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Erfgoed is een veelomvattend begrip, het is 
een verzamelnaam die vele ladingen dekt. 
Erfgoed wordt toegekend aan zaken die mensen 
waarderen, waar ze zich mee identificeren en 
die ze het bewaren waard vinden. Kortom het 
omschrijft alles wat we willen nalaten voor de 
toekomstige generaties. 

Deze sporen uit het verleden, nagelaten 
door onze grootouders, vinden we in alles 
rondom ons terug. De historische woning op 
het dorpsplein, de oude foto’s en postkaarten 
in de kast, de jaarlijkse paardenkoers, de 
archeologische vondsten en de kunstwerken 
in het museum, het funerair erfgoed,… Door de 
manier waarop we ermee omgaan, blijft het 
leven en is het ook iets van nu. Erfgoed is nooit 
af. Wat we in het heden creëren is het erfgoed 
van de toekomst.

Voor de 19de editie van de Erfgoeddag 
richten we de schijnwerpers op 
vakmanschap. Onder het motto 'Hoe 
maakt u het?' staat op zondag 28 april 
2019 het cultureel erfgoed van en over 
vakmanschap, meesterschap, leren en 
maken centraal in Vlaanderen. Hoe maakt 
u het? Maar ook: hoe maakt het je? En 
hoe geven we dat dan door? 

Ontdek in verschillende gemeenten het 
ontstaan en de evolutie van de ambachten. 
Bewonder prachtige foto’s en kom alles te 
weten over het vakmanschap in de Zuidrand. 

Erfgoeddag is een nationaal evenement, 
georganiseerd door FARO, het steunpunt 
voor cultureel erfgoed van de Vlaamse 
gemeenschap. 

“Maak alles zo eenvoudig mogelijk – maar 
niet eenvoudiger.” (Albert Einstein) 

Streekvereniging Zuidrand zet zich in voor 
het behoud, het beheer en de bescherming 
van ons waardevol erfgoed. Maar de 
belangrijkste doeners op Erfgoeddag zijn 
uiteraard de plaatselijke heemkringen, 
gemeenten, erfgoedverenigingen, 
particulieren enz. die voor jong en oud een 
rijk en gevarieerd programma uitgewerkt 
hebben. Veel plezier! 

Activiteiten voor families met jonge 
kinderen herken je aan het vlieg-logo
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15 Zorg om steen p.17
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“Ik werk(te) bij Gevaert” 
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Wat kan je vinden in deze gids?
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Voor sommige activiteiten moet je op voorhand 
inschrijven. Dit kan vanaf 1 april via de webshop, 
telefonisch via 03 870 80 30 of aan de balie van 
bibliotheek Aartselaar. Meer info:  
www.aartselaar.be/erfgoeddag2019

1. Rij mee met de 50B 
Rij mee met de 50B en laat je vervoeren 
tussen de verschillende locaties en activiteiten 
op Erfgoeddag

Tussen 1970 en 1986 bracht de 50B tal van 
Aartselarenaren naar school of het werk. 
Op Erfgoeddag kan je gratis meerijden met 
een originele 50B tussen de verschillende 

Aartselaarse locaties waar een activiteit 
plaatsvindt. Stap op om de activiteiten te 
bezoeken of gewoon om nog eens (of voor het 
eerst) een nostalgische trip te maken door ons 
dorp. 

Praktisch:   Vertrekuren per halte

Carillolei 2   
10:05 - 11:05 - 12:05 - 13:20 - 14:20 - 15:20 - 16:20

Della Faillelaan 36 
10:20 - 11:20 - 12:20 - 13:35 - 14:35 - 15:35 - 16:35 

Reetsesteenweg 35
10:45 - 11:45 - 12:45 - 14:00 - 15:00 - 16:00 - 17:00**

*De bus probeert 10 min voor vertrek aan de halte 
te staan. 
**Laatste rit van de Molen naar het centrum.

