ARENDONK

ERF!
Op zondag 26 april maakt Vlaanderen zich op voor de 15de editie van
Erfgoeddag. Erfgoeddag is de jaarlijkse hoogmis van het cultureel
erfgoed. Op die dag kun je op verschillende plaatsen rondsnuffelen in ons
rijk cultureel erfgoed.
Dit jaar is het thema ‘ERF!’. Erven is onlosmakelijk verbonden met
erfgoed. Collecties, archieven, tradities, gebruiken, … ze hebben
allemaal één ding gemeen: ze worden van generatie op generatie
doorgegeven. In de Noorderkempen hebben we ook aandacht voor het erf
in die andere betekenis: boerenerven, onlosmakelijk verbonden met de
ontwikkeling van onze regio.
Er is voor elk wat wils, dankzij de inzet van onze verschillend partners is
het aanbod zeer gevarieerd. De fiets is de ideale manier om verschillende
locaties aan te doen. Daarom staat bij iedere activiteit het dichtstbijzijnde
fietsknooppunt vermeld, en aan de hand van die knooppunten kun je
makkelijk een route op maat uitstippelen. Wil je er op uittrekken samen
met de kinderen? Het kaartje op p. 12-13 in de brochure geeft aan waar
je terecht kunt.

2

Erfgoeddag valt dit jaar samen met de Opening van het Toeristisch
Seizoen en de Week van de Amateurkunsten. In Turnhout staat heel wat
te gebeuren in en rond het stadhuis en op de Jacobsmarkt. Erfgoedcel
Noorderkempen zal hier ook post vatten met haar infostand. Een overzicht
van alle activiteiten in Turnhout vind je terug op het stadsplannetje in
deze brochure.
Heb je toch nog vragen of bedenkingen dan kun je ons altijd contacteren.
Onze contactgegevens vind je terug achteraan in de brochure.
Erfgoeddag is een nationale organisatie van FARO, het steunpunt voor
cultureel erfgoed van de Vlaamse gemeenschap. In de Noorderkempen
verzorgt Erfgoedcel Noorderkempen de coördinatie. Maar Erfgoeddag zou
onmogelijk zo rijk en gevarieerd kunnen zijn zonder talloze plaatselijke
heemkringen, musea, erfgoedverenigingen, particulieren, enz. die eraan
meewerken. Zij zorgen ieder jaar voor een echt erfgoedfeest. Bedankt!

Arendonkse bijnamen en stambomen
Net zoals bij vele andere heemkringen is genealogisch onderzoek een belangrijk
deel van de werking van Als Ice Can.
Door de eeuwen heen erfden de Arendonkenaren de naam van hun vader. Vaak
hadden ze een bijnaam die overging van vader op zoon of dochter zoals Jeanne
van Pierke van ‘t Toremanneke. Met deze tentoonstelling willen we de blik richten
op het stamboomonderzoek en de oorsprong van de Arendonkse bijnamen.
WANNEER-WAAR

CONTACT

14-17 uur
Heemhuis Arendonk
Molenwiel 37
2370 Arendonk

Heemkring Arendonk
www.heemkringarendonk.be
info@heemkringarendonk.be

59

Geniet ervan!
Erfgoedcel Noorderkempen
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BAARLE-HERTOG
Creatief met kaarsen uit het Kaarsenmuseum

Amalia’s erfenis – Heemhuis

Amalia’s erfenis – Café Schuttershof

Op Erfgoeddag toont het Kaarsenmuseum zich van zijn creatiefste kant.
Mirjam De Leeuw gebruikt de prachtige kunst in bijenwas van kunstenaar
Frits Spies om samen met kinderen aan de slag te gaan. Inschrijven is
verplicht, want er zijn slechts 15 plaatsen per sessie beschikbaar.

Archeologisch is Zondereigen één van de waardevolste gebieden uit de omgeving
en het dorp is één van de meest gedocumenteerde archeologische zones in de
regio. In Café Schuttershof kun je een kijkje gaan nemen naar een collectie
archeologische vondsten die ontdekt werden in Zondereigen.

