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N  I  E  U  W  S  B  R  I  E  F                                                                                               
Nummer 28  -  maart/april 2019 

 

Alle informatie over de activiteiten van Erfgoeddag 2019 in de Rupelstreek 

In deze nieuwsbrief vindt u uitgebreide informatie over alle activiteiten in de Rupelstreek t.g.v. Erfgoeddag 2019 

op zondag 28 april 2019. Om die reden zal deze nieuwsbrief – uitzonderlijk – wat langer uitvallen dan normaal. 

 

Raadpleeg dus zeker de uitgebreide informatie verder in deze nieuwsbrief ! 

 

Intergemeentelijke projectvereniging ERFGOED Rupelstreek                                   

Een nieuwe Raad van Bestuur komt eraan … 

De gemeenteraden hebben hun kandidaten voor de nieuwe Raad van Bestuur reeds aangeduid of zullen dat eerstdaags 

nog doen.                                                                                                                                                                                                                 

Op 14 mei 2019 zal tijdens de vergadering van de Raad van Bestuur de nieuwe Raad van Bestuur van ERFGOED Rupel-

streek en een nieuwe voorzitter en ondervoorzitter benoemd worden voor de legislatuur 2019-2024.                                                                                                      

In de volgende nieuwsbrief nr. 29 – mei/juni 2019 zult u hieromtrent verder geïnformeerd worden. 
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Een nieuwe erfgoedactor van de Rupelstreek in de kijker …                                       

Geschiedkundige Studiegroep Ten Boome van Boom 

De informatie i.v.m. Ten Boome werd ter beschikking gesteld door voorzitter Marc VERLINDEN. 

De Geschiedkundige Studiegroep Ten Boome vzw blaast dit jaar dertig kaarsjes uit … een mijlpaal in de geschiedenis 

van onze vereniging ! 

Waar staat Ten Boome voor?                                                                                                                                                                                                                 

Kortweg: Het levendig houden en bewaren van de rijke geschiedenis van Boom en de Rupelstreek.  Een constante in 

de drie decennia van ons bestaan is het jaarboek dat onze leden krijgen in ruil voor hun steun. We trachten steeds 

leerrijke artikels te brengen die zowel voor de geschied- en heemkundige vorser als voor de ‘gewone’ geïnteresseerde 

lezer boeiend en nuttig kunnen zijn.  

 

     De oude pastorij met daarin op de 1ste verdieping het lokaal van Ten Boome – Foto Ten Boome 

Ons lokaal                                                                                                                                                                                                                                                                    

Sinds 2016 hebben we een onderkomen gevonden op de eerste verdieping van de eeuwenoude pastorij in het centrum 

van Boom. Een betere locatie kan een geschiedkundige kring zich niet voorstellen.  

Ons aanbod                                                                                                                                                                                                            

Met het nieuwe onderkomen nam ook het aanbod van onze bibliotheek en archief een spectaculaire vlucht.  

Ten Boome vergaarde door de jaren heen al heel wat interessante lectuur en archiefmateriaal. Dit werd verder uitge-

breid met archiefstukken van de gemeente Boom. Ook het gemeentelijk fotoarchief wordt door Ten Boome beheerd. 

Om het behoud van deze unieke collectie te verzekeren, werden alle foto’s gedigitaliseerd.                                                       

Deze evolutie is Heemkunde Gouw Antwerpen niet ontgaan.  Ten Boome mag daarom zeer terecht en fier de titel 

‘Actief Documentatiecentrum’ voeren.  

Tot het aanbod van ons archief en bibliotheek behoren verder zowel boeken en documenten van heemkundig belang. 

Evenzeer kan de genealoog die zijn familiegeschiedenis wil samenstellen bij ons terecht voor raad en daad.  Om de 

massa gegevens toegankelijk te maken, werken we hard aan een inventaris waarvan - naargelang het werk vordert - 

regelmatig een nieuwe versie wordt gepubliceerd op onze website. De inventaris waar we onophoudelijk aan verder 

werken, is echter nog lang niet compleet.  

We stellen met vreugde vast dat Ten Boome stilaan meer bekendheid krijgt onder de Bomenaars en bij uitbreiding bij 

de inwoners van de Rupelstreek. Bijna wekelijks mogen we schenkingen ontvangen in de vorm van boeken en 
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archiefmateriaal wat vroeger vaak werd weggegooid. Dat men nu eerst bij Ten Boome te rade gaat, kunnen we alleen 

maar toejuichen. 

