Op 14 september 2014 ging de beeldbank van Erfgoedcel Land van Dendermonde online.
Duizenden foto’s, video’s, archiefstukken en documentatie zijn via deze digitale erfgoedbank
ontsloten.
www.erfgoedbanklandvandendermonde.be bevat ondertussen al een schat aan beelden, in
verschillende digitale collecties ondergebracht: reuzen, de Eerste Wereldoorlog, oude wens
kaarten, de Ros Beiaardommegang, enz.… Ook alle bekende krantencollecties uit het Land
van Dendermonde zijn gedigitaliseerd en voor iedereen toegankelijk gemaakt. Samen vormen
ongeveer 140.000 krantenpagina’s en meer dan 30.000 afbeeldingen een digitaal regionaal
museum, dat ten allen tijde raadpleegbaar is. Ook nieuw materiaal is steeds welkom!

Emmanuel Hiel

��� jaar

kies de juiste weg
voor erfgoed!
© Hof van Peene

WOI

Tijdens de herdenkingsjaren 20142018
geeft de erfgoedcel twaalf oorlogs
kranten uit. Elke krant bespreekt een
bepaald thema, specifiek met betrekking
tot de 9 gemeenten in het Land van
Dendermonde. In de oorlogskranten
staan foto’s, dagboekfragmenten,
brieven, lokale oorlogsverhalen, maar
ook liefdesbrieven en oude advertenties.
Je kan alle verschenen kranten gratis
downloaden via onze website
www.egclandvandendermonde.be
(Klik door naar ‘Projecten’ en ‘100 jaar
Eerste Wereldoorlog’). Toch liever een
papieren versie? Alle edities zijn op te
vragen bij de erfgoedcel via
info@egclandvandendermonde.be

Iedereen kent de dichter Emmanuel Hiel,
maar de gelijknamige Dendermondse
architect is minder gekend. Zijn grootste
bekendheid kreeg hij door de bouw van
een aantal sociale woonwijken zoals het
Keur in Dendermonde, maar hij tekende
ook privéwoningen. Hij overleed in 1976
en liet honderden bouwplannen achter.
Na de dood van zijn vrouw, werd de
erfgoedcel in 2014 gecontacteerd om te
bekijken hoe het archief van de architect
duurzaam kon ontsloten worden.
Het was de start van het grootste
digitaliseringsproject van de erfgoedcel
totnogtoe. Meer dan 16.000 documen
ten en foto’s (van voorontwerpen tot fa
miliekiekjes) werden van onder het stof
gehaald en gedigitaliseerd. Ondertussen
werken vrijwilligers aan de beschrijving
van alle foto’s en documenten. Het
streefdoel voor de ontsluiting van de col
lectie is september 2018, want dan zal
het 100 jaar geleden zijn dat Emmanuel
Hiel geboren werd.

Het is daarom cruciaal dat er voor elke
kerk een goede inventaris wordt opge
maakt. In samenwerking met Vlaande
ren, de kerkfabrieken en de hulp van vele
vrijwilligers streeft de erfgoedcel er naar
om een geactualiseerde inventaris op te
maken voor alle kerken in haar werkings
gebied. Zin om ook als vrijwilliger aan de
slag te gaan in een kerk in jouw gemeen
te? Wij horen het graag!

Op 1 december 2017 stelde de erfgoed
cel haar boek Bier van hier. 300 jaar
brouwerijen in het Land van Dendermonde.
Een geschiedenis in een notendop voor.
Het boek is
een lijst van
de getra
ceerde brou
werijen per
deelgemeente
gebaseerd op
lokale onder
zoeken en
publicaties,
aangevuld
met informa
tie van plaats
bezoeken en
gesprekken
met experts of telgen van brouwers
families.
Nieuwsgierig naar de geschiedenis
van de meer dan 150 brouwerijen in de
regio? Download het boek gratis via
onze website www.egclandvandendermonde.be (Klik door naar ‘Projecten’ en
‘Bier van hier’)

Ontdek lokale volksverhalen
via je Smartphone
Volksverhalen zijn hip. Ze spreken tot de verbeelding en geven lokale
geschiedenis extra kleur. Weerwolven, kwelgeesten, heksen en spoken
nemen groot en klein mee naar de wondere wereld van ‘het verleden’,
een reisje waartoe velen zich graag laten verleiden. Volksverhalen
mogen dan wel hip zijn, de cultuur van het vertellen ervan is aan het
verdwijnen.
Daarom verzamelt de erfgoedcel in 20172018 lokale verhalen en gaat ze op zoek naar man
nen en vrouwen die de verhalen tot leven kunnen brengen in het lokale dialect. Deze geluids
opnames worden gekoppeld aan de ErfgoedApp. Eenmaal gratis gedownload, kan je met deze
app op specifieke plaatsen in de 9 gemeenten van het Land van Dendermonde naar volks
verhalen luisteren.

