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1. Collectiebeheer
De collectie van de Semse omvat :
• Bibliotheek met genealogische en heemkundige
publicaties van Zemst & onmiddellijke omgeving
• Voorwerpen uit Zemst of die voorstellen hoe het was in
Zemst
• Beeldmateriaal (foto’s en video’s) met focus op Zemst
• Privaatrechtelijke Archieven (Zemst)
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1. Collectiebeheer – taken (1)
Bij het beheer van de collectie ‘Voorwerpen’
• Inventariseren, documenteren en sorteren (registratie van
deze gegevens met foto in ‘Erfgoedregister’)
• Diverse klussen (verhuizen, rekken aanpassen, kleine
herstellingen …)
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1. Collectiebeheer – taken (2)
Bij het beheer van de collectie ‘Beeldmateriaal’
• De bestaande collectie : documenteren (wat/wie staat op de foto,
wanneer, gelegenheid, …) en deze gegevens registreren in
‘Erfgoedregister’ + foto opslaan in Beeldbank MECHELEN
• Voor nieuwe collectie - Fonds Ver Elst:
o Foto’s, dia’s, negatieven nummeren en registreren in een
excelfile (volgnummer, plaats, categorie wat staat op de foto,
wanneer genomen, wie is fotograaf, zwart-wit of kleur, …)
o Foto’s, dia’s, negatieven scannen en juiste nummer toekennen
o Gegevens van de excelfile overbrengen naar ‘Erfgoedregister’

15-6-2017

Collectiebeheer – taken (3)

Bij het beheer van de collectie ‘Archieven’
• Scannen van oude publicaties van de Semse (Kroniek,
Nieuwsbrief, brochures)
Oproep nieuwe medewerkers:
• medewerkers die de bestaande collectie voorwerpen helpen
inventariseren
• medewerkers die de nieuwe collectie foto’s helpen
inventariseren (excel)
• medewerkers die beeldmateriaal binnen gestelde normen
willen inscannen
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2. Genea- paleo- & necrologie (1)
1. Genealogie (Libert LOOSEN)
= het opzoeken van voorouders, wie waren ze, wat deden ze, waar woonden
ze, …
HOE?
• uw eigen familiealbum
• de burgerlijke stand en vóór 1800 met de parochieregisters.
• de legerarchieven en notarisakten.
> Boeiende hobby die nooit eindigt
waar men veel kan leren over het leven in vroegere tijden.
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2. genea- paleo- & necrologie (2)
2. Paleografie (Libert Loosen)
•

hulpwetenschap die zich bezig houdt met
het bestuderen en ontcijferen van oude
handschriften. (keuzevak aan de univ).

•

Noodzakelijk om de parochieregisters,
notarisakten of schepenarchieven <1750
te kunnen lezen.

•

In de Semse: 2 x/maand teksten
lezen om te oefenen en bij te leren.
(geprojecteerd op een groot scherm).
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2. Genea- paleo- & necrologie(3)
3. Necrologie (Agnes LAMBRECHTS)
• Sedert 2005: overlijdensberichten & bidprentjes.
• Vooral overlijdensberichten bevatten vele
familiegegevens => stamboom aanvullen en
aantrekkelijk maken.
• Beperkt tot Groot-Zemst en omliggende gemeenten.
• Toekomst: digitaliseren om het opzoeken te
vergemakkelijken?
• Genealogen kunnen een e-mail sturen of ter plaatse
komen met de naam en ev. plaats en datum van
geboorte, dan kunnen we kijken of we iets in ons
bezit hebben van die persoon.
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3. Archeologie - doel
• Doelstellingen: opzoeken, bestuderen , beschrijven, restaureren,
tentoonstellen en bewaren voor het nageslacht van alle oude vondsten die
in Zemst en deelgemeenten aangetroffen worden.
• Specialismen van onze kern: muntdeterminatie, Romeins aardewerk, de
middeleeuwen, pijpenkoppen, de wereldoorlogen en metaaldetectie.
OPROEP nieuwe medewerkers:
• zonder specifieke kennis maar met interesse voor oudheidkunde zijn
natuurlijk ook hartelijk welkom.

.

• aarzel niet hieraan deel te nemen: werk is er genoeg
• Vergaderingen: 3de dinsdag v.d. maand in de Semse.
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3. Archeologie – werking (1)
•

Opzoeken = informatie zoeken in literatuur, op het net & ter plaatse een
terrein systematisch prospecteren met een metaaldetector.
– De leden die actief zijn met een metaaldetector beschikken allen over de
door de overheid vereiste vergunning.
– Relevante detectorvondsten worden steeds gemeld aan de
overheidsinstelling Centraal Archeologische Inventaris

•

Bestuderen en beschrijven = het determineren en oplijsten van vondsten
en het bijhouden van alle gegevens zoals datum, vondstplaats en vinder.
– Voor de vondsten door metaaldetectie is er binnen de website van de
werkgroep een database opgemaakt met de gegevens van honderden
objecten.
– Aan de hand van de locatie van teruggevonden geallieerde en Duitse kogels is
het zelfs mogelijk gebleken het verloop van de vijandigheden in de gemeente
te reconstrueren.
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3. Archeologie – werking (2)
•

Tentoonstellen oudheidkundige voorwerpen in ons museumgedeelte.

