gratis activiteiten voor alle leeftijden + duo dagpas De Lijn

Erfgoeddag
in de Noorderkempen
zondag 28 april 2019
Hoe maakt u het? Wij alvast goed, en met ons heel
wat Kempense ‘makers’!

Beste erfgoedliefhebber,
We staan er allicht te weinig bij stil, maar bijna alles dat ons omringt en waar we
gebruik van maken is … mensenwerk. Denk maar aan de kleren die we dragen, de
meubels die ons leven vergemakkelijken en vullen, het boek dat we openslaan of
de krant die we lezen, het verfrissende drankje dat we nuttigen en noem maar op.
Probeer u de wereld eens voor te stellen zonder al die handen die alles hebben
vervaardigd.
Uit het verleden zijn talloze voorwerpen en ook niet-tastbare zaken tot ons gekomen. Tijdens de 19e Erfgoeddag, op zondag 28 april, bent u welkom bij een 640-tal
organisaties en individuele vakmannen en -vrouwen. Zij nodigen u uit om even stil te
staan bij wat er allemaal komt kijken bij ‘vakmanschap’. Kennis, kunde en vooral ook
veel goesting die vaak over de generaties wordt doorgegeven, van hand tot hand.
U zult ongetwijfeld merken dat erfgoedwerk zowel uw hoofd als uw handen aanspreekt. En voor u het goed en wel beseft, bent ook u gebeten door de erfgoedmicrobe.
Ik wens het u van harte toe!
minister van Cultuur, Jeugd, Media en Brussel Sven Gatz

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

-logo wijst je de weg naar kindvriendelijke activiteiten (ca. 6-12 jaar).

De kleur van het

De Noorderkempen is al sinds de prehistorie een
streek van makers: van vuursteenbewerkers tot
steenbakkers, sigarenmakers en drukkers, maar
ook van kunstenaars, ondernemers en andere
creatievelingen. Ben je benieuwd naar hoe zij
vroeger te werk gingen? Dan vind je zeker je gading
tussen de gratis activiteiten in deze brochure.
Ook nu wemelt het in de Noorderkempen
van de maaktalenten. Jonge kunstenaars,
modeontwerpers, zilversmeden, imkers en co
passen eeuwenoude technieken, gereedschappen
en kennis toe bij het maken van hun hippe
producten. Kom ze ontdekken én zelf uitproberen
op verschillende gezellige plekken in onze regio.
En we blikken op Erfgoeddag ook al vooruit, want
dankzij virtual reality bouwen we samen aan het
museum van de toekomst!
Op 20 locaties in 9 Noord-Kempense gemeenten
word je vriendelijk verwelkomd door tientallen
ambachtslui, museummedewerkers, gidsen en
heemkundigen. Ga dus zeker een kijkje nemen. Wij
wensen je alvast een prachtige Erfgoeddag toe!

-logo toont hoe toegankelijk een locatie is.

—
COLOFON
redactie: deelnemende organisaties i.s.m. FARO en Erfgoed Noorderkempen | foto’s: collecties deelnemende organisaties | campagnebeeld: Fatinha Ramos | vormgeving: Stokken & Staarten | druk: drukkerij

De laatste nieuwtjes, een handig overzicht of
programmawijzigingen vind je op onze website
www.erfgoednoorderkempen.be/erfgoeddag

Maes - gedrukt op ecologisch papier | v.u. Jan Sels, Draaiboom 98, 2360 Oud-Turnhout
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VAN 16MM NAAR 4K

“Zonder cultureel
erfgoed zou de kennis
van ons verleden
te beperkt zijn.
We mogen ons
erfgoed niet verloren
laten gaan want
het geeft ons vele
kansen om te groeien
als mens en
maatschappij.”

SIGAREN MAKEN: HOE DOE JE DAT?

demonstraties

workshop

Amateurfilm is altijd sterk in beweging geweest, letterlijk en
figuurlijk. Via verschillende demo’s volg je het traject van de
super 8-film tot de hedendaagse 4K. Kijk samen met ons mee
naar nooit eerder vertoonde 16mm-films, waaronder een film
over de Antwerpse slachterij in de jaren ‘40. Of kijk toe hoe we
hedendaagse beelden bewerken en animeren aan de hand van
verscheidene programma’s.

