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Achttiende editie Erfgoeddag staat in het teken van KIEZEN
509 deelnemers in 232 gemeenten stellen 700 gratis activiteiten voor
Voor welk erfgoed kies je?
Op zondag 22 april kan je in heel Vlaanderen en Brussel naar de achttiende editie van Erfgoeddag,
met als thema ‘Kiezen’. Want in het jaar van de lokale verkiezingen roepen FARO en alle
deelnemende erfgoedinstellingen en -organisaties op om voluit te kiezen voor erfgoed.
Hoe bepalen erfgoedinstellingen wat wordt bijgehouden? Welke beslissingen brengt het digitale
tijdperk? En hoe werden lokale verkiezingen vroeger georganiseerd? Erfgoeddag is de feestdag van
het roerend en immaterieel cultureel erfgoed waarop je naar hartenlust kan proeven van speciaal
voor de gelegenheid ontwikkelde tentoonstellingen, rondleidingen, lezingen, beurzen, wandelingen,
workshops, demonstraties, film- en theatervoorstellingen.
Vanaf donderdag 22 maart kan je alle 700 activiteiten terugvinden op www.erfgoeddag.be. Alle
activiteiten zijn gratis. Voor sommige moet je wel reserveren. Kiezen kan hartverscheurend zijn, stel
daarom tijdig je persoonlijke programma samen!

2018 is het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed
Het doel van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed is om mensen bewuster te maken van de
Europese dimensies van hun geschiedenis en de waarden en het gevoel van een Europese identiteit
te bevragen, te verrijken en te versterken.
Sinds 2010 worden er vanuit de Europese lidstaten en de internationale sector inspanningen gedaan
om erfgoed meer op de Europese kaart te zetten. De voorbereiding van het Europees Jaar van het
Cultureel Erfgoed is in handen van de Europese Commissie die een tiental initiatieven neemt. Ze
werkt hiervoor samen met grote Europese erfgoedorganisaties zoals Europa Nostra, Nemo, enz.
De lidstaten staan in voor de organisatie van het Europees Jaar. De Vlaamse overheid wil vooral
bottom-up werken en de sector proberen te ondersteunen met een portaalsite voor activiteiten en
met projectsubsidies. Daarnaast willen we via de organisatie van een aantal netwerkmomenten het
draagvlak voor erfgoedzorg stimuleren en zetten we in op samenwerking tussen de verschillende
actoren.
Faro-conventie
Het erfgoedbeleid blijven we verder toetsen aan de conventie van Faro (2003) over de bijdrage van
het erfgoed aan de samenleving. De tekst is gebaseerd op het idee dat ieder mens het recht heeft
om deel te nemen aan het culturele leven en daarom zowel recht heeft op kennis over als op
betrokkenheid bij het erfgoed. De conventie nodigt uit om na denken over hoe we waarden
toekennen aan erfgoed en hoe we erfgoed aanduiden en benoemen. Voor welk erfgoed kiezen we
en voor welk erfgoed niet?

Het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed in 2018 is een uitgelezen kans om verder aan de slag te
gaan met de conventie en de maatschappij als geheel meer te betrekken bij de zorg voor en de
omgang met het erfgoed in Vlaanderen. Door dit Erfgoedjaar mee in het teken te stellen van de
conventie, kan het bijdragen aan een nieuw elan in de erfgoedwereld en daarbuiten.

Erfgoeddag praktisch
Alle activiteiten op Erfgoeddag zijn gratis. Een overzicht van 700 activiteiten, goed voor zo’n 509
deelnemers in 232 gemeenten, vind je op www.erfgoeddag.be.
Erfgoeddag en de ErfgoedApp? Een prachtig duo! Niet alleen is de ErfgoedApp volledig gratis, je kan
er ook het volledige Erfgoeddagprogramma mee raadplegen. Surf voor meer informatie naar
www.erfgoedapp.be, of stel je programma op maat samen op www.erfgoeddag.be. De meeste
erfgoedcellen (www.erfgoedcellen.be) stellen een lokale of regionale programmabrochure ter
beschikking.
Ook het openbaar vervoer is weer van de partij. In de Erfgoeddagfolder vind je een duo-dagpas van
De Lijn, een aanbod dat enkel geldig is op Erfgoeddag. De NMBS biedt een weekendbiljet aan
waarmee je voordelig de trein kan nemen en bovendien is elke tweede Blue-bike op Erfgoeddag
gratis en kan je vooraf in de meeste fietspunten het programmaboekje ophalen. Met één Bluebikekaart kan je immers steeds twee fietsen tegelijkertijd ontlenen. Je vindt de Blue-bikes al aan
meer dan vijftig stations. Met de trein+fiets geraak je zo vlot op je bestemming.
Een gratis exemplaar van de Erfgoeddagfolder kan je ophalen bij de deelnemende organisaties, in
een groot aantal openbare bibliotheken, toeristische kantoren en in de De Lijnwinkels. Of bestel een
exemplaar via het gratis telefoonnummer 1700.

Erfgoeddag is een initiatief van FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw, in samenwerking
met de erfgoedgemeenschappen in Vlaanderen en Brussel. Erfgoeddag is dé feestdag voor iedereen
die ons cultureel erfgoed een warm hart toedraagt. Het is in essentie een sensibiliseringsactie over
cultureel erfgoed en de zorg die dat erfgoed vereist.

Wat staat er op het programma?
Het Erfgoeddagprogramma kan je raadplegen via www.erfgoeddag.be. Hier kan je ook een
programma op maat samenstellen. Hieronder volgt, per provincie, een greep uit het aanbod. De
meest actuele info vind je ook op www.erfgoeddag.be.