© Stoomtrein vzw

© Familiekunde Dendermonde

Download alvast de Erfgoedapp en kijk uit naar onze volksverhalenwandeling!
© De Patrouilleurs

© Scheepvaartmuseum Baasrode

Bier
van hier

Strips
in je
streektaal
In samenwerking met de bibliotheken
in de regio, organiseert de erfgoedcel
dit voorjaar gratis workshops ‘Strips in
je streektaal’ voor kinderen vanaf 6 jaar
met hun (groot)ouders. In deze work
shop leer je allerlei emoties tekenen
en ontwerp je samen met de lesgeefster
enkele typische stripkarakters
(een stoere held, een knappe heldin, een
schattige baby,... ).
Daarna gaan jullie
zelf aan de slag om
een stripstrookje
uit te werken,
waarbij tekstkaders
en ballonnen in
het dialect worden
ingevuld.
Zin om mee te
doen? Vraag meer
info in je lokale
bibliotheek
(Berlare, Buggen
hout, Dender
monde, Hamme,
Laarne, Lebbeke,
Wetteren, Wichelen en Zele)
of kijk op onze website
www.egclandvandendermonde.be

Erfgoed
in de klas
Rond erfgoed werken
in de klas? De erf
goedcel biedt enkele
educatiepakketten
aan waarmee je als
leerkracht meteen
aan de slag kan!
Neem een kijkje op
www.egclandvandendermonde.be.
Klik door naar Educatie!
Ontleen in de hoofdbibliotheek
van jouw gemeente (Berlare,
Buggenhout, Dendermonde, Hamme,
Laarne, Lebbeke, Wetteren, Wichelen en
Zele) een boekenkoffer rond het thema
Oorlog. De koffer bevat boeken, les
materiaal en leesfiches over de Eerste
en Tweede Wereldoorlog, maar ook over
oorlog en vluchtelingen vandaag.

Nieuw

Reuzenhappening op �� mei ����
Om de rijke reuzentraditie in het Land van Dendermonde in de kijker te zetten,
zet Erfgoedcel Land van Dendermonde samen met de reuzenbeheerders uit de
regio een heuse reuzenhappening op poten. Op zondag 13 mei 2018 verzamelen
de reuzen uit het Land van Dendermonde van 14 tot 18 uur in Stokerij Rubbens
(Bohemen 101) te Wichelen om zich aan het grote publiek te tonen tijdens een
namiddag vol workshops, dansende reuzen en muziek. Iedereen welkom!

© Heemkring Wieze

ontdek enkele van onze acties…

Erfgoedbank

Kerken zijn te vergelijken met kleine
musea, boordevol waardevolle objecten.
De inboedels van kerken zijn echter veel
kwetsbaarder dan museumcollecties.
Heel wat religieuze objecten worden nog
regelmatig gebruikt voor de eredienst en
zijn bijgevolg onderhevig aan slijtage of
beschadiging. Voorwerpen die in onbruik
zijn geraakt worden dan weer al te vaak
verwaarloosd, in slechte omstandig
heden bewaard of zelfs vernietigd.
Bovendien is er nog de problematiek van
het sluiten van kerken waardoor de voor
werpen in de kerk een nieuwe bestem
ming moeten krijgen.

© Historische Woonsteden

Benieuwd
naar de projecten
van de erfgoedcel?

Religieus
erfgoed

2018

BUGGENHOUT

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 één jaar, in 2019, later 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.

LEZING

De geschiedenis van ons
kiessysteem
Vandaag is je stem uitbrengen bij verkie
zingen haast een vanzelfsprekendheid. Ons
huidige kiessysteem kwam er echter niet zo
maar, er ging een hele evolutie aan vooraf.
Luc Peiren, doctor in de geschiedenis en pro
jectmedewerker bij Amsab, geeft tekst en uit
leg over de geschiedenis van het kiessysteem.
Zet je schrap voor een verhaal van volksverzet
en repressie, van bloed, zweet en tranen …