Wist je dat Arendonk tot ver in de 20e eeuw een prominente rol speelde in de sigarennijverheid? Heel wat Arendonkenaars verdienden er hun brood mee. Maar welk
werk leverden deze sigarenmakers? Kom je eigen sigaren maken tijdens speciale
workshops onder begeleiding van een ervaren sigarenmaker.

Arendonkse Videoclub i.s.m. Cantamare

Heemkring Arendonk i.s.m. Museum De Sigarenmaker Bergeijk

An Hermans,
Schepen van Cultuur, Arendonk

—
Bibliotheek Arendonk, Park Deroissart 5, 2370 Arendonk
van 10u tot 18u
arendonksevideoclub.wordpress.com en 0496 74 76 18
—

—
Heemhuis, Molenwiel 37, 2370 Arendonk
van 14u tot 18u
heemkringarendonk.be en 0477 25 32 95
Voor deze activiteit moet je vooraf inschrijven via het inschrijvingsformulier
op heemkringarendonk.be.
De vaste collectie is gratis te bezoeken.
—
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VAN STEENBAKKERS
TOT SCHILDERS

“Erfgoed toont
onze lokale roots.
Daarom vind ik het
voor iedereen
belangrijk om even
bij stil te staan
en te ontdekken,
te herbeleven hoe
onze geschiedenis de
huidige samenleving
heeft bepaald.”

VR-IN-A-BOX
Bezoek het museum van de toekomst
belevingsparcours

tentoonstelling

Erfgoed Noorderkempen i.s.m. Begijnhofmuseum Turnhout, Gevangenismuseum
Merksplas, Gemeente Beerse, Heemkundige Kring De Vlierbes, VRT Sandbox, Haystack
International, ODISEE hogeschool, Smurfit Kappa, Dynamic Dimensions

We tonen zowel onze steenbakkerijcollectie, die het industriële
verleden van de gemeente Beerse oproept, als een reeks schilderijen van Jan Vaerten in het Jan Vaertenmuseum. Gidsen geven
je meer uitleg over beide collecties. Voor kinderen is er een korte
quiz waarin ze spelenderwijs meer te weten komen over het verleden van onze gemeente.

Hoe maak je een nieuw museum? Meestal begin je met potlood en papier en voor je
het weet ben je aan het verhuizen, plannen aan het tekenen, teksten aan het schrijven,
enz. Maar hoe weet je of jouw museum zal aanslaan?

Heemkundige Kring De Vlierbes i.s.m. Jan Vaertenmuseum
en Toerisme Beerse

Stefan Poortmans,
Schepen van Cultuur, Beerse

—
GC ’t Heilaar, Heilaarstraat 35, 2340 Beerse
van 10u tot 18u
www.devlierbes.be en 0483 41 47 09
De vaste collectie is gratis te bezoeken.
—

Met VR-in-a-Box proberen we op die vraag een antwoord te geven. Samen met drie
Kempense musea en een hele reeks partners bouwen we een toekomstig museum
levensgroot na in karton. Daarin projecteren we virtueel de objecten, foto’s, filmpjes,
enz. in VR, 360° en AR. Met je smartphone of tablet kun je het museum dan bezoeken.
Op Erfgoeddag testen we dat voor het eerst uit.
Breng je eigen toestel mee van thuis en download alvast op voorhand de Erfgoedapp.
Wij zorgen voor straffe wifi voor iedereen. Geniet ervan.
—
Jan Vaertenacademie, Boudewijnstraat 18, 2340 Beerse, in de turnzaal
van 11u tot 16u
cor.vanistendael@erfgoednoorderkempen.be en 014 44 33 62
—
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Ook te beleven tijdens Erfgoeddag
GENIET VAN EEN TOTAALSPEKTAKEL

DE KUNST VAN HET LINOSNIJDEN

TIJDENS ‘WELKOM IN HOOGSTRATEN!’

demonstratie

Arnold Wittenberg,
Schepen van Cultuur,
Hoogstraten

opendeurdag, markt, tentoonstelling en workshops
Toerisme Hoogstraten

© Judith Dirven

“De toekomst
van ambachten
schuilt erin om
vanuit het hier en nu
verbanden te leggen
met het verleden,
eerder dan
nostalgisch terugblikken op hoe
het eens was.
Geschiedenis
schrijven, in plaats
van tonen.”