1 . Activiteiten in het kader van het Europees
Jaar van het Cultureel Erfgoed
Organiserende deelnemer: Vredescentrum vzw
Lezing: Kiezen in Europa
Heb jij nog vertrouwen in de traditionele politieke partijen? Hoe staat het volgens jou met de
democratie? Is de huidige situatie toekomstbestendig? Hoe kijken we hiernaar als we in het verleden
kijken? En heb je het idee dat er iets te kiezen valt in Europa? Welke rol zullen referenda spelen in de
toekomst van Europa? Het Vredescentrum en Europa Direct nodigen je uit om hierover in gesprek te
gaan met journalist en antropoloog Joris Luyendijk.
Waar tijdens Erfgoeddag? Bernarduscentrum, Lombardenvest 23, 2000 Antwerpen, van 11 tot 13
uur
Contact? info@vredescentrum.be, 03 292 36 51
Organiserende deelnemer: De Heikantse Bierliefhebbers vzw
Tentoonstelling: Welke keuzes maakt een brouwer? Welke keuzes maakt een bierconsument?
Een brouwer maakt een aantal cruciale keuzes: type bier, grondstoffen, brouwwijze. Ook de
bierconsument maakt keuzes: iedereen heeft z'n smaakvoorkeur. Kom kennismaken met de tradities
en aspecten van het brouwen. Proevertjes inbegrepen! Onze Belgische biercultuur is ondertussen
door UNESCO erkend als Immaterieel Cultureel Erfgoed.
Waar tijdens Erfgoeddag? Bierclub in Hof Pastorie, Heistsebaan 2590 Berlaar, van 14 tot 20 uur
Contact? alfons.minne@telenet.be
Organiserende deelnemer: Raversyde Atlantikwall in samenwerking met dienst NME Provincie
West-Vlaanderen
Tentoonstelling: Kiezen is verliezen - Boterhammen met zand
De Duitsers namen tijdens WOII grote delen van Europa in, die ook verdedigd moesten worden.
Hiervoor maakten ze keuzes. Aan de hand van een familievriendelijk parcours, waarin je o.a. je eigen
zandbunker kan bouwen, kom je te weten hoe Hitler de bal mis sloeg en zo de oorlog verloor.
Waar? Duinenstraat 147 in Oostende, Raversyde ATLANTIKWALL
Waar tijdens Erfgoeddag? Raversyde - ANNO 1465, Nieuwpoortsesteenweg 636, 8400 Oostende,
van 10 tot 18 uur
Contact? mathieu.de_meyer@west-vlaanderen.be
Organiserende deelnemer: Erfgoedcel Brussel
Wandeling: De begankenis van Brussel kiest voor Molenbeek
De begankenis kiest dit jaar voor een van de kleurrijkste gemeenten, met bruisende en onbekende
locaties. Korei leidt je langs een van de oudste kanalen in Europa met multiculturele en industriële

dynamiek naar Foyer, Momuse en La Vallée, de Zennetuin en de AJJA fabriek. De begankenis loopt
langs de sporen van de migratie met een bezoek aan het gloednieuwe Momuse, la Fonderie en het
gemeentehuis.
Waar tijdens Erfgoeddag? Brass’art, Gemeenteplein 28, Molenbeek om 10, 10.30, 11, 11.30, 13.30,
14, 14.30 en 15 uur
Contact? chantal.brems@vgc.be of 0477 22 70 41
Organiserende deelnemer: Stichting Erfgoed Eisden, dienst Erfgoed Maasmechelen
Tentoonstelling: De keuzes in Eisden Tuinwijk vanop de kerktoren
Waarom kozen arbeiders uit heel Europa ervoor om in de mijn te komen werken? En waarom
besliste een groot deel van de lokale bevolking om dat niet te doen? Gidsen geven je uitleg boven op
de toren van de Sint-Barbarakerk. Je hebt er een prachtig uitzicht op Eisden Tuinwijk, Connecterra en
de oude mijnsite. Een ideale plek dus om je onder te dompelen in de geschiedenis van de wijk én
van de mijn.
Waar tijdens Erfgoeddag? Sint-Barbarakerk Eisden, Kastanjelaan 26, 3630 Eisden-Maasmechelen,
van 10 tot 18 uur
Contact? leen@mijnerfgoed.be en 0495 82 32 92
Organiserende deelnemer: Heemkundig Genootschap 'van Witthem'
Panelgesprek: Kiezen voor Europese verbroedering. De jumelage in Beersel
De gemeente Beersel kiest er actief voor om zich in te zetten voor Europese verbroedering. Via
wederzijdse uitwisselingen gingen tal van Beerselaars enkele dagen logeren bij buitenlandse
gastgezinnen, waardoor innige vriendschapsbanden groeiden. Een aantal spilfiguren vertellen je
honderduit over hun ervaringen. Foto's, affiches en voorwerpen dompelen je helemaal onder in de
sfeer van toen.
Waar tijdens Erfgoeddag? Zaal Blokdoos, Beerselsestraat 2, 1652 Lot, van 10 tot 18 uur
Contact? archief@beersel.be, 02 359 17 40

2. Steractiviteiten uit het algemene aanbod
Kiezen uit 700 activiteiten? Dat is moeilijk. Het aanbod is zeer divers: musea, heemkundige kringen,
archieven en tal van andere erfgoedorganisaties zetten hun beste beentje voor. Maar er zijn toch
ieder jaar weer activiteiten die er écht uitspringen, die origineel zijn of het thema Kiezen op een
bijzonder boeiende manier in beeld brengen. We maakten onderstaande selectie voor u.

Provincie Antwerpen
Organiserende deelnemer: Museum Plantin-Moretus
Workhop: Iedereen kandidaat? Druk je eigen verkiezingsaffiche
Zelf een affiche maken zoals in de tijd van priester Daens? Een verkiezingspamflet schrijven, zelf de
letters zetten en vervolgens je tekst afdrukken met een prachtige 20e-eeuwse pers? In het museum
kan je komen draaien aan de pers en je eigen verkiezing in de schijnwerpers zetten. En vergeet niet:
vandaag is iedereen kandidaat.
Waar tijdens Erfgoeddag? Museum Plantin-Moretus, Vrijdagmarkt 22, Antwerpen, van 13.30 tot
16.30 uur
Contact? 03 221 14 15, museum.plantin.moretus@stad.antwerpen.be
Organiserende deelnemer: Museum Mayer Van Den Berg

Presentatie: De keuze van de restaurator
Waarom restaureert een museum zijn schilderijen? En wie bepaalt welk schilderij wordt
gerestaureerd? Ook tijdens het restauratieproces maakt de restaurator keuzes. Je ontdekt de keuzes
achter de restauratie van kunstwerken uit de vaste collectie van het museum. Als kers op de taart
word je ingewijd in het restauratieproces.
Waar tijdens Erfgoeddag? Museum Mayer Van den Berg, Lange Gasthuisstraat 19, van 10 tot 17 uur
Contact? 03 338 81 88, museum.mayervandenbergh@stad.antwerpen.be
Organiserende deelnemer: Gemeente Mol, Molse Kamer voor Heemkunde, Gemeentearchief Mol,
vzw De Sprong en hun fietsenatelier, Happy Weekends
De grote Bristol Bollekeskermis
In de Kempense volksmond worden verkiezingen soms lacherig ‘Bollekeskermis’ genoemd. Speciaal
voor Erfgoeddag organiseren we een knotsgekke Bollekeskermis tijdens de expo ‘Op Velo Bristol’,
een ode aan Bristol fietsenfabriek. Wat vind jij hét mooiste Bristolvoorwerp? Wie was dé meest
memorabele Bristolwielrenner? Kom stemmen op onze Bollekeskermis en win een échte Bristolfiets!
Waar tijdens Erfgoeddag? De Zwaan, Markt 24-30, 2440 Mol, de exporuimte bevindt zich op de site
van het oude Rijksopvoedingsgesticht (ROG). Parkeren kan in de Rivierstraat, op wandelafstand, van
10 tot 18 uur
Contact? janna@erfgoedcelker.be, 0486 91 27 73
Organiserende deelnemer: MOOOV vzw
Multi-Mediapresentatie: Marquis de Wavrin, of het bewaren van waardevolle film
Filmarchivaris en regisseuse Grace Winter vertelt samen met Bruno Mestdagh, collectiebeheerder
Cinematek, over de reconstructie van een vergeten staaltje Belgische filmgeschiedenis. Hun project
mondde uit in de documentaire Le Marquis de Wavrin, du manoir à la jungle. Wat is het belang van
het digitaliseren en bewaren van film? En hoe gaat het Belgisch Filmarchief, Cinematek, te werk?
Waar tijdens Erfgoeddag? UGC Turnhout, Graatakker 99, 2300 Turnhout, van 19 tot 21.30 uur
Contact? 014 47 23 30, info@mooov.be

