
Erfgoeddag: Grenzeloos! 

zondag 27 april 2014 10-18 uur  

Het thema van erfgoeddag in 2014 is grenzeloos!  Het thema sluit aan bij de activiteiten omtrent   

50 jaar migratie. In 1964 werden immers tussen België ,Turkije en Marokko akkoorden afgesloten die 

de migratie mogelijk maakten. Op erfgoeddag laten we u kennis maken met 3 verschillende 

invalshoeken rond migratie: artistiek, creatief en historisch.   

Expo : l’art sur l’eau  

De hobokense academie voor beeldende kunsten zet in 2014 een artistiek uitwisselingsproject op 

poten met het lyceum in Al Hoceima in Marokko. De tentoonstelling is een verwerking van de 

leerlingen rond het thema “water” met als inspiratie het surrealisme en reisimpressies van hun bezoek 

aan Al Hoceima en omgeving. De artistieke resultaten zijn gebundeld in een rondreizende 

tentoonstelling en worden voor het eerst getoond op de dag van het Deeltijds Kunst Onderwijs. Na die 

dag fusioneert deze expo met een expo over het thema “water” te Marokko georganiseerd door de 

dienst ontwikkelingssamenwerking van de stad Antwerpen en verhuist naar diverse locaties in 

Antwerpen en Brussel.   

De tentoonstelling in Hoboken opent op erfgoeddag en heeft plaats op drie locaties. Er wordt een 

pendelbus voorzien zodat u alle 3 locaties kan bezoeken.  

Praktisch  

Oranjerie, Marneflaan 3  

UiThuis Hoboken, Kapelstraat 64  

Moskee Al Fath, Moretusburg, Achturendagstraat 16a  

zondag 27 april: 10-18 uur  

prijs: gratis  

 

na erfgoeddag loopt de expo van zaterdag 3 mei tot en met zondag 11 mei met volgende openingsuren  

UiThuis van dinsdag tot donderdag 10 tot 20 uur, vrijdag en zaterdag van 10 tot 17 uur. 

Gesloten op maandag   

moskee Al Fath enkel op zaterdag en zondag van 14 tot 17uur  

oranjerie: enkel op zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur  

 

film: fistful of memories / vuist vol herinneringen  

zondag 27 april om 14 en 16 uur  

Naar aanleiding van 50 jaar migratie maakten jongeren van diverse origine Marokkaanse,Turkse en 

Belgische onder professionele begeleiding een film. 

Op school krijgen Omar en zijn klasgenoten de opdracht om een groepswerk te maken over 50 jaar 

migratie in Hoboken. Omar moet samenwerken met Mesut, Ine en Rachid. Dat is niet evident, want de 

jongeren hebben op het eerste zicht niet veel met elkaar gemeen. Doordat Omar op zoek gaat naar zijn 



verleden, ontdekt hij de verborgen migratiegeschiedenis van zijn voorouders. Het is een verhaal over 

vriendschap, passie, identiteit, vooroordelen en bovenal migratie. 

Praktisch  

locatie: UiThuis,Kapelstraat 64  

prijs: gratis  

moskee Al Fath  

50 jaar migratie in Hoboken is een belangrijk hoofdstuk in de lokale geschiedenis van Hoboken. Vanaf 

de jaren 60-70 kwamen veel Marokkanen en in mindere mate Turken, werken in de Metalurgie (nu 

Umicore) en de voormalige scheepswerf Cockerill. De oudste Marokkaanse moskee van België is 

gelegen in de wijk Moretusburg te Hoboken. Op erfgoeddag kunt u deze moskee bezoeken. Er is ook 

een kleine expositie over het ontstaan van de moskee. 

Praktisch  

Rondleidingen met gids op het uur vanaf 10.30 uur  

locatie: Moskee Al Fath ,Achturendagstraat 16a  

prijs: gratis  