2. Aartselaars Erfgoed leeft!

Locatie: Heemkundige Kring Aartselaar, Carillolei 3. 
Moeilijk toegankelijk voor rolstoelgebruikers

Pop up atelier. Restauratie met een verhaal 

Werp een blik achter de schermen van het live pop-
up restauratie atelier, waar obiits van de kerkfabriek 
gerestaureerd worden. Achter elk rouwbord schuilt 
een verhaal dat weer tot leven komt.

Praktisch:   doorlopend van 10u00-18u00.  
Vrij toegankelijk
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Levend ambacht in de kijker
Ambachtsvereniging het Koffersool toont je de 
kunst van het boekbinden, de restauratie van 
oude werken en creatieve papierkunst.

Praktisch:   doorlopend van 10u00-18u00 
Vrij toegankelijk

Workshop Magische boeken 
Maak samen met Mooss je eigen magische 
boek! Heeft het een geheime ruimte? Of 
bevat het codetaal en betoverde tekeningen? 
Misschien springt er wel van alles uit als je het 
openklapt...

Praktisch:   doorlopend van 11u00-14u00. Vrij 
toegankelijk. Leeftijd: 6+

3. Ik werk(te) bij Gevaert!

Locatie: Bibliotheek Aartselaar, della Faillelaan 32 
Volledig toegankelijk voor rolstoelgebruikers 

Dompel je onder in de wereld van de Gevaert 
fabriek zie p. 18

Ik werk bij Gevaert 
Lieven Gevaert stuurt zijn assistente naar 
Aartselaar om op zoek te gaan naar jong talent 
om in zijn fabriek te komen werken. Wil jij leren 
hoe je een camera maakt waar je ook echt foto’s 
mee kan trekken? Kom dan voor een dag bij 
Gevaert werken!

Praktisch:   Workshop om 11u00, 14u00 en 16u00
 Max 10 deelnemers. Leeftijd: 8-14 jaar.  
 Inschrijven verplicht

Erfgoeddag Photobooth
Reis je naar het verleden of kies je voor een foto 
uit de toekomst? Alles kan met een greenscreen 
als achtergrond. Gegarandeerd een leuk aan-
denken aan Erfgoeddag.

Praktisch:   Doorlopend van 10u00-18u00 
Vrij toegankelijk

4. Molenfeesten
Het thema “Hoe maakt u het” is dé gelegenheid 
om de pas gerestaureerde Molen van ‘t Heiken 
in de kijker te zetten. Molenaar Marcel geeft 
rondleidingen in en rond de molen (inschrij-
ven). Families kunnen op queeste naar de gekke 
edelman Don Quichot die de molen wilt aanvallen 
(inschrijven). Voor jong en oud is er een familie- 
voorstelling met randanimatie die ons aan de 
hand van het verleden herinnert hoe goed we het 
vandaag hebben. Tenslotte wordt Erfgoeddag  
‘s avonds afgesloten met cinema aan de molen.  

We spelen Terry Gilliams (Monty Python) 
komische film: The man who killed Don Quixote, 
een film die er 30 jaar over deed om gemaakt 
te worden! Alle info over de activiteiten aan de 
molen en inschrijven via:  
www.aartselaar.be/erfgoeddag2019

Locatie: Molen van ’t Heiken, Reetsesteenweg 35
De activiteiten in de molen zijn niet toegankelijk 
voor rolstoelgebruikers. De activiteiten in 
het molenmagazijn zijn toegankelijk voor 
rolstoelgebruikers

© Patty Quanjard
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5. Fototentoonstelling  
Tsjernobyl
Borsbeekse amateurfotografen Nancy Verbrug-
ghe en Sandra Jansen trokken samen naar het 
gevreesde Tsjernobyl. Het resultaat van deze 
reis, een prachtige fotoreeks die de verlaten-
heid van de stad schitterend weergeeft, stellen 
ze tentoon in cultuurhuis de Pastorie. De twee 
fotografes beantwoorden ter plaatse graag al 
je vragen en laten zien dat fotografie de dag 
van vandaag nog steeds “een ambacht in een 
modern jasje” is. 
 