                                     

                   Zicht op een deel van het archief         Erkenning als Actief documentatiecentrum 

Onze vrijwilligers                                                                                                                                                                                                                                                        

Ten Boome werkt uitsluitend met vrijwilligers die zich voor onze vereniging belangeloos inzetten. Onder het motto 

‘vele handen maken licht werk’ doen we graag een oproep aan mensen die zich samen met ons vrijwillig willen 

inzetten en geschiedenis willen schrijven.  Dat schrijven mag ook letterlijk worden genomen en ons jaarboek mag 

hiervan een getuige zijn.                                                                                                                                                                                  

Wie zich geroepen voelt om in de pen te kruipen, is zéér welkom. Ook voor de inventarisatie van het immer uitdijend 

archief is alle hulp welkom. Je hoeft geen graduaat geschiedenis te bezitten; dat hebben wij zelf ook niet !                      

Een flinke dosis enthousiasme volstaat reeds om Ten Boome van nut te kunnen zijn.  

Iedereen is welkom bij Ten Boome:                                                                                                                                                                                                          

-    Oude pastorij Hoogstraat 28 te 2850 Boom - Eerste verdieping                                                                                                                         

-    Welkom op zaterdag tussen 10.00 en 13.00 uur of na afspraak                                                                                                        

-    De leden van Ten Boome staan klaar om u met raad en daad bij te staan.                                                                                                             

-    Voor een gezellige babbel - al of niet over het verleden of over erfgoed - kunt u eveneens bij ons terecht. 

Voor meer informatie:                                                                                                                                                                           

Website  www.tenboome.be                                                                                                                                                              

Facebook                           

Mail   info@tenboome.be                                                                                                                                                     

GSM  0486/31.67.92 

   

Nieuws i.v.m. de VRIJWILLIG(ST)ERS 

Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk bezorgde de volgende informatie:  

- Vrijwilligerswet – Wetswijziging van de vrijwilligerswet is aangenomen in de Kamer van Volksvertegenwoordigers  

Op 14 februari werd de langverwachte wetswijziging van de vrijwilligerswet aangenomen door de Kamer.   
Vrijwilligers krijgen een duidelijker statuut en een aantal knelpunten werd weggewerkt.                                                                                      
De belangrijkste wijzigingen op een rij: 

Schrap (vrijwilligers)vergoeding uit uw woordenboek … we spreken vanaf nu duidelijk over een kostenvergoeding.                                       
Vrijwilligerswerk is meer dan ooit duidelijk onbezoldigd. 

mailto:info@erfgoedrupel.be
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De kostenvergoeding is – aangezien het geen verdienste is – niet vatbaar voor beslag in het kader van schuldbe-    
middeling. 

Vrijwilligers die het regelmatig vervoeren van personen als activiteit hebben, hebben voortaan geen beperking 
meer op de cumul van onkostenvergoeding en kilometervergoeding (voorheen beperkt tot 2000 kilometer). 

Occasionele geschenken die vrijwilligers b.v. voor Kerst of voor de Week van de Vrijwilliger ontvangen, moeten 
niet gezien worden als een vorm van vergoeding indien de regels - van toepassing op werknemers voor occasio-
nele geschenken - worden nageleefd. 

Bestuurders van een vzw die onbezoldigd zijn, worden voor eens en altijd erkend als vrijwilliger. 

Het bedrag van de fietsvergoeding blijft sporen met dat van de federale ambtenaren. 

Vrijwilligers krijgen een betere uitleg over hun discretieplicht en dus geen standaardverwijzing meer naar het 
beroepsgeheim als dat niet van toepassing is. 

De taak van de Hoge Raad voor Vrijwilligers wordt in de Vrijwilligerswet ingeschreven. Elke wetswijziging met 
een impact op het vrijwilligerswerk zal worden voorgelegd aan de Hoge Raad voor Vrijwilligers. 

De wet zal eerlang gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad.  

- De nieuwe gratis vrijwilligersverzekering is er ! 

Vanaf 01 april 2019 vernieuwt Vlaanderen de gratis verzekering voor vrijwilligers. Deze verzekering is vooral 

interessant voor feitelijke verenigingen en opstartende vzw’s of vzw’s zonder personeel. De organisatie/vereniging 

kan gratis maximum 1000 vrijwilligersuren per 12 maanden verzekeren.                                                                                      

De verzekering wordt aangeboden in Vlaanderen en aan Nederlandstalige organisaties/verenigingen in Brussel.               

Uw aanvraag doet u vanaf nu bij het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw.  

Wat is er nieuw? 

Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk heeft de polis uitgebreid. De voorwaarden zijn aangepast en alles wordt nu  

geregeld via een handig digitaal loket.                                                                                                                                        

Let op: Oude erkenningsnummers zijn niet meer geldig !                                                                                                                   

Kijk dus goed na of uw organisatie/vereniging in aanmerking komt en vraag vanaf 01 april uw erkenningsnummer 

aan via de website www.gratisvrijwilligersverzekering.be 

 

  Grondvesten van een Middeleeuwse burcht blootgelegd in Rumst 

In het verleden werden in Rumst vondsten gedaan die wezen op een belangrijke Romeinse nederzetting. Recent echter 

werden bij bouwwerkzaamheden in het dorpscentrum van Rumst ook de grondvesten blootgelegd van een Middeleeuwse  

burcht. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                  Blootgelegde grondvesten – Foto Gazet van Antwerpen 

mailto:info@erfgoedrupel.be
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Medewerkers van het Agentschap Onroerend Erfgoed legden de archeologische resten bloot. Het gaat om muren van 2 

meter dikte die massief in baksteen werden gemetseld. Volgens de deskundigen maken de blootgelegde muren deel uit  

van hoefijzervormige toren en van een keldergewelf. Er wordt van uit gegaan dat het bouwwerk dateert uit de 13de tot             

15de  eeuw. Volgens het Agentschap Onroerend Erfgoed is de vondst niet belangrijk genoeg om de bouwwerkzaamheden  

op te schorten. Het Schepencollege - dat in principe dergelijke vondsten wenst te bewaren - staat voor een moeilijke keuze 

nl. bewaren voor de toekomst of definitief laten verdwijnen. De inwoners van Rumst reageren verdeeld over de vondst. 

Het is en blijft steeds moeilijk om een beslissing te nemen i.v.m. te bewaren onroerend erfgoed dat toeristisch en erfgoed-

kundig  interessant kan zijn en een troef of meerwaarde kan betekenen voor de streek. Meestal spelen ook financiële over-

wegingen hierin een rol. Laten we hopen dat het gemeentebestuur de juiste beslissing zal nemen ! 

 

  Nieuwssprokkels van erfgoedactoren in de Rupelstreek en van daarbuiten 

Restauratie van de schrijnwerkerijloods op de EMABB-site te Noeveren Boom – ERRATUM                                                                              

In onze Nieuwsbrief nr. 27 werd een item ‘Restauratie van de schrijnwerkerijloods op de EMABB-site te Noeveren Boom’ 

opgenomen.                                                                                                                                                                                                                

Het volgende stond hierin genoteerd: De kosten van de restauratie en de inrichting zullen 75.000,00 EUR bedragen. Kem-   

pens Landschap ontvangt hiervoor een subsidie van 48.000,00 EUR en het overige bedrag van 27.000,00 EUR zal geïnves-         

teerd worden door EMABB.                                                                                                                                                                                         

Kempens Landschap merkte op dat in de nieuwsbrief verkeerdelijk genoteerd staat dat EMABB het overige bedrag van 

27.000,00 EUR zal financieren. ERFGOED Rupelstreek excuseert zich  voor het opnemen van deze foutieve informatie !                

De juiste informatie:                                                                                                                                                                                               

In het kader van de cofinanciering wordt dit bedrag van 27.000,00 EUR echter gedragen door de gemeente Boom (en dus 

niet door EMABB). 

Thematentoonstelling ‘VUURTORENS’ van Heemkring Scella op maandag 22 april (Paasmaandag) en zondag 28 april 2019 

(Erfgoeddag)                                                                                                                                                                                              

Locatie: Heemmuseum Bystervelt – Peperstraat 48 te 2627 Schelle                                                                                                          

Tijdstip: 14.00 tot 17.00 uur                                                                                                                                                                                  

Inkom: gratis 

Thematentoonstelling ‘PAPIER MACHE’ van Heemkring Scella op zondag 26 mei  en zondag 30 juni 2019                                                                                                                                                                                              

Locatie: Heemmuseum Bystervelt – Peperstraat 48 te 2627 Schelle                                                                                                          

Tijdstip: 14.00 tot 17.00 uur                                                                                                                                                                                  

Inkom: gratis 

Activiteiten van Heemkring Heymissen/Heemmuseum Ontrent den Hover te Hemiksem                                                                 

Woensdag 17 april te 19.00 uur: Voordracht ‘Para-commando’s’                                                                                                  

Zondag 05 mei vanaf 14.00 uur: Tentoonstelling ‘Jubileum Heemkring Heymissen’                                                                            

Woensdag 15 mei te 19.00 uur: Voordracht ‘Red Star Line’                                                                                                                        

Locatie: Heemmuseum Ontrent den Hover - Sint-Bernardusabdij - Nijverheidsstraat te 2620 Hemiksem 

Schoorstenen Event op zaterdag 27 april 2019 bij EMABB                                                                                                                              

Op zaterdag 27 april 2019 vanaf 17.00 uur heeft een Schoorstenen Event op de EMABB-site plaats.                                    