WANNEER-WAAR
Sessie 1: 13 uur
Sessie 2: 15 uur
Kaarsenmuseum Baarle
Kerkplein 2
2387 Baarle-Hertog

De heemkring Amalia Van Solms stelt op
Erfgoeddag het Heemhuis open. Je kunt er
een kijkje nemen in de historische dagboeken
van een oud-inwoner van Baarle-Hertog,
Jo Huijbregts. Verder is er een tentoonstelling
met oude foto’s en voorwerpen uit de
collectie van de heemkring. Tenslotte licht
de werkgroep genealogie het onderwerp
genealogie toe aan de hand van enkele
stamboomboeken van Baarlese families.

CONTACT

WANNEER-WAAR

Kaarsenmuseum
info@kaarsenmuseum.be
92

WANNEER-WAAR

CONTACT

11-16.30 uur
Café Schuttershof
Zondereigen 27
2387 Baarle-Hertog

Jan Willekens en Ad Jacobs
info@amaliavansolms.org

8

11-16.30 uur
Heemhuis
Kerkstraat 4
2387 Baarle-Hertog

CONTACT
Jan Willekens en Ad Jacobs
info@amaliavansolms.org
gedeeltelijk
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B E E R S E
Eindelijk Lente! We zetten de bloemekes buiten - Tuinhierdag

De Kleine Artiest

De Tuinhier organiseert een dag boordevol inspiratie om aan de slag te gaan
in je eigen tuin. Je kunt er deelnemen aan workshops, plantjesruil en krijgt er
praktische tips en tricks van ervaren tuiniers.

In ieder kind schuilt een kunstenaar! In deze kunstzinnige workshop
halen we die kunstenaar naar boven. De grote Picasso zei zelfs: ‘Het
duurt lang om jong te worden.’ We laten kinderen hun creatieve kant
ontdekken. Ze mogen hun gangen gaan in de verkeersvrije straat en er
mag al eens gemorst worden!
Dit alles wordt nog vrolijker door optredens van koren en theatergezelschappen, een bloemige fotozoektocht, enz.

WANNEER-WAAR

CONTACT

10-17 uur
Tuin Woonzorgcentrum:
toegang via tuin Sociaal Huis
Gasthuisstraat 47
2340 Beerse

Dienst cultuur
014 60 07 70
cultuur@beerse.be

49

Eindelijk Lente! We zetten de bloemekes buiten - Viva the 80’s!
Jeugdcultuur is van alle tijden, maar hoe en wat deden ze in die rare jaren ‘80? In Beerse
zaten ze wellicht in de Checkpoint, de Krinkel of in Exile…. Herbeleef de Eighties in geur
en kleur, muziek, kleding, …!
WANNEER-WAAR

CONTACT

10-17 uur
Jeugdhuis Korridor
Heilaarstraat 6
2340 Beerse

Dienst cultuur
014 60 07 70
cultuur@beerse.be

WANNEER-WAAR

10-17 uur
Gasthuisstraat (van Sociaal Huis tot Bibliotheek)
2340 Beerse

CONTACT
Dienst cultuur
014 60 07 70
cultuur@beerse.be
49

49
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HOOGSTRATEN

KASTERLEE

Tentoonstelling ‘Zo vader zo zoon’
De 19de-eeuwse restauratie van de glasramen van de Sint-Katharinakerk
In de 19de eeuw werden de prachtige 16de-eeuwse glasramen in het hoogkoor van de Sint-Katharinakerk van Hoogstraten
gerestaureerd. De restauratie gebeurde door J.B. Capronnier en werd later overgenomen door zijn zoon. De opvolging
vanuit de kerkfabriek nam Croes voor zijn rekening, ook hij werd later opgevolgd door zijn zoon.
WANNEER-WAAR

