Inhoudsoverzicht van al onze Magazines
# MAGAZINE 1
+ Editoriaal : Mijmeringen bij dit eerste nummer
+ De dokter en zijn kring : Dr. Croquet, wie was hij en waarom de heemkundige kring zijn naam
draagt.
+ Wazeitièna : Walems dialect geserveerd op de wijze van Van Daele, in dit nummer de letters A tot
E.
+ Figurentheater : Mannen met verleden starten in hun geheugen, schimmen van toen worden terug
gezichten en verhalen.
+ Vroeger ... en nu : "man bijt hond" achterna, een foto van vroeger en nu, war doorstaat de tanden
van de tijd en wat wordt er door vermaalt.
+ 100 in het nieuws : Walem in groot en klein nieuws van 1905 uit de kranten van toen.
+ Verhalen uit het molenhuis : Onder het kraken van de molenwieken versmelt Dirk Verreth nonfictie en fictie.

# MAGAZINE 2
+ Editoriaal : Mijmeringen bij dit tweede nummer.
+ Amour Sacrée : Als het stormt in Brussel, druppelt het in Walem.
+ Patriotten op de brug : Wij doen het alle dagen, maar in 1830 hadden ze er wat problemen mee: de
Nete oversteken.
+ Hollanders op de brug : Een ander perspectief, een ander verhaal.
+ De vlag van Leboeuf : Een vergeten held terug afgestoft.
+ Dik in de verf gezet : Payen zette herinneringen op doek, het verhaal van een schilderij.
+ Verleden herdacht 1880 - 1905 - 1930 - 2005 : Hoe werd na 1830 teruggekeken op de
oktoberdagen?
+ Wazeitièna : Een tweede reeks van Walemse woorden en uitdrukkingen.
+ Figurentheater : Een tweede reeks straffe gasten van weleer.
+ Nothomb : De Luxemburger Pierre Nothomb drijft de lyriek van Walem brug, net een brug te ver ...
+ Verhalen van het molenhuis : Onder het kraken van de molenwieken versmelt Dirk Verreth nonfictie en fictie.

# MAGAZINE 3
+ Editoriaal : Een terugblik op ons eerste, succesvolle werkjaar.

+ Inferno 1914 : De tekst van een briefkaart door een Belgische soldaat vanuit het Fort van Walem en
extracten uit het dagboek van een Duits soldaat die in Walem het leven liet.
+ Rondom de kerk : Weetjes en eigenaardigheden die uitnodigen op een 'dooie' zondagnamiddag het
Walems kerkhof te gaan verkennen.
+ Wazeitièna : In dit derde deel van het Walems dialectwoordenboek komen de letters L en M aan
bod: van labbabbel tot muurzeiker.
+ Figurentheater : Zo maken ze ze tegenwoordig niet meer ... Een derde artikeltje over eigenzinnige,
eigenaardige Walemse dorpsfiguren.
+ Vroeger ... en nu : Zicht richting fort ter hoogte van het voormalige gemeentehuis.
+ 100 jaar in het nieuws : Walem is door de eeuwen heen vaak geplaagd door overstromingen, zo
ook 100 jaar geleden. Slachtoffers: minstens 1 paard.
+ Het molenhuis : Over de Walemse roots van IKEA en ABBA, gelove wie wil.

# MAGAZINE 4
+ Editoriaal : Eerste schooldag en aanvang van ons tweede werkjaar.
+ 'Den Tram' en Walem : De tram is sinds 1956 uit het Walems straatbeeld verdwenen maar
Walemnaars die in het eerste stuk van de Koning Albertstraat wonen (voor de kruising met de
Lange/Korte Zandstraat) blijven beweren dat ze "aan de wissel" wonen. Vergeten is hij dus nog lang
niet ...
+ De prehistorie : Wat we van Walem kunnen vertellen over de tijd toen het officieel (= op papier)
nog niet zo heette.
+ Wazeitièna : Van de N tot 'halverwege' de P: de 3 volgende letters uit het sappige Walemse dialect.
+ 80 jaar in het nieuws : 3 artikeltjes uit 1926: over een erg auto-ongeval op de Antwepsesteenweg,
een 'onrustwekkende' verdwijning en de inhuldiging van het monument voor de Walemse
gesneuvelden.
+ Vroeger ... en nu : Het molenhuis: het staat er nog steeds, lang na de teloorgang van de molen: een
vergelijking vroeger/nu door de huidige - trotse - bewoner.
+ On revient toujours à ses premiers amours! : Dit geldt zeker voor Edmond Keersmaekers die
terugkeerde naar zijn geboortedorp om er de laatste jaren van zijn leven te slijten en er zijn
jeugdherinneringen neerpende.
+ Figurentheater : Over 'den Tist' en 'zotte Maria'.
+ Het molenhuis : Wat de molen met 'de Liebig' en toondichter Ghesquiere zou kunnen te maken
hebben gehad.