Brussel
Organiserende deelnemer: School of Arts Erasmushogeschool
Tentoonstelling: De keuze van Rossini
In 1829 maakt Rossini een drastische keuze: hij stopt met het componeren van opera's. Ronduit
verbazend. Hij is nog maar 37 en op het toppunt van zijn roem. Aan de hand van partituren, foto's en
objecten van Rossini zoeken we uit wat zijn drijfveren waren. Was hij lui? Had hij een burn-out? Of
wou hij liever experimenteren met een tournedos? Een tentoonstelling, rondleiding en concert.
Waar tijdens Erfgoeddag? Koninklijk Conservatorium Brussel, Regentschapsstraat 30 A, van 12 tot
18 uur
Contact? 02 21 34 130, johan.eeckeloo@ehb.be
Organiserende deelnemer: Vlaams Parlement
Tentoonstelling: Kiezen in het Vlaams Parlement
Het thema 'Kiezen' is het Vlaams Parlement, in het politieke hart van Vlaanderen, letterlijk op het lijf
geschreven. We doken in de archieven en tonen je wat kiezen voor het Vlaams Parlement betekent.
Waarom kiezen we eigenlijk? Een gids legt het je uit. Steek je liever zelf de handen uit de mouwen?
Doe mee aan een educatieve stemtest over een aantal thema's en bekijk je stemresultaat.
Waar tijdens Erfgoeddag? Vlaams Parlement, Leuvenseweg 89, 1000 Brussel, van 10 tot 17 uur
Contact? gert.vantittelboom@vlaamsparlement.be

Provincie Limburg
Organiserende deelnemer: Bibliotheek Hasselt
Tentoonstelling: Limburg kiest. De collectie verkiezingsdrukwerk
In de collectie verkiezingsdrukwerk verzamelen we alle drukwerk dat naar aanleiding van politieke
verkiezingen in Limburg verspreid wordt. Momenteel staat de teller op zo'n 24.000 stuks. Door haar
omvang en volledigheid is deze verzameling daarmee uniek in ons land. Kom kijken naar onze
mooiste stukken en ontdek hoe de kiezer in het verleden werd aangespoord!
Waar tijdens Erfgoeddag? Martelarenlaan 17, 3500 Hasselt, van 14 tot 18 uur
Contact: bibliotheek.activiteiten@hasselt.be, 011 29 59 00
Organiserende deelnemer: Emile Van Dorenmuseum
Tentoonstelling: Charles Wellens, op zoek naar de ziel van de Kempen
Kunstenaar Charles Wellens (1889-1958) ging in zijn doeken op zoek naar de ziel van de Kempen. Hij
koos bewust voor dit onderwerp, vanuit de filosofie dat hij met zijn schilderijen en tekeningen het
oude Kempenleven kon documenteren en vasthouden. Wellens werd een van de grondleggers van
Openluchtmuseum Bokrijk en zorgde er voor de opbouw van de eerste Kempenhoeve. Later werd hij
ereconservator.
Waar tijdens Erfgoeddag? Emile Van Dorenmuseum, Henri Decleenestraat 21, 3600 Genk,
doorlopend open van 14 tot 18 uur; gegidste rondleidingen om 14.30, 15.30 en 16.30 uur
Contact? emile.vandoren@genk.be
Organiserende deelnemer: Gallo-Romeins museum
Rondleiding: (Volg) Kies de gids!
Een à-la-cartebezoek voor groot en klein. Kies de gids die bij je past: jong en wild of grijs en wijs?
Interactief, kindvriendelijk, met een kwinkslag of een levende encyclopedie? Jij beslist! Dan stel je
het menu van je rondleiding samen met objecten naar keuze: thematisch of divers, binnen één
periode of als een reis door de tijd. Wil je daarna nóg meer weten, begin dan gewoon van voren af
aan.
Waar tijdens Erfgoeddag? Gallo-Romeins Museum, Kielenstraat 15, 3700 Tongeren, van 10 tot 18
uur, activiteit 'Kies de gids' van 14 tot 18 uur
Contact? grm@stadtongeren.be, 012 67 03 30
Organiserende deelnemer: RIMO Limburg
Tentoonstelling: Wonen op wielen
Woonwagenbewoners kiezen bewust voor het wonen op wielen. Dit is immers een belangrijk
onderdeel van hun culturele identiteit en een duidelijke constante doorheen de eigen geschiedenis.
Deze keuze is zeker niet vanzelfsprekend wegens een tekort aan plaatsen. Ontdek in beeld en in
gesprek alles over deze woontraditie die in 2017 door Vlaanderen erkend werd als immaterieel
cultureel erfgoed.
Waar tijdens Erfgoeddag? Stadsbibliotheek Genk - Zaal De Ontdekking, Stadplein 3, 3600 Genk, van
14 tot 18 uur
Contact? hilde.degol@rimo.be, 011 22 21 96 of 0497 58 43 86

Provincie Oost-Vlaanderen
Organiserende deelnemer: Provincie Oost-Vlaanderen
Zoektocht: Oude liefde kiest voor jonge en piepjonge redder

