
18-19 oktober
meer dan 30 nachtelijke 
activite iten in 1 weekend!

Activite itengids
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Beste lezer, 
Herfst. 

De dagen worden korter.
Na een drukke zomer vol festivals en feest 
wordt het weer wat stiller en donkerder in de 
Kempen… Of toch niet!?

Op vrijdag 18 en zaterdag 19 oktober laten we 
ons Kempens erfgoed schitteren!
Als de nacht valt, zetten wij het lokale
erfgoed in de spotlights.

Op meer dan 30 plaatsen organiseren lokale 
verenigingen, musea en archieven na
valavond activiteiten waar je gratis aan kunt 
deelnemen. In dit boekje vind je een overzicht. 

Ga op schattenjacht, luister bij kaarslicht naar 
Kempense volksverhalen, verblijf een nacht in 
het museum, geniet van concerten op
eeuwenoude locaties, ... Kortom, duik de
nacht én ons Kempens erfgoed in. 

Koen Claessens (voorzitter k.ERF)
Stefan Verraedt (voorzitter Kempens Karakter)
Jan Sels (voorzitter Erfgoed Noorderkempen)
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Twee nachten, 
100 nocturnes!

 
Dit jaar is er niet 1, maar zijn er 2 nachten 
van het Kempens Erfgoed in 1 weekend. 

Vrijdag én zaterdag kun je na valavond
erfgoed spotten en beleven.

Dubbel zo gezellig dus!

Tip: kijk goed na of een activiteit op vrijdag of 
op zaterdag doorgaat!

Inschrijven?
Voor een aantal activiteiten moet je vooraf 
inschrijven of reserveren.
Je vindt alle gegevens bij de activiteit. 

Gratis!
De toegang tot alle activiteiten is gratis.
Bepaalde extra’s, bijvoorbeeld hapjes en 
drankjes, kunnen wel betalend zijn. 
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Arendonk 
 

Belevingsavond

De trots van Arendonk : ons dialect

Een avondvullend programma rond hét  
Arendonkse erfgoed bij uitstek: het unieke 
Arendonkse dialect. Aan de hand van  
filmpjes, toneeltjes en sketches zet de 
heemkring het lokale dialect in de kijker. 
En er is ook muziek! Er wordt een nieuwe 
CD voorgesteld met liedjes in het Arendonks 
gezongen door bekende en minder bekende 
Arendonkenaren.

• Vrijdag 18 oktober
• Van 20 tot 23 uur
• Locatie: Heemhuis Arendonk, 
 Molenwiel 37, 2370 Arendonk

• Inschrijven is niet nodig
• Toegankelijk voor rolstoelgebruikers
• Drankjes verkrijgbaar
• Organisator: Heemkring Arendonk i.s.m.  
 Talander

vrijdag 18 oktober

Meer weten? Info@heemkringarendonk.be 
0477 25 32 95 | www.heemkringarendonk.be
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Arendonk 
 

Workshop

Brand jouw eigen creatie in hout

Pyrografie is een techniek waarbij je met een 
brandpen een tekening in hout brandt.
Eef van Beleef leert je welke houtsoorten 
geschikt zijn en hoe je een tekening op hout 
kan overbrengen alvorens ze op een veilige 
manier in te branden. Je hoeft geen 
tekenwonder te zijn om een mooi werkje te 
kunnen maken. Iedereen vanaf 11 jaar met 
een gezonde portie enthousiasme is welkom!

• Zaterdag 19 oktober
• Workshop 1 start om 18.30 uur,  
 workshop 2 om 20.30 uur.  
 Graag 10 minuten voor aanvang  
 aanwezig zijn. 

• Locatie: Theehuis De Wouwershoeve,  
 De Lusthoven 58, 2370 Arendonk

• Graag inschrijven via  
 eefmichiels@gmail.com 
 8 deelnemers per workshop

• Toegankelijk voor rolstoelgebruikers
• Organisator: Beleef

zaterdag 19 oktober

Meer weten? www.beleef.com/beleefworkshops 
www.beleefworkshops.be | eef.michiels
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BAARLE-HERTOG
Opendeur en expo

Japanse schatten in het Heemhuis

Hoezo Japanse schatten en gobelins in het 
Heemhuis? Kom ze ontdekken in het  
voormalige kantoor van de gemeente- 
secretaris in het Heemhuis, waar ze sinds 
1992 onderdak vonden. In de Raadzaal, met 
zijn monumentale boekenkasten en mooi  
gerestaureerde stoelen, lees je de  
schitterende verhalen achter deze  
“Japanse Kamer”.

• Vrijdag 18 oktober
• Van 18 tot 23 uur
• Locatie: Heemhuis, Kerkstraat 4, 
 2387 Baarle-Hertog
• Inschrijven is niet nodig
• Niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers
• Drankjes verkrijgbaar
• Organisator: Heemkring Amalia van Solms

vrijdag 18 oktober

Meer weten? Gilberte Smolders, 014 69 94 89 
of 0468 11 56 64 | www.heemkringarendonk.be

Bron: Heemkring Amalia van Solms



9

BALEN-OLMEN
Expo en verhalen

Olmen feest na WOII

Na de Tweede Wereldoorlog trok er door  
Olmen een vredesstoet waaraan heel het 
dorp deelnam. De Olmense heemkring toont 
een unieke fotocollectie van die stoet met 
achtergrondinformatie en anekdotes, zoals 
het hilarische verhaal van de klokkenroof 
die door de studentenbond verhinderd kon 
worden.

• Vrijdag 18 oktober én  
 zaterdag 19 oktober
• Van 19 tot 22 uur
• Locatie: Pastorij Olmen, Pastorijstraat 1,
 2491 Olmen
• Inschrijven is niet nodig
• Toegankelijk voor rolstoelgebruikers
• Organisator: Werkgroep voor Geschiedenis 
 en Heemkunde Olmen

vrijdag 18 oktober

zaterdag 19 oktober

Meer weten? 
Gilbert Claes | gilbert_claes@pandora.be

Bron: Heemkring Olmen
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BEERSE
Tentoonstelling

150 jaar fanfare Het Werk der Toekomst

Bezoek deze unieke expo in het Koetshuis. 
Maak kennis met de rijke muzikale traditie 
van deze vereniging, één van de  
oudste van de gemeente Beerse. Ontdek hoe 
de rol van de fanfare in die anderhalve eeuw 
is geëvolueerd.

