Cultuurkalender
•

Erfgoeddag ‘Helden’

22.04.2012 – Villa de Schans, De Zate 1, Dessel
k.ERF ism gemeentebesturen – T 014 56 66 88 –
www.erfgoedcelkerf.be
•

Groez rock festival

28 en 29.04.2012 – omgeving Oude Baan, Gestel
Groez Rock vzw – 014 30 26 51 – www.groezrock.be
•

MAK 2012

5, 6, 11, 12 en 13.05.2012 – diverse locaties en uren
gemeentebestuur Meerhout, Cultuurraad Meerhout,
Meerhoutse kunstenaars, Heemkundige Kring Meerhouts
Patrimonium en culturele verenigingen – 014 24 99 28 –
www.meerhout.be
•

Opendeurdagen ateliergalerie Marinus

5 tot 13.05.2012 – Genebroek 110 –
elke dag van 11.00 tot 18.00u
Marinus van Nistelrooij - T 014 30 24 39
•

het tweejaarlijks kunstenfestival vindt plaats op 5, 6, 12 en
13 mei van 14 tot 18 uur. heel wat meerhoutse kunstenaars
brengen een gevarieerd programma. op vrijdag 11 mei van 20
tot 24 uur vindt op een aantal plaatsen een nocturne plaats.
op vijftien locaties kan je genieten van creaties van één of
meerdere kunstenaars. Je vindt er schilderijen, tekeningen,
beelden, foto’s, kantkloswerk, textielkunst, juwelen en nog veel
meer. daarnaast worden er heel wat demonstraties gegeven.
daarnaast worden er heel wat demonstraties gegeven.
voor deze editie werd er een wandel- en fietslus vastgelegd
die je langs alle locaties en nog meer mooie plekjes in
meerhout brengen. nieuwkomers onder de locaties zijn de
aalmoezenierswoning en de voormalige woning van ‘t volderke
in de gasthuisstraat, het zaaltje van het gildenhuis, de woning
van de voormalige Patat service en het kapelletje van lil.

C U LT U U R P A M F L E T

5-6 mei
11-12 -13 mei

Dag van de Jeugd

Rerum Novarum

Dag van de Jeugd

voor klein en groot zijn er van 14 tot 17 uur heel wat
activiteiten voorzien met onder andere een klimmuur, gekke
fietsen, allerhande springkastelen, hip-hop en streetdance,
kindergrime, een ballonnenclown en de clash der jeugd.

12.05.2012 – weide Eikenboomlaan – 14.00 tot 24.00u
Jeugdcentrum De Kater, Jeugdraad en gemeentebestuur
Meerhout – 014 24 99 28

cultuurraad

de inkom is overal gratis.

op 12 mei organiseert het jeugdcentrum de kater, de
jeugdraad en het gemeentebestuur een dag voor alle jongeren
van meerhout op het grasveld van de eikenboomlaan, achter
de basisschool de duizendpoot.

17.05.2012 – speeltuin Kinderweelde – 11.00 tot 20.00u
ACW – 0495 42 82 40
•

MAK 2012

2012

om 20 uur start het avondprogramma met onder meer
optredens van tracy lane en mash.
iedereen is welkom en de toegang is gratis!

Promotiedag Drieprovinciënroute
03.06.2012 – feestzaal De Kapel – 08.00 tot 19.00u
VVV-Meerhout – 014 30 85 35

•

Indienen 8 mm en 12 mm ﬁlms
voor digitaliseren
tot 31 mei – Heemkundige Kring Gasthuisstraat
Krista Wilms – 014 30 01 20

•

Kioskconcert

Voorstelling project ‘ontmoetingsplaats kiosk’
30.06.2012 – kiosk Marktplein – 18.00u
Socialistische Harmonie Kunst na Arbeid – 0498 18 62 29
•

Opening Wasserij

30.06.2012 – wasserij aan watermolen – 13.00 tot 18.00u
gemeentebesuur, VMM, HK, VVV, Vallei van de Grote Nete,
Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete, Natuurpunt,
k.ERF – 014 24 99 28

Vooruitblik
•

Kioskconcerten
zomermaanden – Meerhoutse muziekverenigingen

•

Kattenfeesten
18.08.2012 – gemeentebestuur Meerhout

Voor meer informatie kan je terecht bij Ann Lodewijckx,
Cultuurdienst, Markt 1 – 014 24 99 28 –
ann.lodewijckx@meerhout.be.

