DIKSMUIDE I KOKSIJDE I VEURNE

Erfgoeddag is gratis, en de activiteiten gratis
toegankelijk van 10 tot 18 u., tenzij anders vermeld
COLOFON
Deze brochure is een uitgave van Achthoek
en de gemeenten en steden Alveringem,
De Panne, Diksmuide, Houthulst, Koksijde,
Lo-Reninge, Nieuwpoort en Veurne
VORMGEVING
Drukkerij Lowyck Oostende

OP ZONDAG 22 APRIL
2018 LIGT DE KEUZE
VOOR DE HAND:
ERFGOEDDAG
2018 is door Europa uitgekozen om het
Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed te zijn.
2018 is ook het jaar van de lokale verkiezingen
in België. Amper een jaar later, in 2019, kan
u volksvertegenwoordigers kiezen, zowel op
Vlaams, Belgisch als Europees niveau. Politici
en andere beleidsmakers zowel op Europees,
Vlaams als lokaal niveau kunnen voluit kiezen
om van erfgoedzorg een prioriteit te maken
en er volop in te investeren. Uzelf kan kiezen
om uw belangstelling en zorg voor erfgoed te
tonen door deel te nemen aan het aanbod dat
honderden organisaties hebben uitgewerkt op
22 april 2018.
Tijdens deze achttiende Erfgoeddageditie kan
u ontdekken welke keuzes erfgoedbeheerders
kunnen maken om objecten of tradities in
goede condities door te geven aan volgende
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generaties. Hoe en waarom wordt er beslist om
iets al dan niet te bewaren? Hoe kiest men om
iets tentoon te stellen of net niet? Welke keuzes
uit het verleden zijn af te lezen in de collecties?
Erfgoedwerkers zijn creatief met het thema
‘Kiezen’ aan de slag gegaan.
Voor deze kieszondag moet u nog geen 18
zijn. Kinderen en jongeren zijn van harte
welkom. Gezinnen vinden een ruime keuze aan
materiaal. Er is zoals ieder jaar voor kiezers en
uitverkorenen heel wat te beleven tijdens deze
Erfgoeddag. Het aanbod is divers. Als u een
smartphone of tablet hebt kan u ook gratis de
ErfgoedApp gebruiken die u de weg kan wijzen.
Iedereen kan zo een selectie maken en een
eigen programma samenstellen, dankzij
www.erfgoeddag.be.
Karline Ramboer, voorzitter,
Dirk Vermeulen, Christophe Delrive, Jeroen Vandromme,
Rita Gantois, Jan Loones, Wout Cornette, Greet ArdiesVyncke, Nathalie Delva, bestuursleden en schepenen
voor cultuur

MARKT-ARCHEOLOGIE
IN DIKSMUIDE. WAT ZIT
ER ONDER DE KLINKERS
VAN DE GROTE MARKT?

EXPO

De ondergrond van de Grote Markt
bevat interessante sporen van menselijke
activiteiten van de afgelopen eeuwen. De
heraanleg in 2018 was een unieke kans
om archeologische opgravingen uit te
voeren in het hart van de stad. De recente
vondsten geven ons een nieuwe kijk op
het middeleeuwse stadsleven. Ontdek het
verhaal van ons archeologisch erfgoed in de
verhalenkelder van Diksmuide.

i.s.m. Archeologie Ruben Willaert (Brugge)
Nog te bezoeken tot 26 augustus 2018
LOCATIE Stadhuis, Grote Markt 6, 8600 Diksmuide
INFO Stadsarchief Diksmuide |
archief@diksmuide.be | 051 79 30 40
GEHEEL TOEGANKELIJK

DIKSMUIDE

KOKSIJDE

ABT WORDEN:
INTRIGES BINNEN DE
KLOOSTERMUREN?

LEZING 10.30 U. (1 UUR)

Hoe en waarom werd iemand abt van een
grote abdij zoals Ten Duinen? Speelden
politiek of geld een rol? En kwamen de
monniken wel zo goed overeen als de
kronieken ons willen doen geloven? Jan Van
Acker, wetenschappelijk medewerker van het
museum, onderzocht enkele kronieken en
licht toe hoe abtsverkiezingen georganiseerd
werden en in welke mate ze beïnvloed
werden door externe factoren.

