleine erfgoedprojecten
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Workshop ‘Ons scholeke 80 jaar’
VBS De Regenboog (Geel)
In een workshop keerden de 
leerlingen van de vrije basisschool 
De Regenboog uit Geel voor één 
dag terug naar de school van toen. 
De	juffen	waren	gekleed	als	
zusters, het schoolregime was een 

pak strenger dan vandaag, er werd 
geschreven op leien plankjes met 
een	griffel,	de	leerstof	zag	er	ook	
ietsje anders uit en zelfs de 
spelletjes op de speelplaats kwa-
men uit de jaren stillekens. 

DS - Samenwerking met andere sectoren (onderwijs)

300 euro
k.ERF subsidie

Kleine erfgoedprojecten
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Op initiatief van Karel Swolfs en met 
steun van electrozaak Electromic 
startte het Stadsarchief Geel (SAG) 
een proefproject ‘Voorbeeldig Geel’. 

Voorbeeldig Geel is een 
nostalgische road show die in alle 
dorpen van Geel gaat landen. 
Gedurende een weekend worden 
oude	filmpjes	van	het	gastdorp	
getoond. Foto’s worden afgedrukt 
op papier zodat mensen er namen, 
data en verhalen bij kunnen 
schrijven. Bij een drankje kunnen 
mensen over generaties heen 
herinneringen ophalen. De beelden 
die getoond worden komen uit de 

collectie van het SAG en worden 
de maanden vooraf ook bij mensen 
opgevraagd en gedigitaliseerd. 

De eerste editie vond plaats in Geel-
Bel in februari 2017. Een succes! Er 
bezochten 300 mensen het Belse 
‘Voorbeeldig Geel’ event. Het SAG 
sprokkelde heel veel info over de 
foto’s. Die info wordt opgenomen in 
het collectiebeheersysteem van het 
SAG.

Er werd dat weekend ook een dvd 
met	oude	Chirofilms	te	koop	
aangeboden. Er werden	40	dvd’s	
verkocht. 

Voorbeeldig Geel
Werkgroep en Stadsarchief Geel

Kleine, lokale erfgoedprojecten

500 euro
k.ERF subsidie

De Chirojeugd van nu kijkt naar de Chirojeugd van toen.

Kleine erfgoedprojecten

DS - Samenwerking met andere sectoren (sociale sector)
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Samenwerkingsprojecten

Onze regio heeft een heel rijke en 
goed gedocumenteerde verhalen-
schat.	WESP	vzw	heeft	het	initiatief	
genomen om deze verhalen op een 
hedendaagse manier door te 
vertellen, en te zingen!

Ze verzamelden i.s.m. de erfgoedcel 
enkele oude volksverhalen uit de 
regio rond het Trichelbroek in 

Laakdal. Die verhalen zetten ze op 
muziek	of	worden	verfilmd.	De	film-
pjes krijgen een plek op een 
gloednieuwe wandelapp die i.s.m. 
TPA	wordt	ontwikkeld.

In 2016 werd er achter de schermen 
gewerkt.	De	filmpjes,	liedjes	en	app	
zijn klaar tegen mei 2017.

Muziek in het Trichelbroek
WESP vzw
i.s.m. gemeente Laakdal, Toerisme Provincie Antwerpen en k.ERF

DS - Inwoners beleven ICE actief

4.000 euro
k.ERF investering
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De oude stoomzagerij van de familie 
Beyens is een geklasseerd gebouw. De 
zagerij	werd	in	de	jaren	1960	gesloten	
en sindsdien lijkt het alsof de tijd er 
bleef stilstaan. 

Jarenlang	werd	gezocht	naar	en	
herbestemming van de site. Eindelijk 
worden de plannen concreet: er komt 
een toeristische onthaalpoort met 
fietsenverhuur	én	veel	respect	voor	de	

geschiedenis van het gebouw. Samen 
met LWGH brengt k.ERF het verhaal 
van zagerij Beyens in kaart. Die info kan 
dan gebruikt worden bij de realistie van 
de poort.

k.ERF steunt dit project ook 
financieel,	middelen	die	gebruikt	
worden voor de opmaak van een plan 
met o.a. aandacht voor educatie rond 
het industrieverleden van de site. 

Stoomzagerij Laakdal
Gemeente Laakdal
i.s.m. VLM, Kempens Landschap, LWGH, k.ERF

DS - Samenwerking met andere sectoren (onroerend erfgoed, toerisme)

2.000 euro
k.ERF investering

Samenwerkingsprojecten

Fotograaf: Elien Lievens, project URBEX Kempen

Samenwerkingsprojectenn
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Een paar jaar geleden riep k.ERF 
inwoners op om zich om te scholen 
tot meester-molenaar. Heel wat 
Kempenaren vatten de cursus aan. 
Het molenambacht is oud, maar in 
onze regio zeker nog niet 
verdwenen.	Je	vindt	in	k.ERF-land	
ook nog heel wat maalvaardige 
molens. 

Om het molenaarsambacht en de 
molens beter gekend te maken bij 
de inwoners ontwikkelden we een 

educatieve map voor scholen, 3de 
graad. Voor gezinnen maakten we 
een afgeleide, een doeboekje.  Die 
doeboekjes werden verspreid via de 
diensten toerisme en de molens. 

In 2017 bezoekt k.ERF alle scholen 
om het project persoonlijk voor te 
stellen. Het project kreeg de naam 
‘Molen je Mee!

Molen je mee!
Kempense erfgoedcellen Noorderkempen en k.ERF
i.s.m. Levende Molens vzw

DS - Inwoners beleven ICE actief

250 euro
k.ERF investering

Samenwerkingsprojecten
Samenwerkingsprojectenn

Lancering Molen je Mee in Rijkevorsel

Doeboekjes
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Samenwerkingsprojecten
Samenwerkingsprojectenn

Doeboekjes

In 2016 kwam er vanuit enkele Molse
(oud)-volleyballers het initiatief om de 
geschiedenis van de vele Molse volley-
balclubs in kaart te brengen, de 
versnipperde collecties te centraliseren, 
beter te verpakken en indien het 
interessant materiaal oplevert dit ook te 
delen met het publiek. 

Op een collectiedag in februari werden 
alvast enkele mooie stukken 
ingezameld. In de schoot van het 
Gemeentearchief van Mol richtten de 
volleyballers een werkgroep op die 
geregeld samenkomt voor onderzoek- 
en archiefwerk. 
Er waren ook contacten met het 
Sportimonium. 

Collectie Volleybalclubs Mol
Molse volleyballers
i.s.m. Gemeentearchief Mol, Sportimonium, k.ERF

DS - Samenwerking met andere sectoren (sport)

1.300 euro
k.ERF investering

Samenwerkingsprojecten

Oogst na oproep naar oude foto’s

Samenwerkingsprojectenn
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De gemeente Retie zet al jaren in op 
het onderhoud en koesteren van de 
vele kapelletjes, meestal toegewijd 
aan O.L.V. De gemeente doet dat 
samen met de buurtcomités die de 
kapel in hun wijk tegen de 
meimaand poetsen en versieren met 
de typische blauw-witte bloemen. 

In 2016 bracht de Retiese heemkring 
een boek uit met de geschiedenis, 
gebruiken, rituelen en verhalen bij 
iedere Retiese kapel. 

De VVV van Retie hertaalde dit boek 
in een compactere brochure met 
fietskaart.	

Beide publicaties werden op 1 mei 
2016 gelanceerd. Die dag zette de 
gemeente Retie alle vrijwilligers die 
zich inzetten voor de Retiese 
kapellen letterlijk in de bloemen. In 
2016 werd in Retie dus niet enkel 
O.L.V. met bloemen gekroond. 

Volksdevotie in Retie
Heemkring Zeven Neten Retie
i.s.m. VVV Retie, Gemeente Retie, buurtcomités, k.ERF

DS - Inwoners beleven ICE actief + Borgen ICE

1.500 euro
k.ERF investering

Samenwerkingsprojecten

De Retiese vrijwliggers die de kapellen 

en Mariatraditie in Retie in ere houden

28

Samenwerkingsprojectenn



Auteur Stijn Geys dook de geschiedenis 
van	zijn	eigen	Molse	straat	in,	de	Jakob	
Smitslaan die overgaat in de Adolf 
Reydamslaan, oftewel ‘den Boulevard’. 

Die Boulevard hertekende het 
straatbeeld van Mol. Er verrezen statige 
art nouveau en deco-huizen. Het is ook 
de	straat	waar	het	St.-Jan-Berchmans	
College ligt. 

In het boek worden de huizen en de 
eerste inwoners beschreven, met
verhalen en heel veel foto’s.

Alle verzamelde foto’s gingen terug 
naar de privé-eigenaars, maar de digitale 
kopies werden ondergebracht in de 
collectie van het Molse 
Gemeentearchief. 
Oplage boek: 800 - Uitverkocht

Boek Boulevard Mol
Gemeentearchief Mol
i.s.m. College Mol, Molse Kamer voor Heemkunde, buurtbewoners, k.ERF

DS - Collectiebeherende instellingen pakken uit met hun collectie.

1.500 euro
k.ERF investering

Samenwerkingsprojectenn
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De Larumse Landelijke Gilde gaf met 
Larum Koestert een nieuwe invulling 
aan een oude christelijke traditie:  
Allerheiligen. 

Op 30 oktober zat de Larumse kerk 
2 keer afgeladen vol, in totaal 500 
mensen, niet voor een misviering 
maar voor Larum Koestert. In de 
kerk werden foto’s van Larum 
vroeger getoond. Acteurs brachten 
verhalen over Larum. Ondertus-
sen projecteerde de Academie een 
lichtspektakel op het kerkgewelf. 
Een kinderkoor en de harmonie 

zorgden voor een ingetogen sfeer.  
Er was vooral aandacht voor 
Larumse WOI-verhalen en gezins-
verpleging. Na de kerk trokken de 
mensen naar het kerkhof waar de 
doden werden herdacht met 
vuurrituelen van vroeger en nu. 

De hele avond werd voorbereid 
door een werkgroep die maanden 
op zoek gingen naar foto’s en verha-
len. Het verzamelde materiaal werd 
gedigitaliseerd en gedeeld met het 
Stadsarchief Geel.

Larum Koestert

DS - Inwoners beleven ICE actief + Borgen ICE

1.500 euro
k.ERF investering

Samenwerkingsprojecten

Vandaag stonden we in de klas nog even stil bij deze 
happening. Onze kinderen waren na een weekje verlof ,  nog 
steeds  erg enthousiast !