Stedelijk museum Hoogstraten
i.s.m. IKO – Kunstacademie Hoogstraten

Wat is een lino? Hoe wordt die gemaakt en gedrukt? Willy Van
Nyen en Jef Verdonck van de Kunstacademie IKO laten het jou
zien. Ze gaan aan de slag met zowel nieuwe als oude lino’s van
Maurits Bilcke, die je ook in een tentoonstelling kan zien. Hij was
immers een dichter, een kunstcriticus maar ook een kunstenaar
die prachtige lino’s maakte.
—
Stedelijk Museum Hoogstraten, Begijnhof 9, 2320 Hoogstraten
van 10u tot 17u
www.hoogstraten.be/museum en 03 340 19 80

De vaste collectie is gratis te bezoeken.
—

Het nieuwe toeristische seizoen in Hoogstraten wordt feestelijk geopend
op het begijnhof. Kom af, en laat je verrassen door een totaalspektakel met
streekspecialiteiten, mondiale markt, tentoonstelling, kinderworkshops, muziek
en nog zo veel meer. Ook de Laermolen feest mee en bereidt artisanale
smoutebollen. Je geraakt er met de huifkar die pendelt
tussen het begijnhof en de Laermolen.
—
Begijnhof, 2320 Hoogstraten
van 12u tot 17u
03 340 19 55, toerisme@hoogstraten.be, www.hoogstraten.be
—
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Hoo gst ra te n en me rk spl as
VRIJ/ONVRIJ

tentoonstelling in open lucht

Gevangenismuseum i.s.m. Kunstacademie Turnhout, Werkgroep Amateurkunsten
Merksplas, Erfgoed Noorderkempen, Toerisme Provincie Antwerpen, Natuurpunt,
FOD Justitie en Binnenlandse Zaken, Gemeente Merksplas, stad Hoogstraten,
VTI Het Spijker, curator Jef Van Leeuw

HOE MAAK JE EEN HEEMDEPOT?

rondleiding

“Ik wil de mensen
van de heemkundige kring
en het Gevangenismuseum
complimenteren met
hun gedrevenheid en
hun passie die ze met ieder
willen delen.”

Heemkundige kring Marcblas

Monique Quirynen,
Schepen van Cultuur, Merksplas

De expo Vrij/Onvrij is een visuele belevenis in de buitenlucht. De kunstobjecten
bevinden zich deels in de “vrije ruimte” rondom De Klapekster in Wortel en de Grote
Hoeve in Merksplas, twee prachtige erfgoedsites. Een aantal beelden echter staan in
de “onvrije” ruimte, achter de draad van de gevangenissen en het gesloten centrum
voor illegalen.

Vlak bij heemhuis Villa ter Borcht, op het vroegere middeleeuwse
neerhof van de motteburcht, werd door de gemeente een nieuwe
heemschuur gebouwd en ter beschikking gesteld van Heemkundige kring Marcblas. Sinds kort zijn we gestart met het ordenen
en vullen van dit erfgoeddepot. Kom jij ook een kijkje nemen?

In Wortel werd in 1822 een “vrije” kolonie gebouwd waar arme gezinnen op kleine
boerderijtjes de boerenstiel leerden om zo een nieuw leven te kunnen starten. In
Merksplas werd de “onvrij” kolonie opgericht, een bedelaarshuis dat plaats bood aan
1000 landlopers en een eerder militair regime kende.
Volg het 2 à 3 km lange parcours en ervaar de tegenstelling tussen vrij en onvrij.

