1 SEIZOENSLAG
Noordlaan

50.974006, 5.462278

2 IK BEN OOK
EEN SOORT KANARIE
Groenstraat

50.974715, 5.469257

3 HET HARTJE VAN
WINTERSLAG
Noordlaan

50.976211, 5.474902

4 HIER HEBBEN WIJ
GEBENGELD
Berkenlaan

50.974398, 5.480841

5 DE TUIN VAN BETTY
Hoefstadstraat

50.978107, 5.491434

6 WELKOM IN
WINTERSLAG
Op fietspaden

verschillende locaties
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voor meer informatie: www.keepforget.be
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Keep Forget is een
onderzoeksproject dat verhalen van
mensen van Winterslag verandert
in objecten.
1
seizoenslag

het is altijd winterslag
Lente, zomer, herfst,
Winterslag; de overvloed
aan natuur in de tuinwijk
maakt het gemakkelijk
om de seizoenen te
zien veranderen. Omdat
inwoners trots zijn op
Winterslag en zijn bomen,
huizen, tuinen, bloemen,
buren, geschiedenis en
toekomst, wil dit project
dit vieren. Lente, Zomer,
Herfst, Winterslag, het is
altijd Winterslag.

2
ik ben ook
een soort
kanarie

en samen leven wij
nu verder boven de
grond
Vroeger gingen kanaries
mee de mijn in om te
waarschuwen wanneer
er gas in de mijn zat.
Als ze (letterlijk) van hun
stokje gingen, wisten
de mijnwerkers dat ze
zich snel uit de voeten
moesten maken. Nu
men in Winterslag niet
meer onder de grond
moet werken, hebben
de kanaries een andere,
bovengrondse toekomst
gevonden. Ze zijn vanuit
de mijnen naar allerlei
plekken in Winterslag en
de wereld gevlogen. Als
je goed kijkt kan je ze
vinden!

3
het hartje van
winterslag

andere plekken zijn
leuk, maar we komen
altijd terug naar huis
Iedere zomer, als de
dagen langer worden
en de temperatuur
warmer, gebeurt er iets
in Winterslag. Families
beginnen auto’s en
busjes vol te stoppen
met allerlei cadeautjes
voor hun vrienden en
familie in het buitenland.
In de zomer zoekt
iedereen zijn tweede
thuis ergens anders op,
maar hun hart blijft in
Winterslag.

5
de tuin van
betty
4
hier hebben wij
gebengeld
vroeger stond
winterslag vol met
kastanjebomen

Met takken gooien om
kastanjes uit een boom
los te maken werd
‘bengelen’ genoemd. De
plek bij uitstek hiervoor
was de Margarethalaan
want die stond vol met
kastanjebomen. Door
een ziekte werden ze
later gekapt, maar met
dit project brengen wij
de ‘kastanjes’ terug naar
de Margarethalaan. Nu
kan er terug gebengeld
worden en kunnen
de bijhorende oude
verhalen opnieuw verteld
worden; misschien wel
aan de kleinkinderen.

21 soorten peer op
één boom
In een tuin achter de
Vennestraat had Jean,
de man van Betty, jaar
na jaar stukken van
andere bomen op zijn
perenboom geënt,
totdat er uiteindelijk 21
verschillende soorten
peer aan deze ene
perenboom groeiden.
Alle takken kwamen
van verschillende
plaatsen, bloeiden op
andere tijden, smaakten
verschillend en zagen
er anders uit. Eén ding
hadden ze gemeen,
ze waren allemaal
geworteld in één boom
in Winterslag. Nu staat
er in de Tuin van Betty
een reusachtig gedicht
op de muur, die te zien
is vanaf de Westerring.
Dit gedicht beschrijft
de perenboom als
een metafoor voor
Winterslag. Verschillende
nationaliteiten met elk
hun eigenheid vinden
een thuis op dezelfde
plek en worden hier
geworteld.

6
welkom in
winterslag

met open armen
ontvangen in
onze wijk
Op fietspaden op de
grens van Winterslag
verwelkomen
verschillende inwoners
de bezoekers met een
persoonlijke boodschap.
Dit project zal geplaatst
worden tijdens de zomer
van 2016.

Keep Forget is een project gerealiseerd door Andrea Wilkinson & Thomas Billen,
met steun van Lien Daenen, Laura Braspenning, Katrien Dreessen, Selina Schepers,
Niels Hendriks, Annelies Hermans, Inge Bijnens en Eddy Wintmolders.
Zonder Winterslag was dit project niet mogelijk. Met dank aan alle inwoners van
Winterslag die met ons hebben meegewerkt.
Met dank aan Gepetto en De Andere Markt
Foto’s: Giovanni Gorga

