


Dingen om licht te maken
tentoonstelling

Stille getuigen bij nacht, levende 
verhalen bij dag digitale tentoonstelling 

MSKA leerlingen gingen historisch, filosofisch en 
artistiek aan de slag met dingen uit de collectie 
van filosoof Jaap Kruithof, een schenking van het 
Antwerpse MAS. Zo leidde een kaarsenschaar 
naar een historisch onderzoek van het maken 
van licht, kleurrijk erfgoed, van fakkels en 
carbuurlampen over gasverlichting in Roeselare 
tot geschilderd licht.

Waar: Galerie Blomme, Ooststraat 84
Wanneer: 24/4 van 14 tot 21u en 25/4 van 11 tot 
18u, erna nog tot 1 mei
Reserveren: Verplicht vooraf reserveren via 
filosofischetuin.be

Een nachtelijk vizier op de verhalen achter 
de panden of standbeelden van bekende 
Roeselaarnaars en een helder licht op hun 
stamboom of kwartierstaat. Laat je verrassen, 
en kom meer te weten over enkele illustere 
inwoners van onze stad!

Waar: fv-mandelleie.familiekunde-vlaanderen.
be/erfgoeddag2021.html
Wanneer: online vanaf 24/4

De begraafplaats als les in 
levenskunst aperitieflezing

Tea, Tales and Travels
vertellingen

Begraafplaatsen zijn geen lugubere plek maar 
een oord vol dynamiek, betekenis én leven! 
Het aanwezige funerair erfgoed vertelt ons iets 
over onze samenleving en ons rouwgedrag, 
maar ook verhalen over onze doden en hoe 
we ernaar kijken. Via vele foto’s ontdek je de 
erfgoedkundige en filosofische rijkdom van 
begraafplaatsen. Afsluiten doen we met een 
toast op het leven en de liefde. Neem er alvast 
je glas bij!

Waar: online via zoommeeting  
(link zie bienet.be/erfgoeddag2021)
Wanneer: 25/4 van 10.30 tot 11.30u

Totaal onvoorbereid, zonder gids, veel te zware 
oude rugzak, nooit eerder gestapt, tijdens 
corona en wildpluk onderweg stapte Ann de 
voorbije zomer 350km naar Compostela ... is ze 
er geraakt? Kom luisteren bij een kopje zwart-
als-de-nacht thee en vuur je thee- en stapvragen 
af!

Waar: Curiosithee, Kloosterstraat 4 (Rumbeke)
Wanneer: : 24/4 en 25/4  telkens op 10u - 13u - 
15u - 17u – elke sessie duurt een uur.
Reserveren: Verplicht vooraf reserveren via 
curiosithee.be/book-online of ann@curiosithee.
be of sms/whatsapp 0476 261 368
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ViceVersa en Eperon d’Or
tentoonstelling en doe-activiteit

Vertellingen over licht en donker 
digitale vertelwandeling

Eperon d’Or verlaat even zijn ‘comfort zone’ 
met de tijdelijke tentoonstelling ‘ViceVersa’ 
die niet op schoenen, borstels, stoom of 
stroom focust maar wel op haardtegels!
Tijdens dit museumbezoek kunnen kinderen 
op zoek gaan naar schattige uiltjes. Wie het 
juiste aantal telt, maakt kans op een prijs!

Waar: Eperon d’ Or, Prins Albertlaan 5
Wanneer: 25/4 van 10 tot 18u
Reserveren: Verplicht vooraf reserveren via 
eperondor.be/erfgoeddag-2021

Aansluitend of los van het bezoek aan Eperon 
d’Or kan je een wandelroute volgen waarlangs 
erfgoedverhalen over licht en donker te horen 
zijn van de specialisten van ‘den elektriek’, 
de  internaatsleerlingen en de cafébazen die 
een boekje opendoen over het Izegemse 
nachtleven… Langs de route vind je uiltjes 
met een QR-code: deze linken naar een leuke 
anekdote, een verrassend weetje of een 
nachtverhaal. 

Waar: Eperon d’ Or, Prins Albertlaan 5 | 
afhalen van de wandelroute aan de balie of 
downloaden via eperondor.be/erfgoeddag-2021
Wanneer: vanaf 25/04 tot 12/09/2021

Erfgoedspel
zoektocht

Maak de Sherlock Holmes in je wakker en speel 
met je gezinsbubbel een spannend moordspel 
in het centrum van Wingene. Ontrafel dit 
waargebeurd moordverhaal uit 1909 te Wingene. 
Download dit spel via de erfgoedapp van FARO 
en ontmasker de dader.

Waar: startplek op de markt
Wanneer: vanaf 24/4 online

IZEGEM

WINGENE

Surf naar bienet.be/erfgoeddag2021
voor een up-to-date overzicht van alle praktische info
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VOORAF

• Reserveren is een must, zie de reserveringsmogelijkheid bij elke 
Erfgoeddagactiviteit.

• Reserveer ofwel individueel ofwel met je (gezins)bubbel.

• Hou rekening met het maximum aangegeven toegelaten personen bij je 
gekozen Erfgoeddagactiviteit.

• Reserveer tijdig, want de plaatsen en bezoektijden zijn heel beperkt!

• Kan je er toch niet bij zijn? Annuleer dan zeker tijdig je inschrijving! 

TIJDENS ERFGOEDDAG-WEEKEND

• Check evt. laatste aanpassingen van je gereserveerde activiteit(en)  
via bienet.be/erfgoeddag2021

• Kom op tijd en leef volgende basis corona- en hygiënemaatregelen 
strikt na 

Laat het Erfgoeddagweekend 
een lichtpuntje voor je zijn in 
deze donkere coronatijden!

Zorg er dus voor dat je  goed voorbereid bent 
en volg deze richtlijnen:

DRAAG EEN  
MONDMASKER

HOU VOLDOENDE
 AFSTAND

SYMPTOMEN OF ZIEK? 
BLIJF THUIS! 
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