# MAGAZINE 5
+ Editoriaal : Ons wintertijdschrift in een winter die alweer niet de naam waardig is. Al Gore heeft ons
gewaarschuwd voor deze 'vervelende waarheid'.
+ Battenbroek vroeger en nu : De aanleg van de E19 veranderde dit natuurgebied drastisch maar
kreeg het niet helemaal klein - de natuur past zich immers aan aan de omstandigheden - en de
herinneringen aan vroeger blijven nazinderen...

+ 80 jaar in het nieuws : In 1927 haalde Walem de krant met 1 feestelijke gebeurtenis en 1 spijtig
voorval: vreugde en verdriet lagen ook toen niet ver uit elkaar.
+ Tussen de jaren 1000 en 1400 : Tussen de jaren 1000 en 1400 kwam Walem helemaal tot leven
dankzij een bloeiende economie en werd het een plaats van aanzien.
+ Wazeitièna : We maken de P af en snijden de R aan - ons dialectwoordenboek wordt voortdurend
dikker.
+ The Dino's : verslag van een 'roadie'.
+ Vroeger ... en nu : Het enige plein dat Walem ooit rijk was, de Gemeenteplaats, verdween in de
jaren '30.
+ On revient toujours à ses premiers amours! : Edmond Keersmaekers heeft het ditmaal over de
rivalitiet tussen de fanfares Concordia en Sint-Cecilia en herinnert zich ook nog enkele rampen die
Walem en zijn inwoners overkwamen.
+ Figurentheater : De familie Op de Weerdt omvatte enkele leden die niet onopgemerkt gebleven
zijn in het collectieve Walemse geheugen.
+ Het molenhuis : Walem: heksendorp - klopt dat dan toch?

# MAGAZINE 6
+ Editoriaal : Dialect: niet langer een 'vieze gewoonte'?
+ De gebroeders Schroeven : Met hen schreef Walem in het begin van de vorige eeuw
sportgeschiedenis.
+ 21ste eeuw : Als heemkundige kring kijken we vaak terug naar het verleden, maar we willen ook
aan bijzondere hedendaagse gebeurtenissen niet voorbijgaan.
+ Vreemdelingen herbergen : Een goed werk dat - zo leren ons de archieven - in 1771 door de
overheid niet echt werd beloond, wel integendeel.
+ Tussen de jaren 1400 en 1450 : Hoe Walem de hoofdstad van het Hertogdom Brabant werd...
+ Wazeitièna : Van 'reuts' tot 'soè'.
+ 70 jaar in het nieuws : 1937: de tweede wereldoorlog nadert maar de Walemnaars hebben
voorlopig nog wel andere onderwerpen om in de winkel of op café over te kletsen...
+ Vroeger... en nu : 'A la Belle Vue'... appartementsgebouw.
+ On revient toujours à ses premiers amours! : Over een Minerva-proefrijder, een arend, een
toverheks en zoveel meer.
+ Figurentheater : Dolfke Van Geysel: herbergier, kruidenier, kapper, bakker en landbouwer.
+ Het molenhuis : Ditmaal een verhaal waar u telkens zal aan terugdenken als u een marquisettekoekje (ofte 'tongske') eet.

# MAGAZINE 7
+ Editoriaal : Ook Walem kende zijn taalstrijd, en wel ten tijde van de man naar wie onze
heemkundige kring is genoemd.
+ De Koninklijke fanfare Concordia : Met het oog op onze tentoonstelling in oktober beginnen we
een reeks over fanfares - de oudste, Concordia, mag de spits afbijten.