Tijdens deze achttiende Erfgoeddageditie kan u in Vlaanderen en Brussel ontdekken welke keuzes
erfgoedbeheerders kunnen maken om objecten of tradities in goede condities door te geven aan vol
gende 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. Velen hebben gekozen om de
geschiedenis van de verkiezingen in de kijker te plaatsen. Hoe verliep de kiesstrijd vroeger? Welke af
fiches en slogans gebruikte men toen? Welke spatten bleven bewaard van heuse moddercampagnes?
Of waren het net kiescampagnes met hoogstaande debatten? Werden er ook in de middeleeuwen al
verkiezingen georganiseerd? In steden? In verenigingen? In gilden? Hoe ging dat precies? Zijn daar
over archiefstukken beschikbaar? Sommige organisaties zagen het ruimer en hebben ingezoomd op
de (gevolgen van) keuzes die elke dag worden gemaakt in allerlei situaties. Welke objecten of docu
menten documenteren al die keuzes? In vele verenigingen zullen vrijwilligers u graag laten delen van
de vruchten en geneugten van hun engagement en keuze.

WAAR

Administratief en Cultureel Centrum
Nieuwstraat 2, 9255 Buggenhout
WANNEER

19.30 – 21.30

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: tentoonstellingen, werkwinkels, op
tredens, debatten, rondleidingen, en nog veel
meer. Als je 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.

ORGANISATIE

Heemkring Ter Palen
www.terpalen.be
052 33 55 51

U kiest
toch ook?

Kies goed en maak er
een fantastische hoogdag van,
Vlaams minister van Cultuur, Media,
Jeugd en Brussel,
Sven Gatz

WAAR

DEZE ACTIVITEIT IS
UITZONDERLIJK OP
19/04
I.P.V. 22/04

DENDERMONDE

TENTOONSTELLING

Kies mee met het museum!
Begin 2018 startten de stedelijke musea met
het participatieve project 'ExpoSure'. Een eer
ste reeks verhalen over ommegangen en fees
ten zal worden gepresenteerd. Kom tijdens
Erfgoeddag je favoriete museumstuk kiezen
en vertel er je persoonlijk verhaal bij. Kom ook
luisteren naar Lorenz Meulebroek op mobiele
beiaard (14.00), Berlinde Deman op serpent
(15.00 en 16.00), een vocaal intermezzo van
ommegangliederen (15.30) en het Ros Beiaard
lied op draaiorgel door Veerle Steenput (16.30).

OP ZONDAG
22 APRIL 2018
LIGT DE KEUZE
VOOR DE HAND:

ERFGOEDDAG

WAAR

Vleeshuismuseum
Grote Markt, 9200 Dendermonde
WANNEER

14.00 – 18.00
ORGANISATIE

© Stadsbestuur Dendermonde

© School voor Scheepsmodelbouw

© Hamme cultuurdienst

© Heemkring Ter Palen

Stedelijke Musea Dendermonde
dimitri.beeckman@dendermonde.be
0478 90 03 55

DENDERMONDE

RONDLEIDING

Stem voor je familieerfgoed: kies voor digitaal!
Wie een familiestamboom of familiegeschie
denis opstelt, kan er niet meer omheen: steeds
vaker moet er gekozen worden voor digitale
opslag en verwerking van de gevonden gege
vens. Digitaal is de toekomst, zoveel is zeker.
Kom kijken en ervaar hoe digitalisering ook bij
familieerfgoed niet meer weg te denken valt!

Genealogisch Documentatiecentrum
Vincentius
Kerkstraat 97, 9200 Dendermonde
WANNEER

10.00 – 18.00
ORGANISATIE

Familiekunde Vlaanderen
regio Dendermonde vzw
info@familiekunde-dendermonde.be
0475 72 77 69

DENDERMONDE (BAASRODE)

RONDRIT

Erfgoeddag met de
stoomtrein
Maak tijdens Erfgoeddag een gratis ritje met
historische treinen uit begin 1900 tussen Baas
rodeNoord en SintAmands. De stoomtrein
is op deze manier het verbindingspunt tussen
verschillende activiteiten in het Scheldeland.
Daarnaast is de werkplaats te bezoeken, waar
oude treinen worden gerestaureerd. Hier krijg
je van experten uitleg over de technische keu
zes die gemaakt werden door de vroegere
treinbouwers en welke keuzes restaurateurs
vandaag maken.
WAAR

Oud Station Baasrode-Noord
Fabriekstraat 118, 9200 Baasrode
WANNEER

10.00 – 15.00
ORGANISATIE

Stoomtrein Dendermonde-Puurs
info@stoomtrein.be
0494 07 59 95

DENDERMONDE (BAASRODE)

