
Kies voor Erfgoed!
Gratis activiteiten in onze musea

In de Kempen
Zondag 22 april

Balen - Dessel - Geel - Laakdal - Meerhout - Mol - Retie



V.U. Erfgoedcel k.ERF, 
de Billemontstraat 117, 2440 Geel

Foto's: 
Collectie Gemeentearchief Mol, Molse Kamer voor Heemkunde, Jakob 
Smitsmuseum, Lampenmuseum, Klompenmuseum, Bakkerijmuseum en 
Kruiermuseum

Ontwerp: 
Thereis (www.thereis.be)



Expo ‘Op velo Bristol’ – Win een échte Bristol fiets!
Zaal De Zwaan, 
Markt, Mol

Gratis naar het Jakob Smitsmuseum 
Sluis 155a, 
Mol

Expo ‘Licht of voedsel’ in het Lampenmuseum 
Heimerik 19, 
Geel

Openingsfeest Bakkerijmuseum
Aan de Molen van ’t Veld, 
Worfthoeven 5, Geel (nabij de Zegge)

Openingsfeest Kruiermuseum
Oud gemeentehuis, 
Vaartstraat 28, Balen

Verjaardagsfeest 30 jaar Klompenmuseum 
Hoeve den Eik, Laakdal 
(nabij abdij Averbode)
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V.U. Erfgoedcel k.ERF, 
de Billemontstraat 117, 2440 Geel



Op zondag 22 april is het Erfgoeddag. Ontdek hier welke 
k.ERF-musea die dag gratis open zijn en welke extra 
activiteiten er in de Kempen georganiseerd worden. 

Kies voor erfgoed!
Het thema dit jaar is ‘Kies voor Erfgoed’. Dat doen de zeven 
k.ERF-gemeentes al een paar jaar door samen sterk in te 
zetten op onze Kempense collecties, verhalen, tradities, 
musea, archieven en vooral ook op de vele mensen die zorg 
dragen voor ons erfgoed. Dankzij hen kunnen we zo een mooi 
en gevarieerd erfgoeddagprogramma aanbieden. 

Erfgoeddag in de Kempen

Een dagje erfgoed!
Op 6 locaties valt er op 22 april een heleboel te beleven. 
Moeilijk om te kiezen? Maak er een dagje erfgoed van en 
bezoek meerdere plekken!

www.erfgoedcelkerf.be
Je vindt erfgoedcel k.ERF ook op facebook en Instagram.
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Erfgoedcel k.ERF, 
de Billemontstraat 117, 2440 Geel



Erfgoeddag in de Kempen
Balen - Dessel - Geel - Laakdal - Meerhout - Mol - Retie



Ooit stond er in Mol een fietsenfabriek. Hier maakten 
de gebroeders Huysmans gewone fietsen en koersvelo’s. 
Stevige stalen rossen die de stoere merknaam ‘The Bristol’ 
kregen. Die Bristolfietsen verkochten als zoete broodjes 
in de Limburgse en Antwerpse Kempen. Gewone mensen 
reden rond op ‘nen Bristol’, maar ook veel wielerhelden. Rik 
van Steenbergen werd in 1949 zelfs wereldkampioen op zijn 
Bristolfiets. In april brengt de gemeente Mol samen met 
erfgoedcel k.ERF een gigantische ode aan de Bristolfiets 
met een expo, een boek en nog veel meer. De expo is op 
Erfgoeddag gratis toegankelijk.

Het volledige Bristolprogramma: www.opvelobristol.be

Op Velo Bristol
Expo en boek
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Op Velo Bristol

Expo doorlopend open van 10 tot 18 uur.
Expozaal de Zwaan (oude ROG), 
Markt 24-30, 2400 Mol

Meer weten? 
www.erfgoedcelkerf.be, info@erfgoedcelkerf.be, 014 56 66 88

Een samenwerking tussen:
Gemeente Mol, Molse Kamer voor Heemkunde, Fietsenatelier van VZW De Sprong, 
Ergoedcel k.ERF

Bollekeskermis
‘Kiezen’, dat is het thema van Erfgoeddag 2018. 
In de Kempense volksmond worden verkiezingen ook wel 
eens lacherig ‘bollekeskermis’ genoemd. Speciaal voor 
Erfgoeddag en de laatste dag van de expo ‘Op velo Bristol’ 
organiseren we een grandioze, feestelijke bollekeskermis. 
Wat is volgens jou hét mooiste Bristolvoorwerp in de expo? 
En wie was dé meest memorabele Bristolwielrenner? Dat 
zijn o.a. vragen op ons Bristol stembiljet. 

