
West Vlaams vakmanschap in beeld
I.s.m. de West-Vlaamse erfgoedcellen werden enkele lokale ambachten mooi in beeld gebracht.

Benieuwd hoe een kuiper in Roeselare biertonnen maakt of hoe in Blankenberge aan het varend erf-
goed getimmerd wordt? Een typische werkdag van een restaurator uit het Brugse Groeningemuseum 
meemaken? Ontdekken waarom een modern bedrijf uit Watou z’n eeuwenoude smederij in stand 
houdt of waarom een Waregems bedrijf al meer dan 100 jaar de internationale koploper is voor de 
productie van schildersdoek?

Bekijk de filmpjes op https://bienet.be/erfgoeddag-2019/ 

Handen
Wat ze doen en hoe ze het doen, daar draait 
het om tijdens deze 19de editie van Erfgoed-
dag op zondag 28 april waar vakmanschap en 
ambachten centraal staan. 

Kom dan zeker uit je luie zetel en bezoek een of 
meerdere vaklui in je buurt.

Ontmoet, kijk naar en spreek met deze vak-
mensen en steek soms zelf ook de handen uit de 
mouwen.

Deze leerrijke ervaringen zorgen ervoor dat dit 
erfgoed blijft verder leven van generatie op 
generatie.

Het publiek koos vooraf hun favoriete Erfgoed- 
dagactiviteit via een online wedstrijd. Hun 
keuzes zijn herkenbaar via  

Meer info: http://bienet.be/erfgoeddag2019

Hooglede
1  Van manueel letter zetten tot 

drukken met een oude proefpers
Geert Wyseure

Net als vader Marcel is Geert drukker, maar wel 
op een andere manier. Digitale druksystemen 
verdrongen immers eeuwenoude druktech-
nieken. 

Geert is de manuele drukkunst uit het verleden 
wel nog niet verleerd. Zo toont hij je hoe men 
vroeger een tekst zette met loden letters en 
op een oud proefpersje uit 1948 drukt hij 
handmatig een afdruk. Duik mee in de evolutie 
van de drukkunst!

Wanneer? Van 10u tot 18u 
Waar? Cafetaria WZC Ter Linde 
 Gitsbergstraat 36, Hooglede

 

2  Kantklossen en spinnen
Lena Deceuninck en Monique Soenen

Wat vroeger een broodwinning was voor 
vrouwen is nu helemaal terug als ambachtelijke 
kunstvorm: kantklossen en spinnen. Lena en 
Monique houden dit ambacht levendig met hun 
wondermooie hedendaagse creaties uit katoen, 
zelf gesponnen woldraden, ijzer en plastic. 

Benieuwd naar de resultaten? Deze 
enthousiaste dames verwelkomen je met 
demonstraties en geven je heldere uitleg. 
Wedden dat het de moeite loont?

Wanneer? Van 10u tot 18u 
Waar? Cafetaria WZC Ter Linde 
 Gitsbergstraat 36, Hooglede 

3  Keramiek
Anne Vanderper

Hoe draai je met een klompje klei een origineel 
potje? Hoe maak je met vloeibare klei een serie 
gelijke vormen? 

Anne doorloopt met jou het volledige proces. 
Onvoorstelbaar hoe een keramist een natuur- 
element gebruikt om er iets fantastisch mee te 
creëren. 

Wanneer? Van 13u tot 17u 
Waar? Kleine Noordstraat 40a, Hooglede 

4  Bier brouwen
Pieter Pattyn en Bram Cortvriendt

Raak in de ban van de basisbeginselen van een 
eeuwenoud ambacht! 

Bezoek de brouwmeesters Pieter en Bram en 
laat je onderdompelen in de wereld van mout 
en hop. Met kennis van zaken leggen zij je het 
brouwproces nauwkeurig uit. Misschien krijg je 
nadien zelf zin om je eigen favoriete gerstenat te 
brouwen?

