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ZONDAG 22 APRIL 2018

ERFGOEDDAG
THEMA KIEZEN
Op zondag 14 oktober 2018 trekken we met z’n allen naar de stembus voor de lokale verkiezingen. Wachten tot die dag om te kiezen hoeft niet. Op zondag 22 april 2018 houden we een generale 
repetitie. Erfgoeddag staat volledig in het teken van het thema KIEZEN en dat doen we die dag massaal voor erfgoed. 

Kiezen betekent ook twijfelen. Wie keuzestress heeft, bieden we een antwoord met deze regionale programmakrant voor het Waasland. Of je nu op zoek gaat naar boeiende erfgoedactiviteiten binnen 
je eigen gemeente of over de gemeentegrenzen heen kijkt. Er staat voor elk wat wils op het programma: feiten en mythes rond lokale verkiezingen uit een ver verleden; zelf een stem uitbrengen op het 
mooiste erfgoed van de streek; de keuzes waar je voor staat als je erfgoed bewaart voor de volgende generaties... 

Op zondag 22 april 2018 leggen musea, archieven, erfgoedorganisaties en vrijwilligers hun keuzes uit. Ze vertellen er de verhalen achter, nemen je mee naar het verleden en tonen je hun schatten op 
zolder. Tussen 10u en 18u kan je overal in het Waasland en helemaal gratis verschillende erfgoedlocaties bezoeken en deelnemen aan activiteiten. Je kan dit jaar terecht in Beveren, Kruibeke, Lokeren, 
Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Temse en Zwijndrecht voor een blik achter de schermen, nieuwe ontdekkingen, spektakel en plezier. De keuze is aan u!

Laten we op deze 18de Erfgoeddag in het Waasland samen kiezen voor erfgoed! 

Lieven Dehandschutter
Voorzitter Interwaas - Erfgoedcel Waasland

Natuurlijk kunnen ook kinderen zich die dag uitleven! Organisaties met activiteiten speciaal gericht op families met kinderen herken je aan het vliegje.

Bij alle locaties staat vermeld of ze (geheel of gedeeltelijk) toegankelijk zijn voor de minder mobiele bezoeker.

   toegankelijk voor de minder mobiele bezoeker 

   gedeeltelijk toegankelijk voor de minder mobiele bezoeker

   niet toegankelijk voor de minder mobiele bezoeker

Voor meer informatie over het programma kan je terecht bij Erfgoedcel Waasland via erfgoedcel@interwaas.be of www.erfgoedcelwaasland.be. Blijf je graag op de hoogte van alle 
erfgoedactiviteiten in het Waasland? Raadpleeg de erfgoedagenda op www.erfgoedcelwaasland.be, schrijf er in voor de nieuwsbrief of volg ons op Facebook. 

BEVEREN
Tentoonstelling

De keuze van de fotograaf: erfenis uit het verleden 
of fi ctie van de realiteit?  
De Reinaerthoeve / PolderMAS i.s.m. fotografen Yves Bassi (het verleden), bekend van The Collector’s Collection e.a.; Marcel Braun 
(de toekomst), bekend van Hurlements d’un village moribon;  Jos Rinaldi (het heden), bekend van Doel, village fantôme e.a.
De Reinaerthoeve, Oostlangeweg 1, 9130 Ouden Doel (10u-18u) 
T: 0488 48 44 33 - E: dereinaerthoeve@skynet.be - www.facebook.com/poldermas

Twee jaar geleden ontdekte het Fotografencollectief Bassi-Braun-Rinaldi (Luxemburg) het PolderMAS. Frequente bezoeken 
resulteerden in een unieke tentoonstelling. Wat wordt bewaard en haalt een plaats in het museum? Welke objecten trekken de 
aandacht van de kunstenaar en komen zo in een nieuw licht te staan voor bezoekers? Wie wil kan zich met een object uit het 
museum laten portretteren door het trio. 

