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Wat gaan we doen vandaag? De keuze is snel gemaakt: we kiezen voor erfgoed 
en gaan mee in het spoor van Erfgoed Noorderkempen! Erfgoedliefhebbers uit 10 
gemeenten van de Noorderkempen pakken op Erfgoeddag uit met het verleden, 
en de keuzes die worden gemaakt om het mee te nemen naar de toekomst. Het 
resultaat zijn meer dan 20 verrassende activiteiten in jouw regio rond het thema 
‘kiezen’: van trouwfoto’s tot film kijken, van tentoonstelling tot honing proeven, van 
verhalen vertellen tot samen dansen… voor elk wat wils, voor groot en klein. Keuze 
genoeg!

Met deze brochure maakt Erfgoed Noorderkempen je wegwijs in het goedgevulde 
programma. Raadpleeg onze website www.erfgoednoorderkempen.be voor de 
laatste nieuwtjes, een handig overzicht of wijzigingen. Probeer ook eens de Erfgoed 
App met leuke filmpjes. Je kan ons op Erfgoeddag ook een bezoekje brengen: we 
verwelkomen je graag aan onze stand in de gemeente Ravels aan het Museum aan 
de Grens tussen 13 en 17 uur.

2018 is door Europa uitgekozen om het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed te zijn. 
2018 is ook het jaar van de lokale verkiezingen in België. Amper een jaar, in 2019, later kan u volksverte-
genwoordigers kiezen, zowel op Vlaams, Belgisch als Europees niveau. 
Politici en andere beleidsmakers zowel op Europees, Vlaams als lokaal niveau kunnen voluit kiezen om van 
erfgoedzorg een prioriteit te maken en er volop in te investeren. Uzelf kan kiezen om uw belangstelling en 
zorg voor erfgoed te tonen door deel te nemen aan het aanbod dat honderden organisaties hebben uitge-
werkt op 22 april 2018. Kies goed en maak er een fantastische hoogdag van. 

Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel, Sven Gatz

ERFGOEDDAG IN DE NOORDERKEMPEN
ZONDAG 22 APRIL 2018

Arendonk 6

Beerse 7

Hoogstraten 8

Kasterlee 10

Merksplas 23

Oud-Turnhout 11

Ravels 12 

Rijkevorsel 14

Turnhout 18

Vosselaar 24

Erfgoeddag in Vlaanderen en Brussel is een initiatief van FARO, Vlaams steunpunt voor 
cultureel erfgoed. Ontdek het volledige programma op www.erfgoeddag.be.

ONTDEK MEER MET DE ERFGOEDAPP:
1. Scan de QR-code

2. Download de gratis Erfgoedapp

3. Zie je een in deze brochure? 

 Scan de foto en beleef meer...



KIES JE
ERFGOED
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Met de wedstrijd ‘Kies je erfgoed!’ legt Erfgoed Noorderkempen samen met zeven 
gemeenten het oor te luisteren bij de inwoners en erfgoedliefhebbers in elke 
deelnemende gemeente. We roepen je hulp in om het erfgoed van jouw gemeente 
mee op de kaart te zetten en zo een stem te geven. Een vergeten traditie, een 
geliefd dialectwoord, een onbekend en onbemind archiefstuk of een markant 
figuur… neem het op voor wat volgens jou óók het erfgoed mag zijn van je gemeente 
of stad. In sommige gemeenten kan je mee nomineren, andere gemeenten laten je 
kiezen uit een lijst, samengesteld door experten. Op Erfgoeddag kan iedereen, jong 
en oud, dan mee stemmen op zijn of haar favoriet. Daarna maken we de winnaar 
per gemeente bekend. 