CONTACT

13-17 uur
Sint-Katharinakerk
Vrijheid 153
2320 Hoogstraten

museum@hoogstraten.be
03 340 19 80

53

Luister- en kijkcafé De Heide: beleef de mooiste
herinneringen van meer dan 80 jaar café De Heide
Tijdens de vertelcafés in januari deelden stamgasten van het café hun strafste
verhalen.
Op Erfgoeddag kun je luisteren naar de beste fragmenten uit de interviews en
kijken naar de mooiste foto’s die de klanten en familie van de oorspronkelijke
cafébazin Marie doorheen de jaren verzamelden.
Dit is ook je kans om de unieke bierviltjes van café De Heide te verzamelen.
Per drankje krijg je een stempel op je spaarkaart, drie stempels kun je inruilen
voor een bierviltje met daarop een historische foto van café De Heide.
Deze actie start op 6 april: je kunt elke week een viltje verzamelen, en dit
4 weken lang.
WANNEER-WAAR

CONTACT

10-18 uur
Café De Heide
Herentalsesteenweg 97
2460 Lichtaart

Dienst Cultuur
014 85 99 22
cultuur@kasterlee.be

gedeeltelijk

8

29

9

A RE RE KN SDPOLNAKS
M
Opendeurdag IJsboerke

Tentoonstelling: Interneren is geen kunst

Ga op pad met de gids voor een boeiende rondleiding in het grafisch centrum. Je kunt ook kunst
bekijken, beleven en kopen! Lokale kunstenaars tonen het beste van zichzelf tijdens de gezellige
kunstenmarkt.
Kleine artiesten kunnen deelnemen aan een workshop zeefdrukken op koekjes in het Frans
Masereel Centrum of zich uitleven met verf op de grote kaboutermuur. Verder zijn er ook
reuzegezelschapsspelen, kindergrime en een springkasteel voorzien. Dit geheel wordt opgevrolijkt
door The Buckshots, zij brengen een mix van hillbilly, rockabilly, country en rhythm and blues.

Het IJsboerke wordt 80 jaar en stelt daarom zijn deuren open.
Het begon allemaal in 1935, toen Staf Janssens door Tielen
kruide met zijn kruiwagen waarop een ton was gemonteerd
met 6 liter ijs, gemaakt door zijn ouders.
De ijsronde van Staf groeit met de dag. Na een tijd is heel het
dorp gek op het IJsboerke. Staf zijn kruiwagen wordt al snel
ingeruild voor een bakfiets, de bakfiets voor een brommer, de
brommer voor een bestelwagentje ... Het IJsboerke groeit uit
tot het bedrijf dat het nu is.
Ben je benieuwd hoe jouw favoriete ijsje vandaag de dag
gemaakt wordt? Kom dan langs om te kijken en te proeven.

‘Interneren is geen kunst’, maar het is wel een kunst om geïnterneerden
menswaardig op te vangen.
Zijn psychische ziekten erfelijk? Is de kunst die ze maken ook erfelijk?
De behandeling van geïnterneerden verbetert gelukkig permanent. De kennis
hierover wordt doorgegeven maar ook constant uitgebreid en verbeterd.

WANNEER-WAAR

CONTACT

WANNEER-WAAR

CONTACT

13-17 uur
Start rondleidingen: 14, 15 en 16 uur
Workshop: 14-16 uur
Frans Masereelcentrum
Masereeldijk 5
2460 Kasterlee

Toerisme Kasterlee
Markt 13
2460 Kasterlee
014 84 85 19
toerisme@kasterlee.be

13-17 uur
IJsboerke
Gierlebaan 100
2460 Tielen

IJsboerke
014 55 92 11
info@ijsboerke.be

Gevangenismuseum
Karel Govaerts
014 63 36 24
info@gevangenismuseum.be

Bron:
Bart Van der Moeren,
gemeentebestuur Kasterlee

Opendeur Frans Masereelcentrum met kunstbazaar

34
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WANNEER-WAAR

10-18 uur
Landloperskapel Merksplas Kolonie
Kapelstraat
2330 Merksplas

CONTACT

gedeeltelijk

34
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Tentoonstelling: Kunst-Erven
Door de unieke combinatie van ‘het erven’ en ‘de erven’ kun je al fietsend
genieten van het prachtige Kempense landschap. Op een tiental erfgoedlocaties
worden kunstwerken getoond die voor de bewoner of gids aanleiding zijn om
verhalen te vertellen over het gebouw of over gewoonten en gebruiken die van
generatie op generatie worden doorgegeven. Je vindt een kaart met de fietsroute
in deze brochure.
Deze tentoonstelling kwam tot stand door een samenwerking tussen Toerisme,
Heemkring Marcblas, WAK werkgroep, cultuurraad Merksplas en gemeente
Merksplas.
WANNEER-WAAR

