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ARSENAAL: uitvalsbasis
voor Erfgoeddag
ARSENAAL/LAZARUS
is dit jaar dé uitvalsbasis
voor de Erfgoeddag
in Mechelen. Je kan
er terecht om het
programma voor de
Mechelse regio te
ontdekken en voor alle
praktische info. Daarnaast
tonen verschillende
erfgoedverenigingen op
deze locatie het beste
van zichzelf.

W

ist je dat kantklossen
nog volop leeft in
Mechelen? Kantclub
Etterjefke leert je tijdens Erfgoeddag hoe je de mooiste kant
klost. Welke kantsoort willen
we klossen? Welk patroon nemen we? Welke slagen en welke
draad gebruiken we? Kom mee
kijken en kiezen en help zo dit
eeuwenoude ambacht in stand
houden. Ga zelf aan de slag en
leer de kneepjes van het vak.

WELKOM OP
ERFGOEDDAG IN DE
MECHELSE REGIO

De Mechelse Radioamateurs
kiezen ervoor om een oude
communicatietechniek te
bewaren en te combineren
met hedendaagse digitale
technieken. Op Erfgoeddag
wordt de evolutie getoond tussen morse-analoge en radiodigitale radio. Maak kennis
met dit immaterieel erfgoed
en kies zelf je favoriete manier
van radio maken.

Op zondag 22 april is het weer Erfgoeddag. Deze editie
staat in het teken van Kiezen. In een verkiezingsjaar staan
we stil bij het kiezen voor erfgoed. Dat kan op verschillende manieren. Wat willen we bewaren voor de toekomst
en wat niet? Hoe werden keuzes in het verleden gemaakt?
En hoe selecteren we welk erfgoed we vandaag willen
doorgeven? Kiezen betekent ook beslissingen nemen in
conservatie- of restauratieopdrachten. Of je met hart en
ziel inzetten om een ambacht in leven te houden.

Voor de Vlaamse Kunstkring
voor Marqueteurs is de keuze
voor het juiste hout allesbepalend voor de kwaliteit van de
marqueterie. Deze oude inlegtechniek is een echte creatieve
uitlaatklep. En toch beoefenen
weinig mensen marqueterie
als hobby. De marqueteurs wil-

Maak kennis met een staalkaart
van het erfgoed uit Mechelen en
de ruime regio. Acht erfgoedorganisaties stellen zichzelf voor
in een film: wie zijn ze en waarom kiezen nu precies voor dàt
stukje erfgoed? Kan jij je vinden
in hun keuzes?

WAAR:
ARSENAAL/LAZARUS
Hanswijkstraat 63 (ingang via
Kruidtuin), 2800 Mechelen
Geheel toegankelijk voor
rolstoelgebruikers
DOORLOPEND
VAN 10 TOT 18 UUR:
• Demonstratie kantklossen
Kantclub Etterjefke
www.facebook.com/etterjefke
• Telegrafie immaterieel
erfgoed
Mechelse Radioamateurs
i.s.m. U.B.A. Koninklijke Unie
van Belgische Amateurzenders
frans.verheyden@outlook.com
• Help het Speelgoedmuseum
kiezen
Speelgoedmuseum Mechelen
www.speelgoedmuseum.be
• Help het Speelgoedmuseum
kiezen: ontwerp je eigen
verkiezingscampagne
Speelgoedmuseum Mechelen
www.speelgoedmuseum.be
• Demonstratie marqueterie
Vlaamse Kunstkring voor
Marqueteurs
erik.vanasch@outlook.be

VAN 13 TOT 17 UUR:
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Welkom!

Speelgoedmuseum Mechelen
laat je meewerken aan het
speelgoedmuseum van de toekomst. Kruip in het stemhokje,
vul de stembrief in en kies
jouw favoriet spel of speelgoed!
De medewerkers en vrijwilligers gaven alvast het goede
voorbeeld en tonen hun keuze
in een mini-expo. Tijdens een
knutselworkshop kan je ook
zelf aan de slag om een verkiezingscampagne uit te werken.
Bedenk een slogan voor je
favoriete spel of speelgoed en
ontwerp je eigen verkiezingspostkaart of campagnebutton.
Zo kan je iedereen laten zien
waar jij voor kiest.

len op Erfgoeddag in dialoog
gaan met het publiek en hen
tonen wat een mooi ambacht
het is. Voor de kinderen is er
een memospel waaraan een
leuke prijs verbonden is.

• Wie kiest voor erfgoed in
Mechelen: waarom, wat en
waar?
Museum Hof van Busleyden
i.s.m. verschillende
erfgoedorganisaties
en Borgerhoff & Lamberigts
www.hofvanbusleyden.be

Op deze Erfgoeddag zetten we verschillende keuzes in de
kijker. In Mechelen laat het Speelgoedmuseum de allerkleinsten een verkiezingsaffiche voor hun favoriete speelgoed maken, de Vlaamse Kunstkring voor Marqueteurs
vertelt je waarom zij gepassioneerd met hun vak bezig zijn
en voetbalfans halen hun hart op aan de mooiste herinneringen uit de Mechelse voetbalgeschiedenis.
Ook de regio laat zijn keuze voor erfgoed zien. In Duffel
en bij het Sportimonium denk je mee na over het museum
van de toekomst en het Emile Verhaerenmuseum in SintAmands laat je kennis maken met deze Vlaamse schrijver
aan de hand van twee heel verschillende visies.

Museum Hof van Busleyden,
de Mechelse Radioamateurs
en de Koninklijke Kring voor
Oudheidkunde Letteren en
Kunsten van Mechelen belichten ‘Kiezen’ tijdens korte,
originele lezingen. Ze maken
keuzes in het erfgoed van
radiocommunicatie, verkennen
jammerlijke gebeurtenissen
waar de Mechelaar geen keuze
in had, beweegredenen achter
de collaboratie en keuzes over
en vanuit de Mechelse lakenhal.