—
Gemeentepark Carons Hofke,
Hofeinde 57, 2330 Merksplas
van 13u tot 17u
www.marcblas.be en 0476 63 36 53

merksplas
—

—
Merksplas Kolonie, Kapelstraat, 2330 Merksplas en
Wortel Kolonie, Kolonie 41, 2323 Hoogstraten – Wortel
van 9u tot 18u
www.gevangenismuseum.be en 0472 24 36 39
nog tot 30 juni 2019
Slechtzienden mogen de beelden aanraken.
—
(Bij regenweer zijn de paden moeilijker berijdbaar.)
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“In het leven zijn
wij slechts reizigers,
we komen,
blijven even,
en zijn weer weg.
Erfgoed daarentegen
was er gisteren,
vandaag en is
er morgen. Het is
een stille blijvende
aanwezige, van ons
even hier zijn,
van er te zijn
voor elkaar.”
Jan Sels,
Schepen van Erfgoed en Patrimonium,
Oud-Turnhout

nhout

Het wordt gezellig, leerrijk,
artistiek en kindvriendelijk in en rond
het Hofke van Chantraine!
tentoonstellingen, wandelingen, workshops en demonstraties
Kunst- en erfgoedcentrum Hofke van Chantraine, Heemkundekring Corsendonca en Erfgoed Noorderkempen

MEESTERHANDEN

artistieke ambachtenmarkt

Een gevarieerd gezelschap aan Kempense
ambachstlieden toont je hun technieken,
gereedschappen en artefacten in de sfeervolle
tuin van het Hofke. Snuister tussen de
kraampjes en kijk, luister, kies of probeer het
zelf eens: van boekbinden tot zilversmeden,
van beeldhouwen tot pyrografie. Kinderen
kunnen allerlei technieken uitproberen.
van 10u tot 17u
Kinderworkshop drukken doorlopend
van 10u tot 12u en van 13u tot 14.30u.

KINDERHANDEN

expo

Jonge kinderen + oude technieken +
inspirerend erfgoed = prachtige kunst!
Ruim 80 kinderen volgden dit voorjaar
creatieve workshops rond het leven, de
technieken en de inspiratie van etser en
schilder Jos Stokbroekx. Onder meer met
collage, monotype, droge naald en aquadruk
beeldden ze de bewoners van Landschap
de Liereman uit. Kom hun kunstwerken
bewonderen op de eerste verdieping.
van 10u tot 17u

HET KEMPENSE
LANDSCHAP IN
ETSEN EN GRAVURES

Hommage aan Jos Stokbroekx-expo
In 2017 schonk één van de dochters van Jos
Stokbroekx (1898-1968) de artistieke erfenis
van haar vader aan het Hofke van Chantraine.
100 etsplaten, 18 etsen, enkele schilderijen
én zijn privéarchief kwamen zo in het bezit
van het Kunst- en erfgoedcentrum. Met
deze expositie wil het Hofke een hommage
brengen aan deze etser-schilder die zijn liefde
voor de Kempen en de verlatenheid van de
heide in de etsplaat grifte.
Naast werken van Stokbroekx ontdek je op de
expo ook prachtige Kempense landschappen
van andere grafische kunstenaars uit de
streek zoals Jan Flameng (1917-1997),
Mariette Devocht (1909-1999), en enkele
jonge grafici die op een heel unieke wijze
met het landschap aan de slag zijn gegaan.
van 10u tot 17u
De expo loopt nog tot 5 mei.
Do t/m zo: 13.30u tot 17u. Andere dagen op
afspraak. Vrije toegang

SCHILDERSWANDELING

Ga je mee op schilderswandeling? Op zo’n 1,5
uur kom je alles te weten over de schilders
die ooit inspiratie vonden in Oud-Turnhout
en Landschap De Liereman. Ook vandaag
kan je nog verschillende sporen vinden die
deze kunstenaars nalieten in de omgeving.
vertrek om 11u en 15u
—
Kunst- en erfgoedcentrum Hofke van Chantraine, Kerkstraat 46, 2360 Oud-Turnhout
www.hofkevanchantraine.be
en 014 47 94 94
Parkeren kan op parking De Hoogt en aan de
Sint-Bavokerk.
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HOE MAAKTEN DE EERSTE
BEWONERS VAN RAVELS HET?