CONTACT

10-18 uur
Infokantoor Toerisme
Markt 1
2230 Merksplas

Dienst Cultuur
Kristien Mangelschots
014 63 94 46

13
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Workshop Kaarsenmuseum
Kerkplein 2, Baarle-Hertog
Info: pag. 4

Fietstocht
Dorp 64, Ravels
Info: pag. 15

Erf-dialect
Molenstraat 20, Rijkevorsel
Info: pag. 18

Eindelijk Lente!
Gasthuisstraat 47, Beerse
Info: pag. 6

Frikadellen met kriekjes en
muziek
Dorp 47, Rijkevorsel
Info: pag. 16

Erfstukken vertellen
Graatakker 11, Turnhout
Info: pag. 19

Viva the 80’s!
Heilaarstraat 6, Beerse
Info: pag. 7

550 jaar molenaars
Looiweg 33, Rijkevorsel
Info: pag. 17

Hartenvrouw achterna
Jacobsmarkt, Turnhout
Info: pag. 20

Workshop ‘De Kleine Artiest’
Gasthuisstraat, Beerse
Info: pag. 7

Erf-je-naam
Molenstraat 5, Rijkevorsel
Info: pag. 18

Herinneringen voor de toekomst
Begijnenstraat 28, Turnhout
Info: pag. 21

Workshop
Frans Masereelcentrum
Masereeldijk 5, Kasterlee
Info: pag. 10

12

Maak je eigen morsesleutel
Jacobsmarkt, Turnhout
Begijnenstraat 28, Turnhout
Info: pag. 23

OVERZICHT KINDER ACTIVITEITEN
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OUD-TURNHOUT

R A V E L S

Op het Oude ERF!

De erfenis van een GRENS

Het thema ‘ERF’ brengt de erfgoedliefhebber in Oud-Turnhout naar een erf uit de 18 eeuw
aan de oude Molenhoef in Corsendonk, ook wel Hoeve Van Damme genoemd. Op dit erf
kun je de sfeer van weleer opsnuiven en je wagen aan het tonspel, ringsteken, spelletje
sjoelbak, enz. Deze volksspelen voor jong en oud worden doorlopend georganiseerd.
Alle andere activiteiten vertrekken van op het erf van deze historische hoeve waarvan
de oudste delen dateren van 1799. Tijdens de begeleide wandeling krijg je uitleg over de
aanwezige fauna en flora en het rijke historische verleden van de priorij van Corsendonk.
De priorij ligt te midden van ongerepte bossen, weilanden en appelboomgaarden. Al
eeuwen vinden mensen op zoek naar kennis, cultuur, rust en natuur er een gastvrij
onderkomen. Je wandelt er door de renaissancetuin en brengt onder begeleiding van een
gids een bezoek aan de monumentale Kapittelzaal en prachtige gewelvenkelder waar je
ook kunt genieten van een drankje.
De omgeving van Corsendonk telt heel wat appelboomgaarden die eind april in volle
bloei staan. Tijdens de bloesemwandeling, die start om 13 uur, kun je genieten van deze
voorjaarspracht. Je stapt langs en door boomgaarden terwijl een gids je wegwijs maakt
in de wondere wereld van de appel.
Wie op fietstocht trekt, maakt kennis met het landelijke Schoonbroek, ooit Oud-Turnhouts
grondbezit maar thans behorende tot de gemeente Retie, en het gehucht Corsendonk.
Een gids vertelt je onderweg allerlei interessante weetjes over de geschiedenis en
bezienswaardigheden.
de