Tentoonstelling

Het Vrije Waasland: een regionale kijk op Beveren 
Erfgoedhuis Hof ter Welle i.s.m. Hertogelijke Heemkundige Kring Het Land van Beveren vzw
Erfgoedhuis Hof ter Welle, Anna Piersdreef 2, 9120 Beveren (10u-17u) 
T: 03 750 18 75 - E: erfgoedhuis@beveren.be - www.tervesten.be - www.facebook.be/erfgoedbeveren
Tot 6/05/2018 op woensdag en zondag (14u-17u)

Elke inwoner van het Waasland is bekend met Het Vrije Waasland. Jarenlang was dit weekblad dé informatiebron voor wie mee 
wou zijn met de actualiteit in eigen streek. De expo wordt uitgebreid met documenten die de geschiedenis van Beveren vóór en 
na de fusie van 1977 belichten: de verkiezingen, de havenuitbreiding op de Linkerscheldeoever, de gloriedagen van SK Beveren 
en de overstromingen van 1953. 

Tentoonstelling

Kerststallen kiezen 
Federatie van Vlaamse Kerststallenvrienden
Hoeve Euverbraeke, Brielstraat 83, 9120 Melsele (10u-18u)  
T: 0473 80 64 15 - www.euverbraeke.be/contact - www.kerststallenvrienden.be

Tentoonstelling van kerststallen en kerstkribben uit verschillende landen. Welke kies jij als mooiste?
 

Multimedia-presentatie

Geestelijke dochter Anna Piers kiest voor… God 
Erfgoedhuis Hof ter Welle
Erfgoedhuis Hof ter Welle, Anna Piersdreef 2, 9120 Beveren (10u-17u) 
T: 03 750 18 75 - E: erfgoedhuis@beveren.be - www.tervesten.be - www.facebook.be/erfgoedbeveren
Na Erfgoeddag iedere woensdag en zondag (14u-17u)

Anna Francisca Piers (1644-1751) is springlevend! Wie had ooit kunnen denken dat deze rijke 
burgemeestersdochter, die op jonge leeftijd koos voor een devoot leven, zulke stempel zou drukken 
op haar gemeenschap? En waarom koos zij Hof ter Welle als uitvalsbasis voor haar caritatieve 
werken? Intrigerende vragen die een nog boeiender antwoord krijgen in de multimediale opstelling 
rond haar portret.

 
Anna Piers

Spektakel

Verkiezing: Kies je Erfgoedheld  
Gemeente Beveren
Erfgoedhuis Hof ter Welle, Anna Piersdreef 2, 9120 Beveren (10u-18u) 
T: 03 750 18 75 - E: erfgoedhuis@beveren.be - www.tervesten.be

In een verkiezingsjaar kan ook het Erfgoedhuis Hof ter Welle niet achterblijven. Laat van je horen en kies jouw grootste 
Erfgoedheld. Wie is volgens jou de meest verdienstelijke of invloedrijke persoon in de geschiedenis van de gemeente Beveren? 
De winnende kandidaat krijgt eeuwige roem en verovert een plekje op onze erfgoedmuur. Surf naar www.landvanbeveren.be en 
maak jouw stem bekend! Stemmen op Erfgoeddag kan in het stemlokaal in het Erfgoedhuis Hof ter Welle.  

 

KRUIBEKE
Tentoonstelling

De geheimen van het Gravenkasteel 
Gemeente Kruibeke i.s.m. Kevin Poschet
Getijdenmolen, Nederstraat 2, 9150 Rupelmonde (11u-17u)
www.kruibeke.be
Ook op 21/04/2018 en tot 29/09/2018

Maak kennis met de geheimen van de Gravenburcht op een 
schitterende tentoonstelling met nooit eerder getoonde 
prenten, kaartmateriaal en een heuse 3D-reconstructie in de 
watermolen van Rupelmonde. Bij de tentoonstelling hoort het 
prachtig vormgegeven boek De Geheimen van de Gravenburcht 
van auteur Kevin Poschet over de geschiedenis van het kasteel.