Ik merk dat de geschiedenis van Larum de meesten boeit ,
zeker op z’n “ larums koestert “!

De lichtjes plaatsen bij onze oud-strijders op het donkere ver-
lichte kerkhof was bij de meeste erg aangrijpend. De meeste 
plaatsen nog een kaarsje bij een dierbare van de familie.
Toch weer heel speciaal om alzo Allerheiligen te beleven.
 
En dan in de kerk ! Nooit gezien , een soldaat die van 1914 
kwam en er z’n verhaal pakkend vertelde en ‘t liep niet goed 
af ,
 
Van harte proficiat met dit uniek project !!!

Fragmenten uit een mail van meester Luc,  
school Larum

Landelijke Gilde Larum en Rauwelkoven
i.s.m. school, Academie Beeldende Kunst, Stadsarchief Geel, Chiro 
Larum,  Harmonie Larum, Kerkfabriek, Team Kempense Klaprozen, k.ERF

Samenwerkingsprojectenn
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1.500 euro

Samenwerkingsprojecten

Fragmenten uit een mail van meester Luc,  
school Larum

DS - Collectiebeherende instellingen pakken uit met hun collectie

6.000 euro
k.ERF investering

In	Meerhout	loopt	van	2014	t.e.m.	
2018 het grote project ‘Meerhoutse 
Klaprozen’ waarin k.ERF partner is. 
In 2016 werd één van de grotere 
deelprojecten gerealiseerd, de expo 
‘Meerhout in de Groote Oorlog’. 

Maanden van opzoekwerk, in kaart 
brengen van privécollecties en 
bundelen van verhalen gingen aan 
de expo vooraf. De werkgroep 
waartoe ook de erfgoedcel behoor-
de kwam geregeld samen.
De expo opende einde oktober en 
liep tot 22 januari 2017 in het Meer-
houtse gemeentehuis. Zo goed als 
alle Meerhoutse scholen kwamen 
op bezoek. Meer dan 1.600 mensen 
volgden een gegidste rondleiding. 

Het aantal mensen dat de expo 
individueel bezocht, was moeilijk 
bij te houden omdat ook heel wat 
bezoekers van de gemeentelijke 
diensten de expo indoken. 

Gekoppeld aan de expo werden er 
ook	lezingen	en	filmavonden	
georganiseerd. 

Er werd voor deze expo 
samengewerkt met heel wat 
collectiebeherende instellingen, van 
zowel lokaal als landelijk belang. 
Er was een goede samenwerking 
met team Kempense Klaprozen. Dit 
droeg bij tot de hoge kwaliteit van 
‘Meerhout en de Groote Oorlog’. 

Gemeente Meerhout
i.s.m. werkgroep Meerhoutse Klaprozen, Heemkring Meerhouts Patrimonium. 
Kempense Klaprozen, In Flanders Fields Museum, Hendrik Conscience Erfgoed-
bibliotheek, KADOC, Gasthuismuseum Geel, Abdij Tongerlo, Klompenmuseum 
Laakdal, tal van privé-eigenaars collectiestukken, CAZAC, Printed Walls, k.ERF

Expo Meerhout in de Groote Oorlog

Samenwerkingsprojectenn
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Samenwerkingsprojecten



Tijdens de Eerste Wereldoorlog slaan 
heel wat Molse burgers op de vlucht 
richting neutraal Nederland. Sommigen 
komen niet verder dan de hei rond 
Postel	en	keren	na	enkele	dagen	of	
weken terug naar hun huis. Anderen 
trekken naar Nederland waar ze voor 
langere tijd, sommige zelfs gedurende 
de hele oorlog, blijven.

Gegoede burgers verblijven bij 
particulieren en geven hen een 
vergoeding voor hun onderdak. 
Anderen komen in de 

vluchtelingenkampen terecht die de 
Nederlandse overheid opricht voor dit 
doel. De Mollenaren belandden in het 
kamp van Uden. 

De expo belichtte deze vrij 
onbekende geschiedenis. De expo 
opende in september en liep een 
maand. Er werd ook een brug geslagen 
naar de vluchtelingencrisis van 2016, 
met hedendaagse vluchtverhalen. Bij de 
openig van de expo waren vluchtelingen 
die in Mol verblijven aanwezig. 
Totaal aantal bezoekers: 650

Expo ‘Op de vlucht’ - Uden
Molse Kamer voor Heemkunde
i.s.m. gemeente Mol, Uden, Gemeentearchief Mol, k.ERF

DS - Collectiebeherende instellingen pakken uit met hun collectie.

1.000 euro
k.ERF investering
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De kerkentoren van de St.-Dimpna-
kerk verbergt een klein kamertje 
waar vroeger de kerkwachter of 
custos woonde.

De kerkfabriek wil in 2017 een 
permanente expo openen in dit 
geheime kamertje. In de expo krij-
gen bezoekers een beeld van het 
leven van de custos. 
Daarnaast wordt ook ingezoomd 

op de Tweede Wereldoorlog die de 
kerk heel veel schade toebracht, 
vooral aan de toren.   
Met de custoskamer krijgt de kerk 
er	naast	de	4	topstukken	een	troef	
bij die een bezoek aan de kerk nog 
aantrekkelijker maakt. 

Het aanbod van de custoskamer 
wordt mee opgenomen in het 
gidsenaabod van de stad Geel. 

Custoskamer St.-Dimpnakerk

DS - Collectiebeherende instellingen pakken uit met hun collectie.

500 euro
k.ERF investering

Kerkfabriek St.-Dimpna
i.s.m. toerimse Geel, Gasthuismuseum Geel, Stadsarchief Geel, k.ERF

Samenwerkingsprojectenn



Met steun van k.ERF kon het 
Stadsarchief Geel in 2016 enkele kaarten 
uit het ‘Modern Kadaster’ laten 
conserveren. Zo werden ze opnieuw 
stabiel om er nadien ook een digitale 

kopie van te maken. De geconserveerde 
kaarten worden professioneel 
opgeborgen in het archiefdepot. Wie de 
kaarten wil bestuderen kan dat weldra 
via de digitale versie doen. 

Conservatie oude kaarten
Stadsarchief Geel
i.s.m. stad Geel en k.ERF

DS - Collectiebeherende instellingen dragen zorg voor hun collectie.

2.000 euro
k.ERF investering

Samenwerkingsprojectenn
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In 2016 werd het oud gemeentehuis 
van Balen opnieuw geopend na een 
grondige restauratie. Erfgoed Balen 
kreeg op die manier een 
schitterende locatie om hun 
collectie in te bewaren en hun 
werking verder uit te bouwen. 

Naast het oud gemeentehuis ligt het 
Kruiermuseum, in beheer van 
Erfgoed Balen
In dit museum krijg je een mooi 

beeld van het dagelijkse leven in een 
Kempens dorp zoals Balen tijdens 
het Interbellum. 

In 2016 werd een traject opgestart 
om het museum op te frissen. Het 
verhaal blijft behouden, maar de 
scenografie	krijgt	een	opfrissing	met	
meer aandacht voor digitale 
belevingstools op maat van 
kinderen.

Vernieuwing Kruiermuseum

DS - Collectiebeherende instellingen pakken uit met hun collectie.

5.000 euro
k.ERF investering

Ergoed Balen
i.s.m. gemeente Balen, Provincie Antwerpen en k.ERF

Boven: oude opstelling Kruiermuseum.

Naast: Uitnodiging opening nieuwe erfgoedhuis in het oud 

gemeentehuis. De opfrissing van het Kruiermuseum is de 

volgende stap om deze plek om te toveren in een 

hedendaagse erfgoedsite. 

Samenwerkingsprojectenn



In 2015 wonnen Herman Sterckx en het 
team Kempense Klaprozen de	Prijs	voor	
Geschiedenis en Volkskunde van de 
Provincie	Antwerpen.  Met die prijs 
kregen ze een bedrag van 2.500 euro 
dat ze op de rekening van k.ERF stortten 
met de opdracht het geld te besteden 
aan educatieve projecten rond WOI. 

In 2016 kwam het St.-Maria-Instituut 
o.l.v. Herman Sterckx met een nieuw 
project aankloppen. Een groepje 
leerlingen, geselecteerd na een 
sollicitatie, kreeg de opdracht om op 
zoek te gaan naar sporen van Kempense 
Birtley Belgians. Deze Belgen vluchtten 
tijdens WOI naar Engeland of werden 
overgebracht om te herstellen van 

oorlogswondes. De Birtley Belgians 
werden ingeschakeld in de 
wapenindustrie en in Birtley kregen ze 
een eigen stad, Elisabethville. 

In november 2016 trokken de leerlingen 
samen met twee leerkrachten op 
expeditie naar Birtley en omstreken. Ze 
doken de lokale archieven in, interview-
den lokale historici. Veel sporen van de 
Belgen zijn ondertussen uitgewist. Toch 
ontdekten ze enkele mooie, 
aangrijpende verhalen van Kempenaren 
uit onze regio. 

De expeditie haalde zelfs de Britse 
media!

Expeditie Birtley Belgians Kempen
St.-Maria-Instituut
i.s.m. team Kempense Klaprozen, tal van Engelse partners in de regio van 
Birtley, k.ERF - met dank aan de provincie Antwerpen. 

DS - Samenwerken met andere sectoren (onderwijs)

2.500 euro
k.ERF investering

Samenwerkingsprojecten

Ontdekt archiefstuk over  de 

Meerhoutse Emma Bouwens die in 

Birtley stierf.

Samenwerkingsprojectenn
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De diensten toerisme van Dessel, 
Mol en Retie wilden al even de 
bestaande	fietsbrochure	
‘Vaartketsersroute’ opfrissen.  

k.ERF werd partner en zorgde 
ervoor dat dankzij de inbreng van 
de lokale heemkringen de brochure 
gevoed werd met interessante 
historische weetjes en mooie, oude 
foto’s. Zo neemt de tocht je mee 
doorheen de 
ontginningsgeschiedenis, de vele 
waterputten die hiervan het gevolg 
zijn en de oude scheepvaartcultuur 

waar de ‘vaartketsers’ of 
schuittrekkers een mooi voorbeeld 
van zijn.

Naast de diensten toerisme werd 
ook het zandwinningsbedrijf Sibelco 
inhoudelijke	en	financiële	partner.	

De brochure werd gelanceerd op 
Erfgoeddag dat samenviel met de 
opening van het toeristisch seizoen.