14

foto: Stadsarchief Turnhout

WANNEER-WAAR
10-17 uur
Start begeleide wandelingen: 10 uur, 13 uur (bloesemwandeling) en 15 uur
(duurtijd ca. 2 uur - 3,2 km)
Start begeleide fietstochten: 10 uur en 14 uur (duurtijd ca. 2 uur - 20 km)
Deelname gratis - zonder voorinschrijving
Molenhoef of Hoeve Van Damme
Corsendonk 7
2360 Oud-Turnhout

CONTACT
Heemkundekring Corsendonca
014 47 94 94
corsendonca@gmail.com
64

Het ontstaan van de Nederlands-Belgische grens heeft de levenswijze van onze bevolking
doorheen de eeuwen beïnvloed. Ontdek het zelf in de tentoonstelling waarbij je de
Nederlands-Belgische grens kunt zien ontstaan. Je kunt er ook gewoon op uittrekken. Een
fiets- en autotocht doet je nieuwe historische pareltjes en hun verhalen ontdekken. Zo
passeer je o.a. langsheen de site van de Nederlandse schuurkerken waar je samen met
een gids te voet de omgeving kunt gaan verkennen.
WANNEER-WAAR

Tentoonstelling: 14-17 uur
Vertrek fietstocht: 14.30 uur
Coördinaten voor de autotocht zijn te bekomen in het museum
Tentoonstelling en vertrekpunt fietstocht: Museum ‘t Kaske
Dorp 64
2382 Poppel

CONTACT
Heemkunde- en Erfgoedvereniging Nicolaus Poppelius
Luc Andries
0474 97 17 27
lc_ndrs@yahoo.co.uk
gedeeltelijk
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RIJKEVORSEL
Frikadellen met krieken op de tonen van Nederlandstalige muziekgroepjes
Heel wat zaken in het leven erven we van onze voorouders. Zo ook onze eetgewoontes. Eén van de klassieke
eetgewoonten zijn de frikadellen met krieken. Het is iets dat hoort bij het ‘Kempenaar’ zijn.
Aan de kiosk achter het gemeentehuis kun je genieten van verschillende optredens van Nederlandstalige groepjes.
Taal, en het dialect bij uitstek, zijn erfenissen die we overal met ons meedragen. Dat we talent erven kan je ook
merken tijdens de optredens van enkele Nederlandstalige groepjes. Vuil Talloor brengt liedjes in het dialect terwijl je
samen met Ludwig van de kleinkunst mag proeven.
Sinds kort beschikt Toerisme Rijkevorsel over een eigen theaterwagen. Om 10 uur wordt deze wagen voorgesteld aan
de pers bij de Stenen Bergmolen.

550 jaar molenaars en maalkennis in Rijkevorsel – Erf-beroep
WANNEER-WAAR
Maaltijd: 14-16 uur en 17-19 uur
Oude Pastorij
Dorp 47
2310 Rijkevorsel
Optredens: 16.30 uur: Vuil Talloor
19.30 uur: Ludwig
Kiosk achter gemeentehuis
Molenstraat 5
2310 Rijkevorsel

CONTACT
Dienst Cultuur
03 340 00 37
cultuurdienst@rijkevorsel.be
36

Deze tentoonstelling brengt een overzicht van de Rijkevorselse molenaars doorheen de tijd. Heel wat
generaties molenaars hebben Rijkevorsel bevolkt. 550 jaar lang al leeft het molenaarsgebeuren en
de maalkennis in Rijkevorsel. Deze kennis werd doorgegeven van vader op zoon. Graag zetten wij
dit ‘erfelijk’ beroep op Erfgoeddag in de schijnwerpers.
Hoewel in de Noorderkempen slechts enkele molens de tijd overleefd hebben, is de erfenis aan
kennis en traditie rond de molen en zijn molenaars gigantisch. Zo was de molenaar in onze streken
en ook in ons dorp eeuwenlang weerprofeet, dorpsfilosoof en scheidsrechter. De molenaar gaf
allerlei berichten door via de wiekstanden en had een eigen molenaarsschrift.
Tijdens onze rondleidingen in de molen komen meerdere aspecten van het molenaarsberoep aan
bod. Je leert er meer over wiekstanden, molenspreuken, molenaarsschrift, enz.
WANNEER-WAAR