Wanneer? Van 10u tot 18u 
Waar? Delaeystraat 44, Hooglede 

5  Steen- en beeldhouwer, 
tekening- en letterkapper
Kurt De Vuyst

Het bewerken van natuursteen is een eeuwen- 
oud beroep. Kurt beoefent dit wonderlijke 
beroep nog steeds op ambachtelijk wijze. Met 
passie en precisie toont hij hoe je van een grof 
stuk steen wondermooie creaties met een ziel 
maakt. Met diverse technieken en gereed-
schappen demonstreert hij zijn affiniteit met 
natuursteen.

Wanneer? Van 10u tot 18u 
Waar? Ieperstraat 78, Hooglede 

6  De koets opgepoetst!  
Koetsenmuseum Hooglede met steun van TERF

Wat ooit het straatbeeld domineerde, is nu 
volledig verdwenen: de koets. 

Heb jij al gehoord van een sjees, een phaeton, 
een siamese phaeton, een postkoets of een 
slede? Kom kijken en krijg deskundige tekst en 
uitleg over hoe je een koets kan aanspannen, 
de verschillende rijtuigonderdelen, de kledij van 
vroeger, het koetshuis en niet te vergeten… het 
restaureren van de koetsen zelf.

Wanneer? Van 10u tot 17u 
Waar? Wulfhoekstraat 13, Hooglede 

7  Geen potten breken maar draaien! 
CREATine met steun van TERF

Potten, ook jij hebt ze ongetwijfeld in huis als 
interieur- of gebruiksobject. 

Maar heb je ooit al eens stilgestaan bij het 
vakmanschap dat erbij te pas komt? 

Op Erfgoeddag ontdek je de 'making-of', van 
draaien tot glazuren. 

Wanneer? Van 10u tot 17u 
Waar? Processiestraat 1, Hooglede 

Izegem
8  Schuimend vakmanschap!  

Brouwerij D'Oude Maalderij met steun van TERF 

D'Oude Maalderij, opgericht in 2011, beoefent 
oprecht en eerlijk de meesterlijke kunst van het 
brouwen. Enkel met authentieke producten 
worden stap voor stap nieuwe, zuivere en 
ongerepte bieren gecreëerd. 

Brouwer Jef besmet je graag met zijn brouw-
passie onder het motto ‘leer proeven, durf 
genieten’

Wanneer? Rondleidingen om 14u en 16u 
 (duur: 1 u) 
Waar? Ardooisestraat 130, Izegem 

9  Zie ze werken!
Eperon d'Or met steun van TERF

De permanente tentoonstelling brengt hulde 
aan de mannen en vrouwen die de borstel- en 
schoennijverheid in de regio groot maakten. 

Op Erfgoeddag komen hun technieken, 
werktuigen en authentieke machines opnieuw 
tot leven via verschillende demonstraties: zo 
kan je zien hoe een schoenmaker z’n pekdraad 
hanteert, of hoe voor je ogen in geen tijd een 
prachtige borstel ontstaat.

Wanneer? Van 10u tot 18u 
Waar? Prins Albertlaan 5, Izegem 

10  De Barbier van Eperon d'Or
Eperon d'Or met steun van TERF

Na een bezoek aan Eperon d’Or zeg je nooit 
meer zomaar ‘borstel’ tegen een borstel, 
want de soorten borstels zijn legio! Zo heeft 
elke borstel zijn unieke materialen en eigen-
schappen. 

Laat je onder handen nemen door een profes-
sionele barbier, die ondertussen honderduit 
vertelt over baardborstels, scheerkwasten en 
snorrenborstels.

Wanneer? Van 10u tot 18u 
Waar? Prins Albertlaan 5, Izegem 

11  Maak je eigen smartphonehoesje!  
Eperon d'Or met steun van TERF

Zelf met leer werken? Het kan in schoen- en 
borstelmuseum Eperon d'Or, winnaar van 
de Onroerend Erfgoedprijs 2018. Niet om een 
schoen te maken, maar wel... een smartphone-
hoesje dat je helemaal naar eigen smaak kan 
pimpen en achteraf mee naar huis neemt. 

Per uur kunnen maximaal 10 mensen 
deelnemen aan deze workshop. Je betaalt enkel 
een vergoeding voor het materiaal: €4 voor 
imitatieleer, €6 voor écht leer.