RONDLEIDING

Van aak
tot zeilschip
Na de sluiting in januari 1987 bleven de drie
oude scheepswerven op onze museumsite
grotendeels intact. Kies resoluut voor mari
tiem erfgoed en bewonder de collectie ma
ritiem materiaal. Of neem een kijkje bij de
houten botter De Rosalie (replica uit 1881), in
aanbouw op de werf. In het kleine dok ontdek
je bovendien een ijzeren schip dat hier ge
bouwd werd in 1938.
WAAR

Scheepvaartmuseum
Sint-Ursmarusstraat 137, 9200 Baasrode
WANNEER

Rondleidingen starten om 11.00, 14.00
en 16.00
ORGANISATIE

Scheepvaartmuseum Baasrode vzw
info@scheepvaartmuseumbaasrode.be
052 34 30 34 of 0478 93 91 15

DENDERMONDE (BAASRODE)

TENTOONSTELLING

Kiezen voor
scheepsmodelbouw
Wie scheepsmodelbouw zegt, zegt kiezen.
Welk hout zullen we gebruiken? Hoe gaan
we het behandelen? Welk model zullen we
maken? En hoe halen we telkens weer het
beste uit de voorhanden zijnde materialen?
Vragen genoeg, de antwoorden krijg je in
woord en beeld van de experten ter plaatse!
WAAR

School voor Scheepsmodelbouw
Sint-Ursmarusstraat 135, 9200 Baasrode

WAAR

Oud Huis Mariman
Posthoornplein 6A, 9220 Hamme
Tip: Deze locatie is verbonden aan windmolen De Grote Napoleon. Er is ook een
bakkerijmuseum aan verbonden dat je
tijdens Erfgoeddag ook gratis kan bezoeken.
WANNEER

10.00-18.00
Stem tussen 10.00- 14.00 op je favoriete
Hamse erfgoed.
De winnaar wordt bekendgemaakt om 16.00.
Cultuurdienst Hamme i.s.m. Heemkring
Osschaert, Willy Van den Branden,
Oud Huis Mariman
sdw@hamme.be
JE KAN DEZE
0478 40 42 86
TENTOONSTELLING

AL VANAF
ZONDAG 15 APRIL
BEZOEKEN!

10.00 – 18.00
ORGANISATIE

DENDERMONDE (BAASRODE)

RONDLEIDING

Terug naar het
Hof van Peene
Waarom koos men in de vroege middel
eeuwen uitgerekend voor deze locatie om een
dorpsgemeenschap te stichten? Gedurende
de hele geschiedenis van deze site werden er
keuzes gemaakt die hun impact hadden op
de bloei en teloorgang van dit Scheldedorp.
Waar beter kunnen we dit verhaal vertellen
dan op het Hof ten Basero, of Hof van Peene,
waar ooit de wieg van Baasrode stond?
WAAR

Museum Hof Van Peene
Sint-Ursmarusstraat 59, 9200 Baasrode
WANNEER

Rondleidingen starten om 11.00, 14.00 en
16.00
ORGANISATIE

Museum Hof Van Peene
052 34 21 34

HAMME

TENTOONSTELLING

De Hamse wuiten
houdt van...
Hamme zet dit jaar maar liefst zes erfgoed–
thema's in de kijker. Aan jou om te kiezen.
Brengt windmolen De Grote Napoleon mooie
herinneringen bij je naar boven? Of ligt de
reuzentraditie in onze gemeente je nauw aan
het hart? Kom het verleden én de toekomst
van het Hamse erfgoed ontdekken en kies
jouw favoriet! Want jouw keuze is reuze ...

Bibliotheek
Stationsstraat 19,
9280 Lebbeke
WANNEER

10.00-18.00

BEZOEK DEZE
TENTOONSTELLING
NOG TOT
31 MEI 2018!

ORGANISATIE

Cultuurdienst en Bibliotheek Lebbeke
i.s.m. De Patrouilleurs

ORGANISATIE

WANNEER

School voor Scheepsmodelbouw
info@schoolvoorscheepsmodelbouw.be
0497 43 73 22

WAAR

LAARNE

TENTOONSTELLING

Chocolaarne: creatief met
zilver en chocolade van de
��de eeuw tot nu!
Samen met de scholen van Laarne duiken we
de 17e en 18e eeuw in, terug naar de grote ont
dekkingsreizen. Welke invloed hadden deze
reizen op onze keuzemogelijkheden inzake
voeding? En hoe weerspiegelden deze keuze
mogelijkheden zich in de zilvercollectie? De
creaties van de kinderen worden speciaal voor
Erfgoeddag tentoongesteld in het kasteel.
Welk voorwerp krijgt je stem?
WAAR