Programma:                                                                                                                                                                                                     

17.00 uur:  Nostalgische verkenningstocht door de wijk Noeveren met aandacht voor de nog bestaande schoorstenen      

.                                Deelnameprijs: 7,00 EUR per persoon                                                                                                                                                       

Doorlopend:  Muziek met Rudje                                                                                                                                                                            

Vanaf 19.00 uur: Gelegenheid tot eten en drinken – gratis toegang                                                                                                                                                 

mailto:info@erfgoedrupel.be


6 
 

                                                                                    __________________________________________________________________________________________________ 
Intergemeentelijke Projectvereniging ERFGOED Rupelstreek   -   Ondernemingsnummer 0822.286.618                                   

Schommelei 1 Bus 6 - 2850 Boom 
   V.U.: Raad van Bestuur    -    Samenstelling: projectmedewerker Marc VERGAUWEN    -    Reageren via info@erfgoedrupel.be 

 

20.00 uur: Optreden van Youri uit Niel met dansgelegenheid                                                                                                          

22.00 uur: Muziek- en lichtspel aan en op de schoorsteen van EMABB    

Contact en info: info@emabb.be 

Wandelingen door Noeveren                                                                                                                                                                                    

De wandelingen door Noeveren gaan door op zaterdag 04 mei te 14.00 uur en op zaterdag 11 mei 2019 te 19.30 uur.                    

Meer informatie: www.ccdesteiger.be 

Netwerkmoment Watererfgoed op zaterdag 27 april 2019                                                                                                                                      

Op zaterdag 27 april organiseert Herita in samenwerking met WaterErfgoed Vlaanderen, Ruimschoots, Waterkolk en Water- 

rAnt een netwerkmoment voor iedereen die professioneel of vrijwillig actief is op, rond en met watererfgoed. 

Tijdens het netwerkmoment maakt u kennis met collega's uit de sector en leert u meer over het optimaliseren van publieks-

werking in uw organisatie.                                                                                                                                                                        

Programma 

10.30-12.00 uur: Rondleiding op het droogdokkeneiland in Antwerpen (optioneel)                                                                               

.12.00-13.00 uur: Lunch en onthaal deelnemers                                                                                                                                      

13.00-13.30 uur: Voorstelling Herita, Watererfgoed Vlaanderen, Waterkolk, Water-rAnt en Ruimschoots                                   

13.30-14.00 uur: Lezing ‘Hoe publiekswerking inzetten in uw organisatie?’ door NAVIGO - Nationaal Visserijmuseum  

14.00-14.30 uur: Praktijkvoorbeeld Stormkop – Hoe Stormkop met maritiem erfgoed 6-12 jarigen het hoofd op hol brengt?   

14.30-16.00 uur: Interactieve workshop onder leiding van MOOSS vzw - Optimaliseer uw eigen publiekswerking !                           

16.00-17.00 uur: Netwerkreceptie 

 

                                                                       Droogdok - Foto Watererfgoed Vlaanderen                                                                                                                                                        

Locatie: SStormkop Antwerpen - Droogdokkenweg te 2000 Antwerpen     

mailto:info@erfgoedrupel.be
http://www.ccdesteiger.be/
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Kostprijs:                                                                                                                                                                                                          

Neemt u deel aan het netwerkmoment + receptie, dan betaalt u 10.00 EUR.                                                                                             

Neemt u deel aan de rondleiding + lunch + netwerkmoment + receptie, dan betaalt u 15.00 EUR     

Inschrijven:                                                                                                                                                                                                                         

Via de website http://www.herita.be/netwerk/kalender/netwerkmoment-watererfgoed  

   

  Activiteiten in de Rupelstreek n.a.v. Erfgoeddag 2019 op zondag 28 april  

 
 

ALGEMEEN OVERZICHT van de ACTIVITEITEN 

SCHELLE  - Zie ook de bijgevoegde affiche                                                                                                                                                                                                                                   

** Thematentoonstelling ‘VUURTORENS’                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Locatie: Heemmuseum Bystervelt - Peperstraat 48 te 2627 Schelle                                                                                                             