De brochure is gratis te verkrijgen 
bij de verschillende partners.  

Vaartketsersroute

DS - Samenwerking met andere sectoren (toerisme)

1.000 euro
k.ERF investering

Diensten toerisme Dessel, Retie, Mol
i.s.m. lokale heemkringen en archieven, k.ERF, Sibelco

SamenwerkingsprojectenSamenwerkingsprojectenn



Dit project liep af in 2015 en werd 
uitvoerig besproken in het jaarverslag 
2015. 

M.art ontving in 2016 nog een tweede 
en laatste schijf van de 
toegekende subsidie. Normaalgezien 
had die ingeboekt moeten worden op 
2015 maar dat is niet gebeurd. 
Fijn om hier te vermelden is dat M.art 
met hun Smitsproject voor twee prijzen 
werd genomineerd:

1. De cultuurprijs van de gemeente 
Mol. Die won M.art en dat leverde 
500 euro op, centen die ze investeer-
den in kunstboeken. 

2. De Geschiedenis en Volkskunde prijs 
van	de	Povincie	Antwerpen.	Hier	 
eindigde team M.art bij de laatste 
drie. 

M.art interpreteert Smits 

Samenwerkingsprojectenn

M.art - jeugdhuis TYDEEH Mol
i.s.m. Jakob Smitsmuseum, k.ERF

DS - Samenwerken met andere sectoren (jeugd)

922 euro
k.ERF investering

M.art wint de Molse 

cultuurprijs met hun 

erfgoedprojecten ‘M.art 

interpreteert Smits’ en 

‘URBEX Kempen’. 
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k.ERF voorziet jaarlijks 
projectmiddelen voor de musea met 
een kwaliteitslabel. Deze middelen 
kunnen aangewend worden om 
kwalitatieve projecten te realiseren.

Het	Jakob	Smitsmuseum	ontving	
in 2016 twee keer projectsteun van 
k.ERF. 

k.ERF stortte een tweede schijf voor 
de expo ‘Renaat Veris’ die in 2015 

liep (net als bij M.art had dit bedrag 
eigenlijk ingeboekt moeten worden 
bij 2015).  Dit was 775 euro.

In het najaar van 2016 opende de 
expo ‘The dreamer - Igor 
Verpoorten’ waarbij het werk van de 
hedendaagse, Meerhoutse 
kunstenaars in dialoog ging met de 
werken	van	Jakob	Smits.	

Bezoekerscijfer: 1.230 bezoekers.

Expo Igor Verpoorten

DS - Ondersteuning musea met een kwaliteitslabel.

3.100 euro
k.ERF investering

Jakob Smitsmuseum
i.s.m. Vrienden Jakob Smitsmuseum, Gemeente Mol, k.ERF

Museumprojecten

Musea met kwaliteitslabel



Museumprojecten

Meerjarenprojecten
De Vaart Verjaart

In 2015 stapte k.ERF mee in het 
grote project ‘De Vaart Verjaart’ n.a.v. 
170/150	jaar	kanaal	
Dessel-Turnhout-Schoten in 2016. Tien 
gemeentes langs deze Vaart 
startten een interlokale vereniging 
die via enkele grote sportieve en  
culturele evementen en projecten in 
2016 het kanaal in de kijker zetten. 
Naast de 10 gemeentes stapten ook 
k.ERF, Erfgoed Noorderkempen, 
Regionaal Landschap Kleine en Grote 
Nete en Regionaal Landschap De 
Voorkempen mee in het project. Het 
project kreeg de steun van NV De 
Scheepvaart	en	de	Provincie	
Antwerpen. 

Gedurende een half jaar reisde er een 
feestboot ‘Boothuis Brauhaus’, een 
binnenschip type Kempenaar, van 
gemeente naar gemeente. De boot 
bleef een week per gemeente aange-
meerd. Die week werd er gefeest met 
muziekoptredens, comedyshows, 
kindertheater en een Vaart Verjaart 
Expo. 

De expo werd ontworpen door RAXA 
en opgebouwd in het ruim van de 
boot. Op de expo werd de 
geschiedenis van de Vaart getoond, 
een realisatie waar k.ERF intensief 
aan meewerkte, i.s.m. de lokale 
heemkringen en archieven. 

Naast de overkoepelende expo in de 
boot waren er ook tal van lokale 
initiatieven die het rijke 
vaarterfgoed in de kijker zetten 
gedurende 2016. In de k.ERF-regio 
viel het Vaart Verjaardagsfeest ook 
samen met Erfgoeddag. Een deel van 
de projecten werden in detail 
besproken in de vorige pagina’s. Zie 
ook pag. 56.

Op de volgende pagina’s een 
overzicht van de tarijke 
Vaart-initiatieven in onze regio. Het 
project loopt nog tot de zomer van  
2017. De rol van k.ERF werd na de 
oplevering van de expo minimaal. 

DS - Samenwerken met andere sectoren (jeugd, sport, bedrijven, ...)
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Erfgoedactiviteiten en cijfers De Vaart Verjaart
Activiteit #

Expo	‘De	Vaart	Verjaart’	in	Feestboot	(Dessel)	|	19/4	-	21/4	en	24/4	(EGD) 700
Sas4-Kermis	volksfeest	en	erfgoedmarkt 700

De	Vaart	in	Postzegels	(Dessel)	|	Van	19/4	t.e.m.	5/5 700

Voorstelling	‘Er	zit	Vaart	in’	|	22/4 180

Ambachtenmarkt	en	nostalgische	kermis	|	24/4	(EGD) 350

Bunkerwandeling	|	24/4 38

Totaal deelnemers erfgoedactiviteiten 2.668

Ter info:
Aantal	deelnemers	aan	alle	‘Vaart	Verjaart’	Activiteiten	in	Dessel/Retie:	4.300 
De erfgoedactiviteiten vielen duidelijk in de smaak. 

De expo ‘De Vaart Verjaart’ voer na Dessel nog naar 8 andere gemeentes langs het kanaal om te 
eindigen in Schoten. In totaal bezochten 2.500 mensen de expo op de feestboot.

•	 8 vergaderingen stuurgroep Vaart Verjaart Koepel
•	 10	vergaderingen	Vaart	Verjaart	lokaal	Dessel/Retie
•	 9	vergaderingen	ontwikkeling	expo
•	 1	vergadering	met	de	Desselse	filatelisten
•	 2 vergaderingen met toeristische diensten voor Vaartketsersroute

Overlegmomenten De Vaart Verjaart

Meerjarenprojectenn
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Expo De Vaart Verjaart

44

Meerjarenprojectenn



Museumprojecten

45

MuseumprojectenDe Vaart Verjaart

Feestboot Boothuis Brauhaus

Samen met de heemkringen 
maakte k.ERF een 
openluchtexpo langs de Vaart 
in Dessel en Retie.

Demo ‘Vaartketsen’ op Erfgoeddag

Ecocatie	‘Er	zit	Vaart	in’	door	VRHOeM,	21/4

Een groepje studenten van Thomas More 
Geel, opleiding bouw, maakten een speel-
tuin naast de Vaart, geïnspireerd op het 
industriële	erfgoed	van	Dessel:	de	vaart,	
het witte zand en de nucleaire sector. De 
erfgoedcel en de collectie van de 
heemkringen boden inspiratie. In de 
toekomst zouden er bij de speeltuigen 
speelse historische infobordjes geplaatst 
kunnen worden. 

Meerjarenprojectenn
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In	2014	lanceerde	k.ERF	het	project	Zing	
Ze, een intergemeentelijk 
borgingsprogramma voor de 
Kempense bedelzangtradities. 

Er werden verschillende producten 
ontwikkeld, een eigen ‘huisstijl’ met 
zingende monstertjes en alle 
gemeentes sprongen mee op de 
Zing Ze kar. 

In 2016 bleven we enkele lopende 
acties opvolgen. De Zing Ze Challenge 
liep voor het tweede jaar. Inwoners 
worden hierin opgeroepen om een foto 
te nemen van hun zanggroep. Die foto 
laden ze op via www.zing-ze.be. Ze 
noteren erbij in welke gemeente ze zijn 
gaan zingen, welke traditie, hoeveel 
snoep en geld ze konden bijeen zingen 
en het liedje dat van deur tot deur werd 
gezongen. De Challenge is een wedstrijd 

om te zien waar zich het grootste 
zangdorp van de k.ERF-regio bevindt, 
maar het is meteen ook een tool om info 
over de bedelzangtradities te 
verzamelen. Er werd in 2016 geen 
winnaar uitgeroepen. Dat doen we een 
laatste keer in 2017 waarna we de 
Challenge afsluiten.

In 2016 bundelden we ook alle 
initiatieven die de gemeentes de 
afgelopen twee jaar rond Zing Ze onder-
namen, als inspiratie voor andere 
gemeentes en organisaties. Dat bundel-
tje plaatsten we op de k.ERF-website. 

Het Zing Ze project wordt 
uitgedragen door verschillende 
organisaties en gemeentes. Daarvan zijn 
de berichten in de gemeentelijke infobla-
den een mooie bewijs. 

Zing Ze!
Borgingsprogramma voor de Kempense 
bedelzangtradities

Meerjarenprojectenn
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Driekoningen
3.630

Kaarske in lantaarn
81

Vastenavond
561

Nieuwjaarke Zoete
600

Goriën zingen
1.117

Krik Krak Retie
41

Sinte Mette
305

Mol

Retie

Dessel

Geel

Balen

Mol

Dessel

Olmen

Balen
Meerhout
Geel
Laakdal

Retie

Schoonbroek (Retie)

Zing Ze Challenge 
Aantal ingezendingen per traditie 6.335

inzendingen

Zing Ze Challenge 

Meerjarenprojecten: Zing ZeMeerjarenprojectenn
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Museumprojecten

Gemeentelijke Zing Ze Acties 2016 

Speelse veilgheids- en aankondiginsborden
worden de dagen voor een traditie in de 
straten geplaatst.

Sfeervlaggen in de gemeente Retie
Feestaffiches	in	Zing	Ze	stijl

Creatieve ateliers in Dessel

Meerjarenprojecten: Zing ZeMeerjarenprojectenn
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Gemeentelijke Zing Ze Acties 2016 
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MuseumprojectenMeerjarenprojecten: Zing Ze

Zing Ze Krik Kraks (= lampions) die kinderen 
konden winnen bij de gemeente Retie. 