• Matinée Arsenaal
Museum Hof van Busleyden
i.s.m. verschillende
erfgoedorganisaties
www.hofvanbusleyden.be

Kruidtuin verlengstuk
van ARSENAAL/LAZARUS
© Alexander Meeus

WAAR:
KRUIDTUIN MECHELEN
Bruul 129, 2800 Mechelen
Geheel toegankelijk voor
rolstoelgebruikers
• De club van geel en rood zal
zegepralen en Racing doet er
nog eentje bij! Een selectie
hoogtepunten uit de Mechelse
voetbalgeschiedenis
Stadsarchief Mechelen
i.s.m. Radio Reflex, Malinwa
Archief, KV Mechelen, KRC
Mechelen
Van 14 tot 16 uur

“V

oor deze kieszondag moet u nog geen 18
zijn. Kinderen en jongeren zijn van harte welkom. Gezinnen vinden een ruime keuze aan materiaal.
Er is zoals ieder jaar voor kiezers en uitverkorenen heel
wat te beleven tijdens deze Erfgoeddag. Het aanbod
is divers: tentoonstellingen, werkwinkels, optredens,
debatten, rondleidingen, en nog veel meer. Als je een
smart-phone of tablet hebt kan u ook gratis de ErfgoedApp gebruiken die u de weg kan wijzen. Iedereen kan
zo een selectie maken en een eigen programma
samenstellen, dankzij www.erfgoeddag.be.”

• Wervingsactie reuzendragers
ReuzenMechelen
Doorlopend van 10 tot 18 uur
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Stadsarchief Mechelen laat je
op Erfgoeddag de meest memorabele hoogtepunten uit de
geschiedenis van KV en Racing
Mechelen herbeleven tijdens
een radio-uitzending vanuit
de mobiele studio van Radio
Reflex. Samen met enkele bekende Mechelaars wordt in de
Mechelse voetbalgeschiedenis
gedoken. Tussendoor zingen
we uit volle borst mee met de
clubliederen en de grootste

voetbalklassiekers. Zorg jij mee
voor een zinderende sfeer?
ReuzenMechelen werd vorig
jaar opgericht door een aantal
enthousiaste reuzendragers uit
de Mechelse Ommegang van
2013. Ze willen de Mechelse
reuzen (erkend als UNESCO
immaterieel erfgoed) vaker
naar buiten laten komen.
Daarvoor zijn ze op zoek naar
meer leden voor hun gilde.
Op Erfgoeddag kan je kennis
maken met de vereniging en
als het weer het toelaat, kan je
een reus dragen. Dan weet je
meteen of het iets voor jou zou
kunnen zijn.

Sven Gatz
Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel
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Ook de Kruidtuin staat
bij mooi weer in het teken
van Kiezen.

Wat zijn jouw Mechelse voetbalhoogtepunten?
Mechelen is een stad met een
bijzonder rijke voetbalverleden. De stad telt twee traditieploegen: KV Mechelen en
Racing Mechelen. Beide clubs
zagen het levenslicht in 1904.
Tijdens hun lange geschiedenis kenden ze heel wat hoogtepunten. Zo werd Racing in
1951-1952 vice-landskampioen
onder leiding van de legendarische Rik De Saedeleer (de latere voetbalcommentator). Meer
recent was er de fameuze bekercampagne in 2008 waarbij
Racing als derdeklasser enkele
eersteklassers uitschakelde.
En zo kunnen we nog even
doorgaan. Voor KV Mechelen is
er de ophefmakende winst van
Europacup II in 1988 tegen het
grote Ajax, exact 30 jaar geleden. De roodgelen mochten
onder meer ook vier landstitels
en één Belgische voetbalbeker
in hun prijzenkast zetten. Net
zoals bij Racing is ook hier het
lijstje van hoogtepunten nog
veel langer.
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KIES MEE EN HERBELEEF ALLES
TIJDENS EEN BEKLIJVENDE
RADIO-UITZENDING
Maar wat zijn voor de supporters van KV en Racing de
meest memorabele hoogtepunten? Waar krijgen ze nog steeds
kippenvel van? Naar aanlei-

ding van Erfgoeddag, met dit
jaar ‘Kiezen’ als thema gaan
het Stadsarchief Mechelen,
Racing Mechelen, KV Mechelen, Malinwa Archief en Radio
Reflex op zoek naar het antwoord. Via een web poll kregen
de supporters van beide clubs

tien hoogtepunten van hun
favoriete ploeg voorgeschoteld.
Daaruit kozen ze er elk vijf. De
geselecteerde hoogtepunten
vormen op Erfgoeddag (zondag
22 april) het onderwerp van
een radio-uitzending vanuit
de mobiele studio van Radio

Reflex in de Kruidtuin. Samen
met verschillende bekende
Mechelaars herbeleven we de
meest memorabele momenten
uit de geschiedenis van KV en
Racing. Tussendoor zingen
we uit volle borst mee met
de clubliederen en de grootste voetbalklassiekers. Zorg
jij mee voor een zinderende
sfeer? Breng je groenwitte of
geelrode sjaal mee en kom tussen 14 en 16u naar de Kruidtuin.