CONTACT

10-17 uur
Stenen Bergmolen
Looiweg 33
2310 Rijkevorsel

Dienst Cultuur
03 340 00 37
cultuurdienst@rijkevorsel.be

gedeeltelijk
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TURNHOUT

Erf-je-naam

Erf-dialect

De boekdrukkunst als verspreider van muziek

Erfstukken vertellen

In de bibliotheek in Rijkevorsel Centrum kun je komen luisteren naar korte
verhalen in het Veussels dialect. Onlangs werd de verkiezing van ‘Het Mooiste
Veusselse Woord’ georganiseerd. Welk woord uiteindelijk deze eervolle titel krijgt
toebedeeld, kom je om 16.15 uur te weten aan de kiosk.

De boekdrukkunst was sinds zijn uitvinding niet enkel de verspreider van het
woord in al zijn vormen, maar werd eveneens gebruikt voor het vermenigvuldigen
van muziek. Eenmaal gecomponeerd, werd deze muziek dan ook snel verspreid.
In de loop van de geschiedenis werden diverse druktechnieken gebruikt die elk
hun voor- en nadelen kenden. Je leert hierover alles in de Historische Drukkerij.

Het Natuurpunt Museum bezit een groot aantal documenten en voorwerpen
die behoren tot de erfenis van de natuurbeweging in Vlaanderen. Voor deze
Erfgoeddag zijn enkele bijzondere erfstukken bijeengebracht in een ouderwets
rariteitenkabinet. Voor het eerst zal ook de waardevolle private verzameling
stenen, fossielen en artefacten van Wim Vervoort getoond worden.

WANNEER-WAAR

In het Heemkundig Museum kun je een bezoekje brengen aan de tentoonstelling
waarbij de nadruk ligt op de ‘erfenis’ van familienamen. Je kunt hier de betekenis
van je familienaam te weten komen. Ook de collectie instrumenten die vroeger
op de ‘erven’ gebruikt werden is hier te bezichtigen. In het kader van het project
‘Straatnaamborden’ wordt aan het Doelenpad te Rijkevorsel om 11.45 uur een
eerste bord onthuld.

Voorleesmomenten om 10.30, 11, 14.30 en 15 uur
Inzendingen van Veusselse woorden zijn welkom van 1/02/2015 t.e.m. 1/04/2015
via cultuurdienst@rijkevorsel.be
Bibliotheek Rijkevorsel Centrum
Molenstraat 20
2310 Rijkevorsel

WANNEER-WAAR

CONTACT

10-17 uur
Heemkundig Museum
Molenstraat 5
2310 Rijkevorsel

Dienst Cultuur
03 340 00 37
cultuurdienst@rijkevorsel.be

Dienst Cultuur
03 340 00 37
cultuurdienst@rijkevorsel.be

CONTACT

36

WANNEER-WAAR

CONTACT

10-18 uur
Historische Drukkerij Turnhout
Steenweg op Mol 84
2300 Turnhout

Historische Drukkerij Turnhout
Herwig Kempenaers
014 42 00 34
0498 53 69 84
info@historischedrukkerij.be

gedeeltelijk

46

WANNEER-WAAR

10-17 uur
Natuurpunt Museum
Graatakker 11
2300 Turnhout

CONTACT
Jos Gysels
0473 99 24 82
Jos.gysels@natuurpunt.be
46
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Hartenvrouw achterna, een spannende poppenwandeling door het mysterieuze
Turnhout (voor kinderen vanaf 6 jaar)