– Bedoeling: het Romeins gedeelte herinrichten zodat er meer plaats vrijkomt, zo dat ook
de vondsten van de opgravingen van de laatste jaren een plaats krijgen in de
permanente tentoonstelling.
– In het staminee zal een glazen kast komen met vondsten die we extra in de kijker willen
zetten.
– Op regelmatige basis artikels publiceren over de onderzoeken in de gemeente en over
andere aspecten van de archeologie in de nieuwsbrief en op de website van De Semse .

•

Bewaren van de vondsten: overzichtelijk in ruime kelders. Voorlopig voor metalen
nog niet in optimale omstandigheden daar er geen vochtregeling aanwezig is.

– Bewaren houdt ook in het verzamelen en klasseren van alle documentatie , foto’s en
geschriften welke betrekking hebben op historische vondsten of vindplaatsen binnen de
gemeente. Tevens het gecentraliseerd klasseren van alle opgravingsverslagen welke nu
verplicht dienen opgesteld te worden bij elke opgraving en welke ons, met dank aan de
gemeente, ter beschikking gesteld worden.

•

Voorwerpen ontvangen als schenking of in bruikleen.

– Worden regelmatig aangeboden; zo blijft het bewaard voor de toekomst.
– Een ontvangstbewijs wordt opgemaakt.
– Iedereen die een oude vondst bezit kan bij ons terecht voor determinatie, voor zo ver
mogelijk; geheel vrijblijvend.
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4. Museum
• 4 vaste tentoonstellingen:
–
–
–
–

De Romeinse vicus
De rijkswacht
Het bos van Aa
De middeleeuwen

+ Extra kasten in de bibliotheek en de lokalen van de Semse
Oproep nieuwe medewerkers:
– aanpassingen tentoonstellingen
– Rondleidingen (scholen)
– klein onderhoud…
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5. De Staminee (1)
Uitbating:
• Open
–
–
–
–

•

open op maandag- en dinsdagavond vanaf 19u.
er wordt gedacht aan een 3e dag.
tappers: overeenkomst met St. Sebastiaansgilde Weerde.
werkgroep staminee-uitbating: 3 p. van de 2 verenigingen.

De tappers:

– maken de kassa van de dagverkoop, doven de lichten , regelen chauffage,
zetten het terras klaar in de zomer, afwas, aanvullen koelkasten...
– de briefomslag met de nodige gegevens en het ontvangen geld wordt na
sluiting gedeponeerd op een vast adres.

•

Bij activiteiten op het plein e.a. speciale gelegenheden (nieuwjaar):
een aparte ploeg, o.l.v. L. Gooris, L. Loosen, P. Buelens …
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5. De Staminee (2)
• de 2 vergaderzalen worden kosteloos gebruikt door verenigingen
uit Zemst
– voorkeur: binding/samenwerking met de Semse
– prioritair gebruik door de Semse

• De reservering van de lokalen: via semse.reservering@gmail.com.
– de verantwoordelijke

• houdt jaaragenda.
• einde van de maand: tapperslijst van de maand

– bij verhindering regelen de tappers in principe hun vervanging door
omwisseling.
– tappers op andere tijdstippen: beperkte lijst beschikbaar.
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5. De Staminee (3)
Andere aspecten:
•

Boekenverkoop en boekenstand.

•

Bevoorrading: Louis Gooris:
–
–

•

Techniek:
–

•

bij brouwer: afhandeling leeggoed en aankopen
nazicht en op orde houden van keuken, de voorraden beheren, ontkalken toestellen
(koffiemachines..)

Voor het gebouw in het algemeen, elektriciteit, verwarming, technieken, koer … is er een aparte
kleine werkgroep

Onderhoud:
–
–

kuisen van staminee, inkom, keuken en toiletten: iemand aangesteld.
onderhoud van tafelnappen, wassen en strijken van handdoeken, versiering muren/staminee: Axel
Nees, en de gilde voor hun gedeelte

OPROEP nieuwe medewerkers:
–
–
–
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mensen voor (algemeen/groot ) onderhoud
tappers: sporadische helpers op woensdag (1x/maand)
doublures aangestelden om de grote zaal in orde te houden .