KUN JE NIET GENOEG KRIJGEN
VAN DE GESCHIEDENIS VAN KV
EN RACING?
Kom dan zeker eens langs in
het Stadsarchief Mechelen.
Je vindt er het rijke Malinwa
Archief: documentatiemappen
per seizoen, het clubblad Geel
en Rood, affiches … Voor Racing zijn er onder meer clubbladen en binnenkort komt
daar heel wat meer bij.
Alle praktische info via
www.stadsarchiefmechelen.be
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De Grond
der Dingen
ERFGOEDDAG

VOOR
KINDEREN

Op Erfgoeddag hebben we naar goede
gewoonte aandacht voor de jongste bezoekers. We lijsten de activiteiten voor
kinderen graag nog eens voor je op.

MECHELEN
• Kantclub Etterjefke vzw

DEMONSTRATIE:
DEMONSTRATIE KANTKLOSSEN

• Speelgoedmuseum Mechelen vzw

WORKSHOP:
HELP HET SPEELGOEDMUSEUM KIEZEN

• Speelgoedmuseum Mechelen vzw

WORKSHOP:
HELP HET SPEELGOEDMUSEUM KIEZEN:
ONTWERP JE EIGEN VERKIEZINGSAFFICHE

• Vlaamse Kunstkring voor Marqueteurs

TENTOONSTELLING:
DEMONSTRATIE MARQUETERIE

ZEMST
• Sportimonium vzw

ZOEKTOCHT:
KIEZEN! EEN KWESTIE VAN WINNEN OF
VERLIEZEN?

Meer weten over wat er in onze stad op
kindermaat te beleven valt?
Breng een bezoekje aan
www.mechelenkinderstad.be

ARSENAAL/LAZARUS
is dit jaar de uitvalsbasis
voor heel wat Mechelse
Erfgoeddagspelers.

M

useum Hof van Busleyden is opgetogen
over de gastvrijheid
van haar theaterpartner: “De
ondergrondse tentoonstellingszaal in het museum herbergt
dit voorjaar de internationale
expo ‘Roep om Rechtvaardigheid’ en is daardoor niet
beschikbaar voor Erfgoeddag.
Wij zijn maar wat blij dat een
selectie van de lokale erfgoedspelers op deze dag een plek
krijgt in het Mechelse theaterhuis ARSENAAL/LAZARUS.
We hopen dat heel wat erfgoedliefhebbers op 22 april de weg
naar de Hanswijkstraat én de
Kruidtuin weten te vinden en
van daaruit de rest van de stad
gaan verkennen. Erfgoed en
theater vinden mekaar in deze
samenwerking en de band
tussen beide en met de stad
wordt nog nauwer aangehaald
met ‘De Grond der Dingen’,
een stadsbreed project voor én
door Mechelaars en een initiatief van ARSENAAL/LAZARUS
met het Museum Hof van Busleyden als partner.“
We willen jullie alvast warm
maken voor dit mooie project door een kort vraaggesprek met inspirator Willy
Thomas. ‘Verbinden’ en ‘activeren’ zijn voor hem de grote
pijlers waarrond het geheel
draait.
Willy Thomas: Verbinden doen
we met zeven theatershows
onder de noemer ‘The Life of
Mechelen’, gebracht door het
Stadsgezelschap, dat voor een
doorsnede (leeftijd, gender,
afkomst, ...) van de Mechelse
bevolking kan doorgaan. De leden zijn bereid hun levensverhalen te delen met het publiek.
Over vijf jaar gespreid zoomen
de zeven shows telkens in op
een bepaalde leeftijdscategorie, vanaf de geboorte tot de
eeuwige rust. De eerste editie
‘Het prille begin’ was eind september al een succes. De tweede editie ‘Leren en spelen’ staat
eind mei op het programma.
Activeren doen we in De
Grond Der Dingen, door elke
Mechelaar een m² (grond of
oppervlakte) te schenken met
de vraag er iets mee te doen
dat de gemeenschap ten goede
komt.
Dat mag iets nieuws toevoegen
zijn of iets veranderen aan het

bestaande. Mensen zonder
ideeën kunnen hun m² schenken aan voorstellen die zij goed
vinden.
Wat willen jullie bereiken met
De Grond der Dingen? Wat is
de bedoeling van dit stadsproject?
Willy Thomas: We willen zoveel
mogelijk Mechelaars bereiken,
ook mensen die anders niet
aan zulke dingen zouden meedoen. We willen hun ideeën en
verlangens kunnen inschatten.
Het moet een zekere dynamiek
teweegbrengen en mensen
leren nadenken over wat zij
belangrijk vinden voor de gemeenschap, de toekomst… Van
onderuit en vanuit de kunstwereld, niet vanuit de stad.
Mechelen brengt nu al een fijn
en constructief verhaal, maar
wat kan er nog aan toegevoegd
worden? Het is uiteraard de bedoeling dat we ideeën kunnen
realiseren, maar ook het proces naar realisatie is belangrijk. Mensen die een gesprek
aangaan rond hun ideeën en
die van anderen.
‘De Grond der Dingen’ is een
stadsproject met focus op Mechelen maar we merken dat
het project al uitdeint, grote
steden als Rotterdam of Bologna toonden al interesse.
Waar kijk je het meest naar
uit binnen dit project?
Willy Thomas: Het meest kijk
ik uit naar de effecten van de
onvoorspelbaarheid van het
project. Er is nu al een eerste
reeks ideeën binnen, sommige
zijn erg concreet of praktisch,
andere zijn best bijzonder
of verrassend. Soms zal het
botsen, of stevige discussies
opleveren, maar dat moet ook
kunnen, met een open vizier.
Kunst kan en moet zo terug in
het midden van de maatschappij staan. Het onderhandelen
staat centraal. En ook dat
wordt een uitdaging waar ik
naar uitkijk. Het gelijkwaardigheidsprincipe dat aan de
basis van het hele project ligt
(iedereen heeft recht op een
m²) mag niet onder druk komen te staan. Daarom ook de
gefaseerde aanpak. Tot eind
2018 worden alle voorstellen
zichtbaar gemaakt in het vernieuwde museum, in 2019 volgt
dan een tentoonstelling waar
de voorstellen gewikt en gewogen worden, door de burgers
en samen met de stad. Zij onderhandelen over de kwaliteit,
de waarde en/of het nut van de
ingediende projecten om zo in
2021 te komen tot de eigenlijke
realisatie van en selectie hier-