Wanneer? Van 10 tot 12u en van 13 tot 17u 
 (reserveren via musea@izegem.be 
 enkel nodig voor de sessies om 10u, 
 13u en 16u) 
Waar? Prins Albertlaan 5, Izegem 

12  Bling Bling 
Eperon d'Or i.s.m. Art'Iz - kunstacademie regio 
Izegem - met steun van TERF

Eperon d’Or heeft duidelijk iets met goud. Je 
vindt het in de gevelversieringen, op de luxueuze 
schoenen in de vitrines en zelfs in de naam! 

Ook Erfgoeddag krijgt hier dus een gouden 
randje: doorlopend kan je in een gezinsvrien-
delijke workshop een wenskaartje bedrukken 
met bladgoud of ander glinsterend materiaal – 
misschien een tip voor Moederdag? Hoewel, het 
is niet al goud wat blinkt…

Wanneer? Van 10u tot 18u 
Waar? Prins Albertlaan 5, Izegem 

13  Museum onder st(r)oom! 
Museum Stoom en Stroom met steun van TERF

Izegem was een van de eerste steden in 
Vlaanderen met een eigen elektriciteitscen-
trale. Daarom bevindt zich hier nog steeds de 
grootste stoommachine van het land. 

Op Erfgoeddag kan je niet alleen het museum 
Stoom en Stroom gratis bezoeken maar ook 
leuke elektrische proefjes doen óf je vergapen 
aan de fijne collectie draaiende miniatuur-
stoommachines.

Wanneer? Van 10u tot 18u 
Waar? Prins Albertlaan 3, Izegem 

14  Onbekend houtwerk is onbemind  
Den Temmerman en z’n aloam - schrijnwerkers-
museum Izegem – met steun van TERF

Al eens het charmante privémuseum van 
schrijnwerker Pierre Vangroenweghe bezocht?

Gehuisvest in een voormalig koetshuis 
vind je er uniek schrijnwerkersmateriaal en 
prachtige houten creaties. Pierre, zelf een telg 
uit een 17de-eeuws schrijnwerkersgeslacht, 
demonstreert je de geheimen van enkele 
merkwaardige en zeldzame objecten in zijn 
collectie.

Wanneer? Van 13u30 tot 17u 
Waar? Onze-Lieve-Vrouwestraat 12, Izegem 

Lichtervelde
15  Karel van de Poele, een meester-uitvinder

Heemkundige Kring Karel Van de Poele i.s.m. 
gemeentearchief Lichtervelde, met steun van TERF

Niet te geloven dat deze Lichterveldenaar al in 
1883 o.a. de elektrische tram uitvond!

Vorig jaar werd de gedenkplaat aan zijn 
geboortehuis verwijderd voor de uitbreiding van 
een warenhuis. Gelukkig bleek het warenhuis 
bereid om de plaat opnieuw op dezelfde plaats 
te bevestigen. 

Woon de inhuldiging van deze gedenkplaat 
bij en neem een kijkje in de tentoonstelling over 
leven en werk van deze uitvinder.

Wanneer? Van 10u tot 18u (nadien nog tot 
 zondag 5 mei op verzoek te 
 bezoeken) 
Waar? Huis Vancoillie 
 Statiestraat 179, Lichtervelde 

16  De Lichterveldse trekzak: 
een muzikaal voorbeeld van vakmanschap
Gemeentebestuur Lichtervelde 
met steun van TERF

We richten de schijnwerpers voluit op het 
Lichtervelds accordeon: de Callewaert! 

Dit diatonisch accordeon werd geproduceerd in 
Lichtervelde van 1890 tot aan de Tweede 
Wereldoorlog. Het stond bekend als een van de 
beste in zijn soort en werd tot ver buiten onze 
grenzen geprezen. 

Een tentoonstelling met een mooi overzicht van 
instrumenten, uit eigen verzameling en 
particulier bezit, moet als muziek in de oren 
klinken!

Wanneer? Van 10u tot 18u  
Waar? Gemeentehuis Lichtervelde 
 Marktplaats 2, Lichtervelde 

Dadizele
17  Goesting in Vlaanderen

Heemkundige kring Dadingisila vzw 
met steun van TERF

Hamrolletjes, tomatensoep met balletjes, 
frikadellen met krieken: klassiekers van Vlaamse 
streekproducten die we koesteren. 