Tijdens Erfgoeddag zijn kinderen bij ons koning! Zowel 6- tot 12-jarigen, die met de ErfgoedApp aan
de slag gaan, als kleine peuters en kleuters palmen de interactieve expo in en ontpoppen zich tot
dappere redders van ons erfgoed. We dagen hen uit om te klimmen als een monumentenwachter,
te graven als een archeoloog of te zeilen als een molenaar en nog veel meer.
Waar tijdens Erfgoeddag? Provinciaal erfgoedcentrum, Lotharingenstraat 1, 9700 Oudenaarde, van
10 tot 18 uur
Contact? 055 30 03 44, erfgoedcentrum@oost-vlaanderen.be
Organiserende deelnemer: Het Huis van Alijn
Spektakel: De Grote Verkiezingsshow. Het huis van Alijn vraagt jouw stem!
Welk voorwerp definieert voor jou de afgelopen 20 jaar en moet absoluut een plekje krijgen in het
museum? De ALIJN-kiescommissie selecteerde tien iconische dingen om nooit te vergeten. Tijdens
de grote verkiezingsshow wordt elk voorwerp gepresenteerd door de voorzitter van de
kiescommissie in hoogsteigen persoon. Stem mee en druk je stempel op de toekomst van het
museum!
Waar tijdens Erfgoeddag? Huis van Alijn, Kraanlei 65, 9000 Gent. Verkiezingsshow om 11, 14 en 16
uur. Om 17.30 uur volgt de slotshow. Het volk heeft gekozen en de top 3 wordt publiekelijk
bekendgemaakt!
Contact? 09 235 38 00, info@huisvanalijn.be
Organiserende deelnemer: VVV Eeklo
Tentoonstelling: Kies de VVV-collectie
Kom kennismaken met verschillende unieke erfgoedobjecten uit de collectie van het vroegere
Heemmuseum van VVV Eeklo in de etalages aan het Herbakkersplein en het Van Hoorebekeplein. Je
kan de objecten die je voor Eeklo belangrijk vindt en die dus zeker een plaatsje moeten krijgen in de
collectie verkiezen.
Waar tijdens Erfgoeddag? Herbakkersplein z/n, 9900 Eeklo, van 10 tot 18 uur
Contact? frederik.rogiers@eeklo.be
Organiserende deelnemer: Rijksarchief Gent
Tentoonstelling: Als het kind maar een naam heeft. Voornaamkeuze door de eeuwen heen
Je voornaam kies je niet zelf, hoewel hij bepalend is voor je leven. Welke criteria gebruikten mensen
vroeger om kinderen een naam te geven? In het kader van de tentoonstelling over naamkeuze
bieden we een introductie in genealogie aan. Hoe kan je zelf op zoek gaan naar de namen in je
stamboom?
Waar tijdens Erfgoeddag? Rijksarchief Gent, Bagattenstraat 43, 9000 Gent
Contact? rijksarchief.gent@arch.be, 09 265 76 70
Organiserende deelnemer: Design Museum Gent
Rondleiding: De collectieverhuis: kiezen is verliezen?
Het museum verhuist dit jaar de collectie naar twee nieuwe depots. Om dit project optimaal te laten
verlopen, maken we keuzes in functie van rendement en haalbaarheid. Op basis van het
collectieprofiel maken we keuzes bij het verwerven van objecten en we stellen prioriteiten op het
vlak van conservatie en restauratie, ontsluiting of onderzoek. Kom in het depot luisteren naar ons
verhaal.
Waar tijdens Erfgoeddag? Depot Leopoldskazerne Charles de Kerchovelaan/Kunstlaan z/n, 9000
Gent, rondleidingen om 10, 11.30, 14, 15.30 en 17 uur (een rondleiding duurt 45 minuten)
Contact? bernadette.deloose@stad.gent

Provincie Vlaams-Brabant
Organiserende deelnemer: Erfgoedcel Leuven
Spektakel: Een vernieuwd Erfgoeddagconcept in Leuven
De Leuvense Erfgoeddag vernieuwt. Centrale hart wordt het erfgoedpaviljoen met tuin op het Mgr.
Ladeuzeplein. Je kan er komen ontbijten en een les tai-chi volgen met reus Da Tong. Maar je ontdekt
er ook de rijke waaier aan Leuvens (erf)goed en wie er allemaal achter deze erfstukken staat. Het
paviljoen is de plek om je bezoek aan Erfgoeddag te starten, het is info- en ontmoetingspunt, maar
ook vertrekpunt voor verschillende wandelingen. Er zijn korte optredens, workshops en presentaties
voor jong en oud. Ook muzikaal word je verwend door rap, slam en beiaardmuziek. Met het Leuvens
Goed telkens als inspiratiebron.
Waar tijdens Erfgoeddag? Mgr. Ladeuzeplein z/n, 3000 Leuven, de Leuvense Erfgoeddag start al op
zaterdag 21 april om 20 uur op het Ladeuzeplein
za 21/04, 20-23 uur, Mgr. Ladeuzeplein; na 23 uur Universiteitsbibliotheek
zo 22/04, 8.30-18 uur, Mgr Ladeuzeplein en verschillende locaties in de stad
Contact? Tiny.TSeyen@leuven.be, 0473 73 96 68
Organiserende deelnemer: Gemeente Herne
Tentoonstelling: Verkiezingen in Herne: doe mee met de erfgoedcoalitie!
Het erfgoeddepot van Herne laat voor de eerste keer zijn prille schatten zien! Kom langs om ze te
bewonderen en kies mee waarover de eerste uitgebreide expo zal gaan. Breng ook gerust een foto,
object of document mee dat jij hebt en dat iets te maken heeft met de geschiedenis van Herne.
Ofwel scannen we dit in zodat het digitaal veilig bewaard wordt, ofwel geven we het een plaatsje in
ons depot.
Waar tijdens Erfgoeddag? Heilige Geeststraat 24, 1540 Herne, van 14 tot 18 uur
Contact? 02 397 11 60, tineke.moonens@herne.be
Organiserende deelnemer: Bibliotheek Ternat
Workshop Ternat Kiest! Edit-a-thon!
Neem samen met experten van Wikimedia België deel aan de eerste edit-a-thon over Ternat. Tijdens
deze massa-schrijfsessie kan je jouw kennis over de gemeente delen via Wikipedia: we passen
samen de pagina’s over de gemeente aan, duiken de boeken van de bibliotheek in op zoek naar de
juiste bronnen en bewaren samen de geschiedenis van Ternat.
Waar tijdens Erfgoeddag? Gemeentehuis Ternat, 1740 Ternat
Contact? 02 451 45 90, bibliotheek@ternat.be

Provincie West-Vlaanderen
Organiserende deelnemer: Wielermuseum Roeselare
Tentoonstelling: Collectioneurs kiezen uit hun koerscollectie
Vlaanderen is zot van de koers ... en van alles wat met de koers te maken heeft. Overal te lande zijn
'koerscollectioneurs' actief. Je kan het zo gek niet bedenken of het wordt verzameld.
N.a.v. Erfgoeddag biedt het Wielermuseum een forum aan collectioneurs. Ze kozen objecten uit hun
rijke collectie en lichten die keuze toe in het prachtige decor van de Paterskerk. Laat ons
verzamelen!
Waar tijdens Erfgoeddag? Het Wielermuseum aan het Polenplein in Roeselare wordt momenteel
volledig vernieuwd. Tijdens de renovatiewerken vormt de Paterskerk het tijdelijke decor,
Delaerestraat 33, 8800 Roeselare, van 10 tot 17 uur.
Contact? wielermuseum@roeselare.be,