Elke gemeente organiseert zelf de verkiezing in aanloop naar Erfgoeddag.

in Arendonk, Beerse, Merksplas, Oud-Turnhout, Rijkevorsel, Ravels en Turnhout

Bekijk het eens vanuit het standpunt van… het erfgoed zelf: 

HET PARLEMENT DER DINGEN

Begin 2019 organiseert Erfgoed Noorderkempen met de winnaars van elke 
gemeente het ‘Parlement der Dingen’. In dit parlement laten we het erfgoed zelf 
aan het woord: wat was de vroegere functie en wat kan de huidige functie zijn? Hoe 
wil het erfgoed bewaard worden en wat kan het nog betekenen in de toekomst voor 
iedereen? Een vertegenwoordiger uit elke gemeente probeert zo goed mogelijk zijn 
of haar erfgoed te verdedigen. 

Meer nieuws over ‘Kies je erfgoed!’ of het Parlement der Dingen? 
Volg ons online via www.erfgoednoorderkempen.be of 
facebook.com/erfgoednoorderkempen. 
 
 

De Franse filosoof Bruno Latour bedacht het idee van het ‘Parlement der Dingen’.
In dit parlement nemen mensen die willen optreden als 

woordvoerder van ‘de dingen’ het woord, in naam van deze dingen.

STEMMEN TIJDENS ERFGOEDDAG

Arendonk Oude beeldhouwklas naast bib 10 tot 18 uur

Beerse Heemkundig Museum Tempelhof 14 tot 18 uur

Merksplas stemhokje foyer gc De MARc/kT t.e.m. 27 april! 

Oud-Turnhout kieshokje OC De Djoelen 10 tot 18 uur

Rijkevorsel kieshokje Raadzaal Gemeentehuis 10 tot 17 uur

Ravels  Museum a/d Grens  13 tot 17 uur

Turnhout kieshokje Jacobsmarkt 10 tot 17 uur

1
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ARENDONK

—
 TENTOONSTELLING 
ARENDONK, VROEGER EN NU

Benieuwd hoe je straat er vroeger uit zag? De amateurfotografen van de 
Arendonkse Fotoclub (Arfoc) brengen oude straatbeelden samen met 
beelden van vandaag. Wat kan je nog meer (her)ontdekken tijdens deze 
nostalgische fototentoonstelling? Luchtfoto’s van Arendonk 25 jaar geleden, 
oude portretfoto’s van bekende en minder bekende Arendonkse gezichten, 
...

—
 10 tot 18 uur

 Oude beeldhouwklas naast de bibliotheek, Deroissart 5, 2370 Arendonk

 Arfoc - Arendonkse Fotoclub i.s.m. Cultuurraad Arendonk, 

 blockxl@gmail.com, 0474 290 140, www.arfoc.be
—

BEERSE

—
 ZOEKTOCHT - TENTOONSTELLING - DEMONSTRATIE - VERTELLINGEN 

TRADITIES, OUD MAAR NIET OUT

Op Erfgoeddag zet Beerse een aantal tradities in de kijker. Welke tradities 
houden we nog in ere? En hoe doen we dat? Welke tradities zijn verdwenen, 
maar roepen toch nog heel wat mooie herinneringen op? Hoe maken we 
dit soort tradities bestand tegen de tijd? Overleven ze beter als ze worden 
aangepast aan de moderne noden en inzichten?
Je kan komen luisteren naar oude verhalen, een tentoonstelling bezoeken 
over de rijke traditie van de Sint-Sebastiaansgilde of deelnemen aan een 
zoektocht (ook voor kleine speurneuzen!). Daarnaast kan je getuige zijn van 
oude ambachten en zelfs een volksdans aanleren. Tot slot kan je deelnemen 
aan een tafelgesprek over het behoud van tradities. Kortom, er valt heel wat 
te beleven in Beerse op deze jaarlijkse Erfgoeddag!

— 
 14 tot 18 uur

 Heemkundig Museum Tempelhof, Bisschopslaan 1, 2340 Beerse

 Heemkundige Kring De Vlierbes en Sint-Sebastiaansgilde Vlimmeren 

 i.s.m. Cultuurdienst Beerse, cultuur@beerse.be, 014  60 07 70
— 

KIES JE
ERFGOED

KIES JE
ERFGOED

Bezoek het huidige Museum 
Tempelhof voor de laatste keer 
tijdens Erfgoeddag, alvorens daar 
de werken starten voor het nieuwe 
dienstverleningscentrum van de ge-
meente.