+ 100 jaar in het nieuws : Diefstallen, ongevallen, klachten over het slechte weer en politieke
scheldpartijen: er is niet veel veranderd in 100 jaar..
+ De Velodroom : Het geesteskind van Theo Schroeven, de Vélodrome Populaire de Waelhem,
ontving tussen 1908 en 1914 en opnieuw tussen 1924 en 1953 heel wat sportievelingen van diverse
pluimage...
+ Van de 15de naar de 16de eeuw : Na 1450 ging het economisch stilaan bergaf met Walem maar het
volksleven floreerde met de volksgilden.
+ 21ste eeuw : We betreuren het overlijden van Theo Schroeven, kleinzoon van de gelijknamige
grootvader, die net in dit tijdschrift aan bod komt als stichter van de velodroom.
+ Wazeitièna : Van spaasse tot twalserée: dit hoofdstuk van ons woordenboek behandelt de S en de
T.
+ Vroeger... en nu : Pieter Van Beersel haalt herinneringen op aan de hoeve van zijn grootouders, die
moest wijken voor de zandwinningsput voor de snelweg - de fotograaf '2007' kon ditmaal niet echt
een met '1957' overeenkomende foto produceren: het water zat in de weg...
+ Figurentheater : Over de Witjes, Ros, Mieke, hun bok en hun ezeltje.
+ Het molenhuis : Wat roeien met politiek te maken had in 1897.

# MAGAZINE 8
+ Editoriaal : Onze 'fanfare-tentoonstelling': leuk voor oud en ... jong.
+ De Koninklijke fanfare Concordia : Uit dit tweede deel over de geschiedenis van Concordia blijkt dat
de fanfare niet alleen muziek en toneel speelde maar ook aan liefdadigheid deed, zoals blijkt uit de
schat van 'sappige' documenten die is teruggevonden.
+ 21ste eeuw : We hebben definitief afscheid moeten nemen van Cyrilla Janssens en Frans Feremans.
+ Figurentheater : Over 'den Bradder', vertegenwoordiger in de textielbranche, en ambiancemaker in
de 'Beuzz'.
+ De moord op 'Den Bult' : 80 jaar geleden stond Walem in rep en roer: 'Den Bult' was vermoord wie de dader was, werd nooit opgeklaard...
+ Wee Sint-Lucasdag! : Ditmaal behandelen we niet een tijdperk of een eeuw maar hoofdzakelijk 1
enkele, vreselijke, dag, en de politieke/ militaire gebeurtenissen die er aan voorafgingen.
+ 80 jaar in het nieuws : Naast de verslaggeving over 'den Bult' kwam Walem in 1928 vooral in het
nieuws in verband met grote openbare werken.
+ Wazeitièna : De letter U, met de verbuiging van 'uw': aa, ave, aaf, ellen.
+ In de kring : De heemkring bezit reeds zo'n 1900 rouwprentjes- en brieven - kunt u ons helpen onze
verzameling nog uit te breiden?
+ Vroeger... en nu : 'Het Zand': van herberg tot garage en handel in tweedehandswagens.
+ Het molenhuis : Waar de sterre bleef stille staan, Walemse versie.

# MAGAZINE 9
+ Editoriaal : Wie kent nog liedjes van uit de tijd toen "Hilversum 3 nog niet bestond"?
+ De Koninklijke fanfare Concordia : Tussen 1866 en 1878 haalt Concordia een nieuwe standaard in,
viert het zijn 25-jarig bestaan en gaat door een crisis bij het overlijden van een stichter August
Croquet.
+ Frans Feremans : 'Onze' Belgisch kampioen veldrijden: een ode.
+ 21ste eeuw : We betreuren het overlijden van Lodewijk Rombauts, Albert Feremans, Germaine
Vervloesem, Germaine Baetens en George Teugels.
+ Beeldenstorm en chaos : In de tweede helft van de zestiende eeuw wordt Walem op religieus vlak
een opstandig dorp en komt het weer eens in het centrum van het krijgsgewoel terecht, waardoor
het quasi uitsterft.
+ Vroeger... en nu : Het polderhuis: stille getuige van de overstroming van 1976 in Battenbroek; nu in
zijn oude glorie hersteld.
+ Wazeitièna : Het eerste deel van de letter V - volgende keer dienen we u deel twee op.
+ Het verhaal van 3 lekenzusters : Bij de afschaffing van de abdij van Roosendael in 1797 moesten
drie van Walem afkomstige lekenzusters een nieuw leven beginnen: de archieven leren ons veel over
hen en hun familie...
+100 jaar in het nieuws : In 1908 wisten dieven de weg te vinden naar en in de pastorij.
+ In het molenhuis : Voor wie het nog niet wist: het verband tussen de molen van Walem en de naam
'Roosendael' heeft alles te maken met ... MEST.