van. De stad engageerde zich
al om 20.000 m² vrij te maken
voor de concrete uitvoering.
Weet je al wat je gaat doen met
jouw vierkante meter?
Willy Thomas: Volgens de regels van het project kom ik niet
in aanmerking voor een m²
omdat ik geen Mechelaar ben.
Maar om je vraag toch te beantwoorden: wat me in steden
altijd fascineert is, naast het
geweld van de steeds voortrazende ontwikkelingen en veranderingen, de aanwezigheid
van onveranderlijkheid zoals
in dit geval ‘de Dijle’. Een rivier
dwars door de stad die je er
nooit kan wegdenken. Zo zou
ik wel een stroom van ongerepte natuur door de stad willen
dromen. Vierkante meters die
we voor de toekomst vrijwaren
van iedere impact.
Samen bouwen aan de stad,
het past ook wonderwel binnen de Erfgoeddag-thematiek
Kiezen, als bewust kiezen voor
een project waarmee we het
sámen leven in de stad willen
stimuleren. “We komen uit een
tijd waar het individu vooral belangrijk was. De balans
was wat doorgeslagen” zegt
Willy. “Er is nood om collectief iets te doen - voor mekaar
zorgen, rekening houden met
mekaar, empathie voelen...”
En daar kan ‘De Grond der
Dingen’ hopelijk toe bijdragen.

Meer weten over dit project?
www.dergrondderdingen.be
En kom langs op Erfgoeddag:
• Willy Thomas geeft meer uitleg
over dit stadsproject
• kinderen kunnen een
knutselworkshop volgen rond
het thema ‘Kiezen voor een
Mechelse m²’
• neem plaats in de ‘De Grond
der Dingen’-fietscaravan, laat
je informeren en ga in gesprek
• bekijk de mini-expo met de
eerste reeks ideeën en laat je
inspireren
•…
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De Mechelse reuzen trekken
er op uit tijdens Erfgoeddag

Wat boeit je voornamelijk aan
de reuzencultuur?
Jurgen: Ik ben vooral geïnteresseerd in de geschiedenis
van de reuzen: waar komt deze
cultuur vandaan, hoe verging
het onze Mechelse reuzen in
het verleden... want ze gaan
toch al meer dan 400 jaar mee.
Het is trouwens mooi om te
zien hoe, ondanks al de digitale
technologie we vandaag hebben, de magie van de reuzen
blijft verbazen. Het gevoel om
bij het dragen van een reus
deel uit te maken van een stukje historiek is fantastisch.
Kevin: Ik denk vooral aan de
verwevenheid met andere tradities en cultuuruitingen ,zoals
Bijbelse verhalen, aan sagen
en legenden, aan carnaval en
het poppenspel. Neem daar de
historische achtergrond van
onze stad en haar Ommegang
bij en je krijgt een héél boeiend
gegeven.
Hoe voelt dat, het dragen van
een reus?
Jurgen: Het dragen van een
reus kan zwaar zijn, zelfs de
kinderen hebben al een respectabel gewicht. Probeer het
zeker eens uit tijdens Erfgoeddag! Maar eens je er mee op
stap bent en de toeschouwers
tijdens een optocht vol verwondering langs de kant ziet staan
krijg je vleugels.
Jan: Met het dragen van een
reus schraag je eeuwen geschiedenis. Je trekt door de
straten van de stad met mobiel
erfgoed, en dat legt een zekere
druk op je schouders. Jawel.
Een reus kan statisch zijn in
zijn reus-zijn - maar pas als
hij ‘gedragen’ wordt, pas als
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hij de buitenlucht voelt en in
ritmische kadans zijn wandeling maakt, dan wordt hij écht
reusachtig. En dat is het: een
reus zo weer tot leven brengen,
geeft een warm gevoel. Noem
het gerust ‘ontroering’...
Olivier: Het is een eer om een
reus te mogen dragen en ik doe
dat dan ook met veel trots en
plezier.
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Wie kent ze niet, de Mechelse
Reuzen? De reus, de reuzin, de
oude reus (grootvader) en de
drie kinderen. Twee van deze
kinderen zullen op Erfgoeddag
terug aan het publiek getoond
worden.
Maar minder bekend zijn
misschien de mensen onder
de rokken van de familie:
de reuzendragers of pijnders.
Wij hielden ze even halt
en vroegen waarom ze zo
gepassioneerd zijn door de
grootste bewoners van Mechelen.

een reus in Deurne en daarna
op verplaatsing nog de reuzen
Amir en Noa. Ik draag hen wel
een warm hart toe.
Jurgen: Omdat ik tijdens de
Cavalcade “kloske” of Klaaske
heb mogen dragen heb ik een
lichte voorkeur voor hem.
Jan: Mijn vrouw heet Mieke
en ik ben...een Janneke. Is het
oneerbiedig uitgedrukt dat ik
me graag onder de rokken van