De gemeente Arendonk organiseert op Erfgoeddag ook een 
‘Kies je erfgoed-wandeling'. Deze wandeling start aan de oude 
beeldhouwklas. Vertrek met gids om 10.30 en om 14 uur.
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In de nacht van 23 mei 2017 sprong een waterkraantje waardoor grote delen 
van het historische stadhuis onderliepen. Acht schilderijen van de schilder 
Karel Boom (1858-1939) werden zwaar beschadigd. Ondertussen zijn ze 
piekfijn gerestaureerd. Er werd gekozen niet enkel de waterschade ongedaan 
te maken maar de schilderijen grondig te restaureren. Restauratieatelier 
Artecura verwijderde de oude vernislagen, spande de schilderijen terug op 
en retoucheerde lacunes. Hiernaast kom je ook vanalles te weten over Karel 
Boom en eerdere rampen die het stadhuis teisterden.

—
 10 tot 17 uur

 Stadhuis Hoogstraten, Vrijheid 149, 2320 Hoogstraten

 Stedelijk Museum Hoogstraten, museum@hoogstraten.be, 03 340 19 80

 www.hoogstraten.be/museum

HOOGSTRATEN

—
 TENTOONSTELLING 
NA DE WATERSCHADE! 
DE RESTAURATIE VAN DE SCHILDERIJEN VAN KAREL BOOM

HOOGSTRATEN

—

WELKOM IN HOOGSTRATEN! OPENING TOERISTISCH SEIZOEN.
Zondag 22 april wordt het nieuwe toeristische seizoen in Hoogstraten 
feestelijk geopend op het begijnhof van 12 tot 17 uur. Ook de Laermolen 
feest mee en bereidt artisanale smoutebollen. Je bereikt de molen via een 
huifkar die pendelt tussen het begijnhof en de molen. Kom af, en laat je 
verrassen door een totaalspektakel met opendeurdag Toerisme Hoogstraten, 
streekspecialiteiten, mondiale markt, muziek en nog zo veel meer! 

—
 12 tot 17 uur

 Begijnhof, 2320 Hoogstraten

 Toerisme Hoogstraten, toerisme@hoogstraten.be, 03 340 19 55

OOK TE BELEVEN TIJDENS ERFGOEDDAG…

© Judith Dirven
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Welke keuze is belangrijker dan die van een levenspartner? De 
fototentoonstelling put uit albums van paartjes van enkele decennia voor 
en na 1950. Verschillende aspecten van de huwelijksdag komen aan bod: 
uitnodiging, kledij, kerk, gemeentehuis, feest. Zoals bij een echte bruiloft 
kan je je ook verwachten aan een spreker, een filmpje, een drankje en... een 
bladerdeeg huwelijksbootje - lekker gevuld.

—
 10 tot 17 uur

 Heemerf De Waaiberg, Waaiberg 1A, 2460 Kasterlee

 Heemkundige Kring Kasterlee-Lichtaart-Tielen, 

 hermanvangorp@pandora.be, 0499 277 780, heemkring.kasterlee.be
—

Heemkundekring Corsendonca plaatst op Erfgoeddag een authentiek 
kieshokje in OC De Djoelen. Daar kan iedereen in volstrekte anonimiteit 
en mét een rood potlood een stem uitbrengen om mee te beslissen welk 
gebouw, landschap of monument hét onroerend erfgoed van Oud-Turnhout 
wordt en dus zeker nooit mag verdwijnen.

Tijdens Erfgoeddag kan je ook oude films over de vieringen van 100, 125 en 
150 jaar Oud-Turnhout bekijken en zetten we de geklasseerde monumenten 
die Oud-Turnhout rijk is in de kijker. Kinderen maken die dag kennis met 
het belang van erfgoed door hun eigen kasteel te bouwen of mee te doen 
aan een leerrijk fotospel. En voor wie graag de benen strekt, is er een korte 
dorpswandeling met fotozoektocht en allerlei markante weetjes over Oud-
Turnhout.
— 

 10 tot 18 uur

 OC De Djoelen, Steenweg op Mol 3 bus 2, 2360 Oud-Turnhout 

 Heemkundekring Corsendonca, heemkunde@oud-turnhout.be, 014 47 94 94, 

 www.corsendonca.be
— 

Deze tentoonstelling loopt nog 
tot 14 april 2019.