VAN GRAAN TOT MEEL: MALEN,
WERK VAN MOLEN EN MOLENAAR

tentoonstelling, re-enactment en kinderworkshops

Verenigde vrijwillige Rijkevorselse molenaars

“Ik bedank
alle Rijkevorselse
erfgoedactoren
voor hun inzet. Zij
houden (symbolisch)
het vuur brandend
van ons verleden,
een verleden
dat ons maakt wie
we nu zijn.”
Karl Geens,
Schepen van Cultuur, Rijkevorsel

De vaste collectie is gratis te bezoeken.
—
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Museum Aan de Grens, Dorp 64, 2382 Ravels-Poppel
van 13u tot 17u
www.nicolaus-poppelius.be en 0474 97 17 27

r in f o vi a w

—

le
w.

ee

Ravels wordt nogal eens de archeologische schatkamer van
België genoemd. Wees er maar zeker van dat de laatste vondst
over onze voorouders nog lang niet bovengehaald is! Voel je
als een echte Indiana Jones en verneem alles over het leven en
vakmanschap tijdens de prehistorie en de vroegste sedentaire
bewoning. Kinderen (7+) mogen vuursteen bewerken en een
vuurtje maken.

be

Jef Van de Pol,
Schepen van Cultuur, Ravels

rondleidingen

s.

“Ik ben fan
van ons lokale
erfgoed omdat dit
een beeld
geeft van hoe
onze ouders,
grootouders en
overgrootouders
leefden en werkten.
Wat zij belangrijk
vonden en
welke gebruiken
en gewoontes ze
hanteerden.
Hoe ze met eenvoudig gereedschap en
technieken ontzettend
mooie dingen
konden maken!”

Heemkunde- en erfgoedvereniging Nicolaus Poppelius vzw

Waar mensen woonden, werd er gemalen, dat was al in de
prehistorie zo. Fijngemalen granen zijn immers voedzaam en
gemakkelijk verteerbaar.
Tijdens doorlopende rondleidingen leer je van de gidsen alles
over de lange geschiedenis van het molenambacht. Onder
toeziend oog van de molenaar mag je proberen zelf een zeil
te leggen op één van de wieken. En bij voldoende wind kan je
een wonderlijke metamorfose volgen: harde tarwekorrels die
in het kropgat tussen de zingende molenstenen verdwijnen
om vervolgens als wit meel een zolder lager in de meelkist te
verschijnen! Bij onze voorouders was dit dagelijkse realiteit, nu
enkel nog uitzonderlijk te bezichtigen!
—
De Stenen Bergmolen, Looiweg 43, 2310 Rijkevorsel
van 10u tot 17u
cultuur@rijkevorsel.be en 03 340 00 52
—
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En verder ...

ZO KAARD, SPIN EN WEEF JE

demonstratie en workshop

tentoonstelling, demonstraties

In de Rijkevorselse weefkring weven wij gebruikstextiel met o.a. handgesponnen wol.
Ruwe schapenwol wordt gekaard op de kaardemolen en dan gesponnen op het spinnewiel. De kettingdraden worden ingeregen en aangebonden op het weefgetouw...
Het weven kan beginnen!
Alle bezoekers krijgen de mogelijkheid om wol te kaarden en te spinnen. De gesponnen wol kan op een eenvoudig getouw worden geweven. Ook kinderen zijn van harte
welkom!

Het museum is, onder meer, een schatkamer van materiaal dat werd gebruikt om een
ambacht of beroep uit te oefenen. Je ontdekt hier verschillende nagebootste werkomgevingen en maakt kennis met mensen die een ambacht demonstreren of uitleg
geven over een bepaald beroep.

Heemkundige Kring Rijkevorsel

Weefkring Rijkevorsel

OUDE BEROEPEN EN AMBACHTEN

HOE MAAK JE EEN STAMBOOM?

—
Kiosk, Molenstraat 5, 2310 Rijkevorsel
van 10u tot 17u
cultuur@rijkevorsel.be en 03 340 00 52

Als je wat meer wil weten over je voorouders en dit wil vastleggen op geschrift dan
zal één van onze medewerkers jou zeker willen helpen om de eerste stappen te zetten
voor het opmaken van een stamboom.