Jurgen: De eerste keer dat de
Cavalcade en Ommegang door
de straten van Mechelen trok
in 2013. We wisten dat er veel
volk verwacht werd, maar de
reactie van de mensen toen we
van de vesten de stad introkken was onbeschrijfelijk. Ik
hoop dat ik de volgende keer, in
2038, hetzelfde gevoel nog eens
opnieuw mag krijgen.
Kevin: De herinnering aan de
Wat maakt de Mechelenthousiaste menigte
se reuzen bijzonder?
de eerste keer dat we
Kevin: De reuzenculvan de Zandpoortvest
Met het dragen van een
tuur behoort tot de
- waar de Ommegang
reus schraag je eeuwen
oudste tradities in ons
vertrok in 2013 - de
land en dat is in MeKeizerstraat in liepen,
geschiedenis. Je trekt
chelen niet anders. De
bezorgt me nog altijd
door de straten van de
meeste leden van de
kippenvel. Alleen
Mechelse Reuzenfamidaarvoor al kan ik de
stad met mobiel erfgoed,
lie gaan al meer dan
job van pijnder of reuen dat legt een zekere
drie eeuwen mee en
zendrager ten zeerste
horen dus even goed
aanbevelen!
druk op je schouders.
als onze historische
Jan: Zelf droeg ik nog
kerken en gebouwen,
geen reus. Op het moonze beiaard of de
ment van de voorbije
traditie van Sinte Mette tot het
Mieke begeef? Of hou ik het
cavalcade had ik een andere
rijke erfgoed van onze stad.
best beschaafd bij... Janneke?
rol in de optocht. Maar ik kijk
Jurgen: Voor mij zijn het de
er naar uit om voor de eerste
Herken je iets van jezelf in één keer mijn schouders hieronder
eerste reuzen die ik van zo
van de reuzen?
dicht bij mocht beleven. Het
te zetten. Letterlijk én figuurwas liefde op het eerste gezicht. Jan: Mijn hart gaat sneller
lijk!
We hebben in Mechelen een
kloppen als de reuzen uitgaan.
Jullie starten een Mechelse
hele familie reuzen, die zelfs
Dan voel ik me helemaal een
reuzenvereniging op. Wat
nog groeide in 2013, met de
trotse Mechelaar... Ik herken
drijft je om hier mee aan te
‘geboorte’ van Noa en Amir.
in hen de fierheid om een vertrekken?
leden, de trots op het heden,
Welke reus geniet er je vooren de hoopvolle blik naar de
Jurgen: De reden voor mij is
keur? Waarom?
toekomst in hun neefjes Amir
vrij simpel .... 25 jaar op stal
Kevin: Ik koester de hele Reuen Noa.
staan is niet goed voor een
zenfamilie, maar heb toch wel
Kevin: Wat ik van mezelf herreus. Tijdens de laatste Cavaleen boontje voor Vader Reus,
ken in de hele reuzenfamilie
cade bleken de reuzen toe aan
die ik - nota bene als enige Meis dat ze graag een stapje in de
een stevige restauratie. Als we
chelaar - mee droeg op de twee wereld zetten. En bij Vader en
ons UNESCO erfgoed willen beedities van de Ommegang in
Grootvader Reus dat ze ongewaren dan moeten we het ook
2013. Hij is met de respectatwijfeld ook fan zijn van ons
respectvol behandelen. Ik hoop
bele leeftijd van 526 jaar trouMechels bier (lacht).
dat we binnen 5 jaar een groep
wens de oudste van de familie
mensen bij elkaar vinden die
Welk moment van je ‘reuzenen een van de oudste van het
de reuzen een warm hart toedragerscarrière’ zal je zeker
land!
dragen, die er voor zorgen dat
bijblijven?
Olivier: Ik droeg voor het eerst
ze geregeld eens buiten komen.

Ze zijn een ongelofelijke troef
voor Mechelen.
Jan: Ik wil me graag inzetten
om de reuzen-traditie ook
voor de toekomst te bewaren.
De reuzen moeten inderdaad
frequenter van stal! Té frequente verschijningen zou
hun aantrekkingskracht verminderen, maar te lang in de
mottenballen moeten wachten
op een optocht of cavalcade
is ook niet zo best. De reuzen
moeten de straat op! De reuzen moeten méér zichtbaar
worden. Mechelen heeft met
deze prachtige reuzenfamilie
onschatbaar erfgoed in huis.
Hier moeten we trots op zijn.
En nu: nu moeten ze ook het
huis...uit!
Kevin: Het zou tof zijn om een
flinke groep Maneblussers te
kunnen samenbrengen die
letterlijk en figuurlijk mee haar
schouders wil zetten onder
onze reuzentraditie. Dat zal
ons toelaten om de Mechelse
Reuzenfamilie de zorg te geven
die ze verdient. Bovendien kan
onze stad zo het label van ‘Reuzenvriendelijke gemeente’ van
de vzw Reuzen in Vlaanderen
behalen, toch een belangrijke
erkenning van de waarde van
dit stuk cultureel erfgoed.

Heb jij interesse om je aan te
sluiten bij de reuzendragers
van ReuzenMechelen? Of wil
je al eens weten hoe het voelt
om een reus op je schouders
te dragen?
Kom dan langs in de Kruidtuin
(bij goed weer) of ARSENAAL/
LAZARUS (bij regenweer)
tijdens Erfgoeddag.
Kevin, Jurgen, Jan en Oliver
helpen je graag op weg.