  
Het Gravenkasteel

 LOKEREN
Tentoonstelling

De Lokerse kunstschilder Romain Goeters (1916-1996)  
Stadsarchief
Huis Nimmegeers, Kapellestraat 38, 9160 Lokeren (13u30-17u30) 
T: 09 340 50 61 - E: stadsarchief@lokeren.be - www.lokeren.be
Ook op 28 en 29/04/2018 (14u-17u)

De eigenaars van dit als monument geklasseerde pand en de zoon van de kunstenaar, Jacky Goeters, maakten een tentoonstelling 
met onbekend materiaal uit de nalatenschap van de Lokerse kunstschilder (en veel meer!) Romain Goeters: tekeningen, schetsen, 
keramiek, interieurontwerpen, schilderijen van de kunstenaar en foto’s en knipsels over hem.
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Tentoonstelling

Fotograaf, beeldhouwer en kunstschilder Maurice Van De Vyver 
(1894-1972)   
Stadsarchief
Stadsarchief, Torenstraat 1A, 9160 Lokeren (13u30-17u30) 
T: 09 340 50 61 - E: stadsarchief@lokeren.be - www.lokeren.be

Maurice Van Kerckhove, vrijwillig medewerker in het Stadsarchief, maakt een persoonlijke keuze uit de collectie van fotograaf, 
beeldhouwer en kunstschilder Maurice Van de Vyver, een familielid langs vaderszijde.
 

Tentoonstelling

Foto’s van Lokeren gemaakt door Duitse militairen tijdens WOI 
Stadsarchief
Stadsarchief, Torenstraat 1A, 9160 Lokeren (13u30-17u30) 
T: 09 340 50 61 - E: stadsarchief@lokeren.be - www.lokeren.be

Jan Amez, vrijwillig medewerker in het Stadsarchief, stelt zijn favoriete digitale verzameling 
voor: foto’s die tijdens WOI door Duitse militairen in Lokeren werden gemaakt. Deze 
bijzondere waardevolle collectie, die glasnegatieven van heel België omvat, wordt bewaard 
in het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (K.I.K.) in Brussel.

Troepenschouwing in Lokeren

Presentatie

Kunstwerk Inge Denayer n.a.v. 30 jaar Stadsarchief 
Stadsarchief
Stadsarchief, Torenstraat 1A, 9160 Lokeren (13u30-17u30) 
T: 09 340 50 61 - E: stadsarchief@lokeren.be - www.lokeren.be

Het Stadsarchief van Lokeren is in 2018 30 jaar gevestigd op de huidige locatie in de Torenstraat. Naar aanleiding van deze 
verjaardag nodigde stadsarchivaris Nico Van Campenhout beeldend kunstenares Inge Denayer uit om een kunstwerk te maken. 
De kunstenares is aanwezig in het Stadsarchief en geeft tekst en uitleg over haar creatie.
  

Concert

Lokerse verkiezings- en andere volksliedjes door  
Muziekgroep De Peperbuskes
Stadsarchief
Café De Donkere Wolk, Torenstraat 14, 9160 Lokeren (13u30-17u30) 
T: 09 340 50 61 - E: stadsarchief@lokeren.be - www.lokeren.be

Muziekgroep De Peperbuskes brengt o.l.v. bezieler Paul De Schepper Lokerse liedjes die werden geschreven naar aanleiding van 
gemeenteraads- en parlementsverkiezingen.
 

Inhuldiging

Gerenoveerd graf van Alphonse Lamborelle (1838-1924) 
Erfgoedvereniging Liberga
Centrale Stedelijke Begraafplaats, Oude Bruglaan z/n, 9160 Lokeren (10u30)

Het gerenoveerde graf van Alphonse Lamborelle (1838-1924), leraar en eerste directeur van de Rijksmiddelbare Jongensschool 
van Lokeren, wordt plechtig ingehuldigd door de liberale erfgoedvereniging Liberga.

SINT-GILLIS-WAAS

Tentoonstelling 

De prinsessen van Sint-Pauwels 
Gemeente Sint-Gillis-Waas i.s.m. Heemkundige Kring De Kluize
Oud-gemeentehuis, Dries 26, 9170 Sint-Pauwels (10u-18u)
T: 0473 41 38 73 - E: archief@sint-gillis-waas.be, fc322214@skynet.be - www.sint-
gillis-waas.be, www.dekluize.be
Ook op 21/07/2018 (10u-18u), 9/09/2018 (14u-18u), 10/09/2018 (10u-13u), 11/09/2018 
(10u-18u)

De Roomanmolen is een vaste waarde in het Wase erfgoedaanbod. In 1963 werd 
in de schaduw van de op dat moment net gerestaureerde molen voor het eerst 
een molenprinses gekozen. Het begin van feestelijke verkiezingen! Herbeleef tijdens 
Erfgoeddag deze verkiezing aan de hand van foto’s en originele archiefstukken en 
luister mee naar de verhalen van ex-molenprinsessen.   

