
 

 

 

 

 

22 april 2018  

Streekcafé met streekproducten en volksverhalen troef op 

Erfgoeddag in de Zuidrand.  

Na een stevige dorpswandeling uitrusten met een streekbiertje en volksverhalen in het 

streekcafé De Zuidrand. 

Erfgoeddag in de Zuidrand! 

Voor de 18de editie van de Erfgoeddag stond het thema ‘Kiezen’ centraal.  De Streekvereniging 

Zuidrand stelde bij deze gelegenheid haar erfgoedwerking voor, maar zorgde ook voor een mooi 

programma.  

Burgemeester Bart Seldeslachts: “Het Oud gemeentehuis van Kontich werd voor één dagje 

omgetoverd tot een heus streekcafé met erfgoedsalon. Hierin werden uitsluitend streekproducten, 

zoals de streekbieren, het Contje, het Robiaantje, de Zonneblusser, de Hiphop en zoetigheden zoals 

Kontichs specfour, chocomousse en rijstpap van de Kriekelaarhoeve geserveerd. Daarnaast konden 

bezoekers hun favoriet streek- of familierecept achterlaten.” 

Streekreceptenwedstrijd  

De Streekvereniging Zuidrand organiseert een streekrecepten wedstrijd waar bezoekers hun favoriet 

streek- of familierecept kunnen indienen.  Het kan gaan om iets dat misschien al generaties in de 

familie wordt klaargemaakt, of iets wat op basis van streekproducten gecreëerd is,. Met deze 

recepten gaan we aan de slag tijdens de week van de smaak in november. Chefs van lokale horeca 

kiezen de beste recepten en maken hiervan hun eigen versie. Dit wordt de basis van het eerste 

Zuidrandkookboek vol streekproducten.  

Je kan jouw recept nog insturen tot 31/05/2018 via info@toerismezuidrand.be.  

Het winnende recept ontvangt een mooie strekenmand met lekkere streekproducten uit de 

Zuidrand.  

Plezier voor jong en oud  

Naast het streekcafé waren er tal van andere activiteiten te beleven in het Oud gemeentehuis van 

Kontich. Zo nam de vertelster, Madeleine Nieuwlaat, kinderen mee voor het beluisteren van zoete 

zotte volksverhalen met een culinaire kwinkslag, zoals een verhaal over pannenkoeken. 

Via de Tijdmobiel van de Zuidrand werden er filmpjes van vroeger en nu getoond, zo interviewden 

kleinkinderen hun grootouders over het verleden.  
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Samenwerking stond centraal 

In samenwerking met de Erfgoedraad van de gemeente Kontich werden dorpswandelingen 

georganiseerd. In Kontich staan over het grondgebied 10 nieuwe erfgoedborden verspreid. Zij staan 

op een plaats die historisch belangrijk is, omwille van een gebeurtenis, of omdat de plaats zelf veel 

betekend heeft voor de lokale gemeenschap. 

Streekvereniging Zuidrand  

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.  

 

Voor meer informatie, kan je terecht bij:  

Michelle Segers, medewerker cultureel en bouwkundig erfgoed, 03/304 85 11 

Bart Seldeslachts, Burgemeester van Kontich, voorzitter streekvereniging Zuidrand, 0474 24 38 90 

 

 
Inhuldiging erfgoedborden te Kontich.   

Bron: Wim Frans van Vision Fotokring Hove  



 

Het Oud gemeentehuis in Kontich was toegankelijk voor het grote publiek op Erfgoeddag in de Zuidrand.  

Bron: Wim Frans van Vision Fotokring Hove  

 

 