BONHEIDEN
• Kantcentrum ’t Ordinaaltje

LEZING: KIES EEN KANT!
Bij het maken van kant staan we
voor verschillende keuzes. We
kiezen wat we gaan maken, maar
nemen ook andere beslissingen.
Welk soort kant wordt het? Klos- of
naaldkant, bloemwerk, Mechelse
kant, ...? Er zijn ook een heleboel
slagen mogelijk, dus welke slag
gaan we gebruiken? Specialisten
van kantcentrum ’t Ordinaaltje geven uitleg bij de keuzes in het kantproces.
WAAR: Kunstencentrum ’t Kranske
Dorp 112, 2820 Bonheiden
(ingang via Poverstraat)
WANNEER: Doorlopend van 10 tot 18 uur
Lezing om 10, 11.30 en 14 uur
Geheel toegankelijk voor rolstoelgebruikers
www.kantcentrumbonheiden.be

• Heemkring ’t Hoefyser
in samenwerking met Heemkring ‘t Kaaskot

TENTOONSTELLING:
KAPELLEKES IN
BONHEIDEN-RIJMENAM
Voor de ‘Open Kapellekesdag’
zetten heel wat kapellen in Bonheiden-Rijmenam de deuren open.
In deze tentoonstelling in Heemmuseum ’t Smiske ontdek je meer
over de ‘kapellekes’ zelf, zowel
bestaande als verdwenen, hun
geschiedenis én de tradities die er
rond ontstonden. .
WAAR: Heemmuseum ’t Smiske
Hoogstraat 52A, 2820 Bonheiden
WANNEER: Doorlopend van 10 tot 18 uur
Geheel toegankelijk voor rolstoelgebruikers
www.bonheiden.be

DUFFEL

MECHELEN
• Aartsbisschoppelijk Archief
te Mechelen

RUMST
• Kerkraad Sint-Jozef Terhagen
in samenwerking met: CRKC,
Provincie Antwerpen, Gemeente Rumst

TENTOONSTELLING:
VOOR U GEKOZEN...
TOPSTUKKEN UIT HET
AARTSBISSCHOPPELIJK
ARCHIEF TE KIJK!

TENTOONSTELLING:
MAAK KENNIS MET DE
ERFGOEDCOLLECTIE VAN DE
SINT-JOZEFKERK
Omdat de kerk van de St.-Jozefparochie in de rij staat voor een
mogelijke herbestemming, werd het
kerkelijk erfgoed in kaart gebracht.
Een unieke collectie die spreekt
voor ruim 130 jaar van onze lokale
kerkgeschiedenis. Een staalkaart
hiervan wordt tentoongesteld in de
kerk. De bezoekers kunnen aangeven wat deze objecten voor hen
betekenen of betekend hebben.

Het Aartsbisschoppelijk Archief
pakt op Erfgoeddag uit met zijn
topstukken! Kom kijken naar de
eigenzinnige keuze van de archiefploeg die voor u een selectie
maakte uit de mooiste, interessantste, meest intrigerende en verrassende schatten van de archiefcollectie. De medewerkers van het
archief gunnen u een blik op hun
favoriete stukken en leggen bij elk
stuk uit waarom het zo bijzonder is!

WAAR: Sint-Jozefkerk Terhagen
K. Cardijnstraat z.n., 2840 Rumst
WANNEER: Doorlopend open van 10 tot 17 uur
Geheel toegankelijk voor rolstoelgebruikers

WAAR: Diocesaan Pastoraal Centrum
Frederik de Merodestraat 18, 2800 Mechelen
WANNEER: oorlopend van 10 tot 18 uur.
Rondleidingen om 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 en
17 uur
Gedeeltelijk toegankelijk voor rolstoelgebruikers
www.kerknet.be/aartsbisdom-mechelen-brussel/organisatie/diocesaan-archief

SINT-AMANDS
• Emile Verhaerenmuseum
in samenwerking met Gemeente SintAmands

FILMVOORSTELLING:
EMILE VERHAEREN:
KIEZEN VOOR FILM

Kiezen voor film: voor Erfgoeddag
presenteren we twee poëziefilms
over Emile Verhaeren: De Wereld
van Gisteren van Kevin D’Heedene
(2016) en Verhaeren, De dichter van
Vlaanderen en de wereld van Paul
Haesaerts (1955). Eenzelfde onderwerp, maar twee verschillende
visies. Vlaamse eigenheid versus
universele verbondenheid? Aan jou
de keuze. Nabespreking met Kevin
D’Heedene.
WAAR: Emile Verhaerenmuseum
E. Verhaerenstraat 71, 2890 Sint-Amands
WANNEER: Doorlopend van 11 tot 18 uur
Filmvoorstelling om 15 uur.
Reservatie voor de film kan via 052 33 68 05 of
verhaerenmuseum@skynet.be
Geheel toegankelijk voor rolstoelgebruikers
www.emileverhaeren.be

• Galerij CG

TENTOONSTELLING:
MECHELEN,
EEN TIJDSBEELD
Stadsgezichten zijn unieke momentopnames die mooi de evolutie van
een stad doorheen de tijd weergeven. Galerij CG koos speciaal voor
Erfgoeddag uit haar ruime collectie
prenten en grafiek enkele pareltjes
met Mechelse tijdsbeelden.
WAAR: Galerij CG, Sint-Janstraat 9
2800 Mechelen
WANNEER: Doorlopend van 10 tot 18 uur
Gedeeltelijk toegankelijk voor rolstoelgebruikers
www.kunstenantiekgalerijcg.be

• Gemeente Duffel

We tonen je alle themaonderdelen
van onze collectie heemkundige
objecten. Welk erfgoed waardeer
jij het meest, en waarmee voel je je
persoonlijk verbonden? Stem voor
het erfgoed dat jou het meest aanspreekt of laat weten wat je mist in
onze collectie. Wil je in Duffel graag
iets zien gebeuren rond een bepaald thema? Laat het ons weten en
kies voor erfgoed!
WAAR: Kasteel Gevers
Rooienberg 21b, 2570 Duffel
WANNEER: Doorlopend van 13 tot 17 uur
Niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers
www.duffel.be

• Koninklijke Gidsenbond Mechelen

RONDLEIDING:
KIES-KEURIG IN MECHELEN
(KEES KEÛREG IN MECHELE)