Win een authentieke Bristolfiets!
Geen kermis zonder prijzen! Alle deelnemers aan onze 
Bollekeskermis krijgen een Bristol verrassingspakket. Uit de 
ingediende stembiljetten trekken wij enkele winnaars die 
één van onze mooie Bristolprijzen winnen. De hoofdprijs is 
een echte Bristolfiets rijklaar gemaakt met dank aan het 
Fietsenatelier van vzw De Sprong. 

Win een echte Bristolfiets
op de grote Bristol Bollekeskermis



Hij kon in de voetsporen van zijn vader treden en als 
decoratieschilder een goed leven in Amsterdam 
uitbouwen. Maar hij koos voor kunst en de Kempen, en 
bijgevolg voor een arm bestaan tussen de boeren van 
Achterbos. En zo maakte hij een verschil, zowel in de kunst 
als in de levens van de mensen rondom hem. 
Leer de tegendraadse Jakob Smits beter kennen:

Lezing in het schooltje van Mol-Sluis, door Fernand van 
Gompel, ereconservator van het Jakob Smitsmuseum. 

Bezoek gratis het Jakob Smitsmuseum 

Jakob Smits, de rebel
Lezing en expo
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Lezing 'Jakob Smits en de Molse schilderskolonie'.
De lezing start om 10u30.

Schooltje Mol-Sluis, 
tegenover het Jakob SmismuseumSluis 156, 
2400 Mol



Jakob Smits, de rebel MOL

Jakob Smitsmuseum
doorlopend van 10 tot 18 uur.
Sluis 155a, 2400 Mol

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

Een samenwerking tussen: 
Kennisacademie Sint-Jan-Berchmanscollege, Jakob Smitsmuseum, 
Gemeente Mol



Voedsel of licht? Ooit was dit een keuze die arme mensen 
moesten maken. Olielampen en vetkaarsen waren een 
belangrijke verlichtingsbron, maar vet was ook eetbaar. 
In tijden van misoogsten en hongersnood kon de prijs 
van vetkaarsen zodanig stijgen dat ze voor de minderbe-
goeden niet meer betaalbaar waren. Dan won een volle 
maag het van licht in de duisternis. 

Het Lampenmuseum in Geel geeft een overzicht van deze 
episode uit de geschiedenis van de kunstmatige 
verlichting, met een uitgebreide collectie aan vetlampen, 
olielampen en kandelaars.

'Licht of voedsel' in het
lampenmuseum
Museumbezoek
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'Licht of voedsel' in het
lampenmuseum

GEEL

Lampenmuseum
doorlopend van 10 tot 18 uur.
Heimerik 19, 2440 Geel

Meer weten? 
www.bruisendgeel.be, toerisme@geel.be, 014 56 63 80

Een samenwerking tussen:
Lampenmuseum, Toerisme Geel, erfgoedcel k.ERF



Het Bakkerijmuseum in Geel-Ten Aard sloot in de zomer 
van 2015 haar deuren, na het overlijden van de bezieler 
Willy Goossens. De collectie zou in loten verkocht worden 
op een veiling, maar erfgoedliefhebber Leo Struyven kocht 
alles in één keer op. Iets later kocht hij ook de gebouwen. 
En dus is het Bakkerijmuseum gered!

Het museum heropent in stijl tijdens het weekend van 
Erfgoeddag, op zaterdag 21 en zondag 22 april 2018. Op 
zondag zijn er gidsbeurten, draait de molen, wordt er 
gebakken en geproefd, zijn er oude tractoren aanwezig, 
ambachten, drank- en eetstandjes, en nog veel meer. Er 
zijn ook uitstappen met gids naar het nabijgelegen 
natuurreservaat De Zegge. 

