ACTIVITEITEN IN DE KIJKER
50 jaar Heemkring
‘De Botermolen’
Deze zomer vond in Keerbergen een historische karren- en wagenstoet plaats ter gelegenheid van het
50-jarige bestaan van Heemkring De Botermolen.
Ongeveer 600 vrijwilligers werkten hieraan mee.

voorwerpen, typisch voor elk voertuig. Ongeveer
600 vrijwilligers in historische kledij brachten elk
tafereel uit de stoet tot leven. Niet minder dan 16
taferelen van de stoet werden ingeleid door middel
van een draagplaat met een passende boodschap
naar de toeschouwers.

De Keerbergse heemkundige kring, met haar museum, wilde haar bestaan gedurende een halve eeuw
feestelijk herdenken en laten zien wat er zich tussen
1963 en 2013 had afgespeeld binnen de vereniging.
Men besloot om de geschiedenis, de activiteiten en de
verschillende facetten van de kring te tonen aan het
publiek door middel van een karren- en wagenstoet.

Naast paarden, kwamen ook andere trekdieren aan bod
zoals te zien is bij deze hondenkar.

De heemkring ontstond vijftig jaar geleden naar
aanleiding van een actie voor het goede doel. Toen
pater Staf Schoovaerts naar Brazilië vertrok, wilden enkele inwoners hem financieel steunen. Een
twaalftal jongemannen besloot om een expo te organiseren met als thema ‘Rond Den Open Haard’.
Na de tentoonstelling moesten al de voorwerpen
opgeslagen worden en zo ontstond Heemkring De
Botermolen.
Vandaag beschikt de heemkring over een collectie
van zowat 100 voertuigen in een karren- en wagenloods van meer dan 150 meter. Daarmee beschikt
De Botermolen over een van de grootste en volledigste collecties operationele regionale karren en
wagens in België.

Verschillende karren werden door mensenkracht voortbewogen waaronder enkele stootkarren.
Tijdens de stoet werden de voertuigen getrokken
door paarden, honden, ezels en ossen. Elke kar of
wagen werd ingekleed met honderden gebruiks-

De vendeliersgilde Pirrewit uit Keerbergen sloot de stoet af.
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16 draagplaten gaven de toeschouwers een gepaste inleiding voor elk tafereel.
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Brevet Koninklijke Maatschappij1

Hoe verloopt de procedure verder?

Naar aanleiding van hun 50-jarige bestaan,
diende de heemkundige kring ook een aanvraag in om een Koninklijke vereniging te worden. Is jouw vereniging 50 jaar of ouder? Dan
kan ook jij het Brevet Koninklijke Maatschappij aanvragen om een Koninklijke vereniging te
worden. Dit doe je door een brief te sturen naar
het hoofd van het departement rekwesten van
het Paleis, Hertogstraat 2, 1000 Brussel, tel. 02
551 20 20.

Het hoofd van het departement rekwesten van
het Paleis vraagt aan de gouverneur van de betrokken provincie of uw vereniging het waardig
is de titel van Koninklijke Maatschappij te krijgen. De provinciale administratie doet daarvoor het nodige administratieve werk. Als het
onderzoek gunstig is, dan verleent de Koning
de titel en stelt het hoofd van het departement
rekwesten van het Paleis het brevet op. Het
provinciebestuur wordt daarvan verwittigd en
organiseert een plechtigheid waarop het brevet
officieel overhandigd wordt.

Bij de brief dien je volgende documenten toe
te voegen:
• de juiste benaming van de vereniging/groepering
• afschrift van de statuten of van het huishoudelijk reglement als er geen statuten bestaan
• de doelstellingen
• het adres van de zetel
• activiteitenverslag van de afgelopen vijf jaar
• de toekomstige projecten
• ledenlijsten en de structuur en het organogram
• eventueel de lijst van de ereleden
• officieel bewijs van de stichtingsdatum
(maand en jaar) (indien niet in de statuten
vermeld: via gedateerde krantenknipsels)
• gedetailleerde financiële situatie van de vereniging met onder andere de jaarrekeningen
van de laatste vijf jaar
• voor federaties waarvan de groepering deel
uitmaakt of waarbij ze eventueel aangesloten
is, graag vermelding van: de naam en voornaam van de voorzitter van de federatie met
ook vermelding van het adres en telefoonnummer van de zetel van de federatie.

1  http://www.vlaamsbrabant.be/over-de-provincie/beleid-en-bestuur/brevet-koninklijke-maatschappij/index.jsp

‘Heksen moeten
branden’
In de Havesdonckhoeve in Bornem heeft de vereniging Ons Klein-Brabants Boerenerf sinds 1979
een museum ingericht met oude landbouwwerktuigen en volkhuisraad uit de streek. In september vond daar een opmerkelijke boekvoorstelling
plaats van de roman ‘Heksen moeten branden’
van Roger Vanhoeck.