• Zaterdag 19 oktober
• Van 19 tot 22 uur
• Locatie: Koetshuis, Park Tempelhof, 
 Bisschopslaan 1, 2340 Beerse
• Inschrijven is niet nodig
• Toegankelijk voor rolstoelgebruikers
• Drankjes verkrijgbaar
• De tentoonstelling is ook open op
 5, 6, 12, 13 en 20 oktober 
• Organisator: Heemkundige Kring De 
 Vlierbes i.s.m. Fanfare
 Het Werk der Toekomst

Meer weten? 
info@devlierbes.be | www.devlierbes.be

zaterdag 19 oktober

Fanfare Het Werk der Toekomst, 1954
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BERLAAR
Concert op unieke erfgoedplek

Engelengezang in het Sint-Lambertus 
kerkje te Gestel

Laat je betoveren door de wondere  
klanken van gregoriaanse gezangen. 
Het koor Vox Gregoriana Berlarensis o.l.v. 
Guido Peeters brengt korte concertjes.  
Een aanrader om even tot rust te komen!

• Vrijdag 18 oktober
• Vanaf 20 uur ieder kwartier, laatste  
 concert om 21.45 uur
• Locatie: Sint-Lambertuskerk, 
 Lambertusplaats, 2590 Berlaar (Gestel)
• Inschrijven is niet nodig
• Toegankelijk voor rolstoelgebruikers
• Organisator: Vox Gregoriana Berlarensis

vrijdag 18 oktober

Meer weten? 
Guido Peeters | 0474 85 36 46

Engel aan de kerk Berlaar Gestel
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BERLAAR
Tentoonstelling

Nacht van het muzikale in het heden,
verleden en de toekomst

De Berlaarse fanfare blies al 185 kaarsjes uit 
en is daarmee de oudste vereniging van de 
gemeente. In deze tentoonstelling maak je 
kennis met de fanfare en haar muzikanten 
van weleer. Bovendien ontdek je hoe de  
muzikanten vandaag hun instrumenten 
bespelen én werp je een blik op de toekomst 
van Sinte Cecilia…

• Vrijdag 18 oktober
• Van 19 tot 23 uur
• Locatie: Zaal Polido, Misstraat 70,
 2590 Berlaar
• Inschrijven is niet nodig
• Toegankelijk voor rolstoelgebruikers
• Drankjes en hapjes verkrijgbaar
• Organisator: Koninklijke Fanfare Sinte
 Cecilia Berlaar vzw

Meer weten? fanfare@ceciliaberlaar.be
www.ceciliaberlaar.be

vrijdag 18 oktober

Bron: Sinte-Cecilia Berlaar
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DESSEL
Wandeling

Nostalgiewandeling

Tijdens een avondwandeling van ongeveer
6 km door het nachtelijke Desselse landschap 
worden volksverhalen verteld. Op 4 locaties 
zorgt het duo Kastaar uit Meerhout voor 
een streepje muziek in het Kempens dialect. 
Meezingen en dansen is toegestaan… Na de 
wandeling trakteert de VVV Dessel op een 
boterham met spek.

• Vrijdag 18 oktober
• Vertrek wandeling om 19 uur 
 aankomst rond 21.15 uur
• Start- en aankomstlocatie: Sas-4-Toren,
 Nieuwedijk 72Z, 2480 Dessel
• Inschrijven is niet nodig
• Niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers
• Drankjes verkrijgbaar,  
 breng een zaklamp mee!
• Organisator: VVV Dessel i.s.m. 
 Raad voor Toerisme

vrijdag 18 oktober

Meer weten? 
wim.sannen@skynet.be

Bron: Groep Kastaar
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GEEL
Voordracht

De molen is behekst

In en rond molens spookt het!
Molenaar en Kempenkenner Luc Veraghtert 
vertelt je over heksen, speciale bomen,
volkse gebeden, kwakzalverij en hekserij in
de Kempen.
 

• Vrijdag 18 oktober
• Start om 19 uur
• Locatie: Bakkerijmuseum en Molen van
 ’t Veld, Zeggedijk 19, 2440 Geel
• Inschrijven is niet nodig
• Toegankelijk voor rolstoelgebruikers
• Drankjes verkrijgbaar
• Organisator: Bakkerijmuseum Geel i.s.m.
 de Geelse Molenvrienden

vrijdag 18 oktober

Meer weten? leo.struyven@gmail.com
www.bruisendgeel.be
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GEEL
Tentoonstelling met gegidste rondle iding

Nocturne expo ‘Geel tijdens de Tweede 
Wereldoorlog’

Wist je dat de Slag om Geel de tweede 
zwaarste slag op Belgisch grondgebied was 
tijdens de bevrijding? In Geel Ten Aard alleen 
al verloren de geallieerden 914 manschappen. 
De expo ‘Geel tijdens de Tweede 
Wereldoorlog’ geeft de slag en de gevolgen 
voor Geel de aandacht die ze verdient.
Je ontdekt militaire objecten, maar ook
verhalen uit het dagelijkse leven in
bezettingstijd. Wie wil, kan de expo met gids 
bezoeken, mits inschrijving.

• Vrijdag 18 oktober
• Vanaf 20 uur tot 22.30 uur
• Locatie: De Halle (oud stadhuis), Markt 1,
 2440 Geel
• Inschrijven voor de gegidste rondleiding 
 is nodig via archief@geel.be
• Toegankelijk voor rolstoelgebruikers
• Organisator: Stadsarchief Geel i.s.m. Geels 
 Geschiedkundig Genootschap

vrijdag 18 oktober

Meer weten? Stadsarchief Geel | archief@geel.be 
014 56 66 93 | www.geel.be/bevrijdingsfeesten

Bron: Stadsarchief Geel
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GEEL
Wandeling met gids

Avondwandeling “Licht!”