KASTERLEE

—
 TENTOONSTELLING - LEZING 
TROUWEN VOOR EN NA 1950, VAN SOBER NAAR RIJKELIJK

OUD-TURNHOUT

—
 VERKIEZING - FILM - WANDELING - FOTOSPEL

KIES HET ONROEREND ERFGOED VAN OUD-TURNHOUT! 

KIES JE
ERFGOED

Zelf een kandidaat voor 
deze titel nomineren kan 
nog tot 15 april 2018, door 
een bericht te sturen naar 
ditmoetblijven@gmail.com.
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De tentoonstelling loopt door 
tot 14 april 2019. Op 13 mei 
2018 vullen we dit aan met live 
optredens van fanfares, koren, 
bandje en individuele artiesten 
op en rond de kiosk te Poppel.

RAVELS

—
 TENTOONSTELLING
KIEZEN VOOR MUZIEK

Sinds jaar en dag kiezen de inwoners van Ravels voor muziek. We doken 
in oude collecties en archieven en tonen je een unieke selectie foto’s, 
instrumenten, documenten, anekdotes, vaandels, kleding en presentaties. 
Een belangrijk onderdeel van de tentoonstelling is gewijd aan de fanfares uit 
onze deeldorpen. Ook de zang- en kerkkoren en de bands komen uitgebreid 
aan bod. Kom kijken en luisteren! 

—
 14 tot 17 uur

 Museum aan de Grens (het MAG), Dorp 64, 2382 Poppel
 Heemkunde- en Erfgoedvereniging Nicolaus Poppelius i.s.m. 
 muziekverenigingen van de fusiegemeente Ravels, 
 voorzitter@nicolaus-poppelius.be, www.museumaandegrens.be
—

RAVELS

—
  PRESENTATIE

KIEZEN… MET EEN TASTBAAR VERLEDEN 
VOOR DE TOEKOMST 

De Sint-Sebastiaansgilde, één van de oudste verenigingen van Poppel, 
kiest voor de toekomst. De gilde, één van de weinige voorbeelden van 
immateriëel erfgoed in Poppel, heeft geïnvesteerd in een gildehuis. Zo wil 
ze haar activiteiten ontplooien en dit met respect voor het verleden van dit 
eeuwenoud broederschap.. Graag stelt de gilde ook haar werking voor en 
toont de tastbare erfenis waarover zij beschikt.

— 
 14 tot 18 uur

 Sint-Sebastiaansgilde Poppel, Krommendijk 102, 2382 Poppel
 sintsebastiaanpoppel.wordpress.com
—

KIES JE
ERFGOED

Erfgoed Noorderkempen laat je in Ravels kennismaken met haar 
werking. Tussen 13 en 17 uur verwelkomen we je graag aan onze stand 
aan het Museum aan de Grens. Samen met de gemeente Ravels, de 
heemkundevereniging en de gilde zorgen we ook voor extra feestgedruis 
met concerten, een leuke huifkartocht,… 

Samen met de zendamateurs UBA-Noorderkempen kan je een telegram in 
morsecode versturen vanuit het Museum naar het gildehuis of omgekeerd. 
Kinderen kunnen hun eigen seinsleutel komen knutselen. 
Meer info over UBA: on4nok@uba.be  

ERFGOED NOORDERKEMPEN FEEST MEE!
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RIJKEVORSEL

—
 VERKIEZING
VERKIEZING VAN HET ERFGOED VAN RIJKEVORSEL

Onze gemeente is enkele beschermde locaties rijk. In een ‘echt’ 
verkiezingshokje, nog met pen en papier, kun je stemmen op ‘Hét Erfgoed 
van Rijkevorsel’.