Groot openingsweekend in het
Bakkerijmuseum 
Feest in't museum

Tip: 
Ook op zaterdag is het feest! Dan lanceert het museum 
om 13 uur de eerste molenkampioenschieting van de 
Molen van ’t Veld. Vroeger was het immers de gewoonte 
om bij feesten aan een molen boogschietwedstrijden te 
organiseren. Meer info op www.bruisendgeel.be
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Groot openingsweekend in het
Bakkerijmuseum 

GEEL

Bakkerijmuseum, tractorshow, gidsbeurten en demonstraties
doorlopend van 10 tot 18 uur.
Molen van't Veld, Worfthoeven 5 (De Zegge), 2440 Geel

Meer weten? 
www.bruisendgeel.be, toerisme@geel.be, 014 56 63 80

Een samenwerking tussen:
Bakkerijmuseum Geel, Toerisme Geel, erfgoedcel k.ERF



Een zeepdoosje, broodtrommel, bak bier, houten 
schoollatje…
Deze alledaagse voorwerpen lijken doodgewoon, toch 
vormen ze dé schat van het Kruiermuseum. In het 
Kruiermuseum hebben ze het gewone leven in een 
Kempisch dorp rond 1930 haarfijn nagebootst in een 
dorpswinkel, schooltje, huiskamer en ziekenkamer vol 
nostalgische objecten. 

Recent werd het Oude Gemeentehuis van Balen grondig 
gerestaureerd. In dit oude pand huist ook het 
Kruiermuseum dat in 2017 de deuren sloot en een gron-
dige make-over kreeg. Op 22 april gaat het vernieuwde 
Kruiermuseum voor ’t eerst terug open. Feest!

Tip: 
Erfgoed Balen springt  mee op de Molse Bristolfiets. 
Op Erfgoeddag plaatst het Kruiermuseum de Balense 
Bristolhelden in de spotlights. 

Feestelijke opening van het
vernieuwde Kruiermuseum
Feest in't museum
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BALENFeestelijke opening van het
vernieuwde Kruiermuseum

Kruiermuseum
doorlopend van 10 tot 18 uur.
Oud Gemeentehuis, Vaartstraat 28, 2490 Balen

Meer weten? 
www.erfgoedbalen.be, erfgoed@balen.be, 014 74 41 70

Een samenwerking tussen: 
Kruiermuseun, Erfgoed Balen, Gemeente Balen, erfgoedcel k.ERF



In 1988 opende in Laakdal het Klompenmuseum, een 
eerbetoon aan de vele Laakdalse Klompenmakers en het 
klompenambacht dat vooral deelgemeente Vorst groot 
maakte. In 2018 blaast het museum dus 30 kaarsjes uit 
en naar goede Kempense traditie hoort daar een groot 
feest bij met muziek, eten, drinken en entertainment! Het 
Klompenbelevingspad is gratis toegankelijk. Gans de dag 
zijn er creatieve workshops en een zoektocht. 

30 jaar Klompenmuseum
Feest in't museum
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30 jaar Klompenmuseum LAAKDAL

Klompenmuseum 'Den Eik'
doorlopend van 10 tot 18 uur.
Hoeve Den Eik 3, 2431 Laakdal

Meer weten? 
www.klompenmuseum.be, info@klompenmuseum.be, 013 66 26 55

Een samenwerking tussen: 
vzw Vrienden van het Klompenmuseum, gemeente Laakdal, 
Kempens Landschap vzw, De Merode, erfgoedcel k.ERF





Op 22 april is het Erfgoeddag. Ga op pad en bezoek onze 
expo’s en musea. Met extra activiteiten, rondleidingen en 
wedstrijden! Alle activiteiten zijn doorlopend open van 10 
tot 18 uur en ze zijn GRATIS!

Expo ‘Op velo Bristol’ – Win een échte Bristol fiets!
Zaal De Zwaan, 
Markt, Mol

Gratis naar het Jakob Smitsmuseum 
Sluis 155a, 
Mol

Expo ‘Licht of voedsel’ in het Lampenmuseum 
Heimerik 19, 
Geel

Openingsfeest Bakkerijmuseum
Aan de Molen van ’t Veld, 
Worfthoeven 5, Geel (nabij de Zegge)

Openingsfeest Kruiermuseum
Oud gemeentehuis, 
Vaartstraat 28, Balen

Verjaardagsfeest 30 jaar Klompenmuseum 
Hoeve den Eik, Laakdal 
(nabij abdij Averbode)

www.erfgoedcelkerf.be
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