Locatie: De Pastorie, Jozef Reusenslei 11, 2150 
Borsbeek
Bijkomende informatie bij locatie: Achter De 
Pastorie zijn er 2 parkeerplaatsen voorzien voor 
personen met een handicap. Met een rolstoel is het 
enkel mogelijk om het gelijkvloers te bezoeken. Er is 
een toilet aanwezig voor personen met een handicap.
Praktisch: Doorlopend van 10u00 tot 16u00 vrij 
toegankelijk

6. Historische kadasterkaarten
Het documenta-
tiecentrum van 
Borsbeek liet een 
aantal oude histori-
sche kadasterkaar-
ten van Borsbeek 
restaureren door de 
Universiteit Antwerpen. De kaarten hebben een 
grote historische waarde en illustreren mooi de 
verstedelijking van Borsbeek. Kunstacademie 
Academia herwerkte de oude en nieuwe kaarten 
tot een geheel voor deze tentoonstelling. De 
enthousiaste medewerkers van DocC vertellen je 
er ter plaatse graag meer over. Deze activiteit is 
in samenwerking met Academia en Dienst vrije 
tijd en welzijn Borsbeek.

Locatie: Fort 3, Frans Beirenslaan, 2150 Borsbeek
Volledig toegankelijk voor rolstoelgebruikers 
Praktisch:  doorlopend van 10u00 tot 16u00 vrij 
toegankelijk
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7. Ambachten 2.0
Ambachten van de oude stempel? Nee hoor! 
Kom naar Edegem en ontdek hoe vaklui 
vanuit eeuwenoude tradities en technieken 
antwoorden vinden op hedendaagse 
vraagstukken. 

Onder begeleiding van een echte vakman 
of -vrouw ga je aan de slag met afgedankte 
kleren en maak je een gloednieuwe pennenzak, 
piratenvlag, prinsessentasje of… Geen idee is te 
zot. Kom eens langs en geef deze oude stofjes 
een tweede leven. Je krijgt er een zelfgemaakt 
en uniek stuk bovenop!

Of laat onze oma’s van dienst je leren hoe je 
van een simpele bol wol een mooi breiwerkje 
maakt. Vroeger leerden heel wat ambachtslui 
hun vak van hun ouders of grootouders. Zo 
ging niets van hun kennis en ervaring verloren 
en werden ambachten met elke nieuwe 
generatie nieuw leven in geblazen. Kom jouw 

breitalenten ontdekken en wie weet zorg jij wel 
voor de allernieuwste innovatie in het vak! 

Tenslotte kan je ook bij ons op virtuele 
ontdekking in de enige echte Agfa-Gevaert-
fabriek en beleef je van dichtbij hoe het 
ambacht van de fotografie duizenden mensen 
uit onze regio bijeen bracht. 

Locatie:  In en rond de bioklas, Hangar 23, Fort 5,  
 ingang langs de Vestinglaan 
Praktisch:   van 10 tot 18 uur 
Wie: iedereen van 3 tot 100 jaar! 
Een organisatie van de cultuurdienst van de  
gemeente Edegem - cultuur@edegem.be,  
03 289 26 50 

8. Demonstraties oude ambachten

Heb je nog niet genoeg van al die ambachten,  
ga dan vliegensvlug naar het oud-gemeentehuis 
van Edegem en ontdek aan de hand van demon-
straties hoe volgende ambachten beoefend 
worden: kantklossen, wol en papier spinnen, 
kalligrafie, kaarten in 3D, juwelen in papier, reini-
ging van een schilderij. Jong en oud is welkom in 
ons heemcafé om gezellig na te kaarten.

Locatie:  Oud-gemeentehuis Edegem,  
 Gemeenteplein 2, 2650 Edegem 
 Geheel toegankelijk voor rolstoelgebruikers
Praktisch:   doorlopend van 14u00 tot 18u00,  
 vrij toegankelijk
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9. Oude foto’s uit Hove
Heemkundige Kring De Markgraaf haalt oude 
foto’s van Hove van onder het stof en toont wat 
de kring aan materiaal van Agfa-Gevaert heeft. 
Er is gelegenheid tot een drankje. 