—
 10 tot 17 uur

 Gemeentehuis/Raadzaal, Molenstraat 5, 2310 Rijkevorsel
 Gemeentebestuur i.s.m. Heemkundige Kring Rijkevorsel, 
 toerisme@rijkevorsel.be, 03 340 00 12, www.rijkevorsel.be/erfgoeddag
—

RIJKEVORSEL
—

 TENTOONSTELLING
VERKIEZINGSKOORTS

Voor de huidige politici is het belangrijk om aanwezig te zijn op de sociale 
media. Maar hoe profileerden zij zich vroeger? Hoe maakten ze hun 
programma bekend aan de kiezer? In de raadzaal van het gemeentehuis 
loopt op Erfgoeddag een tentoonstelling rond verkiezingspamfletten.

— 
 10 tot 17 uur

 Gemeentehuis/Raadzaal, Molenstraat 5, 2310 Rijkevorsel
 Gemeentebestuur i.s.m. Heemkundige Kring Rijkevorsel, 
 toerisme@rijkevorsel.be, 03 340 00 12, www.rijkevorsel.be/erfgoeddag
— 

KIES JE
ERFGOED
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RIJKEVORSEL

—
 VERKIEZING
DE KERK ALS NIEUW DORPSKNOOPPUNT

De kerk van de parochie Sint-Jozef wordt steeds minder gebruikt en verliest 
zijn sociale betekenis. Het wordt een hele uitdaging om in de toekomst het 
gebouw terug de functie te geven van ontmoetingsplaats, als hart van een 
gemeenschap. Benieuwd naar onze plannen of heb je zelf ideeën? Kom dan 
langs op Erfgoeddag!

—
 13 tot 17 uur

 Sint-Jozefkerk, Kerkdreef 66, 2310 Sint-Jozef Rijkevorsel
 Gemeentebestuur i.s.m. Innovatiesteunpunt, Rurant en 
 kerkfabriek Sint-Jozef, toerisme@rijkevorsel.be, 03 340 00 12, 
 www.rijkevorsel.be/erfgoeddag
—

RIJKEVORSEL

—
 TENTOONSTELLING - LEZING - SCHOOLPROJECT
KIEZEN IN EEN MUSEUM

Wandel door het museum en verken de diverse thema’s waarbij kiezen nodig 
is. Van 15 tot 16 uur schuif je aan voor een boeiende lezing over het thema 
kiezen, met sterke verhalen over verscheurende keuzes. Leerlingen van het 
6e leerjaar uit de verschillende lagere scholen noteren hun beroepskeuze 
in een brief. De brieven worden verzegeld en in een koffer gedeponeerd en 
binnen 20 jaar pas geopend.

— 
 10 tot 18 uur

 Het gemeentelijk heemkundig museum in het gemeentehuis, Molenstraat 5,  
 2310 Sint-Jozef Rijkevorsel
 Heemkundige Kring van Rijkevorsel i.s.m. lokale lagere scholen, dienst  
 toerisme, gemeente, hkrijkevorsel@outlook.be, 03 314 41 76, 
 heemkundigekringrijkevorsel.wordpress.com
—
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TURNHOUT

—
 DEMONSTRATIE
EVOLUTIE IN HET BIJENHOUDEN

Bijengilde De Rosse Bie stelt haar bijenhal open voor het publiek en laat je 
kennis maken met het hedendaags imkeren. Het bijenvolk kan ter plaatse 
bewonderd worden. Leer ook meer over de evolutie van het korfimkeren naar 
het imkeren met bijenkasten. Een oud filmpje toont hoe het korfimkeren in 
z’n werk ging. Kinderen kunnen het streekproduct honing leren proeven en 
ontdekken het verschil tussen bijen, hommels en wespen en het nut van 
deze dieren.

—
 10 tot 18 uur

 Stadsboerderij, Veldekensweg 10, 2300 Turnhout
 De Rosse Bie, info@derossebie.be, 0468 155 937, www.derossebie.be

TURNHOUT

—
 RONDLEIDING - TENTOONSTELLING

BEZOEK HET MEDISCH EDUCATIEF MUSEUM!