Organiserende deelnemer: Bakkerijmuseum
Rondleiding: Het compromis
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. Kruip daarna zelf in het kieshokje en bepaal mee
de toekomst van het museum!
Waar tijdens Erfgoeddag? Bakkerijmuseum, Albert I-laan 2, 8630 Veurne, van 14 tot 15.30 uur
Contact? 058 31 38 97, info@bakkerijmuseum.be
Organiserende deelnemer: Samenlevingsopbouw W-Vl, CSA en het El Greco collectief, Erfgoed
zuidwest, CC De Steiger en Stad Menen
Workshop: Permanent geheugen van de barakken
Permanent geheugen, want de Barakken zijn de som van vroeger en vandaag, ook later. Nu nog
onbekend, maar wel vormgegeven en gedroomd. Welke foto's, objecten en verhalen over het heden
en verleden van de Barakken en haar inwoners willen de Barakkenaars bewaren voor de toekomst?
Op Erfgoeddag collecteren en documenteren we de verhalen achter de giften, als aanzet van het
‘Permanent geheugen’.
Waar tijdens Erfgoeddag? El Greco, Rijselstraat 135, 8930 Menen, van 14 tot 18 uur
Contact? 056 26 06 00, kurt.declercq@vormingplus.be

De ErfgoedApp en Erfgoeddag
vormen twee handen op een
buik!
Download de gratis ErfgoedApp en
raadpleeg op een zeer eenvoudige
manier het Erfgoeddagprogramma.
En er is meer! Enkele organisaties
bieden via de ErfgoedApp
bijkomende informatie aan bij hun
Erfgoeddagactiviteiten. Denk
bijvoorbeeld aan extra
achtergrondinformatie bij objecten, een tentoonstelling of een gezinsvriendelijke activiteit met
augmented reality, een activiteit gericht op jongeren … dankzij de ErfgoedApp kan je Erfgoeddag nu
op een heel andere manier beleven.
De ErfgoedApp bundelt alle activiteiten in een handig overzicht, dat je bovendien ook letterlijk kan
meenemen tijdens je Erfgoeddagbezoek. Laat je leiden door de ErfgoedApp en ontdek meer aan de
hand van augmented reality & iBeacons!

Meer weten over de ErfgoedApp?
www.erfgoedapp.be

‘Erfgoed’ + ‘goed doel’ = erfgoeddoel
Erfgoedzorg – het werk achter de schermen, behoud, beheer, registratie,
restauratie, onderzoek, enz. – kost heel veel geld. Bovendien zijn deze
investeringen niet altijd even zichtbaar. Daarom is het belangrijk om
bewust voor ons erfgoed te kiezen!
Vandaar dat, naar aanleiding van Erfgoeddag, FARO het voortouw heeft
genomen om een aantal musea, archieven en erfgoedbibliotheken te
verenigen onder het motto ‘Steun eens een erfgoeddoel’. De campagne is
opgebouwd rond het neologisme ‘erfgoeddoel’ en wil de in erfgoed
geïnteresseerde burger uitnodigen om zijn of haar goede doel te vinden,
en zich er – op de een of andere manier – mee te verbinden. Die relatie
start op erfgoeddoel.be.
Minister van Cultuur Sven Gatz: “Telkens ik verenigingen of initiatieven
bezoek die met ons erfgoed bezig zijn, valt me op hoe passioneel mensen
hiermee omgaan. En hoe boeiend, rijk en breed ons erfgoed wel is.
Iedereen interesseert zich wel in een stukje ervan. Ik ben er zeker van dat
veel Vlamingen zich zullen willen verbinden met een erfgoeddoel.”

Erfgoeddoel.be?
Surf naar www.erfgoeddoel.be, bekijk de trailer van de campagne en ontdek welke
erfgoedinstellingen deelnemen.

Erfgoeddag 2019 en 2020: de data en thema’s
Erfgoeddag 2019 | Zondag 28 april 2019 | Hoe maakt u het?
Ambachten staan in de spotlights tijdens de 19e Erfgoeddageditie. Welke technieken schuilen er
achter deze vaak zeldzaam geworden beroepen? Wie kent er nog een (actieve) ganzenvanger,
bezembinder, touwslager, kunstsmid, klompenmaker of mandenvlechter? Zet deze witte raven in de
kijker tijdens Erfgoeddag op zondag 28 april 2019.
Want deze mensen zijn Living Human Treasures: meesters in hun vak. Vier dit samen met hen en het
publiek. Laat Erfgoeddag een moment zijn om de geschiedenis, de rijkdom en diversiteit van de
technieken en vaardigheden te vieren. Tal van culturen maakten hun thuis van Vlaanderen en
Brussel en brachten vaak heel bijzondere technieken mee. Verder werpen vele interessante vragen
zich op: hoe en waar werd deze kennis vroeger aangeleerd en hoe gebeurt de overdracht vandaag?
Hoe kunnen ambachten écht levend gehouden worden? Bestaan er ambachten van de 21e eeuw? Is
een kunstenaar ook een ambachtsman, of niet? En welke rol kunnen musea spelen in dit verhaal?
Ontdek alles over de ambachtsvrouwen en -mannen op Erfgoeddag.

Erfgoeddag 2020 | Zondag 19 april 2020 | De Nacht
De nacht betovert. De nacht staat dikwijls synoniem voor verbeelding. Nachtdieren komen dan tot
leven. Maar hoe gebeurden nachtelijke activiteiten vroeger? Zonder een lichtbron was en is het
onmogelijk om ’s nachts te werken. We associëren de nacht vandaag vaak met feesten,
performances, iets vieren en gezellig samenzijn. Maar de nacht staat ook symbool voor het mysterie,
het verborgene en negatieve. Want er is natuurlijk geen licht zonder schaduw. Welke troebele zaken
zien we als we terugkijken in de geschiedenis? Wat met de zaakjes die het daglicht niet verdragen?
En hoe schadelijk is licht binnen de conservatie van ons cultureel erfgoed? Hoe kunnen we hier op
een goede manier mee omgaan en waarom is dit belangrijk? Wees kritisch én zet je feestneus op
tijdens de 20e editie van Erfgoeddag. Helemaal in het teken van ‘De Nacht’.

Erfgoeddag: sinds 2001 een van de interessantste dagen van het jaar.
Meer info op www.erfgoeddag.be.