—
—
Heemkundig Museum, Molenstraat 5, 2310 Rijkevorsel
van 10u tot 17u
cultuur@rijkevorsel.be en 03 340 00 52

rijkevor

sel

—
(via de lift naar -1)
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RÉ-TOUCHÉ

modeshow

“Er is geen toekomst
zonder verleden.
We leven in een snel
veranderende
samenleving en gaan
op zoek naar
identiteit en houvast.
Zonder erfgoed
verschraalt een
samenleving.
Maar vandaag nemen
we ook beslissingen over
het erfgoed van morgen.
Wat vinden we
waardevol om te bewaren?
Dat maakt erfgoedbeleid
ook toekomstgericht.”
Astrid Wittebolle,
Schepen van Cultuur, Turnhout

Instituut van het Heilig Graf i.s.m.
Stad Turnhout dienst internationale samenwerking, Stad Turnhout
Behoud en beheer – Erfgoeddepot Noorderkempen

PILLETJES ROLLEN EN SNIJDEN

rondleiding
Meduceum

Let op:
deze activ
iteit
vindt plaa
ts op
zaterdag
27-04.

De leerlingen van het SO Mode van het Heilig Graf werken rond
duurzame kledij. Ze gebruiken allerhande materialen en artikelen
om deze een tweede leven te geven. Hun creaties tonen zij op
de rode loper in en rond Cultuurhuis de Warande. Nadien kan
je deze creaties terugvinden in leegstaande panden en in het
Taxandriamuseum, waar ze de tentoonstelling ‘Handwerk Bandwerk’ aanvullen.

Medicatie vroeger? Dat waren poeders in zakjes en zalf in potjes.
Handwerk dus, één voor één te maken. Ook de eerste pillen waren stukwerk.
In het Meduceum zijn nog een paar houten planken te zien waarop men de gerolde
staafjes liet drogen om ze daarna te snijden.
Via een ambachtelijke zoektocht boekte men uiteindelijk een enorme vooruitgang in
de moderne geneeskunde. Turnhout speelde een belangrijke rol in deze evolutie, van
onder de watertoren tot over de hele wereld in 50 jaar! Onze gidsen vertellen je er
alles over.

—
de Warande: inkomhal of Warandeplein,
Warandestraat 42, 2300 Turnhout
Er is een défilé om 11u en om 15u
www.heilig-graf.be en 014 41 54 68
—

—
Meduceum, Kasteelplein 20, 2300 Turnhout
van 14u tot 17u
toerisme@turnhout.be en 014 44 33 55
—

Heilig Graf
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WATER EN VET,
EEN MAGISCH HUWELIJK OP STEEN

ONSTERFELIJKE DIEREN
Taxidermie komt tot leven

Archief & Musea Turnhout

Natuurpunt Museum

demonstratie en kinderworkshop

© Michiel Tilley

workshop

Steendrukken is een knap staaltje vakwerk dat je gezien moet hebben. Hoe een tekening
gecreëerd wordt door de afstoting van water en vet, wordt door meesterdrukker Cyriel
getoond in het machinepark van het Speelkaartenmuseum. Een verdieping lager
kunnen jong en oud zelf aan de slag in het atelier bij leerling Eline. Zo wordt de traditie
van het Turnhouts drukwerk doorgegeven.
—
Nationaal Museum van de Speelkaart, Druivenstraat 18, 2300 Turnhout
De activiteiten vinden doorlopend plaats van 11u tot 16u. Het museum is open
van 10u tot 17u en gratis toegankelijk. Gidsen staan vanaf 10.30u klaar om je
door het museum te loodsen, en van 14u tot 16 uur demonstreren de vrijwillige
drukkers het traditionele drukproces van speelkaarten, inclusief de afwerking:
snijden, hoeken en glanzen. Tussendoor wordt de gigantische stoommachine in
gang getrokken.
speelkaartenmuseum.turnhout.be en 014 41 56 21
—