Info: 0494 30 57 57 (Frans Sermeus),  
sites.google.com/site/heemkundedemarkgraaf-
hove

10. Lieven Gevaert
Kom kijken naar de tentoonstelling van Koninklijke 
Verzamelaarsclub Hofila en ontdek er de vele fa-
cetten van het erfgoed van Lieven Gevaert. Naast 
fotografie op postzegels ontdek je honderden 
afzonderlijke items over de fabriek Agfa-Gevaert, 
de persoon Lieven Gevaert, fotografie ... Of wat 
dacht je van een honderdvoudige vergroting van 
de postzegel over Lieven Gevaert?

11. De geschiedenis in met Rik  
Blomme, cartoonist bij  
Agfa-Gevaert
Socioculturele vereniging deHOVEnaar heeft 
sinds een aantal jaren het archief van wijlen 
Rik Blomme, een cartoonist met uitzonderlijke 
kwaliteiten, in haar beheer. Als professioneel 
tekenaar bij Afga-Gevaert creëerde hij ontelbare 
cartoons, tekeningen en affiches. deHOVEnaar 
flitst je terug naar de tijd van toen en laat je 
graag meegenieten van zijn ludieke creaties. 
Info: www.dehovenaar.be

12. Kom je mee op de foto?
In een setting van eind 19de, begin 20ste eeuw 
wordt door de Gemeentelijke Kunstacademie en 
Vision Fotokring een fotoshoot georganiseerd 
voor klein en groot, jong en oud, individueel, 
koppel, familie, vrienden,... Je ontvangt de foto 
digitaal als oude print. De meest originele deelne-
mers ontvangen hun foto als print op aluminium. 
Info: 0488 22 99 59 (Wim Frans),  
www.visionfotokring.be

13. AV-reeks over Hove
Een mooie foto zal bij de toeschouwer onge-
twijfeld bepaalde emoties opwekken en dat is 
vaak de bedoeling van de fotograaf. Een reeks 
foto’s rond een bepaald thema scheppen voor 
de toeschouwer een bepaald kader waarin hij/
zij die emoties duidelijker kan plaatsen. Bij een 
audiovisuele presentatie is het de bedoeling, door 
combinatie van een mooie reeks beelden en de 
juiste muziekkeuze, deze emoties te benadrukken. 
Fotokring Parallax Hove wil je tonen hoe zo een 
AV-reeks wordt samengesteld. Opgelet:! ALLEEN 
op ZATERDAG. Info: www.parallaxfotokring.com

Locatie:  Gemeentelijk Centrum  
 De Markgraaf - Kapelstraat 8, 2540  
 Hove - vlakbij de kerk
Wanneer:  Zaterdag 27 april en zondag 28 april
Praktisch:   telkens van 11u00 tot 17u00
Een organisatie van het lokaal bestuur Hove dienst 
vrije tijd – cultuur@hove.be
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14. Ambachtenroute
Hou je klaar voor 4 ambachten en 4 demon-
straties, kriskras door Mortsel. Henry’s House 
toont je alles over houtbewerking. Het Imkers-
gilde in Fort 4 laat je alles zien over het leven 
van de bij. Je kan er ook honing, honingwijn en 
-bier proeven. In Atelier 105 kan je breien voor 
beginners of gevorderden. Of wil je liever zelf 
een potje draaien? Ook dat kan, bij pottendraaier 
Guy Verhemeldonck.

Locatie:  Henry’s House, Deurnestraat 239,  
 Mortsel - Atelier 105, Kunstencentrum  
 Kaleidoscoop, Molenstraat 50, Mortsel  
 Guy Verhemeldonck, Rubensstraat 16,  
 Mortsel - Imkersgilde, bijenstand Fort  
 4 (rechts van de technische dienst,  
 bovenaan de helling)
 Gedeeltelijk toegankelijk voor  
 rolstoelgebruikers 
Praktisch:   doorlopend van 11u00 tot 17u00, 
 vrij toegankelijk 

15. Zorg om steen  
(rondleiding door Gidsen van Fort 4)
Metselwerk geeft structuur aan gebouwen. 
Het creëert een wind- en waterdichte ruimte 
en bepaalt als geen ander het uitzicht van een 
bouwwerk. Het hoeft dan ook niet te verbazen 
dat metselwerk in goede staat moet zijn. Aan 
de hand van de problemen met het metselwerk 
in Fort 4 leggen de gidsen van FORT 4  je het 
belang van ‘steen’ uit.