Erfgoeddag is …
We schrijven 2001. In april vond toen een eerste erfgoedweekend plaats. Op zaterdag was er een
Archievendag, ’s anderendaags gevolgd door een (reeds bestaande) Museumdag. De coördinatie was
in handen van de Vlaamse Museumvereniging (VMV). Een jaar later werd al het cultureel erfgoed, en
dus ook dat wat zich niet in archieven of musea bevond, aan het publiek gepresenteerd. Het thema
Verzamelen, verzamelaars, verzamelingen was een uitstekende manier om deze doelstelling te
bereiken.
In 2003 vond het eerste Erfgoedweekend plaats op 26 en 27 april met als thema Op Reis! In 2004
werden de krachten gebundeld in een Erfgoeddag en werden de activiteiten op zondag
geconcentreerd. De Erfgoeddag in 2004 stond in het teken van ’t Zit in de familie. In 2005 zocht het
evenement de dreiging op met als thema Gevaar in erfgoed, erfgoed in gevaar! In 2006 was het thema
In kleur. Het jaar daarna stond Erfgoeddag met Niet te schatten in het teken van de diverse
waardebeoordelingen van cultureel erfgoed. In 2008 peilde Wordt verwacht: naar de
toekomstverwachtingen van onze voorouders. In 2009 werden verschillende vormen van vriendschap
in het verleden gefileerd met Uit vriendschap!? Een jaar later, in 2010, haalde de erfgoedsector met
FAKE? de leugendetector boven en peilde naar de authenticiteit van het erfgoedbedrijf. In 2011 werd
de complexe geschiedenis van de strijd tegen, de perceptie van armoede en de stem van de arme zelf
gebracht met Armoe troef, op zondag 1 mei. In 2012 ging Erfgoeddag de heroïsche toer op met het
thema Helden. Met Stop de tijd! focuste Erfgoeddag in 2013 op het (vaak) onzichtbare werk achter de
schermen van erfgoedinstellingen en -verenigingen. Drie jaar geleden, op zondag 27 april 2014, tastte
de erfgoedsector zijn grenzen af. Wat tonen of vertellen erfgoedinstellingen, bewust of onbewust, aan
het publiek, en wat niet? Hoe gaan ze om met drempels en toegangen? En tot op welke hoogte krijgt
het publiek inzage in wat er voor en achter de schermen gebeurt? Met het thema Grenzeloos sloot
Erfgoeddag bovendien ook naadloos aan op de viering van 50 jaar migratie. In 2015 was het thema
ERF! en stond Erfgoeddag in het teken van wat we erven, hoe we zaken doorgeven en waarom we dat
doen. Het thema van 2016, Rituelen, bracht grote en kleine rituelen in een mensenleven in beeld.
Vorig jaar, in 2017 verbond het thema Zorg de erfgoedsector met de zorgsector en zoals u al kon lezen
is het thema in 2018 Kiezen.

Sensibiliseringsactie
Erfgoeddag krijgt niet alleen vaart door het enthousiasme van de organisaties die eraan deelnemen,
maar ook door het jaarlijks wisselende thema. In 2018 is Erfgoeddag alweer toe aan de achttiende
editie. Het evenement is door zijn innovatieve aanpak, publieksbereik en – vooral – dankzij de inzet
van velen, waarvan talloze vrijwilligers, uitgegroeid tot een van de toonaangevende
erfgoedevenementen van ons land. Erfgoeddag is een sensibiliseringsactie rond cultureel erfgoed
voor publiek, sector, pers en beleid in Vlaanderen en Brussel.
Erfgoeddag streeft ernaar dat iedereen op een eigentijdse, kwalitatieve en zinvolle manier omgaat
met het cultureel erfgoed in zijn dagelijkse omgeving. Het cultureel erfgoed mag worden ontdekt als
iets waardevols, dat dicht bij ieder van ons staat. Alle initiatieven zijn erop gericht om het cultureel
erfgoed inzichtelijk te maken en op die manier een omslag te realiseren in de publieke perceptie en
benadering van erfgoed. Erfgoeddag heeft anderzijds ook de bedoeling om de sector zelf zo goed
mogelijk te laten samenwerken, innoverende impulsen te cultiveren en de eigen activiteiten in een
hedendaags erfgoedperspectief te plaatsen. Ook wil Erfgoeddag de reflectie over erfgoedontsluiting,
publiekswerking en duurzaamheid stimuleren.
Erfgoeddag focust op het roerend (voorwerpen) en immaterieel (verhalen, tradities en vaardigheden)
cultureel erfgoed en onderscheidt zich zo van Open Monumentendag, die zich op het onroerend
erfgoed (gebouwen en landschappen) toespitst.

Cultureel erfgoed is …
De Vlaamse overheid ontwikkelt in hoog tempo een hedendaags cultureel-erfgoedbeleid vanuit twee
hoofdaccenten. Het eerste accent is de maatschappelijke inbedding van het cultureel erfgoed, naast
de klassieke conservatie en ontsluiting. Het tweede is een immateriële benadering: het cultureel
erfgoed bestaat slechts als het voortdurend wordt herdacht en herbenaderd. De dingen bestaan niet
zonder het weefsel van verhalen om ze heen.
Cultureel erfgoed is met andere woorden een dynamisch verzamelbegrip. Het gaat om al het
waardevolle dat wij overgeleverd kregen van onze voorgangers: voorwerpen, verhalen, documenten,
tradities, monumenten enzovoort. Wij en onze nakomelingen maken uit of we die erfenissen willen
bewaren, hoe en waar we dat gaan doen en, meer nog, of we in onze tijd met al dat erfgoed nog iets
aanvangen. Of het voor ons – of minstens voor sommigen – nog iets voorstelt en betekent. Cultureel
erfgoed vertelt een verhaal dat afhankelijk is van de wijze waarop je ernaar kijkt, waar je het bekijkt
en wie ernaar kijkt. Cultureel erfgoed komt uit heel verschillende domeinen: industrie,
cultuurgeschiedenis, kunst, wetenschap, literatuur, antropologie, etnologie, archeologie … Een bewijs
dat ‘erfgoed’ niet zomaar in een vakje is onder te brengen en dat je het overal aantreft. FARO heeft
alle erfgoedspelers in Vlaanderen samengebracht op de Erfgoedkaart, zie www.erfgoedkaart.be.
Erfgoeddag is hét publieksmoment voor het roerend en immaterieel erfgoed. Het roerend erfgoed
zijn de ‘dingen’ – gebruiksvoorwerpen, documenten, kunst, enz. – en de informatie die ze in zich
dragen. Je kan ze aanraken, bewegen en ‘be-roeren’. Het immaterieel erfgoed zijn de verhalen, de
tradities, de ‘sporen’ en de referentiekaders: het is ‘ontastbaar’. Alle twee hebben deze ‘erfgoeden’
iets te betekenen voor (groepen) mensen. Het wordt dan ook behartigd door musea, archieven en
bewaarbibliotheken, lokale en regionale verenigingen en koepels, andere instellingen (onderwijs …)
en privépersonen. Maar ook door gemeenten, particulieren, kerkfabrieken, natuur-,
amateurkunstenaars- en allochtonenverenigingen, theaters, foto- en filmclubs, scholen, enz.