Erfgoeddag ‘Helden!’
soldaat vincent beyens en zuster nicasie werden genomineerd
voor Onze Grootste Kempische Held verkiezing. ze werden
beiden in 1888 geboren en toch kunt u ze op erfgoeddag,
zondag 22 april 2012 van 10 tot 18 uur, in levende lijve
ontmoeten aan villa de schans, de zate 1, dessel. de
villa en zijn tuin op de grens van mol en dessel, naast het
zandontginningsbedrijf sibelco, worden die dag uitzonderlijk
voor het grote publiek opengesteld. naast animatie in het
klompen-, schapen- en medaillehoekje voor kinderen, vind je er
ook helden uit de andere k.erFgemeenten die vertolkt worden
door lokale toneelspelers. heb je jouw favoriet gekozen, dan
kun je in het erfgoedcafé langs de stemhokjes passeren. wie
weet hangt er wel een erfgoedprijs vast aan jouw stem! voor
elke 30ste meerhoutenaar wordt er alvast een lekkere attentie
voorzien.
de toegang is gratis. deze erfgoeddag wordt georganiseerd
door erfgoedcel k.erF i.s.m. sibelco en de gemeentebesturen,
toneel- en erfgoedverenigingen van balen, dessel, geel,
laakdal, meerhout, mol en retie.
Meer info vind je op www.erfgoedcelkerf.be

laY-out: cazac

•

Inkom: gratis
Organisatie: gemeentebestuur Meerhout, cultuurraad Meerhout, Meerhoutse kunstenaars,

teksten voor volgend pamﬂet binnen uiterlijk 22-05-2012

V.U.: cultuurraad meerhout

mijn culturele gemeente

Heemkundige Kring Meerhouts Patrimonium en culturele verenigingen
Info: Ann Lodewijckx, Cultuurdienst, T 014 24 99 28, ann.lodewijckx@meerhout.be
cultuurpamﬂet: april-juni 2012
V.U.: Cultuurraad Meerhout

2012
1

A

5 mei

6 mei

11 mei

12 mei

5

gemeentehuis • Markt 1
14.00 uur
15.00 uur
14.30 uur
15.30 uur

Elien Huysmans

gemeentehuiskamerconcert • accordeon

Hans Schoonis

gemeentehuiskamerconcert • duo piano en zang

Ken Gybels

gemeentehuiskamerconcert • slagwerk

16.00 uur

Rik Melis

gemeentehuiskamerconcert • saxofoon

16.30 uur

6

beeld De Marktvrouw • Gasthuisstraat
bedankt Antoon!

2

woonzorgcentrum De Berk • Gasthuisstraat 27

Charlotte Lommelen

acrylschilderijen

Lena Pals
Lieve Mertens
Maryse Blommé
Wiesa Vleugels

popjes in stof
olieverfschilderijen
olieverfschilderijen
schilderijen

voormalige woning ‘t Volderke • Genepas 44
Anne Delforge

aquarel

Hedwig Van den Broek

acrylschilderijen

Herman Van De Poel

olieverfschilderijen

Inge Swinnen

tekeningen

tekeningen, schilderijen

Jef Veraghtert

Herman Horemans

schilderen met de mond

Jo Vandeperre

beelden in gips, tekeningen

Jeanne Peetermans

schilderijen

Louis Juchtmans

beelden in arduin

Harmonie St. Jorisgilde

4

14-18 uur 14-18 uur

aalmoezenierswoning • Gasthuisstraat 35

Aidar Yegizbekov

demo mondschilderen
3

14-18 uur 14-18 uur

2012

13 mei

14-18 uur

14-18 uur

bibliotheek • Gasthuisstraat 29

14-18 uur

14-18 uur

14-18 uur 14-18 uur
14-18 uur 14-18 uur

7

Raymond Cornelis

antiquiteiten

Sylvie Verbist

acrylschilderijen

woon- en zorgcentrum Ter Kempen • Smissestraat 8

13 mei

14-18 uur 14-18 uur

14-18 uur 14-18 uur 20-24 uur 14-18 uur 14-18 uur

demo kantklossen

14-18 uur 14-18 uur

14-18 uur 14-18 uur

demo Lierse kant

14-18 uur 14-18 uur

14-18 uur 14-18 uur

14-18 uur

14-18 uur 14-18 uur

kantkloswerk, patchwork

bedankt Antoon!