# MAGAZINE 10
+ Editoriaal : 1958: eindeloos geloof in de mens en zijn grip op de wereld.
+ Noodhulp tijdens de 1ste wereldoorlog : Het Nationaal Hulp- en Voedingscomiteit en de
Commission for Relief in Belgium zorgden ervoor dat de Belgische bevolking toch nog enig brood op
de plank kreeg, ondanks de uit de pan swingende voedselprijzen.
+ Twaalfjarige verademing : Walem en Vlaanderen profiteren ten volle van het Twaalfjarig Bestand
en het wijs bestuur van aartshertogen Albrecht en Isabella.
+ 50 jaar in het nieuws : Over de wereldtentoonstelling (ja, ook in Walem), de vernieuwde kerk,
verkiezingsijver en ditjes en datjes.
+ Walemse volksfiguren uit de 20ste eeuw : In dit nummer de eerste twee schetsen van volksfiguren
uit de 20ste eeuw, kunstig gemaakt door Walemnaar Albert Verbiest.
+ De Koninklijke fanfare Concordia : Na augustus Croquet wordt Jan Ruymaeckers de tweede grote
bezielde leider van Concordia, na een kort voorzitterschap van Leon Verhaegen.
+ Vroeger en nu : Het huis op de hoek van de Koning Albertstraat en de Baron Coppenslaan
doorstond schijnbaar ongeschonden en ongewijzigd de tand des tijds.
+ Wazeitièna : Deel twee van de letter V: As g'a nie vuugt, krijgt g'een veussing.
+ 21ste eeuw : De laatste Walemse zuster, Emile Michielsen en Jeanne Van den Broeck gingen van
ons heen.

+ Het verhaal van 3 lekenzusters : Catharina Buts en Maria Elisabeth Frans: nog 2 Walemse
lekenzusters, uit 2 verschillende milieus, maar een zelfde lot beschoren bij de opheffing van de abdij
van Roosendael in 1797.
+ Het molenhuis : Over de eerste Belgische file en de koude oorlog.

# MAGAZINE 11
+ Editoriaal : Walemse high-tech...
+ Dansorgels worden Vlaams erfgoed
+ Techniek van de dansorgelbouw
+ Twee Walemse families actief in dansorgels
+ De Frangema een verhaal apart
+ De Liberty, een ontroerend weerzien in Zwitserland
+ England's Pride
+ Het orgeltje van moeder Liza
+ Walemse balzalen
+ Willen we eens dansen

# MAGAZINE 12
+ Editoriaal : De sjaal als preventief middel tegen winterkwaaltjes in de tijd torn die nog potentieel
dodelijk waren.
+ Over leven en dood tussen 1850 en 1902 : Waar onze verre voorouders zoal aan dood gingen en
hoe lang ze destijds op deze aarde mochten vertoeven.
+ Walemse volksfiguren uit de 20ste eeuw : Brood en koffiekoeken, krekels, krabben en garnalen: in
die tijd werden ze huis aan huis bezorgd door nog niet vergeten volksfiguren.
+ 100 jaar in het nieuws : 1909 was bij uitstek een sportief jaar in Walem, dank zij de velodroom.
+ De chaotische 17de eeuw : Walem werd onder de voet gelopen door alle mogelijke legers en moest
ze allen te vriend zien te houden - voorwaar geen prettige situatie...
+ Vroeger en nu : Herberg 'In de Snep' als symbool voor de geleidelijke teloorgang van Battenbroek,
die een volgende, onrustwekkende, fase ingaat...
+ Wazeitièna : het Walems alfabet loopt op zijn einde: de letter W is ditmaal aan de beurt.
+ De Koninklijke Fanfare Concordia : Over gebrek een discipline bestreden door strenge reglementen,
en over toon- en toneelkundige avondfeesten.
+ Het molenhuis : Waar anders dan in Battenbroek haalde de geleerde Rembert Dodoens inspiratie
voor zijn Cruydeboek.

# MAGAZINE 13
+ Editoriaal : 'Dag van de Aarde' op het fort van Walem.
+ Over leven en dood tussen 1850 en 1902 : Over borstziekte, borstwater, geraaktheid, afleivigheid
en andere kwalen waaraan men vroeger stierf.
+ 18de eeuw: de ommekeer : Na nog een tumultueuze eerste helft brengt de rest van de eeuw
eindelijk een heropleving voor Walem.
+ Walemse volksfiguren uit de 20ste eeuw : De scharensliep trotseerde weer en wind om scharen en
messen te slijpen terwijl de pottenfair hetzelfde deed om potten, pannen en bestek weer als nieuw
te maken.
+ 70 jaar in het nieuws : 1939: De tweede wereldoorlog loert achter het hoekje meer in de artikels
over Walem gaat het om geweld en verwondingen op veel kleinere schaal - en met de berichtgeving
ging er ook toen al eens iets mis: wie verwondde nu eigenlijk wie?
+ De Koninklijke Fanfare Concordia : Rond de eeuwwisseling maakte Concordia zowel de Ardennen
als de kust onveilig en ze vierden hun vijftigjarig bestaan, en dat van België, met de nodige zwier.
+ Vroeger en nu : Mijmeringen van Maurice Van Oosthoven bij een foto van zijn ouderlijk huis.
+ Wazeitièna : De Z sluit het Walems dialect af...God zjummenas!
+ Het molenhuis : Een verhaal voor hen die niet wisten dat Walem op de 'camino' (de weg) naar
Santiago de Compostella ligt (en over dat gegeven heeft de schrijver van het verhaal niet gelogen).