Tijdstip: 14.00 tot 17.00 uur   

** Tentoonstelling over de bouw van muziekinstrumenten (cello, viool, gitaar, luit, spinet en klavecimbel) met                               

.     demonstraties en concertjes                                                                                                                                                                                       

Locatie: Sint-Petrus en Pauluskerk - Hoek Fabiolalaan/Hamerstraat te 2627 Schelle                                                                             

Tijdstip: 11.00 tot 18.00 uur   

HEMIKSEM - Zie ook de bijgevoegde affiche + de specifieke informatie  

** Bezoek aan het Gilliot & Roelants Tegelmuseum + Retrospectieve ‘Keramische tegels Paul Kenens’ + Prefiguratie nieuwe   

.     Pozzo-vleugel + Workshops ‘Tegels ontwerpen’                                                                                                                                               

Locatie: Gilliot & Roelants Tegelmuseum - Sint-Bernardusabdij - Nijverheidsstraat te 2620 Hemiksem                                          

Tijdstip: 10.00 tot 18.00 uur                                                                                                                                                                           

Info en inschrijvingen: GSM 0475/54.62.89 - francois.boddaert@telenet.be  

mailto:info@erfgoedrupel.be
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** Bezoek aan het Heemmuseum Ontrent den Hover                                                                                                                            

Locatie: Heemmuseum Ontrent den Hover - Sint-Bernardusabdij - Nijverheidsstraat te 2620 Hemiksem                                      

Tijdstip: 10.00 tot 18.00 uur 

** Feest in het abdijpark (samenwerking gemeentebestuur + Kempens Landschap + Regionaal Landschap Rivierenland)   

Locatie: Abdijpark Sint-Bernardusabdij - Nijverheidsstraat te 2620 Hemiksem                                                                                        

Tijdstip: 12.00 tot 17.00 uur  

NIEL - Zie ook de bijgevoegde affiche en specifieke informatie 

** Thematentoonstelling met o.a. Bierstekerij De Troetsel en de collega’s in de Rupelstreek + andere onderwerpen                                                                                   

Locatie: Atrium van het gemeentehuis - Ridder Berthoutlaan 1 te 2845 Niel                                                                                            

Tijdstip: 10.00 tot 18.00 uur  

BOOM - Zie ook de bijgevoegde specifieke informatie 

** Bezoek aan de EMABB-site + thematentoonstelling ‘Het diamantslijpen’                                                                                              

Locatie: EMABB-site - Noeveren 67 te 2850 Boom                                                                                                                                       

Tijdstip: 10.00 tot 17.00 uur   

** Bezoek + Opendeur in het Steenbakkerijmuseum van de Rupelstreek ’t Geleeg                                                                                                    

Locatie: ’t Geleeg - Steenbakkerijmuseum van de Rupelstreek - Site Frateur - Noeveren 196 te 2850 Boom                                                        

Tijdstip: 10.00 tot 17.00 uur  

RUMST - Zie ook de bijgevoegde specifieke informatie 

** Bezoek aan het Museum Rupelklei + thematentoonstelling ‘Hoe werd het gemaakt met baksteen?’                                         

Locatie: Museum Rupelklei - Uitbreidingsstraat 33 te 2840 Terhagen (Rumst)                                                                                      

Tijdstip: 10.00 tot 18.00 uur 

** Rondleiding, expo en workshop bij zilver- en goudsmid Ann Mampaey                                                                                            

Locatie: ’s Herenbaan 40 te 2840 Reet (Rumst)                                                                                                                                              

Tijdstip: 10.00 tot 18.00 uur 

 

SPECIFIEKE INFORMATIE i.v.m. BEPAALDE ACTIVITEITEN 

Steenbakkerijmuseum v/d Rupelstreek ’t Geleeg – Site Frateur – Noeveren 196  te 2850 Boom 

Deze steenbakkerij - ruim 4 ha groot - geeft een zeer volledig beeld van een doorsnee steenbakkerij in al haar aspecten.  

 

Site Frateur van het Steenbakkerijmuseum van de Rupelstreek ’t Geleeg te Noeveren Boom – Foto ‘t Geleeg 

mailto:info@erfgoedrupel.be
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Op Erfgoeddag 2019 (zondag 28 april 2019) is het Opendeurdag in het museum met gratis toegang  van 10.00 tot 

17.00 uur. 

Steenbakkerijmuseum van de Rupelstreek ’t Geleeg vzw heeft voor deze gelegenheid het museum zo ingericht dat in-

dividuele bezoekers onder het motto ‘Hoe maakt u het?’ kunnen zien hoe een baksteen gemaakt werd en nu gemaakt 

wordt. 