De Geelse gidsen begeleiden je tijdens een 
verhelderende avondwandeling rond het 
thema “Licht!”. Bezoek samen met hen het 
Lampenmuseum, de Britse militaire begraaf-
plaats en de kapel van de Groenenheuvel. 
Onderweg bieden ze je graag een 
streekproevertje aan. De wandeling wordt 
afgesloten met een gezellige samenzang in 
het Geels Brouwhuis.

• Vrijdag 18 oktober
• 19 uur
• Locatie: Vertrek aan het Geels  
 Brouwhuis, Nieuwstraat 41 
 (centrumparking Nieuwstraat), 2440 Geel
• Inschrijven is nodig via
 toerisme@geel.be of 014 56 63 80
• Niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers
• Drankjes verkrijgbaar
 De wandeling eindigt omstreeks 22.15 uur.
 Aansluitend vindt nog een samenzang
 plaats in het Geels Brouwhuis.
• Organisator: Geelse gidsenbond en 
 Lampenmuseum

vrijdag 18 oktober

Meer weten? Dienst toerisme & stadsanimatie 
toerisme@geel.be | 014 56 63 80 | bruisendgeel.be

Bron: Toerisme Geel



17

GEEL
Belevings- en verhalenavond tussen de 
Kempense heideschapen

De Griezelarij

De schapenstal van Kemp vzw wordt voor één 
nacht een spookstal! Maak je eigen lantaarn 
en zoek je weg doorheen de boerderij. Laat je 
mee voeren in een nachtelijk avontuur
doorspekt met spannende volksverhalen.
Kom de Kempen eens beleven van hun
duistere kant...

• Zaterdag 19 oktober
• Vanaf 19 uur
• Locatie: Platbos 2, 2440 Geel
• Inschrijven is niet nodig
• Deels toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
• Ideale activiteit voor kinderen vanaf 
 6 jaar! Drankjes en hapjes verkrijgbaar. 
• Organisator: Kemp vzw

zaterdag 19 oktober

Meer weten? 
Bart@kempvzw.be | www.kempvzw.be

Bron: Kemp vzw
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GEEL
Lez ing

Brueghel ontdekt! Er is wat in de molen. 

Molens hebben een diepe stempel gedrukt. 
Niet alleen in het landschap, maar ook in de 
ziel van onze voorouders. Geen enkel
voorwerp heeft in de Nederlanden zo tot de 
verbeelding gesproken als de molen. 
Deze voordracht door Walter Van den Branden 
van het Molenmuseum in Wachtebeke biedt 
een aparte kijk op de molen.  
 

• Zaterdag 19 oktober
• Start om 19 uur
• Locatie: Bakkerijmuseum en Molen van
 ’t Veld, Zeggedijk 19, 2440 Geel
• Inschrijven is niet nodig
• Toegankelijk voor rolstoelgebruikers
• Drankjes verkrijgbaar
• Organisator: Bakkerijmuseum Geel i.s.m.
 de Geelse Molenvrienden

zaterdag 19 oktober

Meer weten? leo.struyven@gmail.com
www.bruisendgeel.be

Bron: wikicommonsum
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Grobbendonk
Voordracht en expo

De 25 werkjaren van vzw Kanteljé

Laat je meeslepen in de wondere wereld van 
het kantklossen. De leden van Kanteljé zetten 
de traditie van dit ambacht met trots verder. 
In hun voordracht kom je alles te weten over 
de vereniging én over authentiek kantwerk. 

• Zaterdag 19 oktober
• Van 19 tot 22 uur
• Locatie: Bibliotheek Grobbendonk,
 Astridplein 3, 2280 Grobbendonk
• Graag inschrijven via 
 kantelje@hotmail.com
• Toegankelijk voor rolstoelgebruikers
• Interessant voor kinderen vanaf
 8 jaar. Drankjes verkrijgbaar. 
• Organisator: Kanteljé vzw i.s.m.
 Bibliotheek Grobbendonk
• Kan je maar niet genoeg krijgen van  
 kantklossen?  Bezoek dan tussen 2 en 12
 oktober 2019 de tentoonstelling over 25
 jaar Kanteljé en over het industriële
 erfgoed van Lier en omgeving: van Lierse
 kant tot parelwerk. Op zaterdag 5 en 12
  oktober leer je er de kneepjes van het vak
 tijdens een fijne workshop!

zaterdag 19 oktober

Meer weten? 
kantelje@hotmail.com | www.kantelje.be

Bron: Kanteljé vzw
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Heist-op-den-Berg

Lez ing

WOII in Heist-op-den-Berg

Wat gebeurde er tijdens de Tweede  
Wereldoorlog in Heist-op-den-Berg? Hoe werd 
de gemeente bevrijd? Neem gezellig plaats 
voor een boeiende lezing over de turbulente 
oorlogsjaren in Heist. 

• Zaterdag 19 oktober
• Start om 20 uur
• Locatie: CC Zwaneberg, Cultuurplein 1,
 2220 Heist-op-den-Berg
• Graag inschrijven via 
 cultuur@heist-op-den-berg.be
 of 015 22 86 94
• Toegankelijk voor rolstoelgebruikers
• Drankjes en hapjes verkrijgbaar
• Organisator: Cultuurdienst
 Heist-op-den-Berg i.s.m.
 Toerisme Heist-op-den-Berg

zaterdag 19 oktober

Meer weten? cultuur@heist-op-den-berg.be 
015 22 86 94

Bron: Erfgoedbank Kempens Karakter 
Gemeentearchief Heist-op-den-Berg
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Herentals
Voordracht en f ilmvoorstelling

De vliegtuigcrash in Wolfstee 1942 

In 1942 vond een dramatische vliegtuigcrash 
plaats in Wolfstee.
Een Spitfire stortte neer in het Herentalse 
gehucht, waarbij de Tsjechische piloot om het 
leven kwam.
In het kader van ‘75 jaar bevrijding
van Herentals’ houdt Benny Ceulaers een
boeiende voordracht over deze 
gebeurtenis. Hij vertelt over de verschillende 
militaire vliegtuigen die tijdens de Tweede 
Wereldoorlog in de Kempen zijn neergestort.