Lifesizer	Krik	Krak	figuurtjes	als	
promo in Retie

Buit van de broertjes Muylaert uit 
Mol:

Snoep en centjes, voldoende om 
zeker een uur toe te komen op een 
woensdagnamiddag en daarna buik-
pijn te hebben :)

Zing Ze Challenge

De zangtocht van Lotje uit Olmen

“Zet de maskers maar op en ver-
berg uwe kop, zodat niemand kan 
zien	of	je	Jan	bent	of	Trien”

Buit: Veel snoep en koeken en €18.5

Meerjarenprojectenn
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Kempense Klaprozen
Geef de omgekomen WOI-soldaten opnieuw een  
gezicht, verhaal en leven. 

In 2012 startte in de k.ERF-regio vanuit 
het St.-Maria-Instituut  Geel (KOGEKA) 
een groot Eerste Wereldoorlogproject: 
‘Kempense Klaprozen’. De leerlingen van 
het SMI onderzoeken de verhalen achter 
de namen op de WOI-monumenten in de 
k.ERF-regio. Ze duiken de archieven in, 
interviewen familieleden en ontsluiten 
alles op www.kempenseklaprozen.be. 
In hun zoektocht worden ze nauw 
bijgestaan door leraar geschiedenis 
Herman Sterckx en een team van heem-
kundigen: het team Kempense 
Klaprozen. 

In 2016 werd er verder gewerkt aan het 
invoeren van info op de projectwebsite. 
Ondertussen zijn de omgekomen 
soldaten van 5 van de 7 gemeentes al 
volledig afgerond. In 2018 is alles klaar. 
In november 2016 gingen enkele leden 

van het Team Kempense Klaprozen 
dossiers	bij	de	dienst	Oorlogsslachtoffers	
digitaliseren zodat de leerlingen die vlot 
kunnen gebruiken. 

In de schoot van Kempense Klaprozen 
startte er een nieuw, buitenlands pro-
ject: Birtley Belgians Kempen. Meer over 
dit ambitieuze project op pag. 38.

Daarnaast werkte het team Kempense 
Klaprozen mee aan verschillende WOI-
projecten:
•	 Expo ‘Meerhout in de Groote Oorlog’
•	 Coördinator	Herman	Sterckx	gaf	een	

lezing over de ‘Meerhoutse  
Klaprozen’ in november. Uitverkocht!

•	 Larum Koestert - voorstelling

Meerjarenprojectenn
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Kempense Klaprozen 2016 

Team	Kempense	Klaprozen	in	actie		bij	de	dienst	Oorlogsslachtoffers	in	Brussel.

Expeditie Birtley Belgians Kempen in de The Chronicke (UK).

Meerjarenprojectenn



k.ERF ondersteunt collectiebeherende organisaties en instellingen die een jaarboek of tijdschrift uitgeven. 
Deze subsidies worden betaald van de gemeentelijke middelen. 

De periodieke publicaties moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen (zie reglement periodieke 
erfgoedpublicaties). Voor ieder criterium krijgt een publicatie punten. Het eindtotaal bepaalt hoe hoog de 
subsidie is. 

In totaal ontvingen in 2016 tien organisaties steun voor hun periodieke publicaties. 

3.2.  Publicaties

7.500 euro
Totaal 

LWGH

Meerhouts Patrimonium

Zeven Neten Retie

Vrijheid van Geel - GGG

tSchreneel Olmen

Molse Tijdingen

Erfgoed Balen

Klompenmuseum Laakdal

Tijdschrift VVG Mol

GGG - 1.000 euro

Zeven Neten
800 euro

Meerhouts Patrimonium
800 euro

LWGH
250 euro

Jakob Smitsmuseum
800 euro

VVG Mol - 200 euro

Klompenmuseum
700 euro

Erfgoed Balen
1.000 euro

Molse Tijdingen
1.000 euro

‘t Schreneel Olmen
1.000 euro
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Oplage: 320

Oplage: 500

Oplage: 300

Oplage: 325

Oplage: 645

Oplage: 550

Oplage: 300

Oplage: 300

Oplage: 185

Oplage: 300



GGG - 1.000 euro
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Op de volgende twee pagina’s tonen we een collage van trajecten die we met de erfgoedcel in 2016 
hebben begeleid. In trajecten steekt k.ERF momenteel geen middelen, maar wel personeelstijd via 
vergaderingen en opzoekwerk. De meeste trajecten zullen de volgende jaren uitgroeien tot een project. 
Op dat moment zullen ze ruimer behandeld worden in de jaarverslagen. 

Er is 1 traject dat we er toch uitlichten omdat het heel wat resultaten opleverde:

3.3.  Trajecten

Trots op onze Kempense Kerststallen
Toen de KWB van Witgoor bij k.ERF 
kwam aankloppen voor steun voor hun 
kerststalrestauratie, stelde de Raad van 
Bestuur de vraag of er ook 
andere buitenkerststallen noden hebben. 
Daarom werd een traject gestart dat ook 
de volgende jaren zal doorlopen. 

Dit traject sluit nauw aan bij de vraag van 
de Federatie Kerststalvrienden om de 
kerstsalcultuur te laten erkennen als 
immaterieel erfgoed. De erfgoedcel 
volgde dan ook deze Vlaamse 
werkgroep op. 

DS - Borging immaterieel erfgoed

•	 6 vergaderingen met de werkgroep ontstaan uit de RvB k.ERF
•	 1 brainstormmoment rond buitenkerststallen in oktober
•	 12	deelnemers	uit	4	verschillende	gemeentes	
•	 1 lijst met alle buitenkerststallen + contactgegevens
•	 1 kerststalroute met info + app via het platform iziTRAVEL. 

Deze app was een test en zal de volgende jaren verder ontwikkeld worden.  
De app werd gelanceerd op 26 december.

•	 300 bezoekers site kerststallen (op ongeveer 1 week)

Kerststal Ideecafé - 6 oktober 2016



Opvolgen Geelse gezinsverple-
ging	en	ondersteuning	OPZ,	
vzw	Pas-Sage	en	werkgroepen	
van de stad.  
Foto: boek bij expo ‘Bedlam: 
the asylum  and beyond’, 
Londen, Wellcome Collection, 
met aandacht voor de Geelse 
gezinsverpleging.
6 vergaderingen

De gemeente Mol denkt samen 
met heel wat partners na over 
een  (toeristische) visie voor 
het gebied van de ‘Meren’ . Het 
verleden is 1 van de inspiratie-
bronnen. 
3 vergaderingen

In 2018 brengt Mol een prach-
tige	ode	aan	fietsenfabriek	
Bristol. De erfgoedcel zit mee in 
de werkgroep die het onder-
zoek opvolgt en verschillende 
Bristolprojecten voorbereidt. 
3 vergaderingen 
Uitsturen persbericht

Koperslager Theo Alofs werkt 
aan een cursusboek over 
lood- en zinkrestauratie, om 
zijn ambacht over te dragen.  
Een vervolg op zijn boek over 
koperslaan. 
2 vergaderingen

In	2017	bestaat	het	JSM	40	jaar.	
De erfgoedcel dacht mee na 
over het feest. 
2 vergaderingen 
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Trajecten
In opdracht van k.ERF werkten 
twee studenten leraren-
opleiding een educatieve 
wandeling en spel uit rond de 
Tweede Wereldoorlog in Mol. 
Het spel werd getest door Chiro 
Millegem.  Bedoeling is om dit 
spel, na verdere uitwerking, ook 
effectief	te	realiseren.	
3 vergaderingen
1 testmoment

Een groepje jonge kunstenaars 
plant in 2017 een expo op ‘t 
Kristallijn	naast	de	zandput	‘Put	
van Rauw’. Voor hun werk laten 
ze zich inspireren door het land-
schap én door het verleden van 
de streek. Ze krijgen lezingen 
en rondleidingen door de lokale 
heemkringen, maken gebruik 
van sagen en legenden en 
archiefstukken. De erfgoedcel 
adviseert. 2 vergaderingen

De Molse duivenmelkers gaan de  duivensportcollecties 
in kaart brengen, centraliseren waar mogelijk en 
ontsluiten voor een breed publiek. De voorbereidingen 
werden	in	2016	getroffen.	
2 vergaderingen

Regionaal Landschap Kleine 
en Grote Nete werkt aan een 
(theater)voorstelling waarin de 
geschiedenis van de Kempen 
wordt verteld. k.ERF denkt mee 
na over de inhoud. 
4	vergaderingen



Op twee momenten in het jaar pakt de k.ERF-regio groots uit met het aanwezige cultureel 
erfgoed. 

In	het	voorjaar,	24	april,	was	er	Erfgoeddag. Erfgoeddag wordt in gans Vlaanderen 
georganiseerd. In 2016 werd er gewerkt rond het thema ‘Rituelen’.  In de k.ERF-regio sloegen 
we de handen in elkaar om voor het jarige kanaal Dessel-Turnhout-Schoten een groot 
verjaardagsfeest te vieren. Daarnaast organiseerden het Klompenmuseum in Laakdal en het 
Jakob	Smitsmuseum	activiteiten.		k.ERF	ondersteunt	Erfgoeddag	door	de	promotie	te	
betalen en via projectmiddelen (kleine erfgoedprojecten en samenwerkingsprojecten). 

In het najaar, 21 oktober, vond in de ganse Antwerpse Kempen waar erfgoedcellen actief zijn 
de Nacht van het Kempens Erfgoed plaats. Voor k.ERF was het de tweede keer dat we deel-
namen. In totaal vonden er 8 activiteiten in 6 gemeentes plaats. Deelnemende organisaties 
kunnen tot 250 euro aan kostennota’s binnen doen bij k.ERF.

3.4.  Grote publieksevenementen

Activiteiten en cijfers erfgoeddag

Erfgoeddag 
Nacht van het Kempens Erfgoed

Activiteit #
Expo ‘De Vaart Verjaart’ in Feestboot (Dessel) 700
Sas4-Kermisfeest	in	Feesttent	en	toeristenmarkt	(Dessel) 700
Ambachtenmarkt en nostalgische kermis  aan Brug I (Retie) 350
Bunkerwandeling en WOII-verhaal van de kanalen (Dessel) 38
Demonstratie vaartketsen ?
Klompenmuseum en workshops 300
Jakob	Smits	Museum	-	Open	depotdag 100

Totaal 2.188

In	2015	telden	we	1.540	bezoekers	op	Erfgoeddag.

