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In deze nieuwsbrief blikken we terug op de uitreiking van de
tweejaarlijkse cultuurprijs van de Stad Turnhout.
Behalve zondag 27 januari zijn we eveneens op zaterdag 26 januari
open van 14 tot 22 uur tijdens de wandeling ‘Turnhout by night’.

Een terugblik naar de negentiende eeuw…
Historische Drukkerij krijgt Turnhoutse Cultuurprijs 2012
Tijdens de opening van het nieuwe jaarthema ‘De letterzetter als
grafisch ontwerper’ op 7 januari kreeg de Historische Drukkerij
Turnhout uit handen van voorzitter Chris Van Wijnsberghe de
tweejaarlijkse Cultuurprijs van de Turnhoutse Cultuurraad
overhandigd.
Voormalig schepen van Cultuur Eric Vos
prees in zijn toespraak de Historische
Drukkerij voor de actieve rol die deze
speelt
in het culturele leven van
Turnhout. Dit doet ze door middel van
verscheidene drukwerken in grote
oplages te produceren op de negentiende
eeuwse machines en vervolgens gratis te
verspreiden onder de bevolking. Een
huzarenstukje
was
het
toen
de
Historische Drukkerij in 2008 een
dichtbundel op 23.000 exemplaren
drukte en deze vervolgens gratis liet
bezorgen in ieder Turnhoutse brievenbus.
Ook bij vele andere gelegenheden
kwamen er ambachtelijke drukwerken
van de persen gerold, zoals bij de
jaarlijkse Erfgoeddag waar eerder al een
vriendenboekje, een sprookje en een
korte roman van de Turnhoutse schrijver
Pol
Van
Eyck
gratis
op
vele
duizenden exemplaren werd verspreid.
Voormalig schepen van Cultuur
In 2010 bracht de Historische Drukkerij
Eric Vos
de grote Turnhoutse papierstaking van
1910 onder de aandacht door onder meer de publicatie van de roman
‘Het verdriet van Turnhout’ van Robert Baeken. Ook bij de opening
van het Turnhoutse Cultuurjaar 2012 was de Historische Drukkerij van
de partij en drukte voor de gelegenheid het programma van deze
opening in de vorm van een krant. Deze werd vanuit de Dienst
Toerisme verspreid op de wekelijkse zaterdagmarkt, de rommelmarkt
en in de winkelstraat met heuse krantenjongens in vol ornaat!
Eric Vos besloot zijn toespraak door het voordragen van een gedicht
over de Historische Drukkerij dat gepubliceerd werd in de dichtbundel
‘Dichter bij Turnhout’ en gaf hierna het woord aan de voorzitter van
de Turnhoutse Cultuurraad, Chris Van Wijnsberghe.
Voorzitter Chris Van Wijnsberghe: Om de 2 jaar, in de even jaren, kent
de Cultuurraad een prijs toe aan een persoon of vereniging die zich, op
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Liefhebber van een stevige
winterwandeling bij avond?
Dan is ‘Turnhout by night’ iets
voor u! Op zaterdag 26 januari
2013 kunt u deelnemen aan de
5e editie van deze avondwandeling. De mooie en
aangename route leidt u langs
de leukste en prachtigste plekjes
van Turnhout. In samenwerking met ‘Philips Lighting’
zijn er die avond beelden en
monumenten die subtiel in de
kijker gezet worden dankzij
enkele lichtaccenten.
Enkele visuele troeven tijdens
de wandeling zijn de Nieuwe
Kaai, Begijnhof en
Begijnhofkerk, Middelareskerk,
Nationaal museum van de
Speelkaart, Grote Markt,
Tweetorentjesplein, Heilig
Hartkerk, Watertoren en de
Jacobsmarkt.
Op vertoon van uw
inschrijvingskaart kan u gratis
volgende musea bezoeken:
Speelkaartenmuseum,
Begijnhofmuseum, Historische
Drukkerij en huis Schellekens.
Praktische info zie volgende pagina

vrijwillige basis, verdienstelijk heeft ingezet op vormings-artistiek of
sociaal-cultureel vlak. Deze inzet moet het Turnhoutse culturele leven
ten goede komen en de werking van een vereniging overstijgen. De jury
die de prijs toekende, bestond uit 3 leden van de Cultuurraad, 2
externen die door de Cultuurraad werden aangeduid, de schepen van
Cultuur Eric Vos, en de cultuurbeleidscoördinator Nico Verhoeven,
beiden met raadgevende stem.
De prijs van de Cultuurraad is door de jury unaniem toegekend aan de
Historische Drukkerij.
De Historische Drukkerij werd voorgedragen door "Collectief
Dichterbij", een dichterscollectief, lid van het Forum Cultuur. De jury
waardeerde zeer sterk de dynamiek van de Historische Drukkerij, die op
een heel eigen wijze het verhaal brengt van de evoluties in het
drukkersvak vnl. onder invloed van de Industriële Revolutie in de 19de
eeuw.
Uit waardering voor het artistieke werk en de inzet van Herwig wil de
Cultuurraad graag de Cultuurprijs 2012, ter waarde van 750 euro,
toekennen aan de Historische Drukkerij en dit onder de vorm van een
officiële oorkonde.”
Hierna volgde de officiële overhandiging van de oorkonde aan Herwig
Kempenaers, drijvende kracht achter de Historische Drukkerij. In zijn
dankwoord benadrukte hij dat de werking en het gratis toegankelijk
houden van het museum enkel mogelijk is door de inzet van het
vrijwilligersteam die vele vrije uren onbezoldigd ten dienste van de
bezoekers staan.

Wat nog meer?
De route brengt u langs vele
mooie gebouwen en
kunstwerken. Na de wandeling
bent u welkom in het
Atheneum Boomgaard voor
een natje en een droogje.
Turnhout By Night 2013, praktisch
Start wandeling:
- School Atheneum Boomgaard
Boomgaardstraat 56
- Kleuterschool Sint-Victor
Kerkplein 35
Ruime parkeergelegenheid aan het
Boomgaardplein.
Start en inschrijvingen :
Van 14 tot 20 uur.
Musea:
Laatste toegang om 21 uur.
Sluiting om 22 uur.
Aankomst :
Ten laatste om 23 uur
Afstanden wandeling :
7 en 12 km
Inschrijving :
Zonder sticker : € 1
Met sticker : € 1,25
Met gids(begeleide wandeling) € 2
Inlichtingen wandeling :
0494 30 69 62
Website AWSV Turnhout

http://users.pandora.be/awsv.turnhout

Jaarthema

De letterzetter
als grafisch ontwerper
Tot slot
Eveneens aanwezig was de kersverse schepen van Cultuur Willy Van
Geirt. ‘Ik heb zelf nog aan de letterkast gestaan’, zo zei hij. ‘Als 14-jarige
begon ik te werken in een kleine drukkerij hier in Turnhout als
letterzetter. Daarna heb ik nog enkele jaren als hulp bij drukkerij Van
Genechten gewerkt, toen zaten ze nog op de Merodelei’. Met deze link
naar zijn eigen verleden hopen we natuurlijk dat de Historische
Drukkerij aan het begin van zijn legislatuur een blijvende indruk
nagelaten heeft…

Bezoek de
tentoonstelling !
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