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Op stap met de Kiekeboes en Kempens Landschap in
Wuustwezel
De Kiekeboes zijn 45 jaar
jong en dat vieren ze op het
Kloosterdomein
van
de
Zusters Franciscanessen in
Wuustwezel
met
een
originele wedstrijd. Stichting
Kempens Landschap, die dit
jaar
zelf
25
kaarsjes
uitblaast, stelt haar domein
hiervoor
graag
ter
beschikking. Samen met
Standaard Uitgeverij en A
World of Fun is een
familiewandeling uitgewerkt
met
een
exclusief
de
Kiekeboes-verhaal.
Na 45 jaar van doldwaze
avonturen
heeft
Marcel
Kiekeboe te kampen met een
burn-out. Op aanraden van
de dokter doet hij het rustig
aan en gaat hij elke dag
wandelen.
Voor
die

wandeling kiest hij het
voormalig
kloosterdomein
van de Franciscanessen in
Wuustwezel uit.
“We zijn vereerd dat een
icoon van onze stripcultuur
één van onze domeinen
uitkiest om tot rust te
komen”, lacht Jan De Haes,
gedeputeerde
van
de
provincie
Antwerpen
en
covoorzitter van Stichting
Kempens Landschap. “Met
Stichting
Kempens
Landschap zetten we ons al
25 jaar in voor ons cultureel
en landschappelijk erfgoed.
Na 45 jaar zijn de Kiekeboes
ook al stevig in dat erfgoed
geworteld.
Deze
samenwerking was voor ons
dan ook vanzelfsprekend. En
dat we dankzij de Kiekeboes
een
breder
publiek

aanspreken en dus meer
mensen het domein komen
ontdekken
is
mooi
meegenomen.”
De Stichting werkte samen
met A World of Fun en
Standaard Uitgeverij een
wandeling van ongeveer 2,5
kilometer
uit.
Kathleen
Helsen, gedeputeerde van de
provincie
Antwerpen
en
covoorzitter van Stichting
Kempens Landschap licht
toe:
“Er
staan
21
wedstrijdborden
verspreid
over het domein. Via de
uitgestippelde
route
ontrafelen de deelnemers
aan de wandeling niet alleen
het
mysterie
van
dit
exclusieve de Kiekeboesverhaal, ze ontdekken ook
het natuurdomein van de

Franciscanessen aan de hand
van verschillende tips.”
Groot gelijk
Ook
burgemeester
van
Wuustwezel, Dieter Wouters,
is blij met de komst van de
beroemde
stripfamilie:
“Marcel Kiekeboe heeft groot
gelijk dat hij dit voormalige
kloosterdomein uitkiest om
te ontspannen. In het
gevarieerde landschap van
dreven, weilanden en bossen
stuit je onder meer op
religieuze beelden, grotten
en een mooie vijver die weer
helemaal in ere is hersteld.
Ik ben ervan overtuigd dat
het domein de Kiekeboesfans zal kunnen bekoren.”
Wie de Kiekeboes-zoektocht
wil maken, kan het
wedstrijdformulier
downloaden op
kempenslandschap.be of
wuustwezel.be.
Je vindt het formulier ook bij
Toerisme Wuustwezel.
De wandeling loopt van 1
augustus tot 1 maart 2023.
Merho
Merho (°1948) werd geboren
in
Antwerpen
als
Rob
Merhottein.
Tijdens
zijn
middelbare schooltijd
tekende hij vanaf 1964 een
reeks gags rond Comi &
Dacske voor een vakblad van
de middenstand, en

een jaar later de gagstrip
Zoz en Zef in Jong Caritas.
Van
beide
jeugdzonden
verscheen een album en
deze zijn nu gegeerde
verzamelobjecten.
Daarna
volgde hij een opleiding
Toegepaste Grafiek aan het
Sint-Lucasinstituut in Brussel.
In 1970 kreeg hij zijn eerste
professionele job bij Studio
Vandersteen. Daar werkte hij
in de schaduw van grootmeester Willy Vandersteen
en werd hij ingezet voor de
series Pats en Jerom. Hij
bleef tot 1976 aan de studio
verbonden.
De reeks Kiekeboe startte in
1977 voor de kranten Het
Laatste Nieuws/De Nieuwe
Gazet. Eind 1979 verscheen
het eerste avontuur van
Kiekeboe, ‘De wollebollen’, in
albumvorm. In 1984 ontving
Merho de Bronzen Adhemar,
meteen
de
hoogste
onderscheiding voor striptekenaars in Vlaanderen.
In 1990 maakte Merho de
overstap naar Standaard
Uitgeverij.
Er
kwamen
verschillende adaptaties voor
film, televisie, toneel en
radio. Verder ook een
postzegel, een luchtballon,
standbeelden en stripmuren.
Bij het verschijnen van
album
125,
in
2010,

onderging
Kiekeboe
een
grondige facelift. Op een groter
formaat en met een gans
nieuwe coverlay-out werd de
reeksnaam omgedoopt tot de
Kiekeboes.
In 2014 riepen de luisteraars
van Radio 1 ‘Album 26’, uit tot
beste Belgische strip aller
tijden. Met meer dan 25 miljoen
verkochte exem-plaren is de
Kiekeboes momenteel de best
lopende
stripreeks
in
Vlaanderen.
Vanaf 5 oktober ligt ‘Vier door
derden’ in de winkel. In dit
hommage-album
brengen
bekende stripauteurs als Laura
Janssen, Luc Morjaeu, Charel
Cambré en Marc Legendre, Jan
Bosschaert en
Steve Van Bael een hommage
aan het universum van de
Kiekeboes. En op 23 november
verschijnt
‘Kind
van
de
rekening’, alweer het 162ste
album van de Kiekeboes

Waar:
Domein Zusters Franciscanessen,
Bredabaan 737, Wuustwezel
Meer info:
Het deelnameformulier vind je bij
Toerisme Wuustwezel of vind je op
https://www.kempenslandschap.b
e/nl/evenementen/speur-mee-metde-kiekeboes-in-wuustwezel
Of
https://www.wuustwezel.be/zoekt
ocht-met-de-kiekeboes-op-domeinfranciscanessen

