
Open Monumentendag
Zeven Kempense plekken te ontdekken! in samenwerking met

OPENDEURDAG

Ontdek de schatten van
Kasteel Meerlaer
Benieuwd naar wat er gebeurt

achter hoge kasteelmuren en -

poorten? Kom binnen en ervaar het

kasteel! Uniek om te bezoeken is de

prachtige kapel...

 8 sep

 Kasteel Meerlaer

Verboekt 115

2430 Laakdal

 Niet ingevoerd

© Filet Puur

CURSUS OF WORKSHOP

Tekenworkshop 'de stenen
vertellen'
In deze workshop ontdekken we

samen, al tekenend, de spannendste

verhalen uit de geschiedenis van de

St.-Trudokerk. We gaan op avontuur

in de toren, waarvan de funda-

menten bijna 1000 jaar oud zijn. Il-

lustratrice Leslie Saurus helpt ons

om daarbij zelf de leukste illustraties

te maken...

 8 sep

 Sint-Trudokerk Meerhout-Centrum

Markt

2450 Meerhout

 Gratis

© Leslie Saurus

8+

OPENDEURDAG

Hou samen met ons de tra-
ditie levend - Bezoek de
molen van Ezaart en het
Karelshuis!
Voor Open Monumentendag zetten

de ‘Vrienden van de Molen van

Ezaart’ de deuren van de molen en

het bakhuis open voor het grote

publiek. Een idyllisch ontmoet-

ingsplekje waar materieel en imma-

terieel erfgoed met elkaar verbon-

den worden...

 zondag 8 september 2019

 Molen van Ezaart

Keikenstraat z/n

2400 Mol

 Gratis

© Hans Cools

Onroerend erfgoed op zijn best
V.U. IOED k.ERF / www.erfgoedcelkerf.be

1

www.princexml.com
Prince - Non-commercial License
This document was created with Prince, a great way of getting web content onto paper.



MARKT OF BRADERIE

Oldtimers aan de Molen
Terug in de tijd aan het Bakkerijmu-

seum en de Molen van 't Veld. Een

oldtimerhappening met meer dan

200 tractoren, een ambachtenmarkt

en demonstraties: dat is het

dagelijks leven van vroeger

beleven!...

 8 sep

 Molen van &#039;t Veld

Worthoeven 5

2440 Geel

 Gratis

© OMD

BEGELEIDE RONDLEIDING

Kunst en entertainment
op den BoulevART
Drie prachtige herenhuizen uit het

interbellum aan den Boulevard, de

prachtige laan in Mol-centrum, wor-

den uitzonderlijk opengesteld tij-

dens een programma van 2u...

 8 sep

 Samenkomst: SJB-College Mol

Jakob Smitslaan 36

2400 Mol

 Gratis

© Louis Aerts

CONCERT

Bevrijdingsconcert Abdij
Postel
De beiaard weerklinkt in de Postelse

bossen! 75 Jaar geleden verlieten de

Duitsers net op tijd Postel, zodat de

abdij gespaard bleef van bombarde-

menten. Met dit concert gedenken

we de bevrijding...

 8 sep

 Abdij Postel

Abdijlaan 16

2400 Mol

 Gratis

© Toerisme Mol
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BEGELEIDE RONDLEIDING

Fietstocht in het spoor van
de bevrijding
De strijd aan het Kempisch Kanaal

tussen Mol en Geel tijdens de

Tweede Wereldoorlog. Inschrijven

verplicht - max. 50 deelnemers! Op 3

september 1944 wordt onze hoofd-

stad bevrijd, Antwerpen de dag

daarna. Op 13 september volgt de

bevrijding van Mol en Geel...

 8 sep

 Sas 6

Sas VI 6

2400 Mol

 Gratis

© Molse Gidsenkring
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