Een smakelijke lezing verkent diverse streken en 
blikt ook achterom naar de oorsprong van de 
gerechten. Hoe komt alles tot zijn recht in de 
dagelijkse kost en op de feesttafel? 

Eddie Niesten vertelt je alles over ons 
culinair erfgoed!

Wanneer? Start om 14u 
Waar? Gemeentelijk domein 't Torreke 
 Plaats 6, Dadizele 
 (ingang via de tuin)

Staden
18  Ambachtenfestijn met kunst en wijn!  

Art Studio Brikat i.s.m. Vignoble Deroose, 
met steun van TERF

'Kunst is een manier van leven'. Met dit motto in 
het achterhoofd laat dit kunstenaarsduo je niet 
alleen kennismaken met hun ambacht maar 
nodigen ze op Erfgoeddag ook een wijnmaker 
uit. 

Met veel passie vertelt hij over de kunst van het 
wijn maken in de Franse Corbières regio. 

Proef, kijk én geniet van de demonstraties zilver 
en goud smeden, schilderen en keramiek. 

Wanneer? Van 10u tot 18u 
Waar? Houthulststraat 132, Staden

Download de 
ErfgoedApp

V.U.: Kurt Himpe, Korenmarkt 10, 8870 Izegem  -  Ontwerp: www.fraiche.be  -  Druk:Zwartopwit 
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Roeselare
1  Het is niet al goud wat blinkt! 

Old Art BVBA met steun van TERF

Als je vanuit de Meensesteenweg het stads- 
centrum binnenkomt, bots je er meteen op: het 
standbeeld van Onze-Lieve-Vrouw aan de Sint-
Michielskerk, gemaakt door kunstenaar Karel 
Dupon en onthuld in 1908. 
Op Erfgoeddag wordt ze letterlijk met goud 
verguld. Kom kijken en zie hoe goudbladlegger 
Georges Couvreur van Old Art te werk gaat. 
Een vakkundige uitleg krijg je er zomaar bij. 
Een buitenkans!

Wanneer? Van 14u tot 17u 
Waar? Sint-Michielsplein 1, Roeselare

2  Dakpannen op z 

, n Gallo-Romeins
V.O.B.o.W. vzw met steun van IOED RADAR

Wist je dat Roeselare in de Gallo-Romeinse tijd 
ook al een ondernemende stad was? 
Zo werden er Gallo-Romeinse dakpannen uit klei 
gemaakt en gebakken in een dakpannenoven, 
uniek voor Roeselare en ver daarbuiten. 
Herbeleef deze nijverheid in het Roeselare van 
1800 jaar geleden en bewonder of werk mee 
aan het vervaardigen van een mooie replica 
van de origineel opgegraven dakpannen! 

Wanneer? Van 15u tot 18u 
Waar? ROESARCHEO, Zolder stadhuis 
 Zuidstraat 1, Roeselare

3  Ambachtelijke familienamen
Familiekunde Vlaanderen regio Mandel-Leie

'Het zit in de familie', of hoe het beroep van 
onze voorouders soms terug te vinden is in onze 
familienamen.  
Namen als Debacker, Dewever of Demeulenaere 
spreken voor zichzelf. Maar wat met namen 
als Dekeersschieter, Dezutter en Foulon of 
Devoldere?  
Ontdek zelf deze bijzondere familienamen 
in woord en beeld op oude gravures en 
afbeeldingen.

Wanneer? Van 10u30 tot 18u 
Waar? Café De Lange Giraf 
 Zuidstraat 7, Roeselare

4  Een ton bierplezier!  
Rodenbach brouwerij met steun van TERF

Brouwerij Rodenbach heeft als een van de 
laatste brouwerijen nog kuipers in dienst. 

Speciaal voor jou tonen ze hoe ze op 
ambachtelijke wijze tonnen maken. 

Een uitzonderlijke belevenis, die je achteraf 
gepast afsluit met een Rodenbach!

Wanneer? Van 10u tot 17u 
Waar? Ingang via Onze-Lieve- 
 Vrouwemarkt 9, Roeselare 

5  Van brouwen moet je gewoon houden! 
Roeselaarse Wijn- en Biergilde vzw 
met steun van TERF

Wie droomt er niet van om zijn of haar eigen 
bier te maken? 