Opgezette dieren spreken tot de verbeelding. Ze zien er levensecht uit en je kan al hun
details van dichtbij bewonderen. Maak kennis met een taxidermist en kijk hoe een dier
zijn oorspronkelijke vorm terugkrijgt waardoor het bijna onsterfelijk wordt.
Taxidermie of dieren opzetten ontstond in de 16de of 17de eeuw in West-Europa. De
laatste jaren is er een hernieuwde interesse en worden er nieuwe technieken gebruikt.
Lees de verhalen over de herkomst van dieren of ga met een gids op pad langs enkele
topstukken. Ook boekvouwkunst en het oude gebruik van kruiden komen aan bod.
Kinderen kunnen een dier knutselen met klei.
Wandel nadien zeker eens door de tuin en geniet van een drankje op het gezellig groen
terras.
—
Natuurpunt Museum, Graatakker 11, 2300 Turnhout
van 11u tot 16u
museum@natuurpunt.be, 014 47 29 50 en
www.natuurpunt.be/bezoekerscentrum/natuurhuis-en-museum-turnhout
—
(Enkel toegankelijk via een trap. Voor kinderwagens is dit mogelijk mits hulp.
Er is geen rolstoelhelling.)
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tu rn ho ut
ERFGOED IN BLOEI AAN DE STADSBOERDERIJ
demonstraties, modeshow, lezing, proevertjes

Imkervereniging De Rosse Bie, Surinaamse Contactgroep Turnhout en Omgeving,
Turnhoutse Compostmeesters

In en rond de Stadsboerderij valt er
heel wat te beleven voor jong en oud ...
Kinderen
kunnen
zich uitlev
en op en
rond de h
outen
speeltore
n.

HOE MAAK JE KAARSEN UIT
ZUIVERE BIJENWAS?

Je ontdekt het in de bijenhal. Bijen zorgen
ook voor honing, een grondstof om mede te
maken. Zelfs de Oude Belgen kenden het
recept dat we vandaag voor je demonstreren.
De mandenvlechtster geeft een woordje uitleg
over haar ambacht.
door Imkervereniging De Rosse Bie

MAAK KENNIS MET HET ERFGOED VAN DE MARRONS,

afstammelingen van slaven die ontsnapten uit
de plantages en in de Surinaamse jungle hun
eigen cultuur ontwikkelden. Hun traditionele
klederdracht, die op Suriname nog steeds
handgemaakt en gedragen wordt, is erg rijk
aan symboliek. Een lezing en modeshow
vertellen je er alles over. Je kunt ook proeven
van de traditionele Marronkeuken.
door Surinaamse Contactgroep Turnhout en
omgeving
—
De Stadsboerderij, Veldekensweg 10,
2300 Turnhout
zie www.erfgoednoorderkempen.be/		
erfgoeddag voor alle tijdstippen en andere
info.
Met de wagen enkel te bereiken via de
Heizijde.
—

HOE EN WAAROM MAAK JE
COMPOST?

De Compostmeesters kunnen je er alles over
vertellen.

(De lezing vindt plaats in de zaal op
de eerste verdieping. Enkel bereikbaar via een
trap. Bij droog weer kan de modeshow buiten
doorgaan.)
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Ook te beleven tijdens Erfgoeddag
ONTDEK, PROEF EN BELEEF TURNHOUT
TIJDENS OPENING TOERISTISCH SEIZOEN
opendeurdag en kinderworkshop
Toerisme & UiT

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, je woning uit een
vorige eeuw, het wafelrecept van je grootmoeder, de jaarlijkse carnavalsstoet in je
gemeente, het kapelletje tussen de velden, volksverhalen in sappig dialect… Dan ben
je bij Erfgoed Noorderkempen aan het juiste adres!
—
CONTACTEER ONS
Erfgoed Noorderkempen, Druivenstraat 18, 2300 Turnhout
info@erfgoednoorderkempen.be, 014 44 33 62
Kom Turnhout ontdekken, proeven en beleven op de Jacobsmarkt.
Archief & Musea promoot het jubileumjaar rond het Speelkaartenmuseum en
brengt hiervoor een mini-drukpers en de Turnhoutse Boekbindersgilde mee.
De Turnhoutse Reuzenclub vertelt het verhaal achter de reuzen
en hoe deze gemaakt zijn. Toerisme & UiT stelt de gloednieuwe
diversiteitwandeling voor met Marokkaanse thee en baklava.
Verder is er sfeervolle muziek en uiteraard ook hapjes en drankjes
waaronder een speciaal broodje steur en lekkers van Bon-Bon jour/nuit.

