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HEMIKSEM: BEZOEK INDUSTRIEEL ERFGOED IN HET
HEEMMUSEUM

OLEN: “DE MARCONIST”, TIJDSCHRIFT VAN HET OLENS
RADIOMUSEUM

Bezoek in de Sint-Bernardusabdij te Hemiksem het Heemmuseum met haar
afdelingen over het oude drukkerijwezen, de tegel- en steenbakkerijverzameling en een oude smidse. Bijzonder interessant is de Gilliotzaal met erfgoed
van de “Manufactures Céramiques d’Hemixem Gilliot et Cie” en de Zaal
Joseph Roelants, ontwerper van decoratieve keramiekpanelen in voorgenoemd bedrijf. Open van april tot oktober, iedere eerste zondag van de maand
van 14 tot 18 uur. Toegang gratis. Contactpersonen: Danny De Jonghe (tel.:
03/288.26.22) en Karel Verhofstadt (tel.: 03/288.16.57).

Bij dezer wil SIWE even “De Marconist”, het trimestieel tijdschrift van het
de
Olens Radiomuseum in de kijker zetten. In 2011 is dit tijdschrift aan haar 15
jaargang toe. Elke aflevering bevat heel wat interessante bijdragen. Het
lentenummer 2011 brengt bijvoorbeeld een “Cursus Radiotechniek”, een focus
op een bijzondere collectiestuk (namelijk de GECoPHONE (of “Smoker’s
Cabinet”, gebouwd door General Electric Co. Ltd in 1923), de kroniek “Zorgen
in ’t Werkhuis”, een levensbeschrijving van Georg Simon Ohm, en nog veel
meer. Contact: E-mail: radiomuseum@telenet.be / Website met info omtrent
lidmaatschap en bezoek aan het Radiomuseum te Olen: www.radiomuseumolen.be .

LILLO : WEV EERT SENIOREN-WATERERFGOEDVOORVECHTERS
Naar aanleiding van de opening van “Lillo Boekendorp 2011” op vrijdagavond
8 juli jl. huldigde Watererfgoed Vlaanderen in het gezellige ‘Landshuis’ 11
oude(re) voorvechters van het Vlaamse watererfgoed als ereleden. Het was
een lumineus idee om de ‘oudere garde’ van het watererfgoed in Vlaanderen
nog eens bijeen te zien en in contact te brengen met de jonge(re) generatie.
Bij de presentatie lag de nadruk nogal sterk op de publicaties van de auteurs,
maar dat deed uiteraard niets af aan hun vroegere en huidige verdiensten als
actieve erfgoedbewaarders, ‘op de bres’ voor behoud en goed beheer…
Werden erelid: Gustaaf Asaert (auteur van baanbrekende studies over
scheepvaart en havenhistoriek), Walter De Buck (animator – herbronner van
het Gentse ‘collectief water- en havenbewustzijn’), Alex De Vos (ereconservator Nationaal Scheepvaartmuseum Antwerpen), Greta De Vos
(auteur van talrijke studies over Antwerpse haven en havenbedrijfsgeschiedenis), Roger Ghys (auteur van veel bijdragen over Belgische en Vlaamse
maritieme geschiedenis), Albert Himler (pionier van de industriële archeologie
gerelateerd aan het Antwerpse havenerfgoed), Willem Lanszweert (deskundige inzake visserijgeschiedenis en –erfgoed), Nicolas Saverys (auteur van
o.m; een studie over de restauratie van het Redershuis en de uitbouw van het
Eugeen Van Mieghemmuseum), en tenslotte de voormalige Vlaamse ministers
Bert Anciaux, Johan Sauwens & Paul Van Grembergen die ijverden voor
het Decreet Varend Erfgoed dat op 29 maart 2002 realiteit werd en van grote
invloed was en is op het behoud van varend erfgoed).
Er zijn o.i. nog zeker meer personen die in aanmerking komen voor een
volgende lichting ereleden, zoals personen die pioniersonderzoek verrichten
over kanalenhistoriek, op de bres stonden of staan voor Brussels water- en
havenerfgoed… Wordt hopelijk vervolgd.

SINT-KATELIJNE-WAVER: TENTOONSTELLING “BLIK” IN
GROENTEMUSEUM
Tot 11 september loopt in ’t Grom (Midzelen 25 a, 2860 St.-Kat. Waver) een
educatieve expo over conserven en blik, een onderwerp dat vertrouwd is voor
SIWE… Open: maan-, woens-, donder- en vrijdag 10-16 uur, op zondag van
13 tot 18 uur. Zie www.tgrom.be Tel.: 015/31.50.55.

PROVINCIE LIMBURG
AS: MUSEUM VOOR ANTIEKE TRACTOREN
Dit privaat museum heeft een
grote collectie
Lanz-Bulldog
tractoren, een bekend merk dat
gelijk staat voor kracht en
duurzaamheid. Veel exemplaren
werden gerestaureerd en zijn
rijvaardig. Laat je rondleiden in
deze
unieke
verzameling !
Adres: Hoogstraat 277, As.
Bezoek na aanmelding op
telefoon 089/65.97.95.
Tip : Combineer je bezoek aan het Tractorenmuseum met een bezoek aan
“Museum ’t Mieleke”, een bijzonder heemkundige collectie, ondergebracht in
een oude watermolen. Adres: André Dumontlaan 19 te As (tel.: 089/65.78.30).