LOCATIE Abdijmuseum Ten Duinen,
Koninklijke Prinslaan 6-8, 8670 Koksijde
INFO EN RESERVATIE abdijmuseum@koksijde.be
| 058 53 39 50 | www.tenduinen.be/nl
Museum gratis toegankelijk van 10 tot 18 uur.
GEDEELTELIJK TOEGANKELIJK

KIEK NOA MIEKE!

EXPO

Wist je dat Koksijde al sinds 1950
de verkiezing van Mieke Garnaal
organiseert? Hoog tijd dus om dit eens
in de kijker te plaatsen! Kom in primeur
de fototentoonstelling met unieke
portretten van de Miekes en haar eredames
bewonderen, en luister naar hun boeiende
verhalen. De hele namiddag is er ook
randanimatie voorzien.

i.s.m. Erfgoeddeskundige Estelle Slegers &
fotograaf Tom De Visscher
LOCATIE NAVIGO-museum, Pastoor
Schmitzstraat 5, 8670 Oostduinkerke
UUR van 14 tot 18 uur. Museum gratis
toegankelijk van 10 tot 18 uur.
INFO EN RESERVATIE onthaal@navigomuseum.be
| 058 51 24 68 | www.navigomuseum.be
GEHEEL TOEGANKELIJK

KOKSIJDE

VEURNE

‘WORD BURGEMEESTER
VAN BEAUVOORDE’
ERFGOEDDAG OP KASTEEL
BEAUVOORDE

Stel je kandidaat als burgemeester! We
zorgen voor een fotograaf, adembenemende
belle-époquekostuums en een graficus die
jouw verkiezingsaffiche tot in de puntjes
afmaakt. Breng zeker je meest verblindende

tandpastaglimlach mee en leg je haren
netjes in de plooi. Na afloop verkiezen de
bewoners ‘hun’ burgemeester. De winnaar
krijgt naast alle eer ook een prachtige
streekproductenprijs.
LOCATIE Kasteel Beauvoorde,
Wulveringemstraat 10, 8630 Beauvoorde

HET POLITIEKE
LEVEN VAN ARTHUR
MERGHELYNCK

RONDLEIDING

Het verhaal van de laatste kasteelbewoner
Arthur Merghelynck blijft intrigeren. Naast
genealoog en vrijwillig archivaris was hij
lange tijd burgemeester van Wulveringem. De
sporen van zijn politieke carrière zijn zowel
in het kasteel als in het dorp nog aanwezig.
Ontdek op eigen tempo het kasteel of ga

‘s ochtends mee op pad met de dorpsgidsen
of ‘s middags met historicus Jan Van Acker.b
LOCATIE Kasteel Beauvoorde,
Wulveringemstraat 10, 8630 Beauvoorde
UREN 10, 11, 13, 15:30 en 17 u.
NIET TOEGANKELIJK

VEURNE

VEURNE

SAUCISSENKERMIS BIJ
KASTEEL BEAUVOORDE

MARKT

In samenwerking met:
De Snuffelhoek, ‘t Ezelsoortje en
instrumentenmaker Tim Duyck
Ooit was een saucissenkermis dé manier voor
de heren politici om het volk voor zich te
winnen, maar toen er in verkiezingsuitgaven
werd gesnoeid verdween het gebruik. Wij

keren even terug en houden op onze koer een
saucissenkermis met braadworsten, ateliers,
streekproducten én volksspelen. Ga ook eens
bij de buren snuisteren op de boekenmarkt.
LOCATIE Kasteel Beauvoorde,
Wulveringemstraat 10, 8630 Beauvoorde
INFO EN RESERVATIE kasteel.beauvoordeherita.be
| 058 29 92 29 | www.kasteelbeauvoorde.be
GEHEEL TOEGANKELIJK

HET REFERENDUM

EXPO

Het Bakkerijmuseum vernieuwt! Vanaf 2019
begint de bouw van een nieuwe vleugel en
de volledige herinrichting van het museum.
We zien het groots: daarom hebben we jou
nodig. Op Erfgoeddag brainstorm je over
het Bakkerijmuseum van de toekomst. Treed
binnen op ons draagvlak, een interactieve