Kinderactiviteit:
Versier een koekenmanneke aan de stand van Toerisme Turnhout vzw.
Drukatelier in samenwerking met Archief & Musea.
—
Jacobsmarkt, 2300 Turnhout
van 10u tot 17u
toerisme@turnhout.be, www.toerismeturnhout.be,
www.uitinturnhout.be en 014 44 33 55
—

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,
Ravels, Rijkevorsel, Turnhout en Vosselaar.

ZIN IN MEER?
Wij wensen je een leuke Erfgoeddag toe en hopen dat je daarna zin hebt
in nog meer erfgoedactiviteiten!
Noteer alvast in je agenda:
zondag 8 september:
Open Monumentendag
vrijdag 18 én zaterdag 19 oktober tijdens de avonduren:
de Nacht van het Kempens Erfgoed, dit jaar dubbel zo gezellig
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vosselaar
DRIE KUNSTENAARS,
DRIE STIJLEN, ÉÉN THEMA
ontstaan en evolutie van 3 x 14
uitzonderlijke kunstwerken

Ook te beleven tijdens Erfgoeddag
WEEKEND VAN DE AMATEURKUNSTEN

wandelroute / Cultuurdienst Vosselaar i.s.m. Vosselaarse amateurkunstenaars, Volksdansgroep Dophei en Orgelcomité Vosselaar

tentoonstelling, rondleiding

Heemkundige Kring Adriaen Ghys vzw i.s.m. Gemeente Vosselaar

© Yvan De Coster ‘Leestijd’

“Ik ben fan van
ons lokale erfgoed
omdat het mij
herinnert aan hoe
het vroeger was en
tegelijkertijd energie
geeft in het ‘nu’,
want ons erfgoed
kan je actief
blijven beleven.”
Inge Van Goubergen,
Schepen van Cultuur, Vosselaar

Drie verschillende kunstenaars beeldden in de 14 staties van
de Kruisweg dezelfde onderdelen uit het lijdensverhaal van
Jezus uit. Het atelier van Hendrik Peeters en Pierre Divoort,
Simon Goossens en Remi Lens deden dit, geïnspireerd door de
kunststroming van de tijd waarin ze leefden, op heel verschillende
wijze. Het academisme van de 19de eeuw had immers plaats
gemaakt voor modernisme en expressionisme in de 20ste eeuw.
Tijdens de tentoonstelling worden de werken naast elkaar
geplaatst en kan je de stijlen vergelijken.
Verder worden de restauratieplannen voor de Kruisweg in de
O.-L.-Vrouwekerk voorgesteld door doorlopende rondleidingen,
infoborden en een presentatie.
—
Kerk O.-L.-Vrouw, Pastoor Woestenborghslaan,
2350 Vosselaar
zaterdag 27 april van 13u tot 17u
zondag 28 april van 13u tot 17u
frank.lescouhier@telenet.be

Onder de hashtag #PoweredbyWAK komen amateurkunstenaars
overal ten lande weer naar buiten. Opnieuw zetten ook een heel aantal
Vosselaarse kunstenaars hun schouders onder dit project. Ze exposeren hun
werken op verscheidene locaties tijdens een wandelroute doorheen Vosselaar.
Tentoongestelde beeldende werken staan in dialoog met geschreven poëzie, foto’s
en met elkaar. Volg deze boeiende wandeling doorheen de kunsten
en het Vosselaars erfgoed zoals legendes en tradities!
—
Start doorlopend aan de Pastorij, Pastoor Woestenborghslaan 2, 2350 Vosselaar.
zaterdag 27 april van 10u tot 17u
en zondag 28 april van 10u tot 17u:
13u tot 17u: orgelbezichtiging en -bespeling
door Orgelcomité Vosselaar in de OLV-kerk
14u: optreden volksdansgroep Dophei in lokaal ‘Sjaloom’ in het Mariapark
014 60 08 41
—

—
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BELEEF Erfgoeddag met een GRATIS duo-dagpas van De Lijn
Vul deze bon in, geef hem aan
je bus- of tramchauffeur en
ontdek de fraaiste cultureelerfgoedcollecties op Erfgoeddag, een hele dag lang, met de
bus en tram.
Opgelet: de twee dagpassen zijn
enkel geldig voor 2 personen op
zondag 28 april 2019.
Enkel originele bonnen worden
aanvaard. Niet verenigbaar met
andere promoties.
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