beelden en schilderijen

Alida Geboers

kantkloswerk

Johan Convens

maquette circus

Bea Daems

schilderijen, parels in fimo

André Leunen

foto’s

Marie-Jeanne De Wilde

kantkloswerk, naaiwerk in kruisjessteek

Camille Massa

foto’s

Marie-Thérèse Schroyen

kantkloswerk, wenskaarten

Ernie Blarinckx

foto’s

Mia Nuyts

kantkloswerk, parels in fimo

Frans Maes

foto’s

Mireille Thomas

kantkloswerk

Fred Nevelsteen

foto’s

Freddy Van Den Brande

foto’s

Geert Van Bael

foto’s

Gerd Boonen

foto’s

Jef Cools

foto’s

Jef Eykmans

foto’s

Jef Lipinski

foto’s

Jo Cools

foto’s

Jos Convens

foto’s

Jos Helsen

foto’s

Jos Van de Ven

foto’s

Josiane Janssens

foto’s

Kris Geerts

foto’s

Louis Gelders

foto’s

Luc Verbruggen

foto’s

Marcel Cuyvers

foto’s

Patrick Hufkens

foto’s

Paul Helsen

foto’s

Paul Stuyck

foto’s

Roger Geens

foto’s

Roger Mees

foto’s

Willem Mees

foto’s

Zjeen Peeters

foto’s

demo schilderen
8

MKT • Pastoor Van Haechtplein 9

14-18 uur 14-18 uur 20-24 uur 14-18 uur 14-18 uur

publiekswerking muurschilderingen
Tarmac
9

10

B

allerlei

zaaltje Gildenhuis • Beerstraat 54
Annie Cools

acrylschilderijen, beeldjes in terra

Nelly Verachtert

acrylschilderingen

Patat service woning • Bevrijdingslaan 136
Carlo De Boel

aquarel

Leen Drooghmans

juwelen in zilverklei en kralencreaties

Marcel Lambrighs

tekeningen en schilderijen

Rosette Van Roy

olieverfschilderijen

14-18 uur 14-18 uur

14-18 uur 14-18 uur

14-18 uur 14-18 uur

20-24 uur 14-18 uur 14-18 uur

beeld Bavo • Lindestraat
bedankt Antoon!

11

atelier-galerie Marinus • Genebroek 110

11-18 uur 11-18 uur 20-24 uur 11-18 uur 11-18 uur

opendeurdagen van 5 tot 13 mei - elke dag van 11 tot 18 uur
Marinus Van Nistelrooij
12
13
14-18 uur 14-18 uur

C

14-18 uur 14-18 uur

14-18 uur 14-18 uur

14-18 uur

14-18 uur 14-18 uur

schilderijen

thuisatelier Fons Huybrechts • Gestellaar 17
Fons Huybrechts

14-18 uur 14-18 uur

olieverfschilderijen, pentekeningen, reisverhalen,...

thuisatelier Emilienne Schoofs • Genebroek 21
Emilienne Schoofs

Heemkundige Kring open

olieverfschilderijen

beeld De Gestelling • Gestelsesteenweg
bedankt Antoon!

Indienen 8 mm en 16 mm films - project digitaliseren

D

Meerhoutse helden van de heldenverkiezing tijdens de Erfgoeddag

beeld De Wever • Neerstraat
bedankt Antoon!

Chris Gijs

pachtwork

Gustaaf Lodewijckx

boekbinden

Jos Coenen

graveren in plexiglas en 3D-frezen

Lena Bignell

schilderijen

Karel Peys

kwartierstaten bekende Meerhoutenaren

Marc Lobel

schilderijen

Mariette Gielen

pachtwork
demo boekbinden

12 mei

14-18 uur 14-18 uur

Agnes Wilms

demo patchwork

14-18 uur 14-18 uur

11 mei

14-18 uur 14-18 uur

bibliotheek in werking

heemkundige kring • Gasthuisstraat 31

6 mei

Magda Huygens

14 uur

concert

5 mei

14

15
14-18 uur

14-18 uur

14-18 uur 14-18 uur

14-16 uur

14-16 uur

thuisatelier Lena Bignell • Olmsebaan 131

Sint-Elizabethkapel Lil • Lil
Marc Biesmans

beeldende kunst

Nathalie Hermans

foto’s

14-18 uur 14-18 uur 20-24 uur 14-18 uur 14-18 uur

14-18 uur 14-18 uur 20-24 uur 14-18 uur 14-18 uur

Een wandel- en ﬁetstocht

Agnes
WILMS

Emilienne
SCHOOFS

Herman
VAN DE POEL

Jos
HELSEN

Aidar
YEGIZBEKOV

Ernie
BLARINCKX

Hermans
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Jos
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Alida
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COOLS
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Freddy
VAN DEN
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Jef
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Jef
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MASSA