# MAGAZINE 14
+ Editoriaal : Werken aan de E19... gegarandeerd verkeersoverlast in Walem.
+ Battenbroek en zijn toekomst : Het is niet meer wat het geweest is en het zal nooit meer worden
wat het was - we raden u aan er nog eens te gaan wandelen voor het er weer helemaal anders
uitziet...
+ De Brabantse omwenteling : Keizer-koster Jozef II zorgde in onze gewesten en in Walem voor een
pittige tweestrijd tussen Statisten en Vonckisten.
+ Walemse volksfiguren uit de 20ste eeuw : Ditmaal passeren marginale figuren zoals de landlopers
en de tsoek-tsoek de revue.
+ Velodroom : Een andere kijk op het succes van de Walemse Velodroom, zoals gepubliceerd in het
tijdschrift Cyclink.
+ 50 jaar in het nieuws : 1959: Geen gebrek aan artikels over Walem in dat jaar - de lokale
correspondenten werkten blijkbaar hard, en de nieuwe spelling (die ondertussen weer naar de
papiermand is verwezen) deed haar intrede: zie 'sukses', 'sympatieke', 'gemeentesekretaris'.
+ De Koninklijke Fanfare Concordia : Na 1903 werden de sappige anekdotes over de fanfare niet
meer neergeschreven en moeten we het stellen met feiten, cijfers en foto's
+ Het molenhuis : ' Allo,Allo'! in Walem, niet met René, Edith en Yvette, maar met Victor Feremans
en ir. Ploiselle in de hoofdrollen.

# MAGAZINE 15
+ Naar een nieuw decennium : In het editoriaal kijken we terug en blikken we vooruit.
+ Het muntatelier van Walem op de numismatische kaart geplaatst : In de 15de eeuw werd in Walem
munt geslagen. Willy Geets schetst dit stukje geschiedenis van het dorp.

# MAGAZINE 16
+ Editoriaal : Een brood-nodig nieuw inzicht in heemkunde...
+ Klooster en scholen van de zusters van O.-L.-V. van Barmhartigheid : Het klooster stond reeds op de
eerste postkaarten van Walem afgebeeld en de zusters gaven aan vele generaties meisjes onderricht.
+ Walem heksendorp : Een staaltje va hoe men zich in de 17de eeuw van zijn echtgenote kon
ontdoen.
+ De Franse Revolutie : Periode waarin het kerkplein in Vrijheidsplaats werd herdoopt? Walem
Battenbroek 'annexeerde' en de zusters uit Roosendael werden verjaagd.
+ Walemse volksfiguren uit de 20ste eeuw : Toen er nog geleurd werd met zand en gestoofde peren.
+ 100 jaar in het nieuws : In 1910 werd het brood goedkoper: als dat geen nieuws is!
+ De Koninklijke Fanfare Concordia : Over jubileumjaar 1925 en voorzitter Schelkens junior.
+ Het molenhuis : 'De Romme' maakte in Franse Revolutie-tijd de Walemse jaarmarkt onveilig, maar
dan niet met revolutionaire maar met lucratieve redevoeringen.

# MAGAZINE 17
+ Editoriaal : Help ons, wij zoeken klasfoto's!
+ Terug in de tijd : Willy Coeckelbergh neemt ons mee terug in de tijd: van kleine dorpsjongensschool
evolueerde 'zijn school' tot een volwaardige gemengde lagere school met 273 leerlingen.
+ (Voor)geschiedenis : Ook vóór het ontstaan van 'de Zonnebergen' konden de Walemse jongens hier
onderwijs 'genieten': ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de school schreef toenmalig
schoolhoofd Louis Schalkens hier een artikel over, dat we graag voor u hebben samengevat.
+ Verhuis naar de Zonnebergen : Albert Verbiest maakte zelf mee: de verhuis van de Koning
Albertstraat naar de huidige locatie.
+ De jaren '30 - '40 : Getuigenis van Maurits Van Oosthoven, die toen een kleine kadee was.
+ De jaren '50 : Artikel - in 2 delen verschenen tijdschrift " 't Zonnebergske" - geschreven door 'de
meester van toen' (Louis Schelkens).
+ De jaren '60 : Theo De Vos vertelt over het leven binnen en buiten de school in de woelige sixties.
+ De jaren '70 : Tom Van Buggenhout heeft het over beestjes en zoveel meer.
+ De jaren '80 : Jurgen Van Beersel vond toen zijn Dallas in Walem.
+ De loop van de Zonnebergen : Een jaarlijks sportief hoogtepunt!
+ Het molenhuis : Over de meesters Vos, Bos, Bart en Willem