Ontdek de geschiedenis van de zorg voor zieken in Turnhout aan de hand van 
een gratis rondleiding in het Meduceum of Medisch Educatief Museum. Een 
ervaren gids vertelt over het belang van de farmaceutische ontdekkingen 
van Dr. Paul Janssen en toont bewaard gebleven verpleegkundige en 
medische voorwerpen uit de collectie van de gasthuiszusters. 
Welke (ethische) keuzes werden gemaakt bij het medisch experimenteren? 
Welke (bewuste) keuzes speelden mee bij het bewaren van het bedrijfs-
erfgoed? 
Om het museum te kunnen bezoeken, moet je je vooraf inschrijven voor de 
groepsrondleidingen om 13, 14, 15 en 16 uur.

— 
 13, 14, 15 en 16 uur

 Meduceum, Kasteelplein 23, 2300 Turnhout
 Meduceum vzw i.s.m. Toerisme Turnhout, inschrijven kan tot 16 april 2018,  
 rita.dries@telenet.be, 0491 377 182, www.meduceum.be

KIES JE
ERFGOED

Wat hebben Campus Blairon en de Warande in Turnhout, de Liereman 
en WZC Eigenaard in Oud-Turnhout, ’t Giels Bos in Gierle, de Korhaan in 
Arendonk, … gemeen? 
Ze herbergen allemaal een bijenkast van De Rosse Bie!
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TURNHOUT
—

TURNHOUT

—
 LEZING - FILM
MARQUIS DE WAVRIN: 
HET BEWAREN VAN WAARDEVOLLE FILM

Het Koninklijk Belgisch Filmarchief beheert sinds haar oprichting een van 
de rijkste filmcollecties ter wereld. Honderdduizenden filmbobijnen worden 
er bewaard en klaargemaakt voor vertoning. Meer en meer worden deze 
films gerestaureerd en gedigitaliseerd. Bruno Mestdagh, hoofd digitale 
filmcollectie, zal hierover spreken voor de vertoning van de film. Eén van 
zijn medewerkers is Grace Winter. Zij groef in de geschiedenis van de 
vergeten Belgische markies Robert de Wavrin, die eind jaren 1920 als eerste 
blanke bij een indianenvolk in het noordelijke Amazonegebied filmopnamen 
maakte. In ‘Le Marquis de Wavrin, du manoir à la jungle’ recreëert Grace 
Winter samen met Luc Plantier het leven van deze excentrieke edelman. 
Het regisseursduo toont ‘s mans schitterende foto’s in al hun glorie, blaast 
het stof van diens documentaires en reconstrueert als klap op de vuurpijl 
een verloren gewaande film. Na de film kunnen er aan Grace Winter nog 
vragen gesteld worden over het maken van de film.

—
 19 uur: inleiding door Bruno Mestdagh, 19.30 uur: start film, 

 21 uur: Q&A met Grace Winter, 21.30 uur: einde
 UGC Turnhout, Graatakker 99, 2300 Turnhout
 www.mooov.be - Gratis tickets verkrijgbaar via MOOOV
—

TURNHOUT

—

Op zondag 22 april wordt het nieuwe toeristische seizoen feestelijk geopend 
op de Jacobsmarkt. Je kunt er die dag in een echt stemhokje je favoriete 
erfgoed kiezen. In het kader van Pop Up Europa zullen de partnersteden van 
Turnhout aanwezig zijn. Voor de kinderen is er een wedstrijd rond Europa 
met leuke prijzen en animatie zoals kindergrime en een ballonclown. Verder 
zal er muziek zijn, een hapje en een drankje en stelt Toerisme & UiT nieuwe 
toeristische producten voor. Ook de toeristische partners van Turnhout 
komen naar de Jacobsmarkt om hun aanbod voor te stellen. Zoals elk jaar 
kun je Turnhout komen ontdekken, proeven en beleven tijdens Opening 
Toeristisch Seizoen. 
— 

 10 tot 17 uur
 Jacobsmarkt, 2300 Turnhout
 Toerisme & UiT, Toerismehuis ’t Steentje, toerisme@turnhout.be, 
 014 44 33 55, www.toerismeturnhout.be – www.uitinturnhout.be
— 

OOK TE BELEVEN TIJDENS ERFGOEDDAG…

ONTDEK, PROEF EN BELEEF TURNHOUT 
TIJDENS OPENING TOERISTISCH SEIZOEN

21
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MERKSPLAS

—

WAT HEEFT MERKSPLAS 
WAT EEN ANDERE GEMEENTE NIET HEEFT?