Geert
VAN BAEL

Jo
COOLS
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BIGNELL

Carlo
DE BOEL

Gerd
BOONEN

Jo
VANDEPERRE
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MERTENS

Charlotte
LOMMELEN

Hans
SCHOONIS

Johan
CONVENS

Louis
GELDERS

Elien
HUYSMANS

Hedwig
VAN DEN
BROECK

Jos
COENEN

Louis
JUCHTMANS

langs de verschillende locaties

een wandel- en fietslus brengen je langs de verschillende
locaties. Je kan de wandel- en fietslus ook combineren zodat je
alle locaties bezocht hebt. de wandel- en fietslus komen samen
aan het gemeentehuis op de markt. de wandellus is ongeveer
2 kilometer lang. de fietslus is 15,5 kilometer lang.

De wandellus
Je start je wandeling aan het gemeentehuis 1 waar je in
de trouwzaal gemeentehuiskamerconcertjes kan bijwonen.
bij het buitenkomen ga je naar links en draai je links de
gasthuisstraat in. op de hoek vind je het beeld De Marktvrouw
A van antoon. Je wandelt verder de gasthuisstraat in. aan de
linkerkant vind je het woonzorgcentrum de berk 2 ,
waar je tentoonstellingen kan bekijken. links van het
woonzorgcentrum bevindt zich de bibliotheek 3 . deze biedt
een divers programma aan met onder andere een hommage
aan antoon. enkele meters verderop kan je in de heemkundige
kring 4 het meerhouts cultureel erfgoed ontdekken.
aan de overkant van het paadje naast de heemkundige kring
kan je in de aalmoezenierswoning 5 op nummer 35 het werk
van vijf kunstenaars terugvinden.
bij het verlaten van de locatie stap je naar links tot aan het
eerste kruispunt. Je steekt het kruispunt over en stapt in
genepas verder tot aan nummer 44. in het voormalige huis
van ‘t volderke 6 exposeren heel wat kunstenaars. bij het
verlaten van de locatie ga je naar links, de weg terug.
aan het kruispunt met de smissestraat ga je naar rechts. na
300 meter vind je op de linkerkant het woon- en zorgcentrum
ter kempen 7 . op deze locatie kan je allerhande handwerk
bewonderen. Je vervolgt de weg in de smissestraat tot aan
de molenberg. hier ga je naar links tot je op het Pastoor
van haechtplein uitkomt. in het mkt (de oude pastorie) 8
stelt tarmac tentoon en kan je aan de weet komen hoe het
conserveren van muurschilderingen in zijn werk gaat. Je
stapt verder naar de markt tot je weer aan het gemeentehuis
uitkomt.

Bedankt
Antoon!

de bibliotheek brengt een hommage aan
Jef gastmans, alias antoon, die vorig jaar
overleed. ook de beelden van antoon in
de vier leefgemeenschappen zullen deel
uitmaken van het eerbetoon.
antoon leefde voor zijn kunst en liet
meerhout dan ook heel wat kunstwerken
na. hij hield zich voornamelijk bezig met
schilderen en het maken van beelden,
maar ook juwelen, affiches, glasramen,
grafiek, … kwamen tot leven.

