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Afgelopen maand ontvingen we van Unizo de pluim voor
‘evenement/organisatie. Naar aanleiding hiervan maak je in deze
nieuwsbrief kennis met het team van de Historische Drukkerij.
Op dit ogenblik werken we naarstig aan enkele projecten.
Nu het huidige jaarthema volop loopt zijn we van start gegaan met de
voorbereiding van het jaarthema voor 2012 – de mannekensbladen-.

Een terugblik naar de negentiende eeuw…
Historische Drukkerij ontvangt Pluim van Unizo-Turnhout.

Unizo (de Unie voor zelfstandige Ondernemers) reikte naar jaarlijkse
gewoonte drie pluimen uit aan ondernemers die zich het afgelopen jaar
verdienstelijk hebben gemaakt. Deze pluimuitreiking vond plaats op hun
nieuwjaarsreceptie. Dit viel daags voor het vorige openingsweekend,
enkele dagen nadat de vorige nieuwsbrief de deur uitging. Naast
muziekhandel Tom van Sas, die het afgelopen jaar 125 jaar bestond en de
pluim kreeg van ‘winkel in het centrum’ en brouwerij Corsendonck, die
met hun nieuwe bier ‘Tempelier’ de pluim voor KMO in de industrie
kreeg viel ook de Historische Drukkerij in de prijzen. De pluim als
‘evenement / organisatie’ vanwege de uitbreiding van het museum met
jaarthema’s werd overhandigd aan Herwig Kempenaers. Het team van
vrijwilligers is uiteraard vereerd met deze opsteker en zien hun
inspanningen gewaardeerd via deze bronzen pluim die nu de inkomhal
siert. Wij allen danken Unizo voor deze blijk van waardering!

Herdruk Gazette van Antwerpen uit 1790
De Historische Drukkerij gonst momenteel van de bedrijvigheid. Naast
het drukken en afwerken van een boekje naar aanleiding van Erfgoeddag
op zondag 1 mei en de realisatie van een ‘feestkrant’ tegen half april (we
vieren dan ons vijfjarig bestaan !!) stellen we alles in het werk om de
bezoeker tegen het volgende openingsweekend - 26 en 27 februari - een
exacte nadruk van een krant uit 1790 te presenteren. Met deze nadruk
van de ‘Gazette van Antwerpen’ van 27 mei 1790 ondersteunen we nog
eens extra ons jaarthema over de geschiedenis van de krant. Het drukken
van deze krant zal worden gedemonstreerd op de oudste pers uit de
collectie, namelijk de Stanhope-pers. Iedere bezoeker krijgt een gratis
exemplaar mee naar huis.
Meer over dit project verneemt u in volgende nieuwsbrief.

Herkenbaarheid

Geregeld krijgen we van bezoekers
de opmerking dat de Historische
Drukkerij moeilijk te vinden is en
amper aangegeven staat. We zijn
ons erg bewust van dit probleem
en hebben alvast een eerste stap
gezet naar een opvallender
straatbeeld. Aan de zijgevel van de
Historische Drukkerij hangt een
reclamepaneel. Met de maatschappij die deze verhuurt zijn we
tot een overeenkomst gekomen
waarbij ze een extra bord van 2.40
meter hoogte hebben geplaatst
met een opvallende verwijzing
naar de Historische Drukkerij.
Verkeer komende van de binnenstad kan er alvast niet meer naast
kijken. In aanloop van ‘Turnhout
cultuurstad 2012’ zou het mooi
zijn mocht de stad ook een kleine
inspanning doen en twee
vlaggenmasten voor de deur laten
plaatsen, zodat we ook voor het
verkeer dat de stad komt
binnenrijden opvallend aanwezig
zijn.

Gezocht: vrijwilligers

Voorstelling van het Historische Drukkerij-team

De Historische Drukkerij blijft stevig
verder werken aan de toekomst. Wij
gaan voor groei, maar dat is enkel
mogelijk met een uitgebreider
vrijwilligersploeg. Enkel op deze
manier kunnen plannen verder
uitgewerkt, verstevigd en gerealiseerd
worden.

De Historische Drukkerij is stilaan een begrip geworden, en al lang
niet meer het werk van één persoon. Tijd dus om het zeskoppige
team kort aan jullie voor te stellen. Van links naar rechts zie je :
Luc Vanhoof, kersvers vrijwilliger met een diploma van streeksgids
op zak. Met deze degelijke basis en een specifieke opleiding binnen
de Historische Drukkerij draait hij eerstdaags volwaardig mee.
Herwig Kempenaers, eigenaar van de Historische Drukkerij, startte
een zeventiental jaar geleden een onschuldige hobby en
verzamelde oude drukpersen en zetbokken waarmee hij zich kon
uitleven. Vijf jaar geleden zette hij zijn deuren open voor
bezoekers en gaf het de naam ‘Historische Drukkerij’.
Sonja Bertels, de enige vrouw in het gezelschap. Zij ‘bemant’ de
balie en ontvangt de bezoekers op zondagen.
Paul Mertens, is net als Luc gediplomeerd streekgids. Nadat hij zijn
eindexamen van streekgids in de Historische Drukkerij aflegde was
de stap klein om hier als vrijwilliger aan de slag te gaan. Hij loodst
bezoekers doorheen de drukkerijafdeling en weet hen tevens op
een boeiende manier over de lopende tentoonstelling te vertellen.
Jef Bax heeft een typografische achtergrond als onder meer handen Linotypezetter. Eind 2007 werkte hij als vrijwilliger mee aan
het immense project dat de Historische Drukkerij toen op poten
had gezet; een gratis dichtbundel op 23.000 exemplaren, één voor
iedere Turnhoutenaar, Sindsdien laat Jef de bezoekers voornamelijk kennis maken met de afdeling zetterij.
Jan van der Linden is van beroep leraar DTP aan de VDAB. Zijn
interesse in het grafische verleden bracht hem naar de Historische
Drukkerij. Jan geeft evenals Paul rondleidingen doorheen de
drukkerij en de tentoonstelling. Daarnaast verzorgt Jan voor de
meeste drukwerken die de Historische Drukkerij uitbrengt de
opmaak.

Heb jij interesse in het grafische
verleden? Ben je niet bang om
bezoekers op een aangename
manier deze boeiende geschiedenis
te vertellen?
Of wil je de werking van de
Historische Drukkerij
ondersteunen en bijvoorbeeld de
balie bemannen (m/v) gedurende
één dag of één weekend per
maand?
Dan ben jij diegene die wij graag
in ons vrijwilligersteam opnemen.
Interesse? Neem dan contact op
met Herwig via volgend
mailadres:
info@historischedrukkerij.be

Bezoek de tentoonstelling !
Openingsweekends 2011
26 en 27 februari
26 en 27 maart
30 april / 1 mei (erfgoeddag)
28 en 29 mei
25 en 26 juni
30 en 31 juli
27 en 28 augustus
24 en 25 september
22 en 23 oktober
26 en 27 november
Telkens open van 13 tot 17 uur.
Vrije toegang

Zin om deel uit te maken van dit team? We zijn nog steeds op zoek naar
vrijwilligers, naast personen voor het rondleiden van bezoekers is er erge nood
aan invulling van de open plaatsen aan de balie. Ben jij sociaal aangelegd en heb
je organisatorisch inzicht? Dan is dit wellicht iets voor jou!

Volgend weekend, 26 en 27 februari,
is de Historische Drukkerij open tussen 13 en 17 uur.
Steenweg op Mol 84,
2300 Turnhout
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