TURNHOUT

—

De nieuwe campagne van Te Gek!? gaat over het thema Internering : 
‘Van Gevangenis naar Zorg’.

Op 22 april is een fietslus uitgestippeld langs fietsknooppunten tussen de 
gevangenis Turnhout, de gevangenis Merksplas en het dienstverlenings-
centrum (DVC)  ’t Zwart Goor. De fietsroute is gezinsvriendelijk. 
Iedereen welkom!

 ∙ Tussen 10 en 17 u kan je fietsen tussen drie fietshaltes 
 ( vertrek -en stopplaatsen): 
 het opleidingscentrum voor Penitentiair Personeel ( OCPP) van  
 Merksplas, de gevangenis Turnhout en DVC ’t Zwart Goor (Het Koffiepotje).
 ∙ De fietsroutes zijn te verkrijgen aan de drie fietshaltes.
 ∙ Wie de lus uitrijdt, krijgt aan de derde halte een kleine attentie.
 ∙ Drankjes en hapjes te verkrijgen.
 ∙ Een mogelijkheid tot het bezoek van het OCPP en de gevangenis Turnhout 
 voor een tentoonstelling met werken van geïnterneerden en informatie 
 over internering.
 ∙ Meer info over de campagne vind je op: www.vangevangenisnaarzorg.be 
 of www.tegek.be/internering

KIES JE
ERFGOED

Waar zijn Spetsers fier op en wat moet absoluut bewaard blijven?

In onze gemeente kan je vanaf vandaag tot en met 11 april jouw geliefde 
erfgoed (gebouw, landschap, traditie/gebruik, (erfgoed)vereniging enz.) 
insturen. Dit kan je ofwel digitaal via: www.merksplas.be/kiesjeerfgoed of 
via een papieren stembiljet te vinden in het stemhokje in de foyer van gc De 
MARc/kT.
De cultuurraad maakt daarna uit de populairste inzendingen een shortlist. 
Vanaf 16 april tot en met 27 april kan je in een tweede stemronde op je 
uiteindelijke favoriet stemmen. We verloten 3 spetsersbonnen onder de 
inzenders!

— 
 Foyer gc De MARc/kT, Markt 1, 2330 Merksplas
 Cultuurdienst Merksplas, 014 63 94 42, cultuur@merksplas.be
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VOSSELAAR

—
 TENTOONSTELLING - DEMONSTRATIE
KIEZEN VOOR TRADITIES: GILDEBEZIT EN 
DE GERESTAUREERDE VLAGGEN VAN DE SCHUTTERSGILDE

De Sint-Sebastiaansgilde stelt waardevol patrimonium tentoon aan het 
grote publiek: o.a. twee vlaggen van de schuttersgilde (vlag 1712 en 
oorlogsvlag 1914) werden recent geconserveerd en zijn te bewonderen 
tijdens Erfgoeddag. Kom alles te weten over hoe deze restauratie in zijn 
werk is gegaan. De gildeleden belichten ook hun activiteit als schutter. Een 
demonstratie vendelen, dansen van de ‘Kadril van Vosselaar’ én live muziek 
maken van de tentoonstelling een echt feest.