• Vrijdag 18 oktober
• Start om 20 uur
• Locatie: Kasteel Le Paige, Nederrij 135, 
 2200 Herentals
• Inschrijven is niet nodig
• Toegankelijk voor rolstoelgebruikers
• Organisator: Herentalse Geschiedkundige
 Kring vzw - heemkundige werkgroep
 Herentaldum i.s.m. Stadsbestuur Herentals

vrijdag 18 oktober

Meer weten? 
info@hgk.be | www.hgk.be

Bron: Belgian Plane Hunters Recovery Team
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Herentals
Filmvoorstelling 

Religieus erfgoed op de 
Kempische Heuvelrug

Na de voordracht van Benny Ceulaers ontdek 
je het religieuze erfgoed van de Kempische 
Heuvelrug. Cineast Kris Goris stelde een 
filmische documentaire samen met 
filmopnames van dr. Jef Laureys (1948-1970). 
Ludo Torfs, actief bij de Herentalse 
Geschiedkundig Kring en heemkring 
Herentaldum, voorzag de film van 
commentaar en voordrachtkunstenaar Marc 
Lievens sprak de teksten in. 

• Vrijdag 18 oktober
• Start om 21 uur (na de lezing)
• Locatie: Kasteel Le Paige, Nederrij 135, 
 2200 Herentals
• Inschrijven is niet nodig
• Toegankelijk voor rolstoelgebruikers
• Organisator: Herentalse Geschiedkundige 
 Kring vzw - heemkundige werkgroep
 Herentaldum i.s.m. Stadsbestuur Herentals

vrijdag 18 oktober

Meer weten?
info@hgk.be | www.hgk.be

Bron: Erfgoedbank Kempens Karakter
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Herentals 
Noorderwijk
Opendeur

Open Archiefavond

De Sint-Baafskring bezit een rijke 
verzameling over het verenigingsleven 
van Noorderwijk. Wil jij graag eens komen 
snuisteren in dit archief? Of ben jij op zoek 
naar specifieke informatie over 
Noorderwijk? Dan ben je bij deze
systematisch geordende collectie aan het 
goeie adres! 

• Zaterdag 19 oktober
• Doorlopend van 19 tot 23 uur
• Locatie: Sint-Baafskring,
 Dorpshuis Noorderwijk, Ring 26,
 2200 Herentals-Noorderwijk
• Inschrijven is niet nodig
• Toegankelijk voor rolstoelgebruikers
• Organisator: Sint-Baafskring Noorderwijk

zaterdag 19 oktober

Meer weten? 
info@briver.be

Bron: Erfgoedbank Kempens Karakter
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Herentals
Verhalenavond

Tussen schemer en donker

Wanneer de nacht de maan kust, tussen 
schemer en donker, nodigen de kunstenaars 
van Tabula Rasa je uit in hun atelier…
Kom rond het kampvuur zitten en luister naar 
spannende verhalen gebracht door rasechte 
vertellers! Ook jij kan je spannende, leuke, 
griezelige, ... volksverhalen kwijt op deze 
avond.

• Vrijdag 18 en zaterdag 19 oktober
• Doorlopend vanaf 18 uur, ieder verhaal 
 duurt ongeveer 5 minuten gevolgd door
 een pauze
• Locatie: Kunstatelier Tabula Rasa,
 Schoolstraat 44/2,  2200 Herentals
• Graag inschrijven via
 k.a.tabularasa@hotmail.com
 Vermeld wanneer je komt (datum, uur +/-)
• Toegankelijk voor rolstoelgebruikers
• Kinderen vanaf 6 jaar kunnen deel-
 nemen. Drankjes en hapjes verkrijgbaar. 
• Organisator: Kunstatelier Tabula Rasa vzw

vrijdag 18 oktober

zaterdag 19 oktober

Meer weten?
k.a.tabularasa@hotmail.com

Bron: Tabula Rasa 
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Herenthout
Filmavond

Flashback

Jarenlang documenteerde de Herenthoutse 
filmclub het (verenigings)leven van 
Herenthout in jaaroverzichten van 90 
minuten. Ze schotelen je een ‘best of’ voor uit 
deze uitgebreide collectie. Bekijk de mooiste 
fragmenten uit dat rijke archief dat strekt van 
eind jaren 1970 tot de jaren 1990.

• Vrijdag 18 oktober
• Start om 20 uur
• Locatie: Sint-Gummaruskerk,
 Vonckstraat 35, 2270 Herenthout
• Inschrijven is niet nodig
• Toegankelijk voor rolstoelgebruikers
• Drankjes verkrijgbaar. 
• Organisator: Cultuurraad Herenthout i.s.m.
 gemeente Herenthout

vrijdag 18 oktober

Meer weten? 
cultuur@herenthout.be
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Hoogstraten
Workshop

Lederen portemonneetje maken 

Met naaitanden, een hamer, holpijpjes en 
lapjes leer gaan we aan de slag.
We timmeren gaatjes in het leer en naaien 
de lapjes met naald en waxgaren aan elkaar. 
Verder voorzien we een rits en kan je een 
gepersonaliseerd labeltje met bijvoorbeeld je 
naam of initialen bevestigen. Een leuke
initiatie in het lederambacht!

• Vrijdag 18 oktober
• De workshop gaat twee keer door:
 om 19 en om 21 uur
• Locatie: Leemstraat 9 en 9 a,
 2320 Hoogstraten
• Het atelier vind je via het paadje tussen
 nummer 9 en 9 a, achter de garages. 
• Graag inschrijven via
 ibi@iep-deszign.com
• Toegankelijk voor rolstoelgebruikers
• Vanaf 12 jaar kun je deelnemen.
 Drankjes en hapjes verkrijgbaar. 
• Organisator: Iep Fabriek

vrijdag 18 oktober

Meer weten?
ibi@iep-deszign.com | www.iep-deszign.com

Bron: Iep Fabriek
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Kasterlee
Film- en vertelavond

Herdenking Tweede Wereldoorlog

Je kan in de schuur van heemerf  
De Waaiberg terecht voor een avond over de 
Tweede Wereldoorlog in Kasterlee. 
Er worden diverse korte verhalen verteld en 
foto- en filmmateriaal getoond over de  
oorlog in Kasterlee en Ten Aard (Geel).