Met een ervaren gids ga je op stap
langs bijzondere plekken en maak
je kennis met eigenaardige keuzes.
Wil je weten waarom Margareta van
Oostenrijk bij de pantoffelhelden
staat, of waarom haar stiefgrootmoeder, Margareta van York, zich in
een hoekje schuil houdt? Sluit aan
bij een van de wandelingen en leer
Mechelen op een andere manier
kennen!
WAAR: UiT in Mechelen
Hallestraat 2-4-6, 2800 Mechelen
(De wandeling start aan het standbeeld van
Opsignoorke)
WANNEER: Wandeling om 10, 13.30 en 16 uur
(duur: 2 uur)
Wandeling in het Mechels dialect om 10.30
en 14 uur (duur: 2 uur)
Geheel toegankelijk voor rolstoelgebruikers

© Sophie Nuytten

TENTOONSTELLING:
KIES VOOR ERFGOED

“A

l het erfgoed dat wij in onze
kunststad koesteren en etaleren is het gevolg van keuzes die in
het verleden zijn gemaakt. Doordachte, gerichte keuzes. Ook vandaag
moet het stadsbestuur zich goed
bewust zijn van de urbanistische of
sociologische impact van zijn beleidskeuzes op de lange termijn. Ze duwen
de stad in een richting. Het stelt ook
de burger voor een grote verantwoordelijkheid bij de keuze voor wie hij
daartoe mandateert. En toch is menselijk kiezen ondoorgrondelijk. Want
is het niet zo dat we in onze eigen
kleine levens de grootste, individueel
meest bepalende keuzes liever zonder veel nadenken lijken te maken?”
Bart Somers
burgemeester van de Stad Mechelen
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SINT-KATELIJNE-WAVER
• ‘t Grom

FILMVOORSTELLING:
SEEDSAVERS FILMMARATHON
Seedsavers, een modern begrip voor iets wat stokoud is. Al
duizenden jaren lang selecteren boeren de beste zaden van
hun beste gewassen. Dat kiezen is een stiel op zich. Zo zijn na
eeuwen keuzes maken allerlei specifieke groentegewassen
ontstaan. Noem het gerust ons levend erfgoed. Tijdens een
filmmarathon toont ’t Grom hoe zogenaamde Seedsavers dat
erfgoed de laatste jaren in stand houden.
WAAR: ’t Grom, Midzelen 25a, 2860 Sint-Katelijne-Waver
WANNEER: Doorlopend open van 13 tot 17 uur
Geheel toegankelijk voor rolstoelgebruikers
www.tgrom.be

ZEMST
• Sportimonium vzw

ZOEKTOCHT: KIEZEN! EEN KWESTIE VAN WINNEN
OF VERLIEZEN?
Kies mee en bepaal winnaar of verliezer. Bepaal welke voorwerpen een plaats verdienen in de collectie van het Sportimonium. Wat zal voor eeuwig in de collectie blijven en waarom?
Vertel ons ook welke tentoonstellingen jij wil zien, voelen of
beleven. Aan de hand van een spel voor jong en oud stap je
in de ‘sportschoenen’ van het Sportimonium. Kiezen voor erfgoed doe je samen!
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WAAR: Sportimonium: Hét sportmuseum,
Tervuursesteenweg 270, 1981 Hofstade - Zemst
WANNEER: Doorlopend open van 11 tot 17 uur
Geheel toegankelijk voor rolstoelgebruikers
www.sportimonium.be

wordt

Vanaf 26 april 2018 kan je naar onze snedige vertellingen
luisteren in het Museum Hof van Busleyden. De
gloednieuwe Zaal Dodoens wordt zeker tot het einde van
het jaar onze nieuwe thuisbasis. Soirée Lamot heet vanaf
dan Soirée MuzE. Deze naam verwijst zowel naar Musea
en Erfgoed Mechelen, de organisator van de lezingen, als
naar de muzen, de mythologische godinnen van kunst
en wetenschap. En daar voegen we graag de grote E van
Erfgoed aan toe!
OPGELET: Zaal Dodoens in het Hof van Busleyden heeft
een beperktere capaciteit dan Lamot. Reserveer dus
zeker op tijd je tickets!

[advertentie]

ARSENAAL BEELDBANK ERFGOEDDAG
KRUIDTUIN LAZARUS MARQUETEURS

GROND HOUT KANT KIEZEN
MECHELEN REUZEN VOETBAL

Erfgoedapp
BELEEF Erfgoeddag met een GRATIS duo-dagpas van De Lijn
Ontdek meer met de
Erfgoedapp! Krijg extra
informatie bij uw bezoek
via Augmented Reality en
iBeacons en ontdek musea &
erfgoedorganisaties in jouw
buurt.
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Vul deze bon in, geef hem aan

Voornaam ccccccccccc

uw bus- of tramchauffeur en

Straat

ccccccccccccccccccccccc

erfgoedcollecties op Erfgoed-

Postcode

cccc

dag, een hele dag lang, met de

Leeftijd

cc

ontdek de fraaiste cultureel-

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

Naam ccccccccccccccccccc
Nr. cc

Busnr. cc

Gemeente ccccccccccccccccccc

e-mailadres ccccccccccccccccccccccccc

m Ik krijg liever geen informatie en aanbiedingen van De Lijn.

versie in cmyk

Evenementnummer: 199

versie in cmyk

Lezersbrieven
Beste,
Onlangs heb ik de dagboeken van mijn tante geërfd. Hoe en
waar bewaar ik deze het best? Zet ik ze best in de kelder of kies
ik beter voor onze zolder?
Vriendelijke groet, Julien D.

