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INSPIRATIEGIDS
voor deelnemers



DE 3 KEMPENSE ERFGOEDCELLEN ZOEKEN

DEELNEMERS

erfgoedverenigingen musea
horeca

gidsen

jeugdbewegingen

sportverenigingen

gilden

vertellers

muzikanten

verzamelaars

ambachtslui





De Nacht van het Kempens Erfgoed 

wordt in 2019 dubbel zo gezellig! 

Hij vindt dit jaar namelijk plaats

op vrijdag 18 én zaterdag 19 oktober, 

Dat zijn dubbel zoveel uren

om samen gezellig te genieten 

van het erfgoed dat de Kempen rijk is!

tussen de eerste schemering en pikkedonker (ca.18-23u). 



Nog voordelen van deze dubbele editie:

méér vrijheid: kies zelf de dag(en) en tijdstippen 
waarop je activiteit plaats vindt

wees deelnemer én bezoeker: 
organiseer op de ene dag zelf een activiteit, 
en ga op de andere gezellig genieten bij de ‘collega’s’

trek een jonger publiek aan: 
organiseer een gezinsactiviteit op zaterdag 
zodra het begint te schemeren



Bijvoorbeeld…

Terug naar de jaren ‘50:

theater in de diamantslijperij



Bijvoorbeeld…

Muziek en volksverhalen

in de watermolen van Retie



Bijvoorbeeld…

Gegidste wandeling

over het kerkhof van Geel



Bijvoorbeeld…

Cinema Retro



Bijvoorbeeld…

Architectuur en bijhorende verhalen

op bijzondere wijze belicht



Bijvoorbeeld…

Lezing, demonstratie of workshop

Kempense streekgerechten



Of…
organiseer eens een laagdrempelige 
workshop op een bijzondere erfgoedlocatie

“yoga” in je beschermd monument

“close-upfotografie met smartphone” 
in je museum(depot)

“a capella-zingen” in je kerk

“kampvuurkoken” in je kasteelpark





Welke datum(s) je ook kiest,
deelnemen aan de Nacht van het Kempens
Erfgoed, dat is sowieso…



bekend raken bij een groter publiek



gratis publiciteit voor je activiteit, 
je vereniging en je werking



mogelijk nieuwe leden 
aantrekken



kansen voor mooie samenwerkingen 
met diverse partners uit je gemeente 
en daarbuiten



pronken met het erfgoed waarop 
je terecht trots bent



het publiek hiervan zien genieten



even uit het stramien van de 
klassieke erfgoedwerking stappen



een gezellige, warme, feestelijke 
sfeer



onkostenvergoeding tot 250€…

…want de activiteiten dienen 
gratis te zijn voor de bezoekers



eenvoudig inschrijvingssysteem

www.nachtkempenserfgoed.be



Meedoen?

Meld je aan voor 1 juli

Bezorg ons alle informatie 
voor 20 juli



Alle informatie vind je via 

www.nachtkempenserfgoed.be



Nog vragen? 
Contacteer jouw erfgoedcel!

Voor Balen, Dessel, Geel, Laakdal, Meerhout, Mol en Retie 
Erfgoedcel k.ERF, info@erfgoedcelkerf.be, 014 56 66 88

Voor Berlaar, Grobbendonk, Heist-op-den-Berg, Herenthout, 
Herentals, Hulshout, Lier, Lille, Nijlen, Olen, Putte en Vorselaar
Kempens Karakter, info@kempenskarakter.be, 014 21 97 00

Voor Arendonk, Baarle-Hertog, Beerse, Hoogstraten, Kasterlee, 
Merksplas, Oud-Turnhout, Ravels, Rijkevorsel, Turnhout, Vosselaar
Erfgoed Noorderkempen, info@erfgoednoorderkempen.be, 
014 44 33 62