• Vrijdag 18 oktober
• Start om 20 uur
• Locatie: Heemerf De Waaiberg,
 Waaiberg 1A, 2460 Kasterlee
• Inschrijven is niet nodig
• Toegankelijk voor rolstoelgebruikers
• Drankjes verkrijgbaar. 
• Organisator: Heemkundige Kring
 Kasterlee-Lichtaart-Tielen

vrijdag 18 oktober

Meer weten? hermanvangorp@pandora.be  
014 85 07 68 | 0499 27 77 80

Bron: Heemkundige Kring Kasterlee-Lichtaart-Tielen
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Kasterlee
Boekvoorstelling

Heerke De Laet

De heemkundige kring stelt in de bibliotheek 
van Lichtaart het boek ‘Heerke De Laet’ van 
Frans Depeuter voor. Een eeuw geleden ging 
Jan De Laet als een Don Quichot te keer in 
Lichtaart. Kerk en gemeentevaderen moesten 
eraan geloven! Kom luisteren welke streken 
deze Kempense Don Quichot
uithaalde.

• Zaterdag 19 oktober
• Start om 20 uur
• Locatie: Bibliotheek Lichtaart,
 Bobbejaan Schoepenplein, 2460 Lichtaart
• Inschrijven is niet nodig
• Toegankelijk voor rolstoelgebruikers
• Drankjes verkrijgbaar. 
• Organisator: Heemkundige Kring
 Kasterlee-Lichtaart-Tielen

zaterdag 19 oktober

Meer weten? hermanvangorp@pandora.be  
014 85 07 68 | 0499 27 77 80

Bron: Heemkundige Kring Kasterlee-Lichtaart-Tielen
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Lier
Filmavond

Lier aan de waterkant: de Lierse bootvissers 
en andere Neteverhalen

Heb jij al gehoord van filmisch erfgoed?
De Lierse Ciné Club vertoont historisch  
filmmateriaal over de Nete en zoomt in op 
‘Lier aan de Waterkant’. Kijk gezellig mee met 
een hapje en een drankje in de hand! Voor 
de gelegenheid halen de collega’s van KFKM 
Mechelen ook een film over de stad Lier van 
onder het stof. In oktober en november trekt 
de club met hetzelfde programma rond langs
verschillende woonzorgcentra in Lier.

• Vrijdag 18 oktober
• Eerste vertoning om 20 uur.
 Laatste voorstelling om 22 uur.
 De film duurt 45 minuten. 
• Locatie: Café Refuge, Zimmerplein 12
 te 2500 Lier
• Inschrijven is niet nodig
• Toegankelijk voor rolstoelgebruikers
• Drankjes en hapjes verkrijgbaar. 
• Organisator: Kon. Lierse Ciné Club vzw

vrijdag 18 oktober

Meer weten? Freddy Rohart  
rohartlambrechts@gmail.com | 0475 40 33 20

Bron: Kon. Lierse Ciné Club
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Lier
Lezing

Het familieportret door Frans Floris

Tijdens deze boeiende lezing kom je alles te 
weten over de restauratie van dit topstuk. 
Welke ontdekkingen kwamen naar boven en
voor welke uitdagingen stonden de
restaurators? Wil je zeker zijn van een zitje? 
Vergeet dan niet te reserveren!

• Vrijdag 18 oktober
• Start om 19.30 uur – einde rond 21 uur
• Locatie: Stadsmuseum Lier,
 Florent van Cauwenberghstraat 14,
 2500 Lier
• Graag reserveren via
 stadsmuseum@lier.be
• Toegankelijk voor rolstoelgebruikers
• Organisator: stadsmuseum Lier
• De lezing zal in het Engels zal zijn, maar
 vragen kunnen in het Nederlands gesteld
 worden aan de restauratrices.
 Let op, plaatsen zijn beperkt
 (30 deelnemers).

vrijdag 18 oktober

Meer weten? stadsmuseum@lier.be  
www.stadsmuseumlier.be

Bron: Stadsmuseum Lier
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Lier
Sleep-over

Night @ the museum

Ben jij tussen de 8 en de 12 jaar en wil je eens 
in een museum slapen? Dit is je kans!
Bereid je voor op onvergetelijke ervaringen en
ontdekkingen onder het waakzame oog van 
de mammoet van Lier!

• Zaterdag 19 oktober
• Start om 19 uur tot zondagochtend 9 uur
• Locatie: Stadsmuseum Lier,
 Florent van Cauwenberghstraat 14,
 2500 Lier
• Graag inschrijven via
 stadsmuseum@lier.be
 (max 15 kinderen, van 8 tot 12 jaar)
• Toegankelijk voor rolstoelgebruikers
• Met drankjes en hapjes
• Organisator: stadsmuseum Lier

zaterdag 19 oktober

Meer weten? stadsmuseum@lier.be
www.stadsmuseumlier.be

Bron: Stadsmuseum Lier
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Lille
Hoorspel op toplocatie

Jan van Langerstede edelman en dief

Heimwee naar “het koekoeksnest”,  
het hoorspel op de voormalige BRT radio?  
Kom dan luisteren in de verlichte Heggekapel!
VZW Hegge brengt er een audioversie van het 
Heggeverhaal. Hoor hoe Jan van Langerstede 
Herentals op zijn kop zet, vervolgens met zijn 
paard richting Wechel stuift, de kerk plundert 
en 5 gewijde hosties verliest in de Puielse 
bossen… Benieuwd hoe dit verhaal verder 
afloopt? Beleef het verhaal met gesloten 
ogen en ga met ons terug naar het jaar 1412!