2.188 bezoekers
Totaal 
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Activiteit #
Filmavond 50 jaar Chiro Dessel - the movie (Dessel) 75
Opening	jubileumjaar	4X11	-	KV	De	Jokers	(Dessel) 80
Filmavond Cinema Geel (Geel) 90
Filmavond	Grote	Laakdalse	filmnacht	(Laakdal) 95
Opening expo ‘Meerhout en de Groote Oorlog’ (Meerhout) 120
Nocturne URBEX Kempen (Mol) 20
Vertelavond Retie Vertelt...volksverhalen op unieke locaties 
(Retie)

30

Tts Het nachtkabinet van Raymond Minnen en Igor Verpoor-
ten	in	het	JSM	(Mol)

90

Totaal deelnemers erfgoedactiviteiten 600

Activiteiten en cijfers Nacht Kempens Erfgoed

Publieksevenementen

Ter info: het aantal deelnemers in 2015 bedroeg eveneens 600.

600 nachtraven
Totaal 



Nacht van het Kempens Erfgoed

Het Nachtkabinet van Raymond 
Minnen	in	het	Jakob	
Smitsmuseum,  
Nacht van het Kempens Erfgoed.

Vertelavond in de 
St.-Pieterskapel	in	Retie,	 
Nacht van het Kempens Erfgoed. 
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Publieksevenementen

Jublieumfeestavond	bij	Karnavals-
vereniging	De	Jokers	uit	Dessel	
met	ook	de	aanstelling	van	Prins	
Carnaval,	Grootvorst	Peter,	 
Nacht van het Kempens Erfgoed. 

Op de Nacht opende de expo 
‘Meerhout en de Groote Oorlog’  
onder grote belangstelling. 

M.art toonde op de Nacht van het 
Kempens Erfgoed de resultaten 
van het URBEXKempenproject. 
Jonge	fotografen	namen	foto’s	
van verlaten sites. Ze zochten in 
de lokale archieven de verhalen 
achter die plekken, en ook foto’s 
van vroeger. 
Voor de Nacht van het Kempens 
Erfgoed werd er een cataloog 
gemaakt. 



De erfgoedcel organiseerde in 2016 twee collectiedagen om ‘zwerfgoed’ dat zich 
bij mensen thuis bevindt te digitaliseren en registreren. 

3.5.  Collectiedagen

Volleybalerfgoed - 27 februari 2016 
Op vraag verzamelden we via een collectie-avond verhalen en informatie over het 
rijke Molse volleybalverleden, in samenwerking met club MOLVOC. Er kwam een 
grote	diversiteit	aan	materiaal	binnen	(foto’s,	affiches,	krantenknipsels,	truitjes)	
dat de basis vormt voor verder onderzoek en diepte-interviews. Het geschonken 
en gedigitaliseerde  materiaal wordt  bewaard in het gemeentearchief van Mol. Er 
wordt	toegewerkt		naar	een	publicatie	in	2017/2018.

Foto Wezel VC, aangeleverd door Frans Cuypers.

Er waren 20 deelnemers die zwerfgoed aanbrachten, 
goed voor ongeveer 300 stuks gedigitaliseerd materiaal 
en diverse schenkingen.

Resultaat Collectiedag Volleybal 
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Vaarterfgoed - 27 november 2016 
Op 27 november  ging er een collectiedag door over het Vaarterfgoed in 
Dessel,	Mol	en	Retie,	als	uitvloeisel	van	het	project	“De	Vaart	Verjaart”.	Dit	was	
een samenwerking tussen verschillende archieven en documentatiecentra uit 
de gemeenten Dessel, Mol en Retie en resulteerde onder meer in een zeer grote 
schenking van gerecupereerd archiefmateriaal van NV De Scheepvaart. Het  
materiaal wordt in de loop van 2017 nog verder onderzocht en verdeeld over de 
verschillende betrokken bewaarinstellingen (met ook een schenking aan het 
Rijksarchief wat betreft de stukken NV De Scheepvaart).

Ook na de Collectiedag contacteerden mensen ons om te melden dat ze nog oude 
foto’s van lokale schippersfamilies hebben. Die info wordt in 2017 verzameld, 
gedigitaliseerd en geregistreerd. 

Digitaliseringsruimte Collectiedag 
Vaart. 
O.a. een oude kaart dook op met 
daarop de wateringen van de 
streek. 

Promoflyer	collectiedag	Vaart

5 deelnemers 
goed voor ongeveer 400	stuks 
gedigitaliseerd materiaal en 
een zeer grote schenking van 
archiefmateriaal.

Resultaat Collectiedag  
Vaart



3.6.  Digitale ontsluiting &
duurzaamheid

Samen met verschillende partners uit de k.ERF-regio zorgt de erfgoedcel 
ervoor dat aanwezige collecties digitaal ontsloten en bewaard worden. Zo 
beheert	k.ERF	en/of	werkt	ze	mee	aan	verschillende	databanken	met	o.a.	
kranten, 
fotocollecties, genealogische info en archiefcollecties. 

Schema digitale ontsluiting collecties:

Historische kranten
Digitale kopie ontsloten via 
www.kempensekranten.be

Boeken en tijdschriften

Archief

Foto-, film-, kaarten-,  
museale collecties

Genealogische info

Digitale inventaris ontsloten  
catalogus BIB

Digitale inventaris ontsloten via 
www.archiefbankkempen.be

Digitale kopie beschreven via DONNET
ontsloten via Erfgoedbank Kempen

Digitale kopie via website Rijksarchief 
Digitale inventaris ontsloten via  
www.genealogiekempen.be
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duurzaamheid
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Lokale historische kranten werden gedigitaliseerd en sinds 2015 ontsloten via de 
website www.kempensekranten.be. We brengen deze krantenbank regelmatig 
opnieuw	onder	de	aandacht	van	het	brede	publiek.	Ook	onze	archiefinstellingen	en	
documentatiecentra	promoten	het	gebruik	van	onze	krantenbank	actief	(flyers,	info-
blaadjes). Er werd ook afgestemd met het archief van Herentals en Kempens Karak-
ter voor een mogelijke instap in ons portaal vanaf 2017. 

Kempense krantenbank
www.kempensekranten.be

De Krantenbank wordt heel intensief gebruikt, dat bewijzen de cijfers in 
onderstaande tabel. 

Diverse onderzoeksprojecten maakten in 2016 gebruik van de krantenbank: 
De	Vaart	Verjaart,	onderzoek	naar	de	Bristol	fietsenfabriek,	geschiedenis	van	de	
volleybalclubs in Mol, geschiedenis van de duivensport, onderzoek naar Sibelco 
en de zandontginning,...

Resultaten 2016

Resultaten krantenbank 2016
Aantal bezoekers Krantenbank 82.687
Aantal gelezen kranten per maand 3.669,25
Aantal zoekvragen in 2016 332.122
Aantal zoekaanvragen per maand, gemiddeld 27.676,83



De	databank	ontwikkeld	door	de	Provincie	Antwerpen	met	k.ERF	als	partner	werd	in	2015	
opgeleverd.		Begin	2016	werd	“Donnet”	officieel	gelanceerd.		De	procedures	
(aanmeldingsdocumenten en contracten) voor de ingebruikname werden vastgelegd in 
samenspraak	met	de	Provincie.		De	kerkfabrieken	kregen	toegang	tot	Donnet.	Voor	de	
andere erfgoedbeheerders binnen ons werkingsgebied wachtten we de implementatie van 
een automatisch importsjabloon in excel af. Dit werd in 2016 verder ontwikkeld en getest.

DONNET
Collectiebeheersysteem van de Provincie Antwerpen

Voor de migratie van de bestaande databanken of reeds geregistreerde collecties naar het 
nieuwe	collectiebeheersysteem	wachten	we	op	de	effectieve	implementatie	van	het	
importsjabloon in excel. Dit zou een betalende migratie op maat voor de verschillende collec-
ties overbodig maken.  We verschuiven deze actie naar 2017.

6 kerkfabrieken uit de k.ERF-regio actief in Donnet (gemigreerd vanuit de CRKC-databank én 
door de provincie opgeleid in het gebruik van Donnet),

Migratie bestaande databanken

Portaalsite Kempense erfgoedbank
We	werkten	in	2016	aan	een	lastenboek	voor	de	te	ontwikkelen	portaalsite	/	Kempense	erf-
goedbank, ism erfgoedcel Noorderkempen en erfgoedcel Kempens Karakter. Dit lastenboek 
ligt klaar, zodat we snel in actie kunnen komen als het collectiebeheersysteem Donnet ook 
technisch	volledig	voorzien	is	op	de	uitwisseling	van	data	via	het	OAI-PMH	protocol.

Opleiding
We ondersteunen het lokale erfgoedveld met de nodige tools en hands-on vormingssessies  
om hun collecties te registreren. In 2016 werkten we  voornamelijk aan de nodige 
handleidingen en procedures om het gebruik van Donnet te documenteren. Daarnaast werd 
verder gewerkt aan het importsjabloon in excel dat een zeer eenvoudige, laagdrempelige 
tool is om een basisregistratie te kunnen uitvoeren en opladen in Donnet. Er werd 
proefgedraaid met dat sjabloon op basis van fotocollecties uit Geel en Mol. 

•	 kennismaking Donnet voor Klompenmuseum
•	 toelichting gebruik foto’s in Donnet (Kerkfabriek St. Martinus, Retie)
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De heemkringen werden door de intergemeentelijke archivaris toegevoegd in de lijst van 
archiefinstellingen.	Er	werd	achter	de	schermen	gewerkt	aan	inventarissen	van	de	collecties	
bij heemkringen. Die worden in maart 2017 opgeladen. 
De Inventaris archief St.-Antoniusgilde Retie werd toegevoegd.
Het stadsarchief Mol voegde persoons-, familie-, bedrijfs- of verenigingsarchief toe.

Gemeentearchief	Mol:	46	beschrijvingen	waarvan	30	in	2016	toegevoegd.	

Archiefbank Kempen
www.archiefbankkempen.be

Erfgoed Balen in hun nieuwe stek, geopend in 2016, druk in de weer met het herverpakken en 
beschrijven van archiefstukken.



Publieksevenementen

In	2016	werd	het	webplatform	“Genealogie	Kempen”	(op	basis	van	HuMo-gen	soft-
ware) ingericht om de samenwerking en uitwisseling van gegevens bij genealogisch 
onderzoek in de k.ERF-regio te vergemakkelijken (www.genealogiekempen.be). Dit 
platform kan in 2017 gevuld worden met de gegevensbestanden van onze werkgroep.