# MAGAZINE 18
+ Editoriaal : Het verband tussen economische crisis en het Walems gemeentehuis.
+ Gemeentehuis : Van school tot gemeentehuis, postkantoor, dorpshuis,...: de heropwaardering van
een multifunctioneel openbaar gebouw.
+ Walemse volksfiguren uit de 20ste eeuw : Jang 'konijn' en de voddeman besluiten de reeks, met
dank aan Albert Verbiest!
+ Een bezoek aan de kostschool : De bezoeker toont zich in 1929 "verwonderd over de
gemanierdheid dier jufferkens" en schrijft dat zo in de krant - mooie reclame...
+ De Boerenkrijg : Brigands en Sansculotten ontmoeten elkaar op de brug van Walem.
+ Herberg 'Het Gulden Hoofd' : Over 1 van de 54 herbergen die Walem destijds rijk was.
+ 50 jaar in het nieuws : 1960: veel verkeersongevallen maar toch ook erg goed nieuws in de kranten.
+ De Koninklijke Fanfare Concordia : Over de naoorlogse succesperiode, met blijspelen en operettes.
+ Het molenhuis : Madame 'Soleil' op de Zonnebergen.

# MAGAZINE 19
+ 1939 De mobilisatie
+ 10 mei 1940 Oorlogsfeiten : Het is oorlog. Op de vlucht. Duits verkenningsvliegtuig neergehaald. De
"Torekensbrug" gaat eraan.
+ Zij keerden niet terug : Alicia De Decker, Henricus Matthijnssens.
+ Hinger en kou : Rantsoenering. Winterhulp. Sluikhandel en smokkelen.
+ Naar Duisland : Tewerkstelling in Duitsland. Slachtoffers van bombardementen, Peeters
Victor,Vonckx Eduard.
+ 1940-44 Bezetting : Duitse bezetter in Walem. Geallieerde bombardementen.
+ Weerstand : Gedood in Nacht und Nebel, Joseph Scheppers de Bergstein.
+ De bevrijding : Camille Coen, Emiel Engels, Oscar Dandoid.
+ Vergeldingswapens : 1944 - 45 Vliegende bommen.
+ Capitulatie : Edmond De Vos.
+ Hulde aan onze glorierijke helden.

# MAGAZINE 20
+ Editoriaal : Een aansporing om voortaan wat minder heftig te spitten in uw tuin...
+ Een herdershond van bij ons : Het levensverhaal in woord maar vooral beeld van Adriaan
Goetstouwers, pastoor, archivaris en auteur van veel interessante werken over Walem en
omstreken.
+ Pensionaat : Over het dagelijkse leven in een katholiek pensionaat in de jaren '30: lang geleden en
toch zo menselijk herkenbaar.
+ De Napoleontische tijd : Napoleon maakte zich populair door het op touw zetten van grootse
projecten die heel wat mensen tewerkstelden, door stabiliteit te brengen, ook in de relatie

Kerk/Staat, en de criminaliteit te bestrijden; hij maakte zich zeer onpopulair door opeisingen van
goederen en mensen(levens).
+ 110 jaar in het nieuws : 1901 is een gouden jaar qua nieuwsgaring over Walem - de Gazet van
Mechelen had toen zonder twijfel een zeer actieve "bijz. gezonde" (ofte correspondent) in ons dorp.
+ De Koninklijke Fanfare Concordia : Over de heropstart na de oorlog en de aanloop naar de viering
van het 100-jarig bestaan.
+ Het molenhuis : En den voorzekeren allerwhijsten cuisineer onzeres aardkloots in mijnen estaminet
is ...