• Vrijdag 18 oktober
• Start om 20 uur
• Locatie: Heggekapel, 2275 Poederlee
• Inschrijven is niet nodig
• Toegankelijk voor rolstoelgebruikers
• Een fijne activiteit voor kinderen
 vanaf 8 jaar.
 Drankjes en hapjes verkrijgbaar. 
• Organisator: Hegge VZW Poederlee i.s.m.
 de gemeente Lille

vrijdag 18 oktober

Meer weten?
info@vzw-hegge.be | vzw-hegge.be

A. Van Ysendijck, 1823, 
Sint-Waldetrudiskerk Herentals. 
Bron: Hegge vzw Poederlee
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Meerhout
Lezing

Het retabel en kunstpatrimonium van de 
kerk O.L.V Gestel

Professor en curator van het Brusselse
Museum Kunst en Geschiedenis, Dr. Emile Van
Binnebeke, haalde het Gestelse retabel 
beeldje per beeldje uit elkaar om het te 
kunnen restaureren, en ontdekte zo alle 
geheimen van dit eeuwenoude ‘stripverhaal’. 
Kom jij ze mee ontdekken? Annelies Vanherck, 
die samen met vrijwilligers het 
kunstpatrimonium van de O.L.V.-kerk 
inventariseerde, geeft aansluitend een korte 
toelichting over dit proces en enkele mooie 
vondsten in de kerk.

• Vrijdag 18 oktober
• Start om 19.30 uur
• Locatie: Kerk Gestel, Gestelsesteenweg,
 2450 Meerhout
• Inschrijven is niet nodig
• Toegankelijk voor rolstoelgebruikers
• Drankjes verkrijgbaar. 
• Organisator: Kerkfabriek O.L.V. Meerhout 
 Gestel i.s.m. de gemeente Meerhout

vrijdag 18 oktober

Meer weten?
info@erfgoedcelkerf.be

Bron: Kerkfabriek Meerhout-Gestel
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Mol

Muziek in het museum

Een avondje uit met Jakob Smits en Jef Van 
Hoof

Het Jakob Smitsmuseum zoomt in op de 
vriendschap tussen schilder/tekenaar Jakob 
Smits en toondichter Jef Van Hoof.
We kijken naar de verscheidene portretten die 
Smits heeft gemaakt van Van Hoof, we lezen 
fragmenten  uit hun briefwisseling en
luisteren naar Van Hoofs muziek, gebracht 
door sopraan Reinhilde Mertens en begeleid 
door Dagmar Feyen. 

• Vrijdag 18 oktober
• Het museum gaat open om 19 uur.
 Optredens om 19.30, 20.15 en 21 uur.
• Locatie: Jakob Smitsmuseum, Sluis 155,
 2400 Mol
• Inschrijven is niet nodig
• Toegankelijk voor rolstoelgebruikers
• Drankjes verkrijgbaar. 
• Organisator: vzw Vrienden van het
 Jakob Smitsmuseum

vrijdag 18 oktober

Meer weten? info@jakobsmits.be
014 31 74 35 | www.jakobsmits.be

Bron: Jakob Smitsmuseum
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Mol

Lezing, verhalen en lancering koekjes

De Elfjes van Postel

In de bossen van Postel liggen 11 beschermde 
prehistorische grafheuvels. De Molse gidsen 
noemen ze de ‘Elfjes van Postel’.
De onroerend erfgoeddienst k.ERF geeft een 
boeiende uiteenzetting over deze tumuli 
en het prehistorische landschap van Postel. 
Archeologische info wordt afgewisseld met de 
sagen en legenden die de grafheuvels al
eeuwen omsluieren met geheimzinnigheid. 
Proef ook voor het eerst de nieuwe Molse 
koekjes ‘De Elfjes van Postel”!

• Vrijdag 18 oktober
• Start om 18 uur
• Locatie: Zaal Norbertus van de
 norbertijnenabdij van Postel,
 Abdijlaan 16, 2400 Mol
 (ingang langs de Oostpoort aan de Reuselseweg)
• Graag inschrijven via
 molse.gidsenkring@telenet.be
• Toegankelijk voor rolstoelgebruikers
• Streekbier ‘Molder’ en erkende
 streekproducten verkrijgbaar.
• Organisator: Molse Gidsenkring i.s.m. Molse Kamer voor 
 Heemkunde, De Gagel, Abdij van Postel en Mona Mol

vrijdag 18 oktober

Meer weten?
Molse.gidsenkring@telenet.be

Bron: Agentschap Onroerend Erfgoed, fotograaf Erwin Meylemans
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Olen

Wandeling en tentoonstelling

In het spoor van de bevrijders: historische 
wandeling en tentoonstelling

Ontdek samen met een gids ontroerende  
oorlogs- en bevrijdingsverhalen die zich 
afspeelden in Olen tijdens WOII en erna.
Ga langs één van de 2 routes met 
betekenisvolle locaties uit deze turbulente 
jaren. In de pastorie van St.-Jozef kan je ook 
de tentoonstelling ‘Het verzet en de 
bevrijding’ bezichtigen. Hier arresteerde de 
Duitse geheime politie voormalig pastoor 
Janssens en 13 andere parochianen.

• Zaterdag 19 oktober
• De eerste wandeling start om 14.30 uur.
 Elk half uur vertrekt er een nieuwe groep.
 Max 30 pers per groep.
•  De tentoonstelling is te bezoeken van
 14 tot 23 uur.
• Locatie: Pastorie St.-Jozef-Olen,
 Lichtaartseweg 128, 2250 Olen 2250
• Graag inschrijven via www.ticketgang.be
• Toegankelijk voor rolstoelgebruikers
• Drankjes verkrijgbaar.
• Korte tocht (3 km), lange tocht (8,5 km) 
• Organisator: Lokaal bestuur Olen i.s.m. Heemkring de Linde

zaterdag 19 oktober

Meer weten? Vrije Tijd Olen 
014 27 94 22 | vrije.tijd@olen.be

Pastoor Janssens keert terug uit de 
Duitse concentratiekampen en
wordt feestelijk onthaald. 
Bron: Heemkring Olen
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Oud-Turnhout

lezing

Ode aan Rode

Heemkundekring Corsendonca vzw neemt je 
mee doorheen het gehucht Rode.  
Marc Berrens is de gids van dienst.  
Hij werd geboren op deze plek en bracht 
recent een boek uit met de geschiedenis en 
verhalen van ‘Rhoode’. 