Over erf en erfenis

Op Erfgoeddag stellen we de poppenwandeling ‘Hartenvrouw achterna’ aan je voor. Vanaf begin mei kun
je mee op stap gaan. Je trekt dan zelf mee een poppenkastkar door de stad en leert zo meer over de
geschiedenis van Turnhout en haar bewoners. Onbewust kom je zo in een mysterieus verhaal terecht waar
een koningin wordt geschaakt, muggen worden geblust en historische veldslagen worden uitgevochten. Via
het poppenspel, doe-opdrachten en gekke weetjes ontdek je onderweg wat de heks, de joker en de begijn
met het verhaal te maken hebben. Je bent dus zowel publiek als acteur en schrijft zo mee aan dit boeiende
verhaal.
Figurentheater Propop bestaat al 35 jaar en zorgt er zo voor dat het poppenspel wordt overgedragen van
generatie op generatie. Op de Jacobsmarkt geven we een sneak-preview van wat je tijdens de wandeling
kunt verwachten.

Het thema Erf! wordt op diverse manieren in de
kijker gezet. Ontdek de geschiedenis van het erf
van de Klein Engelandhoeve en maak kennis met de
erfgoedwaarde ervan. Hoe leefden de mensen hier?
Doorheen de tijd wisselde de Klein Engelandhoeve
vaak van eigenaar, ieder van hen droeg bij tot dat wat
de hoeve vandaag is. In het verhaal van deze erfenis
gaat de nodige aandacht naar de familie Borghs Vanderheyden die de industriële werkmanshuisjes
overgaf aan de heer Limpens waarna ze uiteindelijk
in bezit kwamen van de familie de Vicq de Cumptich.

WANNEER-WAAR

WANNEER-WAAR

CONTACT

11-17 uur
Rondleiding: doorlopend
Klein Engelandhoeve
Klein Engeland 27-35
2300 Turnhout

Trefpunt ‘t Toreke
014 82 81 00

10-17 uur
Jacobsmarkt
2300 Turnhout

CONTACT
Kristien Sysmans
014 44 33 55
kristien.sysmans@turnhout.be
45

gedeeltelijk
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Herinneringen voor de toekomst

Panorama De Vries

Bij ‘Herinneringen voor de toekomst’ werken vijf kunstenaars met leerlingen van
vijf basisscholen verspreid over Vlaanderen een artistiek traject uit rond het
Erfgoeddagthema ERF!. Hiervoor gebruiken ze koffers vol herinneringen uit de
streek van de kinderen.
In Turnhout gaat Marian Lesage aan de slag met leerlingen van de basisschool
Kameleon. Zij kozen het Taxandriamuseum uit als uitvalsbasis en werken rond
de kantnijverheid, een industrietak die in het verleden erg belangrijk was voor
de stad. De kunstwerken die uit dit traject voortvloeien zijn op Erfgoeddag te
zien in het museum!
‘Herinneringen voor de toekomst’ is het resultaat van een samenwerking tussen
FARO, MUS-E en vijf erfgoedcellen in Vlaanderen en Brussel.

2012 was het jaar waarin Turnhout trots de titel droeg van Cultuurstad van
Vlaanderen en de 800ste verjaardag van haar stadsrechten vierde. Dat vond Lau
de Vries een uitstekende reden om, met de hulp van Lieve Flour, zijn geboortestad
in acrylverf op een 30 meter lang en 2,10 meter hoog doek te vereeuwigen.
De toeschouwer krijgt daarmee een 360 graden rond overzicht van een stad
die haar groene uitzicht dankt aan het feit dat ze uit het jachtgebied van de
Hertogen van Brabant gegroeid is. Dit panoramisch schilderij dat de naam van
zijn bedenker draagt, laat enerzijds de natuurlijk groei zien van een stad zonder
omwalling. Anderzijds geeft het een overzicht van de ontwikkeling van een
achtergebleven overwegend agrarische gemeenschap langs een kunstmatige
waterweg, doorheen zwaar belastende metaalindustrie, naar een innovatieve
dienstenkern waar zorg en technologische vernieuwing hand in hand gaan.