# MAGAZINE 21
+ Editoriaal : De rode draad...
+ De Reigers N.V. : Het verhaal over de geschiedenis, werking en teloorgang van "het grasfabriek" in
Battenbroek.
+ De Koninklijke Fanfare Concordia : De viering van het 100-jarig bestaan met als hoofdnoot het "
Groot Internationaal FESTIVAL".
+ Waterpraatje : Hoe mooi men de werking van de Antwerpse Waterwerken Maatschappij beschreef
in het weekblad "De Zondagsvriend" uit 1935.
+ 100 jaar in het nieuws : In 1911 haalt het nieuws uit Waelhem zelfs de zondagskrant in Aalst.
+ Bakkes af : Een verhaal over oude gewoontes die werden doorverteld op grootvaders knie.
+ Van Waelhem tot Walem : Ons fotoboek "Van Waelhem tot Walem" is opnieuw verkrijgbaar.
+ Het molenhuis : Beter één brug in de hand dan een brug in de lucht... ook al is ze te veel...

# MAGAZINE 22
+ Editoriaal : Haantje op de toren.
+ Walemse sporters : In 1973 werd in een soldatentijdschrift de balans opgemaakt van wat Walem
tot dan toe aan sportief talent had voortgebracht.
+ Koersen op de baan... : Albert Verbiest verteld ons hoe hij het velodroomgebeuren als jong knaap
ervoer.
+ ... en op de weg : François Peeters blikt terug op zijn wielrennerscarière.
+ Kruis gerestaureerd : Het kruisbeeld van Albert Van der Auwera siert opnieuw de voorgevel van de
kerk.
+ De Koninklijke Fanfare Concordia : Een foto uit 1960.
+ A bas les Hollandais : 15 jaar hebben de Hollanders, en meer bepaald Willem I, de toekomstige
Belgen overheerst, en weer speelde Walem-brug een rol in de 'bevrijding'.
+ Frans Van den Auweraer, 'den Bokser' : Een krantenartikel over dit groot Walems talent.
+ Het molenhuis : Een verhaal dat wat heeft moeten gisten, het gaat nl. over bier...

# MAGAZINE 23
+ Editoriaal : Tjaar zitter weral bekanst oep...
+ Van A tot Z : Het Groot woordenboek van Walems dialect.
+ Het molenhuis : Joseph Kabala op bezoek in Waelhem.

# MAGAZINE 24
+ Editoriaal : Over de taaiheid van namen.
+ De gebroeders Crauwels : Het verhaal van de 2 Walemse missionarissen die 50 jaar geleden in de
Kongolo de dood vonden.
+ Concordia in de naoorlogse periode : De spelersvrouwen eisen eindelijk ook hun rolletje op, al blijft
de hoofdrol voor de mannen weggelegd, zeker als ze Schroeven heten.
+ De Beuz : Walemse ontmoetings- en feestwijk bij uitstek in de jaren 30, 40 en 50 van de vorige
eeuw.
+ In 't vrije vaderland : De eerste decennia na de Belgische onafhankelijkheid waren economisch niet
schitterend maar toch werd er in Walem gefeest.
+ 100 jaar in het nieuws : In 1912 wogen de partijpolitieke tegenstellingen nog wat zwaarder door
dan nu en werd er nog gekoerst op de velodroom.
+ De brug in 1932 en in 2012 : Over een brug die niet afgeraakt wanneer het er op aankomt en over
tijdelijk bewoonde huizen in afwachting van nog maar eens een nieuwe brug...
+ Het molenhuis : Het verhaal van de kluis van C.C.Mel.

# MAGAZINE 25
+ Editoriaal : Helden.
+ Brand in de kerk op 3 juli 1952
+ Lezerspost over Beuz-kermis en de vorsengang
+ Concordia 125 jaar
+ FC Walem kampioen bij de scholieren (2de deel)
+ Sociaal leven in de 19de eeuw
+ 60 jaar in het nieuws : 1952 - 2012
+ Lezerspost: het Walems dialect
+ Het molenhuis : Battenbroek, september 1891

# MAGAZINE 26
+ Editoriaal : Een klein dorp in 'Den Grooten Oorlog'
+ Overbrenging stoffelijk overschot Monseigneur Scheppers
+ Koninklijke fanfare Sint-Cecilia (1ste deel)
+ 80 jaar in het nieuws : 1932 - 2012

+ Walemse geschiedenis: Invloed van de bouw van het fort
+ FC Walem kampioen bij de scholieren (3de deel)
+ Lezerspost: het Walems dialect

# MAGAZINE 27
+ Poldergeist : Een winters verhaal om gelezen te worden bij een knapperend haardvuur, terwijl
buiten een sneeuwstorm raast. Is dat enkel de wind die men hoort of toch nog iets anders... Lees hoe
de polder Battenbroek al eeuwen in de greep is van een poldergeest.

