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Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 

op 
woensdag 8 april 2015 

om 19.30 uur 
in dorpsmuseum ‘In de Drie Snoeken’ 

 

Het bestuur is druk doende met de voorbereiding van de algemene voorjaarsvergadering. Dit 
bericht in de eerste Nieuwsbrief van 2015 gelieve u te beschouwen als de uitnodiging voor deze 
vergadering.  
 

Het centrale thema van de vergadering kan worden samengevat onder de aanduiding: ‘Gastelse 
bouwkundige monumenten‘. 
• Een delegatie van de heemkundekring heeft gesproken met de gemeente over de herijking 

van de gemeentelijke monumentenlijst en ons gevraagd suggesties te doen over een 
eventuele uitbreiding van die lijst en dan met name met betrekking tot huizen uit de periode 
1945 – 1970. De adviseur van de gemeente vond de allereerste naoorlogse nieuwbouwhuizen 
in de Julianastraat en Wilhelminastraat een cultuurhistorische waarde hebben.  
Het bestuur nodigt u graag uit om tijdens de vergadering suggesties te doen met betrekking 
tot een aanvulling van de gemeentelijke monumentenlijst als hierboven bedoeld;  

• De gemeente Halderberge heeft de heemkundekring tevens gevraagd suggesties te doen met 
betrekking tot de toekomst van wat nu nog de Bernardusbouwval is, maar in de toekomst 
wellicht de Laurentiushof wordt;  

• Om de aandacht aan dit thema te completeren, zullen we u na de pauze verrassen met enige 
beeldpresentaties van de Gastelse historie. Het ‘Rondje Markt’ staat daarin centraal, maar ook  
andere presentaties liggen op de plank.  

 

Uiteraard staan er ook andere punten op de agenda:  
• Het financieel jaarverslag zal aan u ter goedkeuring worden voorgelegd; 
• Het bestuur komt met een plan voor een dagexcursie. Op dit ogenblik wordt een voorstudie 

gedaan naar een geschikt reisdoel. Suggesties van de zijde van de leden zijn uiteraard ook zeer 
welkom; 

• Het bestuur draagt de leden Jos Kepers en Nol van Poeijer voor om zitting te nemen in het 
bestuur en daarmee de twee bestaande vacatures in te vullen.  

 

De definitieve agenda en de bijbehorende stukken – zoals het verslag van de vorige vergadering en 
het financieel jaarverslag – zullen ter vergadering aan u worden uitgereikt. 
 

Noteert u alvast woensdag 8 april a.s. 19.30 uur in uw agenda. Wij hopen u dan in groten getale te 
mogen verwelkomen. 
 



Presentatie Jaarboek 2014 groot succes 
Op 27 december 2014 werd het Jaarboek 2014 door voorzitter Leo van Leengoed aangeboden aan 
cultuurwethouder Jan Paantjes. Ondanks de eerste 
sneeuw van het seizoen, was toch een groot aantal leden 
aanwezig bij deze feestelijke gelegenheid. Bijzonder was 
ook dat we ‘In de Drie Snoeken’ het merendeel van de 
schrijvers van de artikelen in het jaarboek mochten 
verwelkomen. Deze schrijvers kregen uit handen van 
voorzitter Van Leengoed allen een exemplaar van het 
jaarboek aangeboden. De presentatie werd afgesloten 
met een zeer toepasselijk glas glühwein en een sneetje 
van de kerststaaf. 
 

Verkoop van het Jaarboek verloopt uitstekend  
Met iets meer dan 200 bladzijden is het jaarboek van 
2014 een erg dik boek geworden. Wat echter belang-
rijker is, is dat een 8-tal schrijvers heeft gezorgd voor een zeer gevarieerd palet aan artikelen van 
een hoog gehalte. Kort na de presentatie verscheen in BN/De Stem een recensie, waarin werd 
gesteld dat het boek niet meer te vergelijken is met eerdere uitgaven. Niet alleen de kwaliteit van 
de artikelen werd geprezen, maar ook het beeldmateriaal, de lay-out en het nieuwe lettertype. 
Het Land van Gastel mag zich verheugen in een buitengewoon goede verkoop van het jaarboek. In 
de loop van het jaar zal op gepaste momenten in de regionale pers aandacht worden gevraagd 
voor bepaalde artikelen. Zo zullen in de meidagen bijdragen verschijnen waarin we aandacht 
vragen voor de lotgevallen en heldendaden van Gastelaren in oorlogstijd. Dit zal ongetwijfeld weer 
leiden tot een aanvullende verkoop van het jaarboek. Dit is ook onze opdracht: het vastleggen en 
onder de aandacht brengen van onze rijke historie bij de Gastelse bevolking.  
 

Tentoonstellingen Klassenfoto’s trok een groot publiek 
Afgelopen jaar heeft de heemkundekring een aantal zeer succesvolle tentoonstellingen 
georganiseerd. De tentoonstelling van de Klassenfoto’s vond plaats tijdens de Marterei en was 
een uitgesproken succes. Heel veel Gastelaren – jong en oud – bezochten ‘In de Drie Snoeken’ en 

haalden dierbare herinneringen op aan hun 
eigen verleden op de Gastelse Lagere Scholen of 

de scholen die intussen Basisschool worden 
genoemd. Dit type tentoonstelling vraagt om 

een herhaling en wij kunnen u melden dat we reeds onderzoek doen naar een uitbreiding van ons 
archief om u dat later te tonen. 