KAART WEGBESCHRIJVING: ZIE ACHTERKANT

De ﬁetslus
Je start de fietstocht aan het gemeentehuis 1 . Je rijdt richting
zittaart de beerstraat in tot aan het gildenhuis 9 op de
rechterkant. de tentoonstellingen vind je in het vroegere
wachtzaaltje van de cm. bij het verlaten van de locatie ga
je naar rechts, richting zittaart. Je volgt de bevrijdingslaan
tot je op de rechterkant de voormalige Patat service 10
tegenkomt. in het huis dat grenst aan de winkel, kan je
het werk van verschillende kunstenaars bewonderen. Je
vervolgt de weg richting zittaart. de tweede straat links is
de lindestraat. die draai je in. recht tegenover de kerk vind
je het beeld Bavo B van antoon. achter de molen, even
verderop, draai je het paadje naar links in en dit volg je tot op
het einde. Je komt uit op de straat steenheuvel die je rechts
indraait. Je volgt deze tot op het kruispunt. daar draai je naar
links, de zandstraat in. op het einde van deze straat ga je
even naar links. het eerste huis is het atelier-galerie
van marinus 11 . bij het buitenkomen fiets je naar links.
op genebroek 21 vind je het thuisatelier van emilienne
schoofs 12 . bij het buitenkomen keer je even terug naar
links. de eerste straat links, de weerstandersstraat, draai
je in. waar de straat naar links afbuigt, neem je rechts het
paadje. op het einde van dit paadje kom je uit op de donken
hier slaan we links af. aan het kruispunt met genelaar ga
je naar rechts. Je slaat de eerste straat links in en je volgt de
zandstreep tot je aan de linkerkant de gestellaar tegenkomt.
die straat sla je in. op nummer 17 vind je het thuisatelier van
Fons huybrechts 13 . bij het verlaten van de locatie vervolg
je je weg in de gestellaar tot aan de gestelsesteenweg.
deze steek je over. aan de kerk vind je het beeld
De Gestelling C van antoon. Je rijdt de kerkstraat in tot
aan het kruispunt. hier ga je naar links. Je volgt de
st. barbarastraat tot op het einde. Je draait naar rechts en
volgt de hoekstraat tot op het einde. Je draait links de oude
baan op en blijft deze volgen tot je aan het kruipunt met de
heistraat komt. hier draai je naar rechts en daarna de eerste
straat naar links. Je volgt de vlasstraat tot op het einde.
Je draait rechts de olmsebaan in. op je linkerkant op nummer
131 vind je het thuisatelier van lena bignell 14 . bij het
buitenkomen ga je even terug, richting centrum. Je rijdt de
eerste straat rechts, de rooiaarde, in. Je neemt de eerste
straat links. aan de kerk vind je het beeld De Wever D van
antoon. Je blijft de neerstraat volgen tot aan de netelaan
waar je rechts indraait. op het einde van deze straat kom
je in de mgr. cruysberghslaan. Je volgt deze tot op de
molenstraat. hier ga je naar rechts en achter de watermolen
draai je de eerste straat naar rechts in. Je volgt de straat lil
tot aan het kapelleke van lil 15 . Je keert terug op je weg
naar de molenstraat en volgt deze via de violetstraat tot aan
het gemeentehuis. hier kan je een aansluiting maken met het
traject van de wandellus.

>>>
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Een wandel- en ﬁetstocht

langs de verschillende locaties
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Marcel
CUYVERS

Mireille
THOMAS

Roger
GEENS

Willem
MEES
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Marcel
LAMBRIGHS

Nathalie
HERMANS

Roger
MEES

14

Zjeen
PEETERS

10

Marie-Jeanne
DE WILDE

Nelly
VERACHTERT

Rosette
VAN ROY
12

Mariette
GIELEN en
Chris GIJS

Gemeentehuiskamerconcertjes
Patrick
HUFKENS

Laat gratis je 8mm of 16 mm ﬁlms
digitaliseren
erfgoedcel k.erF wil het erfgoed uit onze regio
in kaart brengen en oude filmpjes zijn vaak schatten
aan informatie over de kempen. daarom kan je je
filmpjes gratis laten digitaliseren. Je kan je filmpjes binnen brengen
bij de heemkundige kring, gasthuisstraat 31. de contactpersoon
is krista wilms - t 014 30 01 20 of e krista.wilms@skynet.be.
indienen kan tijdens de hele maand mei elke woensdag van 14 tot
17 uur en elke vrijdag van 18 tot 21 uur en tijdens de mak.
Je krijgt je filmpjes terug met een digitale kopie en ziet de inhoud
in latere projecten van de erfgoedcel terug.

in het gemeentehuis brengen jonge
muzikanten gemeentehuiskamerconcertjes.
de concertjes starten op het half uur en
duren een twintigtal minuten. Je kan alle
concertjes vrij bezoeken op zondag 13 mei.

Conserveren muurschilderingen
enkele jaren geleden ontdekte tarmac in
een van de kamers van de pastorie van
meerhout 19de-eeuwse muurschilderingen
onder vele lagen behangpapier.
het agentschap onroerend erfgoed van
de vlaamse overheid startte dit jaar met
een onderzoeksproject-project om de schilderijen te conserveren.
wil je meer weten over hoe men te werk gaat? dan staat de
restauratieploeg op zaterdag 12 mei voor je klaar met tekst
en uitleg.
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13