Alle activiteiten zijn in samenwerking met Vrije 
tijd Mortsel.

Locatie:  Fort 4, Krijgsbaan 212, 2640 Mortsel
 Bijkomende informatie bij locatie: 
 Inkom bezoekerscentrum Fort 4,  
 Krijgsbaan.
 Gedeeltelijk toegankelijk voor  
 rolstoelgebruikers 
Praktisch:   doorlopend van 11u00 tot 17u00,  
 vrij toegankelijk 
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Virtuele tour  
“Ik werk(te) bij Gevaert” 
Laat je onderdompelen in de magische wereld 
van de Agfa-Gevaertfabriek en verdwaal op 
een interactieve manier in de wirwar van 
straatjes. Voor deze virtuele tour werden oud-
werknemers en hun familie geïnterviewd. 
Hun verhalen zijn de leidraad voor dit bezoek 
en gaan zelfs terug tot het begin van de 20ste 

eeuw. Ontdek de geheimen van de fabriek 
en het ambacht van de fotografie vóór de 
digitalisering.

De virtuele tour zal tijdens de Erfgoeddag in 
primeur te bewonderen zijn in 4 gemeenten. 
Ook na de Erfgoeddag reist de tour doorheen 
de Zuidrand. Houd zeker onze website  
www.dezuidrand.be en onze facebookpagina 
in het oog om te weten wanneer en waar de 
virtuele tour gepresenteerd wordt in jouw 
gemeente.

Een realisatie van de Streekvereniging 
Zuidrand i.s.m. de Kleine Expeditie, talloze 
vrijwilligers en de Zuidrandgemeenten.

Waar?
Bibliotheek Aartselaar
Della Faillelaan 32
Aartselaar 

 10u00 – 18u00

De Pastorie
Jozef Reusenslei 11
2150 Borsbeek

 10u00–16u00

Fort 5, Hangar 23
Fort V-straat
2650 Edegem

 10u00–18u00

De Markgraaf 
Kapelstraat 8 
2540 Hove 

 11u00–17u00

De publicatie “Ik werk(te) bij 
Gevaert” is aan 5 euro te koop bij  
de deelnemende gemeenten op de 

Erfgoeddag.



Ken jij de Streekvereniging 
Zuidrand al?
De Streekvereniging Zuidrand is een 
samenwerkingsverband tussen zeven 
gemeenten: Aartselaar, Borsbeek, Edegem, 
Hove, Kontich, Lint en Mortsel, de provincie 
Antwerpen en de Vlaamse overheid. 

Ze werkt aan projecten op het snijvlak van 
natuur-, landbouw- en landschapszorg, 
open ruimte, erfgoedbeheer- en behoud, 
toerisme en cultuurbeleving. Door de 
unieke samenwerking tussen overheden en 
veldwerkers versterken we de streekidentiteit. 

Streekvereniging Zuidrand 
www.dezuidrand.be 
info@dezuidrand.be
www.facebook.com/ StreekverenigingZuidrand/

De gemeenten Aartselaar, Boechout, Borsbeek, 
Edegem, Hove, Kontich, Lint en Mortsel 
werken al enkele jaren aan de digitalisering 
van het audiovisueel erfgoed in de Antwerpse 
Zuidrand. In 2018 werd de volledige collectie 
van de Zuidrand geïntegreerd in de Provinciale 
Erfgoeddatabank en werd een volledig nieuwe 
website uitgebouwd waarin unieke filmbeelden, 
geluidsfragmenten en foto’s je op een 
verrassende manier door het verleden loodsen.
Benieuwd wat er voor jouw gemeente te  
vinden is op deze beeldbank? Bezoek dan  
www.erfgoedzuidrand.be en ontdek de verre  
en niet zo verre geschiedenis van de Zuidrand.
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