6. Herbergen van Zemst - doel
• Doel:
– inventarisatie van de herbergen en brouwerijen in grootZemst (locatie bepalen , uitbaters, interviews ooggetuigen,
anecdotes, merkwaardige klanten, stamlokaal vereniging,
….)
– uitgave boek per deelgemeente (6 boeken)

• Werkgroepje per deelgemeente
• Geen strakke planning, noch methodologie
• Werkgroep vergadert tweemaandelijks om ideeën
uit te wisselen
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6. Herbergen van Zemst - stand
•

Zemst-centrum:

– Jelle Wenseleers: bijna klaar

•

Zemst-Laar & Bos:

– Paul Beulens: zoekt medewerker(s)

•

Weerde:

– Luk Janssens & Thierry D’Hondt: einde 2018 klaar

•

Hofstade:

– Ploeg met 5 leden: goede vorderingen

•

Elewijt:

– 1p, gestopt. Lou Peetermans: zoekt medewerkers om het werk verder
te zetten

•

Eppegem:

– 1p, gestopt. Cois Van der Elst: Idem

Alg. coördinatie: Louis Van Releghem m.m.v. het gemeentebestuur
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7. Begraafplaatsen van Zemst
• NIEUW!
• Doel: inventarisatie van de waardevolle graven of
elementen op begraafplaatsen van groot-Zemst
• 1 Werkgroepje, nog op te starten
• Libert heeft al heel wat fotomateriaal
• Linda Van Santvoort (voorzitter van Epitaaf) zal de groep
begeleiden
• Concrete planning nog uit te werken
• Gesteund door de gemeente
Gezocht: leden voor deze werkgroep
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8. Publiciteit
Deze werkgroep coördineert de stroom van
informatie van/over de heemkring in
samenspraak met de ‘redactie‘.
Infokanalen: Nieuwsbrief
Zemst-Info
UIT
De Zemstenaar
Website
Facebookpagina
Publiciteit… boekenreeks
Enz..
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9. Redactie
De redactie coördineert de uitgave van publicaties:
• Boeken
– de Semse publiceert meerdere malen per jaar een boek die een
heemkundig thema verbonden aan Zemst en deelgemeenten uitdiept.
– Nieuwe boeken worden veelal voorgesteld tijdens een voordracht die
aspecten van het in het boek behandelde thema verder uitdiept.

• Nieuwsbrief
– Leden van de Semse ontvangen maandelijks een nieuwsbrief. Die
bevat een verslag van de voorbije activiteiten, de kalender van de
geplande activiteiten en tevens een aantal heemkundige artikelen en
wetenswaardigheden

• Website en Facebookpagina de Semse
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9. Redactie
De coördinatie van de publicaties omvat:
• Waken over het respecteren van de vastgelegde standaarden
(eenvormigheid inzake lettertype, afmeting, kaft, schikking,
…)
• Layout van de publicaties in MS Publisher (vrijwilligers
gezocht…)
• Zorgen dat de nieuwsbrief maandelijks wordt gedrukt en
tijdig wordt verspreid via vrijwilligers of via e-mail
• Oproep nieuwe leden:
–
–
–
–
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Redactie van teksten
Nalezen van teksten
Layout van teksten
Aanleveren materiaal voor, en onderhoud van de website

10. Activiteiten - doelstelling
• Het coördineren v.d. werking van de Semse m.b.t. haar
eigen activiteiten inzake voordrachten, lezingen en
uitstappen.
– al dan niet i.s.m. andere organisaties zoals Heemkring Vlaams
Brabant, zusterorganisaties en bevriende verenigingen, alsook de
pleinactiviteiten (initiatieven gemeente).

• Deze werkgroep komt regelmatig bijeen om de planning,
het programma en de praktische uitwerking te organiseren.
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10. Activiteiten - principes
• De activiteiten richten zich op heemkunde, erfgoed en
geschiedenis in ruimere zin.
• Uitgangspunt: zowel leden als andere geïnteresseerden
kunnen gratis de activiteiten bijwonen,
o tenzij het activiteiten buitenhuis betreft, dan wordt
de directe kostprijs aangerekend.
• Dit sluit aan bij de visie van de Semse om een ruim
publiek te bereiken en hiertoe zullen de nodige
publicitaire middelen worden ingezet.
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10. Activiteiten: programma
•

De jaarlijkse terugkerende activiteiten:
–
–
–
–
–
–
–

Nieuwjaarsreceptie
Statutaire vergadering
Tappersfeest
Nacht van de Geschiedenis
Erfgoeddag
Halve Steenfeesten
Pleinwerkingen: engagement van de Semse jegens de gemeente.

•

De hoofdbrok: de organisatie van voordrachten/lezingen en uitstappen.

•

Het objectief:

– jaarlijks en gespreid een 10-tal activiteiten aanbieden.
– onze leden informeren omtrent de activiteiten van Heemkunde Vlaams
Brabant en van zusterorganisaties waaraan kan worden deelgenomen.

•

è jaarplanning en checklist aandachtspunten organisatie
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11. Logistieke taken
Oproep nieuwe medewerkers:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Onderhoud voorraadzolder
Schilderwerkjes
Onderhoud binnenkoer
Poetswerkjes
Ruiten kuisen
Jaarlijkse grote schoonmaak
Ronddragen flyers
Permanenties om schenkingen in ontvangst te nemen
…
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Vragen?
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