# MAGAZINE 28
+ Editoriaal : Bij Hercules en Donar
+ Walem, het heksendorp
+ Jachtongeval, moord of zelfmoord: een 17de-eeuwse whodunit in Battenbroek
+ 80 jaar in het nieuws: 1933 -2013
+ De Sonnenberch oft Romeijns velt in Walem
+ Sint-Cecilia - beginperiode
+ Het molenhuis : Battenbroek lente 1934

# MAGAZINE 29
+ Editoriaal : lenteschoonmaak
+ Dijkbreuk Walem 1953
+ Walemlandse geschiedenis : August Croquet en Joseph Coppens
+ Ons Walems dialect
+ 60 jaar in het nieuws : 1953 - 2013
+ Sint-Cecilia : een tweede glansperiode

# MAGAZINE 30
+ Editoriaal : Voor wie de klok hoort luiden maar niet weet waar de klepel hangt..
+ Klokkenhistorie
+ Ons Walems dialect
+ On revient toujours à ses premiers amours
+ Sint-Cecilia - trommel- en majorettekorps
+ Bot vangen in Walem
+ 110 jaar in het nieuws : 1903 - 2013

# MAGAZINE 31
+ Editoriaal : Bij den troep
+ Milac: wadisda?
+ Tijdschrift 'De brug'
+ En ze vonden geen plaats
+ Geen woorden maar daden
+ Koninklijke fanfare 'St.-Cecilia'
+ Henri Sewalt: 50 jaar duivensport
+ Discorama: Ronny Temmer: Vedette op 5de soldatenbal
+ K.U.N.N.E.N. WIJ U H.E.L.P.E.N.
+ Kazernenieuws
+ Soldaten schrijven...
+ Oep ze Walems: Maanen ottoo
+ Het 7de soldatenbal werd een flop
+ In de Plezante Hoek - Hier tapt men moppen
+ Van de redactie

# MAGAZINE 32
+ Editoriaal : Bedankt Jan
+ Inbraak en moordpoging in de pastorij van Waelhem in 1854
+ Onderzoek naar de sagenmotieven in Mechelen en omgeving
+ Gouden Sint-Cecilia
+ 111 jaar in het nieuws: inhaling Baron en Barones Coppens
+ Mercator-atlas lag te Walem vier jaar in nachttafelschuifje
+ 110 jaar in het nieuws : 1904
+ Het molenhuis : Voorjaar 1943. Vooraan, drie T17 Armored cars

# MAGAZINE 33
+ Editoriaal : Een klein dorp in den groten oorlog
+ Dossier 1 : Walem en de wereld van 1914
+ Dossier 2 : Kroniek van 1914 tot de overgave van het fort
+ Dossier 3 : Walem na de overgave van het fort
+ Wij namen afscheid van
+ Uitnodiging : Grote herdenkingstentoonstelling

# MAGAZINE 34
+ Een kleine kring in de grote herdenking : In dit tijdschrift brengen we het verhaal van deze
tentoonstelling zoals wij, de leden van de kring, het beleefd hebben, want het was een intense en
bijzondere ervaring.

# MAGAZINE 35
+ Een klein dorp in den Grooten Oorlog : Walem 1914, Kruisweg van angst en dood.

# MAGAZINE 36
+ Editoriaal : Is er nog leven na '14-'14 (=1914-2014)
+ 1935: Adriaan Goetstouwers: de nieuwe parochieherder
+ In afwachting aan de Nethe - verhaal genoteerd rond 10/09/14
+ Eindjaren Sint-Cecilia
+ Aprilvis
+ 80 jaar in het nieuws : 1935
+ Den tijd overgebracht gedurende den oorlog - door: De Groef Pierre
+ Het molenhuis : Battenbroek herfst 1896

# MAGAZINE 37
+ Editoriaal : Het fort: ook 25 hectare natuur
+ De civiele bescherming op het fort
+ 90 jaar in het nieuws
+ Interview door Ward De Kempeneer afgenomen van zijn vader Emiel
+ De verlichting van de weg Brussel - Antwerpen
+ Het molenhuis : Battenbroek, anno 1326.

# MAGAZINE 38
+ Editoriaal : Open monumentendag
+ Jeugd- en Kultuurrraad
+ Het droeve einde van Barbara Schaeck
+ Dagboek van Jan Bergé
+ Het molenhuis : Een niet alledaagse en verrassende uitgave van de Wittekescross.

# MAGAZINE 39
+ 2005 - 2015, 10 jaar heemkundige kring Dr. Croquet : In dit tijdschrift proberen we een overzicht te
geven van onze realisaties tijdens de eerste tien jaar van ons bestaan.