• Vrijdag 18 oktober
• Start om 20 uur
• Locatie: B&B Domein Rodin, Rhoode 52,
 Oud-Turnhout
• Inschrijven is niet noodzakelijk
• Toegankelijk voor rolstoelgebruikers
• Soep en drankjes verkrijgbaar.
• Organisator: Heemkundekring Corsendonca

vrijdag 18 oktober

Meer weten? www.corsendonca.be
014 47 94 94 | heemkunde@oud-turnhout.be

Bron: zeno.org
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Putte

Tentoonstelling

Puts toneel

Neem een duik in het rijke Putse toneelleven 
van vroeger en nu! De toneelverenigingen 
“Woord en Daad” in zaal De Wildeman,
“Sint Niklaas” in zaal De Ster, BJB-meisjes en 
jongemannenkring “Hoger-Op” in het Kranske 
en meer recent “’t Pikuurtje” in zaal Forum, 
“Open Deur” van de Vrije Basisschool en 
“Trouw in Deugd” in De Wildeman komen aan 
bod. Talrijke foto’s tonen je Putse familieleden, 
vrienden en kennissen die hun acteertalent in 
de strijd gooien. Daar zitten vaak onverwachte 
gezichten tussen… Sluit de avond gezellig af in 
het Stamineeke!

• Zaterdag 19 oktober
• Doorlopend van 18 tot 23 uur
• Locatie: Heemmuseum Het Molenijzer,
 Heuvel 41b, 2580 Putte
• Inschrijven is niet nodig 
• Toegankelijk voor rolstoelgebruikers
• Tijdens de activiteit zijn er warme
 dranken, frisdranken en allerlei
 streekbiertjes te bekomen. Je kan ook
 genieten van lekkere pannenkoeken.
• Organisator Heemkring Het Molenijzer vzw

zaterdag 19 oktober

Meer weten? alfons.vekemans@scarlet.be
0497 34 26 90 | www.bloggen.be/heemkringputte

Bron: Heemkring Molenijzer
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Ravels-Poppel

Wandeling

Avondwandeling ‘Smokkel aan de grens’

Ga mee op een spannende avondwandeling in 
het mooie grensgebied van Poppel en Goirle. 
Je wordt onderweg verrast met 
improvisatietheater door theaterke Straf
Poejer. Als afsluiter worden alle wandelaars 
op nog meer ‘Straf Poejer’ getrakteerd!

• Zaterdag 19 oktober
• Start om 19.30 uur
• Locatie: Radio Paloma, Aarle 33,
 2382 Poppel
• Graag inschrijven via
 voorzitter@nicolaus-poppelius.be
• Niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers
• Deelnemen kan vanaf 8 jaar.
• Organisator: Heemkunde- en
 Erfgoedvereniging Nicolaus Poppelius
• Soep en drankjes verkrijgbaar

Meer weten? voorzitter@nicolaus-poppelius.be 
www.nicolaus-poppelius.be

zaterdag 19 oktober

Bron: Heemkunde- en Erfgoedvereniging Nicolaus Poppelius
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Retie

Vertel- , toon-, en inzamelavond

50 jaar JK2470 - schatten op zolder

De Jeugdklub van Retie ontstond in 1969. 
Generaties jonge Retienaren zetten hun 
eerste stapjes in het uitgangsleven in dit 
legendarische jeugdhuis. JK 2470 wil deze 
geschiedenis in kaart brengen. Heb je nog 
foto’s, affiches, Roddeleirs, t-shirts of andere 
memorabilia thuis liggen? Op 19 oktober 
digitaliseert, fotografeert en beschrijft JK 
2470 deze schatten. Ondertussen is het café 
open en speelt de soundtrack van 50 jaar 
geleden!

• Zaterdag 19 oktober
• Start om 20 uur
• Locatie: JK2470, Geenend 9, 2470
• Inschrijven is niet nodig 
• Toegankelijk voor rolstoelgebruikers
• Drankjes verkrijgbaar aan de 
 JK 2470-toog
• Organisator: JK 2470 i.s.m. gemeente Retie

zaterdag 19 oktober

Meer weten? Dienst Vrije Tijd Retie 
014 38 92 39 | vrijetijd@retie.be | www.retie.be

Affiches JK2470 doorheen de jaren
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Rijkevorsel

Verlichte molen en rondle idingen

Avondmalen in de Stenen Bergenmolen

“Het molenaarsleven heeft God ons gegeven, 
het malen bij nacht heeft de duivel ons 
gebracht”. Tijdens de Nacht van het Kempens 
Erfgoed wordt de Stenen Bergmolen van 
Rijkevorsel sfeervol verlicht. Ontdek de 
draaiende en malende molen in volle glorie 
en stap mee in één van de rondleidingen.

• Zaterdag 19 oktober
• Doorlopend tussen 19 en 23 uur
• Locatie: Stenen Bergmolen, Looiweg 43,
 2310  Rijkevorsel
• Inschrijven is niet nodig 
• Deels toegankelijk voor rolstoelgebruikers
• Drankjes verkrijgbaar.
• Organisator: Vrijwillige molenaars
 Rijkevorsel

Bron: Vrijwillige Molenaars Rijkevorsel

Meer weten? jan.backx@pandora.be
www.stenenbergmolen.be

zaterdag 19 oktober
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Rijkevorsel

tentoonstelling

Zet een stap IN het Kempense erfgoed

Welkom in De Schuur, de erfgoedwereld van 
Mie Tracteur. Je stapt er regelrecht met beide 
voetjes IN het Kempens Erfgoed. Oude  
tractoren zijn Mie’s passie, deze stralen in de 
oude schuur samen met haar mooi ingerichte 
woonwagentje. Alle stallen zijn met precisie 
ingericht en omgetoverd tot nostalgische 
Kempense decors. Ontdek het naaiatalier,
het oude klaslokaal, de nostalgische 
speelgoedwinkel, de nostalgische oude 
eetkamer, de ziekenboeg, de bakkerij en de 
oude Beerenwinckel...