Partners
Erfgoeddag bestaat bij gratie van heel veel en diverse actoren die allemaal bijdragen tot het welslagen
van dit evenement, en die de steun genieten van de Vlaamse overheid. De voornaamste partners zijn:
De 22 erfgoedcellen van Vlaanderen en Brussel
Vijf steden en zeventien regio’s hebben met de Vlaamse overheid een erfgoedconvenant – dat is een
overeenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en een stad of regio – afgesloten. Zij verbinden zich
ertoe het lokale erfgoed zichtbaarder te maken en de samenwerking tussen de erfgoedinstellingen
en -verenigingen in hun stad te bevorderen. Elke stad of regio heeft daartoe een erfgoedcel
opgericht. De cellen werken in hun stad of regio aan wat heet een ‘lokaal, geïntegreerd
erfgoedbeleid’. Concreet brengen ze musea, archieven, volkskundige verenigingen, kerkfabrieken
e.d. samen rond erfgoedprojecten voor een zo ruim mogelijk publiek. Netwerkvorming en
publiekswerking zijn twee kerntaken van de erfgoedcellen. Daarom verzorgen ze, elk in hun eigen
stad of regio, de lokale coördinatie van Erfgoeddag.
Meer info: www.erfgoedcellen.be en achteraan in dit dossier.
De Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie (VVBAD)
De Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie (VVBAD) vzw is een vereniging van
en voor beroepskrachten in de bibliotheek-, archief- en documentatiesector. Zij werd opgericht in
1921 en groepeert ruim 1.250 professionals. De VVBAD wil bewaarbibliotheken, archieven en
documentatiecentra en de beroepsbeoefenaren die er werken ondersteunen zodat zij op de hoogst
mogelijke professionele wijze hun diensten ter beschikking kunnen stellen van de samenleving, van
hun opdrachtgevers en van hun gebruikers. De VVBAD streeft dit na door te functioneren als
ontmoetingsplaats en overlegcentrum van en voor informatieprofessionals.
Meer info: www.vvbad.be
Heemkunde Vlaanderen
Heemkunde Vlaanderen vzw is het ankerpunt voor de cultureel-erfgoedgemeenschap voor
heemkunde in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Heemkunde Vlaanderen biedt
ondersteuning, begeleiding en vorming aan lokale heemkundige verenigingen, aan individuele
heemkundige vorsers en aan de provinciale koepels voor heemkunde. Voor het beheer en de
ontsluiting van lokale erfgoedcollecties biedt Heemkunde Vlaanderen ook ondersteuning,
begeleiding en vorming aan alle lokale musea en lokale archief- en documentatiecentra. De
doelgroep van Heemkunde Vlaanderen vzw bestaat uit 450 heemkundige kringen, 429 lokale musea
(heemkundige en andere), 306 lokale archief- en documentatiecentra (heemkundige en andere), de
provinciale koepels voor heemkunde, de individuele vorsers en mensen die belang hechten aan de
geschiedenis en volkscultuur van hun eigen regio (verspreid over heel Vlaanderen en het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest). Heemkunde Vlaanderen vzw wordt gesubsidieerd door de Vlaamse
Gemeenschap onder het Cultureelerfgoeddecreet.
Meer info: www.heemkunde-vlaanderen.be
FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw
FARO staat ter beschikking van de hele cultureel-erfgoedsector in Vlaanderen: musea, archieven,
erfgoedbibliotheken, erfgoedcellen, volkscultuur, erfgoedverenigingen … Kortom: iedereen die met
roerend en immaterieel erfgoed bezig is.
Het steunpunt is een dienstverlenende organisatie tussen de overheid en het cultureel-erfgoedveld.
Het doel van het steunpunt is om op basis van zijn kerntaken – praktijkondersteuning,
praktijkontwikkeling, beeldvorming en communicatie – cultureel-erfgoedactoren, lokale en
provinciale besturen, expertisecentra en beheerders van cultureel erfgoed te ondersteunen en de

ontwikkeling van het cultureel-erfgoedveld te stimuleren. Het steunpunt verwerkt informatie vanuit
verschillende hoeken (het beleid, het buitenland …) en geeft dit door aan het veld. Het zorgt ervoor
dat het veld zich hierdoor ontwikkelt in de richting van de doelstellingen van het cultureelerfgoedbeleid van de Vlaamse Gemeenschap. Het steunpunt is hierdoor een belangrijke partner van
de Vlaamse overheid.
Meer info: www.faro.be
Andere, door de Vlaamse overheid betoelaagde partners zijn:


1700



Blue-bike



publiq



De Lijn



Departement Cultuur, Jeugd en Media



Eén



Gezinsbond



Herita



Radio 2



Toerisme Vlaanderen

We danken ook onze andere partners:


Combell



NMBS



Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten



Vereniging van de Vlaamse Provincies



Vlaamse Gemeenschapscommissie

Perscontacten
Voor meer informatie of beeldmateriaal over het volledige programma van Erfgoeddag kan je terecht
op www.erfgoeddag.be of neem contact op met:
ROEL DAENEN
Manager communicatie, pers en partnerships | hoofdredacteur faro
T. 02 213 10 73
G. 0496 62 66 08
E. roel.daenen@faro.be
W. www.erfgoeddag.be | www.faro.be
Coördinatie Erfgoeddag, p/a FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw
Priemstraat 51, 1000 Brussel

Meer gerichte informatie over het programma van Erfgoeddag in Antwerpen, Brugge, Brussel, CO7,
Erfgoed Denderland, Kempens Karakter, k.ERF, Land van Dendermonde, Gent, Haspengouw,
Kusterfgoed, Leuven, Mechelen, Meetjesland, Mijnstreek, Noorderkempen, Pajottenland Zennevallei,
POLS, TERF, Viersprong, Waasland en zuidwest vind je bij onderstaande contactpersonen:
ANTWERPEN

Jef De Clerck
T 03 338 95 62
E. jef.declerck@prospekta.be
Prospekta - centrum voor kunstcommunicatie, Grote Markt 13, 2000 Antwerpen
BRUGGE

Katrien Steelandt
T. 050 44 50 45
E. katrien.steelandt@erfgoedcelbrugge.be
Erfgoedcel Brugge, Pakhuizen, Komvest 45, 8000 Brugge
BRUSSEL

Chantal Brems
T. 02 563 05 42
E. chantal.brems@vgc.be
Erfgoedcel Brussel van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, E. Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel
CO7 (Heuvelland, Ieper, Langemark-Poelkapelle, Mesen, Poperinge, Vleteren en Zonnebeke)
Hilde Cuyt
T. 057 34 66 94
E. hilde.cuyt@co7.be
Erfgoedcel CO7, Grote Markt 1, 8970 Poperinge
ERFGOED DENDERLAND (Aalst, Denderleeuw, Erpe-Mere, Lede en Ninove)
Tom De Ridder
T. 053 72 32 36
E. Tom.DeRidder@Aalst.be
Erfgoedcel Aalst, Oude Vismarkt 1, 9300 Aalst