Genealogie
www.genealogiekempen.be

Via de catalogus van de bibliotheek van Balen werd in 2016 de boekencollectie van 
heemkundige	kring	“Erfgoed	Balen”	stap	voor	stap	toegankelijk	gemaakt.	Dit	project	
loopt verder in 2017. De erfgoedcel volgt dit op vanaf de zijlijn.
We sporen andere heemkringen en archieven aan om een soortgelijke samenwerking 
met de lokale bibliotheek op te zetten. 

Boekencollecties
BIB catalogus
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Publieksevenementen

3.7.  Het k.ERF-uitleennetwerk
De erfgoedcel heeft een beperkte uitleendienst met o.a. multimedia-touchscreens 
voor tentoonstellingen en audio-opname-apparatuur. 

De verenigingen van de k.ERF-regio kunnen daarnaast terugvallen op een uitleen-
netwerk waar onze archief- en documentatiecentra deel van uitmaken. Hier vind 
je scanapparatuur die organisaties kunnen gebruiken. Ook tentoonstellingskasten 
en kant-en-klare-expopanelen rond verschillende thema’s stellen de archief- en 
documentatiecentra ter beschikking van erfgoedprojecten in onze regio. 

De volledige catalogus en voorwaarden werden in 2016 op de website  
www.erfgoedcelkerf.be geplaatst. 

Het Uitleennetwerk en uitleendienst werden o.a. aangesproken voor: de collectie-
dagen, expo ‘Meerhout en de Groote Oorlog’, Larum Koestert, Chiro Retie 50 jaar, 
Expo	over	A.	Preud’Hommekoor	Olmen.

De audio-opname-apparatuur werd gebruikt door de heemkring van Olmen, de 
werkgroep volleybalerfgoed en door de gemeente Retie voor opnames van 
dialecten. 

Bedoeling van het netwerk is ook dat heemkringen elkaar verder helpen, want 
ieder heeft zo zijn specialiteiten. Zo digitaliseerde de Rauwse Werkgroep voor 
Geschiedenis	en	Heemkunde	de	collectie	glasplaten	van	Meerhouts	Patrimonium.	

Gedigitaliseerde glasplaat door Alex Lefevere 
van de Rauwse Werkgroep voor Meerhouts 
Patrimonium

De k.ERF-multimedia Touchscreens in 
bruikleen op de expo over het Armand 
Preud’hommekoor	Olmen



68

k.ERF Uitleen- en materialennetwerk
Heemkring  

De Griffioen Dessel
Oud Gemeentehuis Rauwse Werkgroep 

cultuur & geschiedenis
Schooldreef Rauw

Gemeentearchief  
Mol

‘t Getouw

Erfgoed Balen
Oud Gemeentehuis

Olmense Werkgroep 
voor Geschiedenis en  

Heemkunde
Pastorij Olmen

Meerhouts Patrimonium
Gasthuisstraat 

Laakdalse Werkgroep voor 
Geschiedenis en Heemkunde

Oud Gemeentehuis Vorst

Stadsarchief  
Geel

Werft 30

A3-scanners 
Diascanners 
Videoconverter
Reproductiestand
Expokasten
Expopanelen

Heemkring
Zeven Neten

Pastorij Retie
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3.8.  k.ERF-netwerk
Het k.ERF-netwerk is heel erg belangrijk om de doelstellingen van k.ERF uit te 
voeren, de werking van de erfgoedcel aan te sturen en inhoudelijk te voeden, om 
onze vrijwilligers te versterken, om samen werk te maken van een sterke 
erfgoedconvenant. 
De	erfgoedcel	ondersteunt	en	coördineert	dit	netwerk	dat	uit	verschillende	lokale	
erfgoedspelers bestaat. De vele overlegmomenten en de acties die in dit verslag 
worden beschreven, tonen aan hoe actief dit netwerk is. 

Participatie

Overleg met heem- en geschiedkundige verenigingen. 
-	 10/02:	12	aanwezigen
-	 08/06:	15	aanwezigen
-	 Vrijwilligersfeest	op	24/09	met	35	aanwezigen

Erfgoedoverleg

Overleg en werksessies rond ontsluiting genealogische gegevens.  
-	 10/02:	15	aanwezigen
-	 16/03:	7	aanwezigen
-	 07/04:	werksessie	met	3	personen
-	 08/09:	werksessie	met	3	personen

Werkgroep Genealogie

Jaarlijks	uitwisselingsmoment	met	alle	musea	en	bezoekerscentra	erfgoed. 
Behandelde thema’s: 
- Vrijwilligerswerking door Gregory Vercauteren (FARO)
-	 9	aanwezigen

Collega-overleg Musea

Collega-overleg met Geelse professionale erfgoedactoren. De erfgoedcel 
participeert.	Bijeenkomsten	op	27/01,	14/03	en	05/10 

Erfgoedoverleg Geel

Overlegmomenten	met	deelnemers	aan	Archiefbank	Kempen.	In	2016	was	k.ERF	
hier niet op aanwezig. 

Team Archiefbank Kempen

Geen fysieke bijeenkomsten, maar wel veel mailverkeer en ook infodoorstroom via 
het Erfgoedoverleg. 

Team Kempense Klaprozen

Netwerk kerkraden -- uitgesteld naar 2017. 
Collegagroep Tweede Wereldoorlog - gepland op 22 maart 2017

Niet doorgegaan wegens personeelstekort

k.ERF Uitleen- en materialennetwerk

Erfgoed Balen
Oud Gemeentehuis



Het k.ERF-netwerk in actie

Erfgoedoverleg	10/02	
in Ecocentrum De 
Goren 

Jo	Lommelen,	voorzitter	van	de	Molse	
Kamer voor Heemkunde, ontdekte op een 
zolder	een	grote	collectie	feestaffiches,	
ook van andere gemeentes. 

Op het Erfgoedoverleg schonk hij de af-
fiches	van	de	andere	gemeentes	aan	de	
desbetreffende	heemkringen.	

In september bedankte 
k.ERF de heemkringen 
voor hun medewerking 
aan de vele k.ERF-projec-
ten met een BBQ in het 
Quartz Experience, met 
dank aan Sibelco voor de 
locatie.



De erfgoedcel op bezoek
De erfgoedcel investeert niet enkel via vergaderingen in het 
k.ERF-netwerk.  
De	erfgoedcoördinatoren	en	bestuurders	proberen	indien	
mogelijk, op vrijwillige basis, aanwezig te zijn op activiteiten 
georganiseerd door het k.ERF-netwerk. Zo waren de 
erfgoedcelmedewerkers in 2016 op 27 activiteiten aanwezig. 

In november opende 
het nieuwe Erfgoed-
huis van Erfgoed 
Balen in het mooi 
gerestaureerde Oude 
Gemeentehuis.

In november 
was k.ERF te 
gast op de 
lancering van 
het jaarboek 
Molse Tijdingen 
in ‘t Kristallijn. 

In juni vierde de 
heemkring van 
Retie hun 25-jarig 
bestaan met een 
mooi tuinfeest.  
Ook de Retiese 
St.-Sebastiaans-
gilde vierede 
mee!

Maart 2016 - bezoek expo heemkring 
Olmen	over	het	Armand	Preud’homme-
koor van Olmen. 



3.9.  Vorming
Het personeel van de erfgoedcel volgt geregeld vormingen om de eigen 
erfgoedwerking te versterken. 

k.ERF organiseert samen met partners ook vormingen voor de vele 
verenigingen, al dan niet met erfgoedzorg als hoofdtaak, met het oog 
onze collecties en erfgoedwerkingen te versterken. 

Gevolgde vormingen personeel erfgoedcel

•	 14/01	-	website	De	Vaart	Verjaart,	backend	(Janna)
•	 22/01	-	gebruikerstest	OJOO	‘spijkers	met	koppen’	(Janna	en	Jolien)
•	 15/02	-	Uitwisseling	websites	in	Wordrpress	erfgoedcellen	(Jolien)
•	 05/04,	13/04,	20/04	-	opleiding	DONNET	(Jolien)
•	 12/06	-	Inleiding	methodiek	“Appreciative	Inquiry”	(Janna	en	Jolien)
•	 16/06	en	15/09	-	Inleiding	en	workshop	“Websites	archiveren”	(Jolien)
•	 13/09	-	Google	Apps	for	Work	(Janna	en	Jolien)
•	 19/09	en	03/10	-	Infosessie	Erfgoeddag	-	Zorg	(Jolien	en	Janna)
•	 08/11	-	Gebruik	van	Maïs	Flexis	(Jolien)
•	 21/11	-	Toelichting	IDEWE	“Welzijn	op	het	werk”	(Janna	en	Jolien)
•	 21/12	-	Icebreaker	Robert	Baron	(Janna)

Infosessie	Erfgoeddag	Zorg	in	het	OPZ	Geel,	19	september	2016.
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Vormingen voor het k.ERF-veld

•	 Traject Appreciatice Inquiry - op maat begeleiding rond  
vrijwilligerswerking 
St.-Sebastiaansgilde Retie

•	 03/02	-	‘Archiefzorg	voor	amateurkunsten’	door	Gonnie	Leysen,	 
stadsarchief Geel 
12 deelnemers

•	 02/03	-	‘Collectiezorg	voor	Geelse	amateurkunsten’	door	Het	Firmament	
en Resonant  
30 deelnemers

•	 06/03	-	‘Workshop	koper	poetsen’	voor	buurtcomités	die	kapellen	on-
derhouden door Theo Alofs, een initiatief van Retie

•	 11/04	-	‘Depotwerking	in	het	museum’	in	JSM	voor	cultuur-	en	 
erfgoedmedewerkers gemeentes 
10 deelnemers

•	 28/04	-	‘Bewaren	en	opbergen	van	textiel’	in	GHM 
18 deelnemers

•	 08/06	-	‘Zoeken	in	de	Krantenbank’	door	Jolien 
12 deelnemers

•	 27/09	-	‘Vrijwilligerswerking-	en	werving’	door	Gregory	Vercauteren	voor	
de k.ERF-musea 
9	deelnemers

•	 27/09-	‘Depotwerking	en	Calamiteitenplan’	-	toelichting	door	Nathalie	
Ceunen	JSM 
9	deelnemers

•	 23/11-	‘Inspiratiecafé:	Erfgoed	op	de	sociale	media:	liken,	tweeten,	sha-
ren’, uitwisselingsmoment met goede voorbeelden van heemkringen 
actief op facebook.  
15 deelnemers

Vorming bewaren textiel in het Gasthuismuseum, 28 april 2016.