Beste Julien D.,
Vocht is de grootste vijand van papier. Het is dus beter om de
dagboeken op zolder te bewaren dan in een vochtige kelder.
Bij voorkeur verpak je ze in een zuurvrije doos of in zuurvrije
enveloppen. Deze kan je kopen in de papierhandel of winkel
voor kunstbenodigdheden. Voor je dit doet, stof je de dagboeken best even af met een zachte, langharige borstel. Zo
vermijd je dat schimmels of insecten zich in het papier willen
nestelen.

Beste Regionale Beeldbank,
We zijn zo blij dat je terug bent! Wil je ons beloven nooit meer zo
lang weg te blijven?
Ondertussen heb je waarschijnlijk al veel bezoek gehad. Sommige mensen komen gewoon even kijken hoe het met je is (en
je nieuwe look bewonderen!), andere blijven wat langer en bladeren graag door de vele beelden die je nu verzameld hebt. We
vernamen uit goede bron dat je zeker 8000 nieuwe kiekjes rijker bent. En blijkbaar ben je nu ook helemaal mee met de laatste moderne technologieën? Je beelden zijn nu ook te bekijken
op smartphone en tablet? Zozo, toe maar!
Maar we schrijven je eigenlijk voor het volgende: een groep enthousiaste fans heeft een verrassing voor je gepland op Erfgoeddag. Zij kozen hun favoriete beelden uit jouw grote collectie en
willen die nu graag tonen aan alle bezoekers op 22 april.
Kom je ook naar ARSENAAL/LAZARUS die dag? Je zal je niet
vervelen! Tot dan!

CONTACT
ADVERTENTIES

Jongedame, groot,
sportief, sociaal,
avontuurlijk, houdt
van wandelen ZKT
breedgeschouderde,
ondernemende man om
samen op stap te gaan
in familiaal verband. Bij
voorkeur wonend in
Mechelen of omgeving.
Leeftijd is van geen
belang. Interesse?
Contacteer me via
info@reuzenmechelen.be
of kom langs in de
Kruidtuin tijdens
Erfgoeddag. Dan kunnen
we elkaar bij mooi weer
alvast ontmoeten.

“O

nze Kunststad Mechelen is een schatkamer
aan historisch erfgoed dat van generatie op
generatie wordt overgedragen. Een enorm waardevolle
overdracht die we moeten koesteren. Ons erfgoed is
heel inspirerend om over ons verleden, heden en ook
onze toekomst te reflecteren, om waarde te geven aan
hetgeen ons – mensen – bindt. Daarom is het niet alleen
belangrijk om aandacht te schenken aan ons erfgoed. We
moeten ons erfgoed ook beschermen tegen de sloophamer van de tijd, waarderen en publiek ontsluiten. Een
samenleving die aandacht besteedt aan haar historisch
bewustzijn maakt een moedige keuze. In onze op snelle
consumptie gerichte wereld is die moed belangrijk.
Met de bouw van ons erfgoeddepot Depot Rato, met
onze recent uitgebreide Regionale Beeldbank en verstevigd stadsarchief, ons Museum Hof van Busleyden en
onze dynamische erfgoedwerking wordt de Mechelse
Collectie dagelijks opgewaardeerd en ontsloten. Zo komt
er geen stof op de schatkamer die Mechelen is. Mechelen schat zichzelf naar waarde. Dat is een keuze.”

Man, Mechelaar, groot,
familieman, houdt van
buitenactiviteiten ZKT
gezelschap om samen
de wereld te ontdekken.
Bij voorkeur wonend
in regio Mechelen.
Op Erfgoeddag zal ik
bij mooi weer in de
Kruidtuin aanwezig zijn
voor geïnteresseerde
kandidaten. Je herkent
me zeker en vast.

Björn Siffer
schepen van Cultuur, Toerisme en Deeltijds
Kunstonderwijs

Groetjes,
Je trouwe volgers

Erfgoeddoel:
u maakt het verschil
U houdt van erfgoed. Meer nog, u kan haast niet zonder. Want
regelmatig stapt u een museum, archief of erfgoedbibliotheek
binnen. Om te genieten, te kijken, onderzoek te plegen of gewoon, te zijn. Maar stel u nu eens voor dat dat erfgoed er straks
niet meer is. Ondenkbaar, zegt u? En toch: krimpende budgetten
zorgen ervoor dat vaak heel essentiële taken in onze erfgoedinstellingen niet meer kunnen verricht worden. Daarom doen een
dertigtal musea, archieven en erfgoedbibliotheken een beroep op
uw financiële steun. Voor pakweg een restauratie, de digitalisering
van collecties of de aankoop van een onmisbaar collectiestuk: uw
steun maakt écht een verschil.
U ontdekt wie u in uw buurt kan steunen op www.erfgoeddoel.be.
Of vraag onze brochure aan via hallo@erfgoeddoel.be met vermelding van uw naam en adres, en wij sturen u die gratis toe.

© Sophie Nuytten

[advertentie]

HET WEER
Over het hele land is het vandaag zwaarbewolkt met
kans op neerslag. Behalve in Mechelen, daar schijnt de
zon! De temperatuur zal er stijgen in de loop van de namiddag en ter hoogte van ARSENAAL/LAZARUS zal het
kwik zelfs tropische temperaturen aantikken.
Het kan op sommige plaatsen wel nog zachtjes waaien,
met uitzondering van de Kruidtuin, waar de
reuzen ons uit de wind houden.
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Roep om
Rechtvaardigheid
Museum Hof van Busleyden Mechelen

www.hofvanbusleyden.be

Made with love by www.debarbaren.be

23 MAART - 24 JUNI 2018

De Erfgoeddag is mogelijk dankzij de steun van:

Voor informatie over het volledige aanbod in Vlaanderen of voor een gratis brochure:

H www.erfgoeddag.be h