Maar hoe begin je eraan, welke ingrediënten 
gebruik je ervoor en hoe verloopt het 
brouwproces? Pertinente vragen die de 
Roeselaarse Wijn- en Biergilde al doende wil 
beantwoorden! 

Doorlopend tonen ze meerdere malen het 
volledige brouwproces met verschillende 
installaties geschikt voor de hobbybrouwer. 

Wanneer? Van 10u tot 17u 
Waar? Oude brouwerij Doom 
 Spanjestraat 62, Roeselare 

6  In première: Roeselaarse Bierwandeling!
Beer To Taste met steun van TERF 
en Toerisme Roeselare

Beleef het startschot van de schuimende Roese-
laarse bierwandeling op Erfgoeddag. 

In de voormalige brouwerij Doom laat de Roese-
laarse Wijn-en Biergilde je eerst het eeuwenoude 
(vrouwelijke) brouwambacht ontdekken. 

Nadien neemt biergids en thuisbrouwster 
Belinda Eelbode van Beer To Taste je op 
biertriem en proef je van de Roeselaarse biercul-
tuurwandeling!

Wanneer? Van 11u tot 16u (start wandeling 
 om het uur – duur: 1 u) 
Waar? Oude brouwerij Doom 
 Spanjestraat 62, Roeselare 

7  TRAX goes "RSL Zingt" 
Orgelkring Adriaen Willaert i.s.m. stadsbestuur 
Roeselare met steun van TERF

Een wuf dat spon, Jan de mulder, Het Klompen-
liedeke, Schoentje Lap, Vier Weverkes... Zin 
om oude volksliedjes over ambachten mee te 
zingen? Onder begeleiding van een instrument 
dat een volledig orkest vervangt, gespeeld door 
één persoon met handen en voeten?

Mis deze unieke kans niet, kom genieten van 
deze zangstonde tijdens het openingsweekend 
van de nieuwe polyvalente zaal op de TRAX-site!

Wanneer? Van 14u tot 14u30 
Waar? TRAX – Traxweg 1, Roeselare 

8  Smullen van chocolade!  
’t Karakske met steun van TERF

Een zaak waar nog met de hand kwalitatieve 
en smaakvolle pralines gemaakt worden. 
Waar chocolade maken geen geïndustriali-
seerd proces is. Waar nieuwe recepten worden 
uitgeprobeerd zonder de oude technieken te 
vergeten. 

Een uitzondering, denk je? Kom dan op 
Erfgoeddag langs en overtuig jezelf. Of nog 
beter: ga zelf aan de slag!

Wanneer? Van 10u tot 17u 
 (rondleiding om het uur) 
Waar? Schoolstraat 38, Roeselare 

9  Een kopje koffie graag!  
Het Ambachtelijk Koffiehuis met steun van TERF

Kijk en ruik hoe verse koffiebonen op traditionele 
wijze gebrand worden. 

Volg hoe de kwaliteit en versheid van de 
boontjes bewaard worden tijdens het 
verpakkingsproces. 

Stel je smaakpapillen op de proef met een kleine 
smaakproef. Proef je het smaakverschil met een 
industrieel gebrande koffie?

Wanneer? Van 14u tot 17u 
Waar? Kruisboommolenstraat 7, Roeselare

10  Water vakkundig beheerd?
MSKA Roeselare met steun van TERF

Werd en wordt het water wel (genoeg) 
vakkundig beheerd vroeger, nu en morgen?

Van beek tot kanaal, van wal tot plein, van 
zwembad tot brandweerkazerne, van doopvont 
tot fontein, van vismarkt tot brouwerij, van 
te veel (overstromingen) tot te weinig water 
(vroegere / huidige industrie): deze waterwan-
deling bewijst het belang ervan voor een waaier 
aan menselijke activiteiten.