De vereniging greep de boekvoorstelling aan om
hun museum nadrukkelijk onder de aandacht van
het publiek te brengen en zo extra inkomsten te
verwerven. ‘Ons museum draait voor 99% op eigen
middelen’, zegt Frans Spiessens secretaris van de
Havesdonckhoeve. ‘En in tijden waarin de mensen
besparen, dringt ook bij ons de vraag zich op of en
hoe we de komende jaren nog de eindjes aan elkaar
kunnen knopen.’
‘In die zin is de uitgave van dit boek een voorbeeld
van onze vindingrijkheid in de zoektocht naar eigen
inkomsten, nu we steeds minder kunnen rekenen
op subsidies of private giften. We willen daar zelf

Voor haar werking kan de Havesdonckhoeve rekenen op haar bestuursleden, maar rond het museum
bestaat ook een vrijwilligerswerking. Die bestaat uit
een vijftigtal mensen, die op verschillende momenten en voor verschillende taken kunnen worden ingezet.
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Het thema is niet lukraak gekozen, want de Landelijke Gilden organiseert in de streek ook tweejaarlijks een heksenwandeling. Die vond dit jaar plaats
begin oktober. Ons Klein-Brabants Boerenerf en de
plaatselijke Landelijke Gilde werken hiervoor al verschillende jaren samen.

ook onze verantwoordelijkheid in nemen. Als je een
collectie wil onderhouden, word je immers regelmatig geconfronteerd met restauratiekosten.’
Omdat boekvoorstellingen niet echt tot de verbeelding spreken van een breed publiek, werden
verschillende randactiviteiten voorzien. De stenen
houtoven werd aangestoken en quiches, worstenbroodjes en diverse heksenbroodjes werden daarin
gebakken. Er waren ook verschillende figuranten
voorzien in heksen- en boerenkledij en de ‘zwarte
madam’ stond klaar aan de poort om de mensen
te ontvangen.
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Na die avond stopt het voor de vereniging niet,
want momenteel werkt ze plannen uit om het verhaal te vertalen naar een toneelvoorstelling.
Meer informatie over het boek of de activiteiten die
daarrond werden georganiseerd kan je verkrijgen
via havesdonckhoeve@skynet.be.

Op zondag 22 september 2013 organiseerde
heemkring Die Swane uit Heist-op-den-Berg een
fietstocht in het kader van het Jozef Weynsjaar. De
fietstocht kwam langs de plaatsen die een bijzondere betekenis hebben gehad in het leven en werk
van Dr. Jozef Weyns.
Weyns werd 100 jaar geleden geboren in
Heist-Goor. Hij was de eerste conservator van het
Openluchtmuseum Bokrijk en de vierde nationaal
voorzitter van het toenmalige Verbond voor Heemkunde. Hij was ook voorzitter van de Heistse heemkundige kring Die Swane. Naar aanleiding van de
100-jarige verjaardag van zijn geboorte werd zowel
in Heist als in het naburige Putte een heus jubileumjaar opgezet, met tal van activiteiten waaronder
deze fietstocht.

In totaal namen zo’n 100 mensen deel aan de 26
kilometer lange fietstocht. ‘Het traject ging onder
meer langs de plaats waar het geboortehuis van
Weyns stond’, zegt voorzitter Rik Van den Broeck.
‘Aan domein Ter Speelbergen, het woonhuis van
Weyns, kregen de deelnemers een drankje aangeboden. Er daagden meer mensen op dan we verwacht hadden, maar alles is prima verlopen.’
Wie liever wandelde kon zonder probleem een stuk
van het traject uitkiezen om te wandelen in plaats
van te fietsen. Fervente quizfanaten hebben hun
hart dan weer kunnen ophalen door onderweg enkele vragen op te lossen die bij de inschrijving werden meegegeven.
Inspiratie voor het uitstippelen van het traject werd
gehaald uit een wandelkaart, eigenhandig getekend en gepubliceerd door Weyns zelf, onder de
titel ‘Heemkundige en toeristische merkwaardigheden uit Heist en omgeving’. De tocht had als ambitie, bij wijze van eerbetoon aan Jozef Weyns, om
zoveel mogelijk mensen een onbekend stukje Heists
verleden te laten ontdekken.

Ook plannen om een erfgoedroute uit te stippelen? Neem dan zeker een kijkje in onze ‘Veelgestelde
vragen’-rubriek op onze website (www.heemkunde-vlaanderen.be). Daar vind je het antwoord op de
vraag ‘Hoe ontwikkel je een goede erfgoedroute?’.
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‘Die Swane’ organiseert fietstocht in
kader van het Jozef
Weynsjaar

| 6 | activiteiten - 09 2013

