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[ Eva Van Hoye ]

Heemkunde Vlaanderen vzw is met

andere woorden een koepelorganisa-

tie voor sociaal-cultureel vormings-

werk in verenigingsverband die

begaan is met cultureel erfgoed,

meer bepaald met betrekking tot de

heemkundige sector in Vlaanderen

en Brussel. Gezien de huidige ont-

wikkelingen binnen het heemkundig

bestel moet de hernieuwde vereni-

ging zich kunnen manifesteren als een eigentijdse, frisse beweging

die weet waar ze voor staat en wat ze precies wil. Zij wil alvast een

kanaal zijn dat de noodzakelijke wisselwerking tussen lokale en

bovenlokale schakels in goede banen tracht te leiden.

PROFIEL

Heemkunde Vlaanderen vzw wil zich profileren als een vereniging die:

• heemkunde, lokale geschiedenis binnen Vlaanderen en Brussel

promoot, en die mensen kan samenbrengen die belang hechten

aan de geschiedenis van hun eigen regio, waarbij de uitwisse-

ling van informatie en ideeën centraal staat;

• heemkunde als een bindmiddel gebruikt om contacten te leg-

gen tussen al wat beweegt binnen de erfgoedsector;

• zich binnen een Europees en internationaal kader kan profile-

ren, mensen kan stimuleren om cultuur te hanteren als een

manier om wederzijds respect en begrip in de hand te werken;

• kan bewijzen dat zij, op haar manier, meebouwt aan een demo-

cratische samenleving, dit door het valideren van waarden en

tradities die een universeel karakter hadden, hebben en zullen

blijven behouden.

DOELSTELLINGEN

Heemkunde Vlaanderen vzw heeft als doelstellingen:

• het bevorderen van de studie van de plaatselijke geschiedschrij-

ving en alle andere aspecten van de heemkunde zoals archeolo-

gie, familiekunde, natuurstudie, industriële archeologie en volks-

kunde op het regionale en lokale vlak in Vlaanderen;

• het promoten,het bevestigen en het beschutten van de stoffelijke

en geestelijke volkscultuur en het natuurlijk milieu;

• het opvolgen van alles wat roert in de erfgoedsector en het verta-

len ervan naar de provinciale verbonden en de plaatselijke kringen;

• het begeleiden van de werking en het behartigen van de belan-

gen van de aangesloten kringen;

• het bevorderen en het coördineren van de samenwerking tus-

sen de provinciale verbonden en tussen de kringen onderling

op het vlak van hun heemkundige werking, met andere woor-

den heemschut en heemstudie, onder meer met het oog op het

nemen van gemeenschappelijke initiatieven;

• het vormen en begeleiden van plaatselijke vorsers;

• het verwerven en het beheren van roerend en onroerend heem-

kundig erfgoed;

• het organiseren van allerlei activiteiten, waaronder een jaarlijkse

heemdag;

• het toekennen van jaarlijkse eremerken aan personen en instel-

lingen die zich speciaal onderscheiden hebben op het vlak van

heemkunde of heemschut;

• het aanknopen en onderhouden van binnen- en buitenlandse

betrekkingen met gelijkaardige organisaties en andere culturen;

• het inspelen op onderwijs en vorming.

Voor de concrete realisatie van al deze plannen en het naar voor schui-

ven van diverse projecten zullen in de loop van de volgende maanden

een aantal werkgroepen opgericht worden. Het nieuwe bestuur en

de medewerkers beseffen maar al te goed dat de verwachtingen

hoog gespannen zijn en dat heel wat innovaties te gebeuren staan.

Vanaf eind juni zal Heemkunde Vlaanderen vzw beschikken over

een eigen website: www.heemkunde-vlaanderen.be. Met een

moderne en professionele website wil de vereniging de contacten

tussen de dragers van de heemkunde onderling en met onderzoe-

kers bevorderen. In een wereld die sterk beïnvloed wordt door

multimedia en andere ICT-toepassingen, biedt het internet moge-

lijkheden tot een heel eigentijdse benadering en beleving van

heemkunde. Naast het verstrekken van informatie over de organi-

satie Heemkunde Vlaanderen vzw en haar aangesloten kringen,

schept de website ook mogelijkheden voor interacties via de voor-

stelling van publicaties, boekbesprekingen, aankondigingen van

activiteiten via de nieuwsrubriek, …  De vereniging kan on line

gecontacteerd worden voor het stellen van vragen of voor het

aankondigen van activiteiten. De website kan tevens als uitvalsba-

sis dienen voor het surfen over het web via de links met verwante

en voor de sector belangrijke websites.

Driemaandelijks wordt door Heemkunde Vlaanderen vzw het tijd-

schrift Ons Heem uitgegeven met heel wat interessante artikels

over heemkundige items. In ieder nummer staat een bepaald

thema centraal, dat telkens door verschillende auteurs vanuit een

eigen gezichtspunt wordt benaderd. Aangesloten kringen worden

geïnformeerd via een contactblad of nieuwsbrief die bovendien

integraal op de website wordt gepubliceerd.

HEEMKUNDE VLAANDEREN VZW

MEER INFO
Heemkunde Vlaanderen vzw

Kerkstraat 17, 2970 ’s Gravenwezel, tel.: 03-658 90 34, fax: 03-685 59 30

e-mail: info@heemkunde-vlaanderen.be, URL: www.heemkunde-vlaanderen.be

Coördinator: lic. Eva Van Hoye (eva.vanhoye@heemkunde-vlaanderen.be)

Voorzitter: Fons Dierickx (Gudstraat 13, 9310 Herdersem)

Sinds 16 februari 2002 is het vroegere Verbond voor Heemkunde omgedoopt tot de ver-

eniging Heemkunde Vlaanderen vzw, de koepelvereniging voor heemkunde in heel

Vlaanderen én het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Zij wil een bindmiddel zijn tussen de

lokale heemkringen, de provinciale verbonden, de individuele vorsers, historische en

aanverwante verenigingen, scholen en instellingen allerhande.