U ontvangt in de onthaalruimte een plan met het te volgen parcours. 

Aan de hand van teksten - aangebracht op de standen - verneemt u hoe gedurende honderden jaren in de Rupelstreek 

bakstenen gemaakt werden. Het was hard labeur en kinderarbeid was gewoon.  

In de machinehal ziet u hoe stilaan de mechanisatie haar intrede deed. Op de site Frateur staan nog alle machines die 

op het moment van de sluiting van de steenbakkerij in 1976 in gebruik waren. Veel handenarbeid werd door machines 

overgenomen maar toch werd nog steeds heel wat werk manueel uitgevoerd.                                                                                         

Ontdek tijdens de rondgang ook ‘De IJzeren man’ die het werk overnam van de arbeid(st)ers.                                                                 

De ‘gamsters’ bleven echter noodzakelijk om de stenen in de droogloodsen te ‘gammen’ (stenen op een speciale ma-

nier stapelen in de rekken zodat de stenen konden drogen). 

700 m gerestaureerde droogloodsen - ‘leuzzes’ genaamd in het dialect - geven u een idee hoe de Rupelstreek er in de 

jaren vijftig moet uitgezien hebben met naar benadering een 300-tal km droogloodsen.                                                                    

In de gerestaureerde ringoven en klampoven kan men ervaren hoe de ‘groene’ (gedroogde) steen in het vuur gebak-

ken wordt tot baksteen. 

Om het plaatje volledig te maken, wordt in de onthaalruimte via film de evolutie getoond van steenmaker tot informa-

ticus en de evolutie van arbeidsintensieve productie tot kapitaalintensieve fabrieken. 

Locatie: Steenbakkerijmuseum van de Rupelstreek ’t Geleeg – Site Frateur – Noeveren 196 te 2850 Boom                        

Info: www.geleeg.be/evenementen of info@geleeg.be 

 

EMABB-site - Coördinatiecentrum voor Industriële Archeologie van de Rupelstreek 
Noeveren 67 te 2850 Boom   

De beschermde EMABB-site binnen het dorpsgezicht Noeveren probeert naast het steenbakkerijverhaal ook aandacht 
te schenken aan andere industriële activiteiten die in de Rupelstreek aanwezig waren.                                                                                     
Ter gelegenheid van Erfgoeddag 2019 wordt dit jaar speciaal aandacht besteed aan ‘Diamantslijpen in Boom’.   

 

Een diamantslijper aan het werk – Foto EMABB 

mailto:info@erfgoedrupel.be
http://www.geleeg.be/
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In contrast met het harde labeur van het baksteen maken, wordt nu een beeld gegeven van het fragile werk om tot een 

diamant te komen. De gemeente Boom was rijk aan diverse diamantslijperijen en u komt te weten waar deze gehuisvest 

waren. Meerdere van deze gebouwen zijn trouwens momenteel nog herkenbaar in het straatbeeld van Boom. Het gaat 

echter niet enkel over de bedrijfsgebouwen maar ook over de productiewijze van deze sierlijke stenen en over de 

werkomstandigheden van de werknemers. Een verhaal dat mede verteld wordt door voormalige diamantslijpers en dat  

de nodige aandacht mag krijgen als voormalige bedrijfstak in Boom. Het is een wondere wereld van vakkundigheid en 

secuur werken die ons ook vandaag nog met verstomming slaat. 

Locatie: EMABB-site - ’t Baksteentje - Noeveren 67 te 2850 Boom                                                                                                                             

Tijdstip: 10.00 tot 17.00 uur - U wordt onthaald door het EMABB-team.                                                                                                                                              

Info: info@emabb.be 

 

Feest in het abdijopark van de Sint-Bernardusabdij - Nijverheidsstraat te 2620 Hemiksem  

Er beweegt iets in het abdijpark van Hemiksem.                                                                                                                                     

Op zondag 28 april tijdens de Erfgoeddag 2019 zet de gemeente Hemiksem samen met Kempens Landschap vzw en 

Regionaal Landschap Rivierenland de abdijomgeving in de schijnwerpers. 

Kom tijdens dit evenement alles te weten over de toekomstplannen voor het park en beleef leuke activiteiten en ani-

matie voor jong en oud!                                                                                                                                                                                                                                 

Wie wil, kan ’s middags genieten van een lekkere picknick. Dit evenement is de afsluiter van het PDPO-project Platte-

land+ ‘Sint-Bernardusabdij in Hemiksem … Kruispunt aan de Schelde’. (PDPO = Provinciaal Plattelands OntwikkelingsPlan) 

12:00 tot 14:00 uur Picknick in het park - Aandacht => betalend en vooraf inschrijven ! 