3.10.  Communicatie
Een heldere communicatie, dat is één van de doelstellingen van k.ERF. 
Naast de eigen communicatiekanalen maakt k.ERF ook goed gebruik van 
de gemeentelijke kanalen en de pers door het uitsturen van 
info- en persberichten. 

NIEUW - de k.ERF website

De nieuwe website werd in oktober 2016 gelanceerd. Een website in 
Wordpress door de erfgoedcel zelf gemaakt. 

•	 1.554 websitegebruikers sinds lancering 
•	 4.898	paginaweergaven	sinds	lancering

www.erfgoedcelkerf.be

Communicatie in cijfers

Kanaal Aantal Bereik
Verstuurde Nieuwsbrieven 4 850 abbonnees

Verzonden/Gelezen	nieuwsbrieven 850 27%
Opgepikte persberichten krant 55

Fans op facebook 712
Aantal geposte en gedeelde facebook berichten 456 Afhankelijk	per	bericht

Volgers op Instagram 183
Activiteitengids Voorjaar met EGD 2.000
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Topberichten Facebook in 2016
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Topberichten Facebook in 2016
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Topberichten Facebook in 2016



Overzicht persberichten

Titel Krant Project Datum
Driekoningen in zotste zangdorp GVA Zing Ze 07/01/16
Met de hele school verkleed de straat op LN Zing Ze 01/01/16
Zangdorp van de Kempen Streekkrant Zing Ze 03/02/16

Volleyballers organiseren Reünie GVA Volleybalerfgoed 26/02/16
Volleybalclubs op zoeken naar verleden LN Volleybalerfgoed 27/02/16
Eeuwenoude koperschatten dreigen kapot te 
roesten

GVA Workshop Alofs 03/03/16

Archief erfgoed bevat meer oude kranten GVA Krantenbank 23/03/16
10 Kempense gemeenten vieren 170 jaar 
kanaal Dessel-Turnhout-Schoten

Belga Vaart Verjaart 07/04/16

Opening toeristisch seizoen Streekkrant Vaart Verjaart 13/04/16
Vaart Verjaart SUIKER Vaart Verjaart april
Desselse vaart verjaart GVA Vaart Verjaart 15/04/16
Nieuw toeristisch seizoen Streekkrant Vaart Verjaart 20/04/16
Half jaar feest aan de vaart GVA Vaart Verjaart 21/04/216
Vaart Verjaart Zondag Vaart Verjaart 24/04/16
Krantenbank	breidt	uit	tot	140.000	pagina’s LN Krantenbank 25/04/16
Oudse vereniging van het dorp dreigt te 
verdwijnen

GVA St.-Sebastiaansgilde  
Traject App. Inquiry

04/05/16

Het zou heel erg zijn mocht onze vereniging 
verdwijnen

LN St.-Sebastiaansgilde  
Traject App. Inquiry

04/05/16

Fietsverhuur en museum in voormalige stoom-
zagerij

GVA Stoomzagerij 26/05/16

Windmolen Ezaart in de kijker LN Molen je Mee 23/07/16
Kinderen leren op speelse manier over molens GVA Molen je Mee 29/08/16

Expo	Jacob	(sic)	Smits	verlengd Streekkrant JSM 21/09/16
Inspiratiecafé kerststal Streekkrant Kerststalcultuur 28/09/16
Operatie Red de Kerststal van start LN Kerststalcultuur 05/10/16
50 jaar Chiro Dessel Streekkrant Nacht Kempens Erfgoed 13/10/16
Laakdalse	retrofilmnacht Streekkrant Nacht Kempens Erfgoed 19/10/16
Zesde nacht Kempens erfgoed LN Nacht Kempens Erfgoed 19/10/16
De Nacht van het Kempens Erfgoed GVA Nacht Kempens Erfgoed 20/10/16

Nacht Kempens Erfgoed SUIKER Nacht Kempens Erfgoed oktober
Expo Meerhout en de Groote Oorlog LN Meerhout WOI 24/10/16
Ook Kempenaar kent horrorverhalen LN Betoverde Kempen 29/10/16
Tentoonstelling Meerhout en de Groote Oor-
log

GVA Meerhout WOI 09/11/16

Tentoonstelling Meerhout en de Groote Oor-
log

NB Meerhout WOI 14/11/16

Jongeren	vinden	sporen	Kempenaars	in	Enge-
land

GVA Birtley Belgians Kempen 18/11/16

Ode	aan	Molse	topfiets	Bristol LN Bristol	fietsenfabriek 18/11/16

Verzonden door k.ERF of met melding k.ERF als partner
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Titel Krant Project Datum
Ode	aan	Bristol	fiets	met	boek	en	retrokoers GVA Bristol	fietsen 19/11/2016
Ode	aan	Molse	Bristol	fiets NB Bristol	fietsen 19/11/16
Erfgoedcel k.ERF brengt kerststallen in kaart NB Kerststalcultuur 15/12/16

Zing Meerhout naar titel zangdorp GVA Zing Ze 19/12/16
Kerststal krijgt moderne beelden GVA kerststal witgoor 22/12/16
Driekoningen krijgen tijdelijk verkersbord LN Zing Ze 23/12/16
Op kerststalexpeditie met app en routeplan-
ner

GVA Kerststalcultuur 29/12/16

Kerststallen op app GVA Kerststalcultuur 29/12/16
Kerststalexpeditie met app en routeplanner NB Kerststalcultuur 29/12/16
Kerststallen op kaart NB Kerststalcultuur 29/12/16
Kempenaars heten zangertjes welkom GVA Zing Ze 31/12/16
Kempense kerststalexpeditie met gratis app GVA Kerststalcultuur 02/01/17
Op bezoek in kerststallen LN Kerststalcultuur 03/01/17

Overzicht persberichten

Ter vergelijking:  
Berichten 2015 - 28
Berichten	2016	-	46



3.11.  k.ERF in cijfers
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Erfgoeddag en Nacht Kempens Erfgoed
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Bezoekers en deelnemers projecten
Dit schetst een algemeen beeld. Niet van alle projecten hebben we cijfermateriaal. 
We	nemen	hier	enkel	de	cijfers	op	van	projecten	waarin	k.ERF	een	financiële	rol	speelde.	

Project Plaats Bezoekers
Bezoekers	expo	‘De	Vaart	in	Postzegels’	 Dessel 700

Totaalspektakel ‘Er zit Vaart in’ door VRHOeM Retie 180
Verkoop boek ‘75 jaar KVV Rauw’ Mol 130

Erfgoedjaar in Camping Meerlaar, Sportivan Laakdal 100
Bezoekers ‘Voorbeeldig Geel’ Geel 300

Kopers boek  Boulevard Mol 800
Bezoekers Larum Koestert Geel 500

Bezoekers Meerhout in de Groote Oorlog Meerhout 1.600
Bezoekers expo vluchtelingenoord Uden Mol 650

Bezoekers	expo	The	Dreamer	in	Jakob	Smitsmuseum Mol 1.230
De Vaart Verjaart - erfgoedluik Retie en Dessel 2.668

Deelnemers aan Zing Ze Challenge Regio 6.335
Jaarboeken	en	periodieke	erfgoedpublicaties Regio 4.250

Likes op Facebook





4. Bibliotheken 
4.1.  Vergaderingen

4.2. Subsidieaanvraag Provincie Antwerpen
4.3. Vorming

4.4. Aankoop collectie
4.5. Boekbaby’s
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4.1.   Vergaderingen
Om tot een goede samenwerking te komen is regelmatig overleg noodzakelijk.
Daarom vergaderen de bibliothecarissen een aantal keren per jaar, meestal in 
vrijetijdscentrum De Kruierie te Balen.
Er wordt steeds met een agenda gewerkt, waarbij de voortgang van de lopende projecten 
wordt besproken, maar waar daarnaast ook verkend wordt hoe de samenwerking tussen de 
7 bibliotheken verder kan verdiept worden.

Vergadermomenten in 2016:
•	 Maandag	1	feb,	vm
•	 Donderdag	21	maart,	nm
•	 Donderdag	16	juni,	nm
•	 Dinsdag	20	september,	vm
•	 Dinsdag	6	december,	vm

4.2.   Subsidieaanvraag Provincie  
    Antwerpen

Begin 2016 werd een subsidieaanvraag ingediend bij de provincie Antwerpen. Er werd reeds 
een subsidie van 8.615 euro uitbetaald. De afrekening van de gemaakte kosten bedragen in 
totaal 12.531,72 euro.

Beschrijving Bg 16 Eindafrekening
2 vormingsmomenten voor bibpersoneel:

Boekbaby’s
Digitalisering € 1.000

€ 1.500
€	912,00
€	396,40

Aankoop wisselcollectie
Grootletterboeken

Anderstalige literatuur
€ 5.000
€	4.000

€	3161,98
€	3341,34

Deelname aan het Boekbaby’s-initiatief €	4.930 €	4.720,00
Boekenbox bij Kind en Gezin € 800 € 0,00

TOTAAL € 17.230 € 12.531,72
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4.3.   Vorming
Zoals gepland werden 2 opleidingsmomenten voor het personeel georganiseerd in 
het jaar 2016:
1. De opleiding met betrekking tot de boekbaby’s, die plaatsvond op maandag 18 

april 2016 vond plaats in Vrijetijdscentrum De Kruierie te Balen. De opleiding werd 
verzorgd	door	Lieve	De	Meyer.	Er	waren	meer	dan	40	bibliotheekmedewerkers	
van de 7 bibliotheken aanwezig. De vorming was erg praktisch opgezet, met rol-
lenspelen en brainstormings 

2. Op Maandag 21 oktober vond de opleiding rond digitalisering plaats in de  
bibliotheek van Geel en werd verzorgd door Ilse Depré. Er waren een  
50-tal bibliotheekmedewerkers aanwezig. 
De inhoud van de cursus bestond uit de behandeling van een aantal digitale tools 
waar medewerkers regelmatig mee in aanraking komen tijdens hun front  
office-werk	in	de	bibliotheek	(mijn	bibliotheek	(ook	admin.	modus),	Gopress,	Fun-
dels,	Kempense	Krantendatabank,	problemen	rond	wifi	op	tablet	en	smartphone,	
algemene tips rond zoeken op internet, mogelijkheden van google,  
mogelijkheden van de catalogus).