VEURNE

VEURNE

DE COALITIE

ZOEKTOCHT

Trek samen met je familie, met zijn tweetjes
of met een bende vrienden het museum
in voor een knotsgek doe-parcours. Wie
krijgt de meeste letterkoekjes in zijn mond?
Wie kan het snelst squats doen aan de
trap? Welke drie collectiestukken zou je
willen stelen? Op Erfgoeddag krijgen jij
en je team gekke opdrachten en dillema’s
voorgeschoteld. Doorstaat je coalitie de test?
LOCATIE Bakkerijmuseum, Albert I-laan 2,
8630 Veurne
UREN 10-18 u.
GEDEELTELIJK TOEGANKELIJK

kamer waar de mening van jong én oud telt.
Geen idee te gek! Kneed je ook mee aan het
nieuwe Bakkerijmuseum?
LOCATIE Bakkerijmuseum, Albert I-laan 2,
8630 Veurne
UREN 10-18 u.
GEHEEL TOEGANKELIJK

KIES LOKAAL!

DEMONSTRATIE

Zoet of hartig? Warm of koud? Taartje van
de warme bakker of van de winkel? Er gaat
soms keuzestress gepaard bij het kiezen
van je gebakje. Tijdens een interactieve
bakdemonstratie gaat onze bakker aan de
slag met deze keuzes en tovert heel wat
lekkers uit zijn mouw. Daarbij maakt hij de

bewuste keuze om met lokale producten te
werken. Iedereen welkom: kijken, vragen en
vooral proeven mag!
LOCATIE Bakkerijmuseum, Albert I-laan 2,
8630 Veurne
UREN 12 - 17 u.
GEHEEL TOEGANKELIJK

VEURNE

VEURNE

HET COMPROMIS

Kruip daarna zelf in het kieshokje en bepaal
mee de toekomst van het museum!

Kiezen is verliezen: in het leven zijn we
gedwongen om compromissen te sluiten.
Tijdens deze rondleiding komen enkele
aparte keuzes aan bod: welk collectiestuk
bezorgt de poetsvrouw kopzorgen? Heeft
ons bakerfgoed nog waarde voor de jeugd?
Aan de hand van 10 verrassende personen
bekijk je onze collectie met andere ogen.

LOCATIE Bakkerijmuseum, Albert I-laan 2,
8630 Veurne
UREN 14 u.
INFO EN RESERVATIE Bakkerijmuseum Veurne
| info@bakkerijmuseum.be | 058 31 38 97
www.bakkerijmuseum.be

VERTELWANDELING

GEDEELTELIJK TOEGANKELIJK

w w w. i e d e re e n z a n g e r. b e

20.00 u.
tent ‘Fortem Feest’
Alveringem

IEDEREEN ZANGER

15.00 u.
Ysara
Nieuwpoort

20.00 u.
Sint-Niklaaskerk
Oostduinkerke (Koksijde)

20.00 u.
Sint-Bartholomeuskerk
Pollinkhove (Lo-Reninge)

20.00 u.
tent Festival aan zee
De Panne

20.00 u.
Bibliotheek
Diksmuide

20.00 u.
(kiosk) stadspark
Veurne

20.00 u.
Lourdesgrot
Houthulst
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VOLLEDIGE PROGRAMMA IN VLAANDEREN EN BRUSSEL
Ontdek met de ErfgoedApp extra informatie, filmpjes, verhalen en weetjes bij je bezoek,
wandeling of fietstocht! Erfgoeddag is een organisatie van FARO, Vlaams steunpunt voor
cultureel erfgoed vzw, in samenwerking met de erfgoedgemeenschappen in Vlaanderen en
Brussel. Partners van Erfgoeddag 2018: één, Radio 2, Combell, BILL, De Lijn, NMBS, Blue
Bike, Gezinsbond, FARO, UiT in Vlaanderen, 1700, met de steun van de Vlaamse overheid.
www.erfgoeddag.be

BELEEF Erfgoeddag met een GRATIS duo-dagpas van De Lijn
Vul deze bon in, geef hem aan

Voornaam ccccccccccc

uw bus- of tramchauffeur en

Straat

ccccccccccccccccccccccc

erfgoedcollecties op Erfgoed-

Postcode

cccc

dag, een hele dag lang, met de

Leeftijd

cc

ontdek de fraaiste cultureel-

bus en tram.
Opgelet: de twee dagpassen zijn
enkel geldig voor 2 personen op
zondag 22 april 2018.
Enkel originele bonnen worden
aanvaard. Niet verenigbaar met
andere promoties.
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Nr. cc

Busnr. cc
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