Kasteel van Laarne
Eekhoekstraat 5,
9270 Laarne
WANNEER

LEBBEKE

TENTOONSTELLING

Kiezen voor
(n)iemand
Oude foto's, voorwerpen en documenten
laten je zien hoe onze ouders en grootouders
vroeger op zoek gingen naar een lief en hoe
de verloving, de ondertrouw en het huwelijk
verliepen. Wat weet jij nog over de bruids
schat, de kanonschoten, het trouwboekje, de
feestkledij, het trouwfeest, de feestmaaltijd,
de trouwfoto's en de huwelijksreis? Kiezen
voor (n)iemand? Over trouwen gesproken!
WAAR

Galerie De Fontijn
Kerkplein 5, 9280 Lebbeke
WANNEER

10.00-18.00
ORGANISATIE

Heemkring Lebbeke vzw
heemkring.lebbeke@gmail.com
052 41 03 95

RESERVEER
JE BEZOEK AAN DE
ZILVERCOLLECTIE
T.E.M. ZATERDAG
21 APRIL

10.00-17.00
Bezoek zilvercollectie tussen 14.00-16.30
na reservatie
ORGANISATIE

Koninklijke Vereniging der Historische
Woonsteden en Tuinen van België
louisevandewerve@historische-woonsteden.be
0493 04 46 60

LEBBEKE

TENTOONSTELLING

Helmduiken met de
patrouilleurs
Tijdens de Eerste Wereldoorlog voerden
helmduikers allerlei herstellingen en inspec
ties uit onder water. Toch blijft hun gevaar
lijk werk nog al te vaak onder de radar. Meer
dan 100 jaar later voeren getrainde duikers
demonstraties uit met gerestaureerd mate
riaal. Originele stukken, informatieborden en
de film 'Het leven tijdens WOI in Lebbeke'
houden de herinnering levend.

WETTEREN

TENTOONSTELLING

Wetteren kiest hét
evenement van de
afgelopen decennia
Welk evenement uit de voorbije decennia
staat in het Wetters collectief geheugen ge
grift? De deelnemende evenementen doen
via een tentoonstelling een ultieme poging
om je stem te winnen. Stemmen doe je in
een authentiek oud stemhokje, mét rood pot
lood. Aan het einde van de middag maken we
tijdens een feestelijke afsluiter de winnaar
bekend. Eeuwige Wetterse roem verzekerd!
WAAR

Nieuw Gemeentehuis
Rode Heuvel, 9230 Wetteren
Tip: Komen stemmen op Erfgoeddag voor
hét evenement van Wetteren is een uniek
moment om kennis te maken met het nieuwe
gemeentehuis. Alles vindt plaats op de
bovenste verdieping van het nieuwe gemeentehuis waar je een prachtig zicht hebt
op de Schelde. Deze bovenste verdieping is
bereikbaar met de lift.
WANNEER

10.00-18.00
Stem tussen 10.00-16.00 op je favoriete
evenement.
Bekendmaking winnaar en receptie
om 16.30
ORGANISATIE

Gemeentebestuur Wetteren
0490 44 42 14

ZELE

TENTOONSTELLING
LEBBEKE (WIEZE)

TENTOONSTELLING

Kies het
mooiste erfgoed
van Wieze
Wieze heeft heel wat moois te bieden: fraaie
gebouwen, mooie natuurplekjes en een waarde
vol verenigingsleven. Kom foto’s van al deze
stukjes erfgoed (materieel, immaterieel en
natuurschoon) bewonderen. Nomineer voor
elk van de drie categorieën je favoriet en kies
zo Wiezes mooiste erfgoed.
WAAR

Pastorie Wieze
Sasbaan 2, 9280 Lebbeke
WANNEER

10.00-18.00
ORGANISATIE

Oudheidkundige Kring H.H. Salvator Wieze
www.heemkringwieze.be
0477 17 03 98

Met vlag en wimpel
Net zoals vandaag kozen mensen er ook
vroeger voor om actief te zijn in sport en
andere verenigingen. Niet voor niets kennen
deze verenigingen een vaak erg lange ge
schiedenis. We doken in het archief en het
depot van het museum Zeels Erfgoed en laten
je kennismaken met tal van foto's, vlaggen en
attributen die een uniek beeld schetsen van
het rijke Zeelse sport en verenigingsleven.
WAAR

Museum Zeels Erfgoed
Lokerenbaan 43, 9240 Zele
WANNEER

10.00-17.00
ORGANISATIE

Heem- en
Oudheidkundige
Kring Zele vzw
www.hokzele.be
0474 53 15 79

BEZOEK DEZE
TENTOONSTELLING
NOG TOT
SEPTEMBER 2018!