KEMPENS KARAKTER (Berlaar, Grobbendonk, Heist-op-den-Berg, Herentals, Herenthout, Hulshout, Lier,
Lille, Nijlen, Olen, Putte en Vorselaar)
Lieve De Saedeleer
T. 014 21 97 00
E. lieve@kempenskarakter.be
Erfgoedcel Kempens Karakter, Fundatiehuis, Begijnhof 27, 2200 Herentals
K.ERF (Balen, Dessel, Geel, Laakdal, Meerhout, Mol en Retie)

Janna Lefevere
T. 014 56 66 88
E. janna@erfgoedcelkerf.be
Erfgoedcel k.ERF, Gasthuisstraat 5, 2440 Geel
LAND VAN DENDERMONDE (Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Laarne, Lebbeke, Wetteren,
Wichelen en Zele)
Sofie De Veirman
T. 052 25 03 40
E. sofie@egclandvandendermonde.be
Erfgoedcel Land van Dendermonde, Nijverheidsstraat 3, 9200 Dendermonde
GENT
Tina De Gendt
T. 09 267 14 67
E. tinadegendt@gmail.com
STAM - Stadsmuseum Gent, Godshuizenlaan 2, 9000 Gent
HASPENGOUW (Sint-Truiden, Borgloon, Heers, Gingelom, Hoeselt, Bilzen, Riemst, Voeren,
Nieuwerkerken)
Martijn Loix
T. 011 70 18 33
E. martijn.loix@erfgoedcelhaspengouw.be
Erfgoed Haspengouw, Disterstraat 1, 3800 Sint-Truiden
KUSTERFGOED (Blankenberge, De Haan, Middelkerke en Oostende)
Hannelore Neyt
T. 0472 92 68 48
E. Hannelore.Neyt@Kusterfgoed.be
Kusterfgoed, Wandelaarkaai 7/61, 8400 Oostende

LEUVEN
Tiny T’Seyen
T. 016 27 22 85
E. tiny.tseyen@leuven.be
Erfgoedcel Leuven, Professor Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven
MECHELEN
Liesbeth Vannerom
T. 015 29 40 30
E. liesbeth.Vannerom@mechelen.be
Musea & Erfgoed Mechelen, Lamot, Van Beethovenstraat 8-10, 2800 Mechelen
MEETJESLAND (Aalter, Assenede, Eeklo, Evergem, Kaprijke, Knesselare, Lovendegem, Maldegem,

Nevele, Sint-Laureins, Waarschoot, Wachtebeke, Zelzate en Zomergem)
Sebastiaan De Coninck
T. 09 373 75 96
E. sebastiaan.de.coninck@comeet.be
Erfgoedcel Meetjesland, Van Hoorebekeplein 1 bus 4, 9900 Eeklo
MIJN-ERFGOED (As, Beringen, Genk, Heusden-Zolder, Houthalen-Helchteren en Maasmechelen)
Leen Roels
T. 089 81 14 12
E. leen@mijnerfgoed.be
Erfgoedcel Mijn-Erfgoed, E. Coppéelaan 91, 3600 Genk
NOORDERKEMPEN (Arendonk, Baarle-Hertog, Beerse, Hoogstraten, Kasterlee, Merksplas, OudTurnhout, Ravels, Rijkevorsel, Turnhout en Vosselaar)
Sarah Lauwers
T. 014 44 33 62
E. sarah.lauwers@erfgoednoorderkempen.be
Erfgoedcel Turnhout, Erfgoedhuis, Grote Markt 1, 2300 Turnhout
PAJOTTENLAND ZENNEVALLEI (Beersel, Bever, Dilbeek, Drogenbos, Galmaarden, Gooik, Halle, Herne,
Lennik, Liedekerke, Linkebeek, Pepingen, Roosdaal, Sint-Genesius-Rode, Sint-Pieters-Leeuw en
Ternat)
Birgit Scheys-Thys
T. 02 451 69 49
E. Birgit.Scheys-Thys@erfgoedcelpz.be
Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei, Castelhof, Moldenstraat 102, 1700 Dilbeek
POLS (Deinze, De Pinte, Gavere, Nazareth, Sint-Martens-Latem en Zulte)
David Vanhee
T. 09 386 78 86
E. david.vanhee@egcleieschelde.be
POLS, Tolpoortstraat 79, 9800 Deinze
TERF (Hooglede, Ingelmunster, Izegem, Lichtervelde, Moorslede, Roeselare en Staden)
Hugo Verhenne
T. 0496 80 82 86
E. hugo@bieterf.be
Erfgoedcel TERF, Polenplein 15, Roeselare

VIERSPRONG (Destelbergen, Lochristi, Melle, Merelbeke, Oosterzele en Sint-Lievens-Houtem)
Elisa De Puysseleyr
T. 09 363 88 51
E. elisa.depuysseleyr@4sprong.be
Erfgoedcel Viersprong, Sint-Antoniusplein 10, 9860 Oosterzele
WAASLAND (Beveren, Kruibeke, Lokeren, Moerbeke, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Temse en
Waasmunster)
Sandy Vanhandenhove
T. 03 780 52 14
E. Sandy.Vanhandenhove@interwaas.be
Erfgoedcel Waasland, Lamstraat 113, 9100 Sint-Niklaas
ZUIDWEST (Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Lendelede, Menen, Spiere-

Helkijn, Waregem, Wervik, Wevelgem en Zwevegem)
Lieze Neyts
T. 0476 45 58 94
E. lieze@zuidwest.be
erfgoed zuidwest, President Kennedypark 10, 8500 Kortrijk

Beelden voor de pers
Vermeld bij gebruik van de foto’s steeds de organisatie en de bijhorende activiteit.
Foto van het Gallo-Romeins Museum Tongeren
Activiteit: Kies de Gids

Foto van Gemeente Overijse
Activiteit: Zeg ja!–wandeling, Roger en Odette Willaert uit Overijse staan op de foto

Foto van Erfgoedsite de Briekenmolen
Activiteit: Over kroontjes en linten
Foto miss- en misterverkiezingen in Wervik en Geluwe

Foto van het FeliXart Museum
Activiteit: Een blik achter de schermen van het museum

Foto van het Jakob Smits Museum
Een digitaal ontdekkingsspel

Foto van Letterenhuis Antwerpen
Activiteit: De keuze van de medewerkers, Foto van Ans Brys

Foto van het MAS
Activiteit: De keuze van Marc Telders

Foto van museum DE MINDERE
Activiteit: Ik kies

Foto van Museum Plantin-Moretus
Activiteit: Een zelf ontworpen bladwijzer

Foto van Museum Plantin-Moretus
Activiteit: Marmeren met Chinese inkt

Foto van Rijksarchief Kortrijk
Activiteit: De keuze van ... Een verrassende blik op de collectie van het Rijksarchief

Foto van het Jenevermuseum Hasselt
Activiteit: Op doktersvisite. Wat scheelt er met mijn schilderij en wat doe ik ermee?