13:00 tot 17:00 uur   Gratis feest met rondleidingen, kinderanimatie en andere activiteiten 

 

 

Sint-Bernardusabdij met abdijpark  

Voor meer informatie en voor de inschrijvingen voor de picknick kunt u terecht op de website van de gemeente 

Hemiksem:  www.hemiksem.be/kalender. 

 

mailto:info@erfgoedrupel.be
http://www.hemiksem.be/kalender
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Affiche van Hemiksem, Niel en Schelle i.v.m. Erfgoeddag 2019 
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Overzichtstentoonstelling van het NEA ‘Bierstekerij De Troetsel uit Niel en de collega’s 
uit de Rupelstreek’ op Erfgoeddag 2019 
 

Dit jaar trakteert het Niels ErfgoedArchief (afgekort NEA) het publiek met een terugblik op het smaakvolle Nielse 

Culinaire Erfgoed en meer bepaald met een tentoonstelling over de vroegere bierstekerijen en limonadetrekkerijen uit 

Niel. Daarnaast komen evenzeer de bierstekerijen uit de Rupelstreek met hun uitgebreid productengamma aan bod. 

Blikvanger is het 100-jarig bestaan van de Nielse Bierhandel De Troestel die in 1919 begon als bierstekerij en evolueerde 

tot een hedendaagse drankenhandel. Het geheel wordt geïllustreerd met authentiek bierstekersalaam en oude bier- en 

limonadeflessen.  
 

Het Niels ErfgoedArchief (NEA) verzorgt een overzichtstentoonstelling ‘Bierstekerij De Troetsel uit Niel en de collega’s 

uit de Rupelstreek’  gestoffeerd met originele foto’s en toenmalige herbergbenodigdheden.                                                                    

Hiervoor werd eveneens beroep gedaan op de Heemkundige Kringen Heymissen, Scella, Het Wiel, De Root, Ten Boome 

en Rumesta en op het depot van EMABB. 
 

Diverse Nielse verenigingen brengen ook hun eigen accenten op het thema: 

De Rupelkade toont een bijdrage met als titel ‘Hoe maakt U iets?’. 
Filmclub Multimedia verzorgt een doorlopende filmprojectie ‘De Biermaker van Niel’ …  een eigen filmcreatie.   
Socialistische Vrouwengroep Zij-kant-VIVA zal aanwezig zijn met een overzicht ‘Handwerk op verschillende wijzen’. 
Bierhandel De Troetsel viert haar 100-jarige bestaan: Show met oude bierwagens … Als illustratie showt de firma 
tijdens de Erfgoeddag gerestaureerde bierwagens ‘uit de oude doos’ op de parking van het gemeentehuis. 
 

 
Foto Niels Erfgoedarchief (NEA) 

 

Proevertje ‘Honderd jaar De Troetsel’ 
De zaakvoerders van Bierhandel De Troetsel laten de bezoekers klinken op grootvader August De Troetsel, stichter van 
het bedrijf in 1919 en daarom biedt de firma aan iedere bezoeker een bier- of frisdrank uit haar gamma aan. 
Ongeëvenaard Niels Culinair Erfgoed !!! 
 

Naslagwerk 
Er wordt over dit thema een lijvige brochure met vele en vooral zéér oude afbeeldingen gepubliceerd.                                                  

Deze is te bekomen tijdens de tentoonstelling en later bij Schoenhandel Wilssens in de Dorpsstraat 33 te Niel. 
 

Praktisch 

tijdstip: 10.00 tot 18.00 uur  

Locatie: Atrium van het Nielse gemeentehuis, Ridder Berthoutlaan 1 te 2845 Niel - Toegankelijk voor rolstoelgebruikers 

De erfgoedtentoonstelling in het Atrium kan ook nog bezocht worden tot en met 08 mei 2019 en dat tijdens de 

openingsuren van het gemeentehuis. 
 

Voor meer info 

Mail: nielserfgoedarchief@niel.be – Tel: 03/871.98.24 

 

mailto:info@erfgoedrupel.be
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Vakmanschap in de kijker in Rumst (Terhagen en Reet) op Erfgoeddag 2019  

Onder het motto 'Hoe maakt u het?' richt de 19de editie van Erfgoeddag op zondag 28 april 2019 de schijnwerpers volop 

op vakmanschap.                                                                                                                                                                                         

Centraal staat het cultureel erfgoed van en over vakmanschap, meesterschap, ambachtelijkheid, leren en maken.                                                                                                                                                                                                          

Hoe maakt u het? … maar ook Hoe maakt het u? … en Hoe geven we dat dan door? 