Wanneer? Van 13u30 tot 17u30 (start om 13u30  
 en 16u, duur anderhalf tot twee uur) 
Waar? Ingang zwembad 
 Sportoase Schiervelde 
 Diksmuidsesteenweg 400, 
 Roeselare 

11  Een juweel van een ambacht  
GoldLab met steun van TERF

Juwelen zijn van alle tijden, slag en soort. Uniek, 
op maat en volgens de wensen van de klant 
met de hand gemaakt. Een intensief, creatief en 
veelzijdig proces, zoals bijvoorbeeld de demon-
stratie zilver gieten in Delftse klei laat zien.

Ga deze creatieve uitdaging aan en maak je 
eigen draadjuweel.

Wanneer? Van 10u tot 17u 
Waar? Oude Zilverbergstraat 72, 
 Roeselare 

12  Sint-Petrus en Paulus van 
onder de stolp 
Kerkfabriek Rumbeke met steun van TERF

In korte tijd hebben de vrijwilligers van de Sint-
Petrus en Pauluskerk zich ontpopt tot echte 
experten. Vol enthousiasme en met kennis van 
zaken inventariseren ze de rijke collectie onder 
de deskundige leiding van erfgoedcel TERF. 

Op Erfgoeddag tonen ze hun werkwijze en kan 
je enkele verborgen kerkschatten bewonderen. 
Een uitgelezen moment voor een kerk- 
bezoek, een mooie bezoekersgids ligt al op je te 
wachten. Maar de aanwezige gidsen geven je 
ook graag duiding bij het mooie interieur van 
de kerk en de kruisweg. De kinderen kunnen zich 
ondertussen uitleven met een doe-boekje vol 
leuke opdrachten.

In het kader van het 'Stadsorgelfestival' sluit 
organist Eric Hallein deze namiddag af met een 
miniconcert.

Wanneer? Van 13u30 tot 18u 
 (start miniconcert om 17u30) 
Waar? Kerkplein 1,  Roeselare 

13  Uit het goede hout gesneden  
Petit Patsy en BARBER Fences met steun van TERF

Uit het goede hout gesneden, dat is wel het 
minste wat je van vakvrouw Patsy en vakman 
Joe kan zeggen. Patsy verwerkt ongewoon 
inlands hout tot snijplanken, terwijl Joe er 
afsluitingen, meubels en messen van maakt. 

Benieuwd hoe ze dit doen? Kom dan zeker een 
kijkje nemen en bewonder hun eindproducten.

Wanneer? Van 10u tot 17u 
Waar? Rumbeeksesteenweg 379, 
 Roeselare 

14  Tea for two!  
Curiosithee met steun van TERF

Thee is een manier van ademen en genieten, 
een fijngevoeligheid van subtiele smaken. Het 
lekkerste kopje thee is met zorg, aandacht en 
liefde bereid en geschonken en wordt het liefst 
met vrienden gedronken. 

Theesommelier Ann trekt de wereld rond op 
zoek naar de juiste theesoorten en toont je 
graag het proces van de pluk tot het proeven 
ervan. 

Wanneer? Van 10u tot 17u 
Waar? Kloosterstraat 4,  Roeselare 

Aanvullende muzikale activiteiten 
die dag in TRAX :
Zie ook: www.traxroeselare.be

TRAX in Harmony (14u - 15u30) 
Voor de eerste keer musiceren de vier 
Roeselaarse harmonieën ( "Koninklijke 
Harmonie De Verbroedering", "Konink- 
lijke Harmonie Sint Cecilia Rumbeke", 
"Koninklijke Stadsharmonie Roeselare" en 
"Koninklijke Harmonie Het Gildemuziek 
Roeselare") samen in een optocht van de 
Botermarkt richting Trax-site. Bij slecht weer 
wordt enkel in TRAX gespeeld.

TRAX in Koor (16u/ 16u15 / 16u30 – 
speelduur 45’) 
De verzamelde Roeselaarse koorwereld 
brengt een programma rond "Gelukkig 
zijn", het betere Nederlandstalige luisterlied 
naast enkele andere nummers. 

TRAX will entertain you: 
'Big Band Rumbeke' (17u15 - 18u15) 
Swing mee op hun jazzmuziek en ander 
populair werk.

©Stefaan Beel
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Met de bus naar een 
Erfgoeddagactiviteit?
Print jouw gratis duo-dagpas 
van De Lijn af via 
http://bienet.be/erfgoeddag2019. 


