gratis toegang • open op vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur
tentoonstelling • rondleidingen • film • LU-koekjesroute
goodie bag • kinderprogramma • Chocolate & Pateekes Week

Tentoonstelling

De Beukelaer–LU goodie bag

Fabriek De Beukelaer vierde in 2020 haar 150ste verjaardag. De koekjesfabriek werd in 1870 opgericht
in Antwerpen en verhuisde in 1961 naar Herentals.
In deze tentoonstelling reis je terug in de tijd naar
de beginjaren in Antwerpen, de start in Herentals
of leer je meer over het verhaal achter de koekjes.
Mondelēz International, Antwerpen Koekenstad,
Kempens Karakter en stad Herentals werken samen
om de 150-jarige verjaardag in een mooie tentoonstelling en enkele extra activiteiten te gieten. Zo is
er voor kinderen een leuke speurtocht in de exporuimte met een heerlijk koekje als beloning.

Deze Koekenstad draagtas bevat een ruim assortiment aan Herentalse LU-koekjes en het boek De
Beukelaer’s Fabrieken, over de geschiedenis van de
koekjesfabriek. De tas is gedurende de tentoonstellingsperiode te koop bij de dienst cultuur en
toerisme van Herentals.

gratis

Gegidste rondleidingen
65 euro/34 euro (scholen)

Je kan bij de dienst cultuur en toerisme een gegidst
expobezoek aanvragen voor groepen van maximum
25 personen. Een gids leidt je doorheen de tentoonstelling en vertelt je meer over de geschiedenis van
de fabriek en het verhaal achter de koekjes. Scholen
(gericht op lagere school) betalen 34 euro per groep.
Andere groepen betalen 65 euro. Een rondleiding
duurt ongeveer 1,5 uur.
Reserveren kan tot drie weken op voorhand via
toerisme@herentals.be of 014 21 90 88.

LU-koekjesroute
Onze plaatselijke horeca zet heerlijke desserts en
appetizers – bereid met LU koekjes – op de kaart!
Proef van ouderwetse koekjestaart, sensationele
snoepkoffies, de hippe Top-Your-Tucs en meer...
Ontdek alle adresjes op www.handelshart.be/
LUkoekjestoer.

15 euro

Film

Zondag 12 september 2021, 14u30 & 17u (45 min)
Schouwburg cc ‘t Schaliken
5 euro/3,50 euro (Vriendenpas)/2,50 euro (Vrijetijdspas)
In de archieven van De Beukelaer werden zes
mysterieuze filmrollen teruggevonden. Het ging om
negatieven op nitraatfilm die de masterkopie bleken
te zijn van een in de jaren 1920 gedraaide documentaire. De film is gered van de ondergang door hem
te digitaliseren.
Deze unieke beelden van de werkzaamheden
in koekjesfabriek De Beukelaer bij het station
Antwerpen Centraal nemen ons 100 jaar terug in
de tijd. Meer info op www.schaliken.be.

Chocolate & Pateekes Week
maart 2022 • Chocolate & Pateekes Pas: 10 euro

De Chocolate & Pateekes Week is een proeverroute
bij patissiers, chocolatiers, delicatessenzaken en
koffiehuizen in de provincie.
Om deel te nemen koop je een Chocolate &
Pateekes Pas. Deze is vanaf februari 2022 verkrijgbaar. Bij de pas krijg je een brochure over de
deelnemende winkels en weetjes over koekjes,
chocolade en ander lekkers.
Meer informatie vind je op www.koekenstad.be.