In Rumst ontdekt u hoe een baksteen gemaakt werd en hoe iets gebouwd werd met baksteen. U kunt er echter ook 

demonstraties juweelontwerp volgen. 

Rondleidingen, expo en workshop bij zilver- en goudsmid Ann Mampaey 

 

Zilver- en goudsmid Ann Mampaey stelt haar atelier open en geeft rondleidingen waarbij u leert hoe een zilveren of 

gouden juweel gemaakt wordt volgens eeuwenoude ambachtstechnieken.                                                                                       

Er zijn demonstraties voorzien van verschillende technieken en er is ook een tentoonstelling van handgemaakte zilve- 

ren juwelen.                                                                                                                                                                                         

Kinderen en volwassenen kunnen een metalen naamplaatje maken dat kan gedragen worden als hanger of armband. 

 

Tijdstip:  10.00 tot18.00 uur 

Locatie:  's Herenbaan 40, 2840 Reet 

Meer info: www.annmampaey.com - GSM 0497 85 48 54 

Museum Rupelklei: Thematentoonstelling ‘Hoe werd het gemaakt met baksteen?’ 

Museum Rupelklei organiseert van 28 april tot 02 juni de tentoonstelling 'Hoe werd het gemaakt met baksteen?'.              

Aan de hand van video, blauwdrukken en foto’s ontdekt u hoe ovens, schoorstenen en gewelven werden gemaakt 

met baksteen. Er gaat ook bijzonder veel aandacht uit naar het maken van 'leuzzes' (dialect voor droogloodsen).                          

De expo sluit aan bij de vaste tentoonstelling van het museum over het productieproces van handsteen. 

Het algemeen thema van de Erfgoeddag 2019 ‘Hoe maakt U het?’ maakt eigenlijk het voorwerp uit van de perma-

nente tentoonstelling van het museum over het maken van handsteen.                                                                                          

Het zou dus te eenvoudig zijn om alleen hierop in te spelen.                                                                                                                   

We verruimen het thema echter naar andere aspecten:  

1. Hoe maakt men een steenbakkerij?                                                                                                                                          

Vooraleer stenen te bakken, heeft men een steenbakkerij nodig. Wat was hiervoor nodig in het verleden en nu ?                   

2. Hoe verwezenlijkten de bouwmeesters hun dromen met dat kleine materiaal van amper een handvol groot ?               

We gaan na hoe indrukwekkende bouwwerken met baksteen worden gebouwd en we hebben exclusieve aandacht 

voor de Spaanse omwalling van Antwerpen.                                                                                                                                                 

We gaan op ontdekking naar de meest merkwaardige kunstwerken uit baksteen over gans de wereld. 

mailto:info@erfgoedrupel.be
http://www.annmampaey.com/
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We brengen onbekende gloriën van de baksteen uit de Belgische bouwgeschiedenis onder de aandacht en we tonen 

restanten van de oudste baksteengebouwen in België.                                                                                                              6. 

Tenslotte keren we terug naar Rumst met bouwplannen en details van bakstenen kunstwerken o.a. de watertoren  

‘Slijkenhoeve’ van Rumst. 

 

       Gesloopte schoorsteen          Opbouw droogloods          Antwerpse ruien 

     

     Spaanse stadsomwalling         Pagan tempel          Wateroren Slijkenhoeve   Kathedraal van Albi                            

.     Antwerpen                               Mianmar                     Rumst     Frankrijk 

Tijdstip:  10.00 tot 18.00 uur  

Locatie  Museum Rupelklei - Uitbreidingstraat 33 te 2840 Terhagen (Rumst) 

Meer info: www.museum-rupelklei.be + evenementensite van de gemeente Rumst                                                                                                                         

Gids:  Een gids van +/- 35 bladzijden is ter beschikking met meer info over de foto’s en gebouwen. 

De tentoonstelling zal lopen van zaterdag 27 april tot einde mei 2019.                                                                                  

 
 
 
 
 

 
 
 

Deze nieuwsbrief verschijnt met de steun van                                                                                   

        
 

                _______________________________________________________________________________________ 
  | Wenst U de nieuwsbrief niet langer te ontvangen … dan graag een mail naar  info@erfgoedrupel.be | 

_______________________________________________________________________________________         
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