Tentoonstelling Eerste Wereldoorlog  
Tijdens de Open Monumentendagen werd een tentoonstelling geopend over Gastel tijdens de 
Eerste Wereldoorlog. De organisatoren zijn er in geslaagd om een goed beeld te geven van wat 
deze oorlog – die 100 jaar geleden uitbrak – 
voor Gastel betekende, ook al was ons land 
neutraal. Bijzondere aandacht werd 
geschonken aan mobilisatie en inkwartiering, 
maar natuurlijk ook aan de komst van heel veel 
Belgische vluchtelingen.  
 

Ontvangst wandelaars uit Bornem 
De vlucht van 15 weeskinderen, 6 nonnen en 5 
paters werd op een speciale manier herdacht 
door een Bornemse delegatie, die deze lange 
voettocht overdeed.  

Onze Bornemse vrienden werden hartelijk ontvangen in ons 
museum en kregen als herinnering een dvd aangeboden met 
historische foto’s uit de Katholieke Illustratie over de oorlog 
in de Bornemse en Antwerpse regio.  
 

Tentoonstelling Tweede Wereldoorlog 
Begin november werd door middel van een tentoonstelling over de Tweede Wereldoorlog 
herdacht dat 70 jaar geleden Gastel en Stampersgat werden bevrijd. Ook nu stond het leven in ons 
dorp centraal. Wederom slaagden de samenstellers erin, om zowel de aanleiding voor deze oorlog, 

als het leven tijdens deze oorlog voor de 
Gastelaar in beeld te brengen. Dan blijkt eens te 
meer dat de heemkundekring beschikt over heel 
veel beeldmateriaal, zowel in de vorm van foto’s 
als krant- en tijdschriftartikelen en de van rijks- 
of gemeentewege op de Gastelaar ‘afgevuurde’ 
verordeningen, die het leven er bepaald niet 
prettiger op maakten. Aan de leeftijd van 
sommige bezoekers – al of niet begeleid door 
geïnteresseerde kinderen – was goed te merken 
dat bij de oudere generatie de herinnering aan 
deze oorlog nog steeds heel levendig is.  
 



Tentoonstelling 55 jaar Carnaval 
Van een geheel ander orde was uiteraard de Carnavalstentoonstelling. 
De Heemkundekring ‘Het Land van Gastel’ en ‘Stichting Karnaval De 
Vastelaovedzotten’ hielden van medio januari tot Vastenavond een 
overzichtstentoonstelling over 55 jaar carnaval in Vastelaovedzotten-
laand. Prins Bert opende de tentoonstelling, die zich in een grote 
belangstelling mocht verheugen. Er was een prachtig overzicht te zien 
van de viering van het carnavalsfeest gedurende deze 55 jaar. Dat werd 
getoond aan de hand van heel veel foto’s, carnavalsemblemen, 
spelden, posters, kleding en enige grote voorbeelden van de 
uitzonderlijke artistieke vaardigheden van Gastelse wagenbouwers.  
 

Heemkundekring gaat verbouwen 
Transparantie is een modewoord, maar niet voor ‘Het Land van 
Gastel’. Betrad men vroeger – en we spreken nu over de periode 
tot eind 2014 – het museum, dan liep men door een aan beide 
zijden dichte gang. Dit is niet meer het geval. Zowel het interieur 
van de Pronkkamer als de Heiligenkamer is nu meteen te zien 
door de plaatsing van kozijnen met veel glas in de deuren en 
zijpanelen.  
Hier blijft het echter niet bij. Het zestal vrijwilligers van de 
dinsdagploeg – ook wel de Werkgroep Inrichting genoemd – is op 
dit ogenblik bezig met het leegruimen van de Heiligenkamer. Het 
interieur van deze ruimte wordt aangepast aan de eisen van deze 
tijd. De beelden uit de Laurentiuskerk van vóór 1905, krijgen een 

nieuwe plek. Het zal geen uitstalkast worden. Door een zorgvuldige selectie van de mooiste en de 
meest representatieve voorwerpen uit ons bezit, zullen wij een sfeervol beeld geven van het 
religieuze leven in ons dorp.  
Bovendien zal een deel van het boeken- en jaarboekenarchief naar deze kamer verhuizen. De 
geïnteresseerde bezoeker kan in de toekomst de geschreven historie van onze regio op een rustige 
plaats raadplegen. Behalve de Heiligenkamer zal ook een deel van onze archiefruimte worden 
gerenoveerd zodat we ook daar een efficiënter gebruik kunnen maken van de beschikbare ruimte.  
Door deze renovatie en verbouwing zullen bepaalde ruimten tijdelijk niet kunnen worden gebruikt 
omdat archief en historische voorwerpen op een andere plaats in het museum dienen te worden 
opgeslagen. Daartoe reserveren we een deel van de grote museumzaal. We zorgen er wel voor dat 
vergaderingen en Jet en Jan-activiteiten kunnen doorgaan. Er zal echter een tentoonstellingsstop 
zijn tot de Marterei. 
 

‘Verborgen Schatten’ 
Grotere tentoonstellingen kunnen we door plaatsgebrek 
tijdens deze ingrijpende renovatie- en verbouwings-
activiteiten niet organiseren. Ook zullen de medewerkers 
druk bezig zijn met het renovatiewerk zelf en het op orde 
brengen van het archief.  
Toch willen we voorkomen dat de bezoeker van het museum 
op zaterdagochtend helemaal voor niets naar het museum 
komt. Heel veel vitrinekasten zijn op dit moment leeg en 
daarin kunnen we een deel van onze historische inventaris 
tentoonstellen. We zouden deze tussenexpositie ‘Verborgen Schatten’ willen noemen.  