• Vrijdag 18 en zaterdag 19 oktober
• Doorlopend tussen 19 en 22 uur
• Locatie: De Schuur, Oude Baan 12 te
 2310 Rijkevorsel
• Graag inschrijven via
 www.mietracteur.eu via de ‘Contactknop’
• Deels toegankelijk voor rolstoelgebruikers
• Drankjes en versnaperingen verkrijgbaar.
• De Schuur opent zaterdag al om 14 uur
• Organisator: Mie Tracteur

vrijdag 18 oktober

zaterdag 19 oktober

Meer weten? Mie Tracteur 
0485 15 94 85 | mietracteur@telenet.be
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Turnhout

vrije rondgang langs
verschillende activite iten

In den tijd van pastoor Segers

Laat je meenemen naar lang vervlogen tijden. 
Luister mee waarom de koekoeken ‘met 
wreedaardig hebzucht zijn bezield’.
Kom te weten waarom de spreeuw op het 
menu stond. En maak kennis met de oude 
wasmachine in de kelder en de ‘op de bleek’ 
gedroogde lakens.

• Vrijdag 18 oktober
• Doorlopend tussen 19 en 23 uur
• Locatie: Natuurpunt Museum,
 Graatakker 11, 2300 Turnhout
• Inschrijven is niet nodig 
• Niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers
• Drankjes verkrijgbaar.
• Organisator: Natuurpunt Museum

Meer weten?
museum@natuurpunt.be | 014 47 29 50

vrijdag 18 oktober
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Turnhout

Gegidste wandeling

Wandeling Slag van Turnhout

Bij valavond nemen de Turnhoutse stadsgid-
sen je mee op pad langsheen de plaatsen die 
een rol speelden tijdens de Slag van Turnhout. 
Wat gebeurde er in 1789? Was het de tactiek 
van generaal Van der Meersch of de blunders 
van zijn Oostenrijkse opponent Schöder die de 
patriotten de overwinning bezorgden? Ontdek 
dit stukje Turnhoutse heroïsche geschiedenis, 
waarbij realiteit vaak vervloeit in legende.
De rondleiding duurt 1,5 à 2 uren.

• Zaterdag 19 oktober
• Start om 17.30 uur
• Locatie: Beeld Patriot, Grote Markt,
 Turnhout
• Inschrijven is noodzakelijk en kan via: 
 www.turnhoutsestadsgidsen.be/
 nacht-kempens-erfgoed
• Toegankelijk voor rolstoelgebruikers
• Ook geschikt voor kinderen vanaf
 10 jaar. Ook overdag is er een
 herdenkingsprogramma
• Organisator: Turnhoutse Stadsgidsen
 vereniging i.s.m. Comité Slag van Turnhout

Meer weten? info@turnhoutsestadsgidsen.be 
www.turnhoutsestadsgidsen.be | www.slagvanturnhout.be

zaterdag 19 oktober
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Vorselaar

Verhalenavond en proeverij

Sjarel Van Toeëre, scheper op de Veusseleirse hei

Karel Van de Vloet is in Vorselaar gekend als 
Sjarel Van Toeëre. Dagelijks trok Sjarel met
zijn kudde van 200 schapen door de Vorse-
laarse hei. Vijftig jaar na zijn overlijden komt
Sjarel nog een keer langs om te vertellen over 
vroeger, vergezeld van zijn schapen en
herdershond Skip. Kom alles te weten over 
het Kempens schaap en ander levend erf-
goed. Kruip zelf achter een spinnenwiel, vilt 
een juweel en zoek de spreekwoorden in het 
breugeliaanse schilderij van stripkunstenaar 
Sylvia Tops. Proef het schepersbrood uit de 
houtoven én de ambachtelijke schapenkazen!

• Vrijdag 18 oktober
• Doorlopend tussen 19 en 23 uur
 Om 19 en 21 uur komt Sjarel Van Toeëre
• Locatie: Schranshoeve - Nieuwstraat 49 -  
 2290 Vorselaar
• Voor de workshops vilten en spinnen
 vooraf inschrijven via info@schranshoeve.be
• Toegankelijk voor rolstoelgebruikers
• Drankjes, hapjes, workshops 
• Organisator: Schranshoeve i.s.m. heemkring Joris Matheussen,
 Steunpunt Levend Erfgoed, Natuurpunt, Vorselaarse Grazers, Tieto Stoops

vrijdag 18 oktober

copyright Adrie de Kok

Meer weten? 
greet@schranshoeve.be | www.schranshoeve.be
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zaterdag 19 oktoberVosselaar

Initiatie

Kennismaking met  boogschieten

Kom bij de Sint-Sebastiaansgilde van
Vosselaar het boogschieten ontdekken zoals 
het vroeger gebeurde. Jong en oud zijn van 
harte welkom! Jongeren die sinds vorig jaar 
boogschietlessen kregen, zullen hun
leeftijdsgenoten bijstaan in het schieten
naar doel. 

• Zaterdag 19 oktober
• Doorlopend tussen 15 en 23 uur
• Locatie: “De Jardin”, Konijnenbergpad,
 2350 Vosselaar
• Inschrijven is niet nodig
• Toegankelijk voor rolstoelgebruikers
• Drankjes en lokale hapjes verkrijgbaar.
 Kinderen vanaf 5 jaar mogen deelnemen
• Organisator: Sint Sebastiaansgilde
 Vosselaar

Meer weten? Koning Frans Guns 
0494 63 04 57 | Johan Mostmans | 0474 75 20 38

Bron: Sint-Sebastiaansgilde Vosselaar
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colofon

De Nacht van het Kempens Erfgoed is een 
initiatief van Erfgoed Noorderkempen,
k.ERF en Kempens Karakter. 

Heel veel dank aan alle organisaties die 
tijdens de Nacht van het Kempens erfgoed 
het lokale erfgoed doen schitteren! 

V.U. Janna Lefevere, k.ERF,  
de Billemontsraat 117, 2440 Geel
Depotnummer:  D/2019/12.027/3 

illustratie & Vormgeving: Sanne Verstraelen
www.sanneverstraelen.com