—
 10 tot 18 uur

 Gemeentehuis Vosselaar (glazen straat), Cingel 7, 2350 Vosselaar
 sintsebastiaansgildevosselaar@gmail.com, 0497 270 365, 
 www.sint-sebastiaansgilde-vosselaar.be, Sint-Sebastiaansgilde i.s.m. 
 Provincie Antwerpen, Gemeente Vosselaar, Erfgoed Noorderkempen en 
 al onze crowdfunders en sympathisanten!
—

VOSSELAAR

—
 THEATER

MARIEKE EN LOWIEKE

1914. Marieke is de knappe dochter van meester Sus, die zich liever 
monsieur François laat noemen. En Lowieke is de avontuurlijke zoon van 
de plaatselijke cafébaas. Als Marieke en Lowieke niet in het hooi aan het 
stoeien zijn, dan zitten ze achter elkaar in het bos. En dat heeft meester 
Sus niet graag. Dan valt het Duitse leger binnen. Lowieke geeft zich op als 
vrijwilliger en vertrekt naar het front. Marieke blijft achter, alleen, zwanger. 
Schande. Dus duikt ze onder. In het café van de vader van Lowieke. Hij 
vertelt je hun triestige liefdesverhaal.
Jef Louisa Versmissen, afkomstig uit Vosselaar, schreef deze monoloog 
naar aanleiding van de herdenking van De Groote Oorlog. Een mooie brug 
naar Erfgoeddag!

— 
 Vrijdag 20 april 2018 van 20 tot 22 uur

 Zaal Reynaert, Maurits Pottersstraat 1
 Cultuurdienst Vosselaar, reserveren via e-loket, www.vosselaar.be 
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versie in cmyk versie in cmyk

BELEEF Erfgoeddag met een GRATIS duo-dagpas van De Lijn 
Vul deze bon in, geef hem aan 
uw bus- of tramchauffeur en 
ontdek de fraaiste cultureel- 
erfgoedcollecties op Erfgoed-
dag, een hele dag lang, met de 
bus en tram. 

Opgelet: de twee dagpassen zijn 
enkel geldig voor 2 personen op 
zondag 22 april 2018.  
Enkel originele bonnen worden 
aanvaard. Niet verenigbaar met 
andere promoties.

Evenementnummer: 199

Voornaam  ccccccccccc     Naam ccccccccccccccccccc

Straat  ccccccccccccccccccccccc    Nr. cc     Busnr. cc

Postcode  cccc                   Gemeente   ccccccccccccccccccc

Leeftijd  cc      e-mailadres  ccccccccccccccccccccccccc

m  Ik krijg liever geen informatie en aanbiedingen van De Lijn.
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Erfgoeddag 2018 met dank aan de lokale gemeentebesturen, erfgoedverenigingen,
heemkringen, gilden, musea, erfgoedliefhebbers en vrijwilligers.

COLOFON
Redactie: deelnemende organisaties i.s.m. FARO en Erfgoed Noorderkempen
Foto’s: collecties deelnemende organisaties, Stadsarchief Turnhout – 
www.erfgoedbanknoorderkempen.be 
Campagnebeeld: winkeltje in Wellen door Benny Antoniw
Vormgeving: Stokken & Staarten
Druk: Drukkerij Maes - gedrukt op ecologisch papier

V.U. Jan Sels, Draaiboom 98, 2360 Oud-Turnhout

ERFGOED NOORDERKEMPEN ?
Bezit jij erfgoed en wil je hier actief mee aan de slag gaan om het zo goed 
mogelijk te bewaren, verzorgen of laten zien? Oude foto’s van je vereniging, 
dialect klappe mè die van os, je woning uit een vorige eeuw, het wafelrecept 
van je grootmoeder, de jaarlijkse carnavalsstoet in je gemeente, het 
kapelletje tussen de velden, … Dan is Erfgoed Noorderkempen je eerste 
keuze! 

CONTACTEER ONS 
Erfgoed Noorderkempen, Druivenstraat 18, 2300 Turnhout 
info@erfgoednoorderkempen.be, 014 44 33 62

VOLG ONS
Surf naar www.erfgoednoorderkempen.be, schrijf je in op onze nieuwsbrief 
of via Facebook en Instagram.

Erfgoed Noorderkempen is een samenwerking tussen 11 gemeenten:
Arendonk, Baarle-Hertog, Beerse, Hoogstraten, Kasterlee, Merksplas, 
Oud-Turnhout, Rijkevorsel, Ravels, Turnhout en Vosselaar.
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