WANNEER-WAAR

CONTACT

10-18 uur
Taxandriamuseum
Begijnenstraat 28
2300 Turnhout

Sofie Wilder
014 44 33 58
sofie.wilder@turnhout.be

gedeeltelijk
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WANNEER-WAAR

CONTACT

10-17 uur
Stadhuis
Grote Markt 1
2300 Turnhout

Cultuurcoördinatie Turnhout
014 44 33 57
cultuur@turnhout.be

45
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Fotosalon
In de oude bib, in de Warande, kun je een bezoekje brengen aan het jaarlijkse
fotosalon van de Digitale Fotografiegroep Turnhout. Naast de vrije werken van de
leden presenteert men dit jaar werken uit het jeugdproject, waarbij de jongere
leden oude stadsgezichten van Turnhout zo nauwkeurig mogelijk reconstrueerden
in de huidige binnenstad. Je kunt er ook het resultaat bezichtigen van een
bijzondere reportage: prachtige beelden van modellen in een Turnhoutse
arbeiderswoning, waarvan het interieur al meer dan 50 jaar ongewijzigd is!
WANNEER-WAAR

CONTACT

9-18 uur
Warande (Oude bibliotheek)
Warandestraat 42
2300 Turnhout

Eddy Erpels
0491 73 05 59
info@dftvzw.be

45
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Stadsarchief

Verstuur je gecodeerde bericht de wereld in!

Ben je op zoek naar informatie over je familie, je wijk, je straat, je huis in
Turnhout? Loop tussen 10 en 17 uur eens binnen in de leeszaal van het
Stadsarchief en ontdek een schat aan historische gegevens. Probeer onze online
beeldbank en archiefbank uit. Stel je vragen aan de archivaris. Kom meer te
weten over de werking van de Geschied- en Oudheidkundige Kring Taxandria,
Heemkundekring Het Bezemklokje en Familiekunde Vlaanderen.

De Morsecode werd in 1835 uitgevonden en ontwikkeld door
Samuel Morse en speelde van bij het begin een belangrijke rol in
de samenleving. Het gaf mensen de mogelijkheid om makkelijk met
elkaar te communiceren en dit zelfs van op vaartuigen en voertuigen.
Ook via het telegraafkantoor kon men met elkaar in contact blijven. Het gebruik van de code werd
onlangs toegevoegd aan de Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed.
Morsecode wordt nog steeds dagelijks gebruikt door zendamateurs om wereldwijd met elkaar te
communiceren. De code is een communicatiemiddel dat gebruik maakt van streepjes en punten of
lange en korte geluids- of lichtsignalen waarmee letters, leestekens en cijfers worden gecodeerd
om op die manier boodschappen te zenden en te ontvangen.
Iedereen die wil kan dit op Erfgoeddag zelf eens uitproberen en een eigen boodschap coderen
om die te verzenden tussen het Taxandriamusem en de Jacobsmarkt. Op beide plaatsen zal een
telegrafiepost opgesteld staan.
Kinderen kunnen op Erfgoeddag zelf hun eigen morsesleutel knutselen om er thuis verder mee te
oefenen!

WANNEER-WAAR

CONTACT

10-17 uur
Stadsarchief
Grote Markt 1
2300 Turnhout

Bart Sas
bart.sas@turnhout.be
014 44 33 98

45

WANNEER-WAAR

CONTACT

10-17 uur
Jacobsmarkt
2300 Turnhout

Radioamateurs afdeling Noorderkempen
on4nok@uba.be

Taxandriamuseum
Begijnenstraat 28
2300 Turnhout

Boekenmarkt
Op Erfgoeddag stellen verzamelaars van boeken zich voor
op de Jacobsmarkt. Liefhebbers van boeken, strips, DVD’s en
CD’s komen er zeker aan hun trekken. Misschien kun je er wel
een ‘schat’ op de kop tikken?
WANNEER-WAAR

CONTACT

10-17 uur
Jacobsmarkt
2300 Turnhout

Kristien Sysmans
014 44 33 55
kristien.sysmans@turnhout.be

45

45
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UBA-NOK

Unie der Belgische Zendamateurs
Sectie Noorderkempen
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