4.4.   Aankoop collectie
Er	werden	voor	3.161,98	euro	183 grootletterboeken	en	voor	3.341,34euro	 
216 anderstalige (vooral Engelstalige en Franstalige maar ook -in mindere mate- 
Spaanse, Italiaanse en Duitse) romans aangekocht. De aangekochte boeken werden 
gelijkmatig over de 7 bibliotheken verdeeld.
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4.5.   Boekbaby’s
Boekbaby’s	(nu	Boekstart)	is	een	pracht	van	een	leesbevorderingsproject.	4	Biblio-
theken startten met het project Boekbaby’s.
Door omstandigheden haakte de bibliotheek van Geel af, maar stapte de bibliotheek 
Dessel in het project.
De babypakketten worden verdeeld via de consultatiebureaus van Kind en Gezin 
tijdens het consult op 5 maanden. De peuterpakketten worden in de bibliotheek 
opgehaald als de baby 15 maanden is geworden. Er werden volgende hoeveelheden 
pakketten	verdeeld	over	de	4	bibliotheken:
•	 Laakdal 140	babypakketten	en	70	peuterpakketten
•	 Meerhout	40	babypakketten	en	40	peuterpakketten
•	 Dessel	40	babypakketten	en	10	peuterpakketten
•	 Balen 220 babypakketten en 30 peuterpakketten

Er was ook de intentie om boekenboxen samen te stellen en om te verdelen over de 
verschillende consultatiebureaus. Dit voornemen is wegens tijdgebrek niet uitgevoerd.
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5.1.   Lerend Netwerk
Het	lerend	netwerk	verenigingen	ging	van	start	in	november	2015.	Met	9	verenigingen	ging	
consultant Hans Bouwen aan de slag, na eerst bij elke vereniging ‘thuis’ de nodige toelichting 
over het traject te hebben gegeven. 

In de aanloop van het lerend netwerk in 2015 werden de deelnemende verenigingen onder-
gedompeld in het principe van waarderend onderzoek (Appreciative Inquiry). Een 
interactieve leergang waarbij op het einde van deze vier sessies, elke vereniging een uitda-
ging voor zich had om concreet mee aan de slag te gaan. 

In 2016 werkten de verenigingen elk aan hun eigen project, via de focus die ze zelf uit in het 
eerste	deel	(2015)	hadden	gelegd.	Op	31/1,	28/2,	20/3,	17/4	en	29/5	kwamen	de	verenigingen	
telkens samen in hun lerend netwerk voor intervisiemomenten. Door het principe van inter-
visie toe te passen, hielpen de verenigingen elkaar om in hun eigen project volgende stappen 
te zetten. Tevens werd het project telkens aan een opbouwende kritiek onderworpen. 

Voor elke vereniging was het antwoord dat gevonden werd een antwoord op maat: andere 
manieren om met elkaar te vergaderen in het bestuur, meer betrokkenheid bij de leden, 
nieuwe bestuursleden, nieuwe leden, een grotere bekendheid,…  

Met enige trots vertelden en toonden deze verenigingen aan lokale beleidsmakers en an-
dere geïnteresseerde verenigingen uit de regio de resultaten van hun lerend netwerk. Op die 
manier werd duidelijk gemaakt voor een ruimer publiek dat met dergelijke trajecten vereni-
gingen kunnen  versterken.

De verhalen van de verenigingen werden gebundeld door Griet Bouwen van Nieuwmakers. 
De	verhalen		werden	gepubliceerd	via	ISUU:	https://issuu.com/lerendnetwerkkempen	.	Ook	
publiceerde elke gemeente het artikel van de vereniging(en) uit die gemeente in het informa-
tieblad. 

Totale kost voor 2016 = 10.001,87 euro
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In	juni	2016	werd	op	de	raad	van	bestuur	het	traject	als	positief	geëvalueerd	en	tevens	beslist	
om een nieuw traject op te starten in najaar 2017. Hetzelfde principe werd gehanteerd als in-
vulling.	Hans	Bouwen	kwam	in	de	maanden	november	en	december	4	zondag	voormiddagen	
samen met 10 verenigingen uit de regio.

BIG Club (Balense Informa-
tice Groep)

Informatica Balen

Harmonie Concorde Amateurkunsten - Muziek Laakdal
Harmonieorkest Mol Rauw Amateurkunsten - Muziek Mol
Jeugdfilatelie	De	Kempen	 Filatelie Dessel
Schuttersgilde Gilde Retie
Harmonie De Eendracht 
Oosterlo

Amateurkunsten - Muziek Geel

KVLV Zammel Socio-cultureel Geel
Femma Holven Socio-cultureel Geel
VVV Meerhout Toerisme Meerhout

Deelnemende verenigingen 2015-2016:

Marjolein vzw Groen	/	Transitie Balen
Pleintjes	met	een	verhaal Kunstenaarsgroep Dessel
KWB Balen Socio-cultureel Balen
VVV Retie Toerisme Retie
Jeugdensemble	Yota Amateurkunsten - Muziek Meerhout
Jomiko/Adocanto/Luna	
Verde

Amateurkunsten - Muziek Mol

De Zeven Heerlijkheden Amateurkunsten - Toneel Mol
Vocarde Vocaal ensemble Dessel
Samana Eindhout Voorheen ziekenzorg Laakdal
Samana Veerle Laakdal
Yota Meerhout

Deelnemende verenigingen 2016-2017:

20
Bereikte verenigingen
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Deelnemende verenigingen 2015-2016:

De oudste vereniging van Retie, de 
St.-Sebastiaansgilde , een schuttersgilde, 
bsliste om meer in te zetten op hun bekend-
heid bij verschillende doelgroepen. 

Zo werken ze nu samen met de sporthal en de 
scholen om kinderen een initiatie handboog-
schieten te geven. 
In 2017 plannen ze voor gans Retie een groot 
dorpsfeest met koningschiieting. 

Femma Holven organiseerde 
nieuwe activiteiten om zo 
nieuwe mensen aan te 
spreken. 

BIG Club Balen helpt mensen bij het 
gebruik van computers. Wat zij vanuit 
het Lerend Netwerk lanceerden: betere 
bekendmaking en marketing.

De harmonie van Oosterlo zocht nieuwe 
leden. In plaats van dit met een klein 
groepje aan te pakken, werd de ganse 
harmonie tot actie aangezt. Iedereen is 
ambassadeur!
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Deelnemende verenigingen 2015-2016: Lerend Netwerk - terugkomdag juni

Op de terugkomdag werd een panelgesprek georganiseerd over het verenigingsleven in onze 
cultuurregio, met Hans Bouwen (trajectbegeleider), Richard Vermeulen (voorzitter project-
vereniging),	Igor	Geubbelmans	(Afdelingshoofd	Vrije	Tijd	Balen)	en	Jolien	Hoekx	(cultuur-
dienst Geel)

Terugblik op het traject ‘Lerend Netwerk’ 2015-2016, een traject dat werk vanuit een waarderend onderzoek 
van je vereniging, oftewel Appreciative Inquiry. 
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5.2. Armoede en Vrije Tijd
In samenwerking met de Sportregio Zuiderkempen zetten we een tweedelige workshop op 
rond Vrije Tijd en Armoede. 

Reden hiertoe was de vaststelling dat we in al de gemeenten van de regio acties ondernemen 
naar kansengroepen toe, maar dit allemaal doen volgens onze eigen denkkaders. Deze 
denkkaders lagen bovendien niet allemaal op dezelfde lijn.

Wie in de vrijetijdssector werkt doet er alles aan om iedereen bij vrije tijd te betrekken, en 
de initiatieven naar de mensen toe te brengen. En toch stellen we vast in onderzoek dat vele 
mensen nog steeds niet genieten van kunst, cultuur, sport, …. 

Dinora De Waele bood via de organisatie Bindkracht en samen met drie ervaringsdeskundi-
gen een workshop aan rond het thema. 
De kracht van de vorming zat in het feit dat er zonder voorbehoud werd gesproken en dat 
er ervaringsdeskundigen mee in de groep zaten. Er werd tevens vertrokken van een degelijk 
onderbouwde theoretische kennis, maar er met een vertaalslag naar de dagdagelijkse praktij-
ken. Daarnaast was er voldoende ruimte om ervaringen en good practices uit te wisselen. 

Aangezien onze sector ook verbanden legt met de OCMW’s, werd besloten de workshops 
open te stellen voor professionals uit de sector vrije tijd en de OCMW’s. De workshop werd 
georganiseerd in september en november. Dit resulteerde in twee boeiende workshops met 
een interessante mix aan deelnemers. 

Totale	kost	vormingen	2016	=	994,70	euro
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Deelnemers vorming armoede

1 Bellen An Educatief medewerker Geel 

2 Bylemans Chantal Sportdienst Balen 
3 Daniëls Ilse Sectormanager Vrije tijd – stad Geel
4 Daems Annelies Dienst Samenlevingsopbouw MOL
5 Geenen Bieke Edu. deskundige voor bijzondere doelgroepen Geel
6 Gilis Sofie Diensthoofd jeugd Geel 
7 Hoekx Jolien Deskundige Vrije Tijd - stad Geel
8 Leijssen Joke Beheerder sport stad Geel
9 Lodewijckx Ann Cultuurbeleidscoördinator	team	vrije	tijd	
10 Pauwels Greetje Jeugdfunctionaris	gemeente	Balen
11 Raeymaekers Katrien Hoofd Sector Vrije tijd
12 Truyers Hanne Cultuurfunctionaris
13 Van	de	Putte Judith Administratief medewerker doelgroepen CC De Werft
14 Van den Eynde Elvira Cultuurconsulent Balen 
15 Van Dijck Bart Sportdienst Mol
16 Van Gompel Leen Sportdienst Mol
17 Verluyten Stephanie Cultuurbeleidscoördinator	Laakdal

September

1 Boeckx Kathleen Jeugddienst	Mol
2 Bosch Annemie Bib Mol
3 Janssen Karen Jeugddienst	Mol
4 Mermans Lies Cubeco Dessel
5 Rijmen Godie Vrijetijdsconsulente Balen
6 Sterck Saskia Jeugddienst	Mol
7 Van Baelen Sabine CC 't Getouw Mol
8 Van Den Boer Guy Sportdienst Dessel
9 Vleugels Lore OCMW Dessel

November

26
Aantal deelnemers vorming
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5.3. Vergaderingen
De cubeco’s van de regio bespreken de gezamenlijke punten voornamelijk in de rand van 
de voorbereidende comités van de erfgoedcel. 
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