De molenprinses van 1964

Tentoonstelling 

Meidansende graven uit Sint-Gillis-Waas  
Gemeente Sint-Gillis-Waas i.s.m. Heemkundige Kring De Kluize
Oud-vredegerecht, Kerkstraat 21, 9170 Sint-Gillis-Waas (10u-18u)
T: 0473 41 38 73 - E: archief@sint-gillis-waas.be, fc322214@skynet.be - www.sint-gillis-waas.be, www.dekluize.be
Ook op 20/05/2018 en 17/06/2018 (10u-12u30)

Elk jaar wordt in april de meiboom geplant en versierd. Hoogtepunt tijdens de festiviteiten is de meigraafverkiezing. De gekozen 
graaf werpt zijn krans rond de meidansende meisjes en kiest zo zijn gravin. Wil je zien hoe zo’n meigraaf eruit zag en welke 
liedjes hij zong voor zijn geliefde gravin? Kom dan op Erfgoeddag langs en ontdek de unieke stukken die de meigraafverkiezing 
doen herleven!   

 SINT-NIKLAAS

Tentoonstelling

800 jaar Sint-Niklaas en Sinaai, een feestjaar in beeld     
Cultuurraad Sint-Niklaas i.s.m. CC Sint-Niklaas en SteM
De Salons, Stationsstraat 85, 9100 Sint-Niklaas (11u-17u)
T: 03 778 34 60 - E: ronny.demulder@sint-niklaas.be - www.sint-niklaas.be
Tot 29/04/2018

Kiezen is niet perse verliezen, dat bewijst de cultuurraad van Sint-Niklaas. Uit de duizenden foto’s die de verenigde fotoclubs 
een jubileumjaar lang bij elkaar ‘schoten’ maakten ze, in overleg, een strenge keuze en selectie van 45 topfoto’s. Deze worden 
professioneel gedrukt en geëxposeerd in de Salons en aan de ramen van ‘t Bau-huis.
 

Tentoonstelling

Genealogie en verkozenen 
Familiekunde Vlaanderen regio Land van Waas
Mercatormuseum, Zamanstraat 49D, 9100 Sint-Niklaas (10u-17u)
T: 0475 41 64 32 - E: luc.chalmet@telenet.be - www.familiekunde-landvanwaas.be, www.publicatie-landvanwaas.be

Vrijwilligers van de genealogievereniging maken kwartierstaten op van verkozen burgemeesters van de Wase gemeenten. Deze 
kwartierstaten worden tentoongesteld, kunnen ingekeken worden en geraadpleegd worden op de genealogiewebsite. Er liggen 
ook kiezerslijsten ter inzage waarvan hun waarde als genealogische bron wordt aangetoond.

Tentoonstelling

Het vredegerecht van Sint-Niklaas: zenuwcentrum van vele verkiezingen     
K.O.K.W. i.s.m. Bibliotheca Wasiana en WARP
Vredegerecht, Kazernestraat 4, 9100 Sint-Niklaas (10u-17u)
T: 0474 94 85 14 - E: ronny.demulder@sint-niklaas.be - www.kokw.be

In de lokalen van het Vredegerecht, de voormalige kazerne Weyler en het zenuwcentrum van 
menig verkiezingen, toont de K.O.K.W. i.s.m. Bibliotheca Wasiana merkwaardige 19de- en 20ste-
eeuwse verkiezingspropaganda. In de wandelgangen hangen bijzondere werken uit de Vlaamse 
kunstcollectie en lanceert WARP haar kunstproject rond het propagandatijdschrift Signaal.  

Vredegerecht Sint-Niklaas

Tentoonstelling

Museum kiest resoluut voor nieuwe impulsen      
Pijp- en Tabaksmuseum, Regentiestraat 29, 9100 Sint-Niklaas (10u-17u)
T: 0477 32 42 27 - E: info@pijpentabaksmuseum.be

Na het overlijden van stichter-bezieler Richard Thiron in de zomer van 2016 stonden familie en vrienden voor een verscheurende 
keuze: zijn levenswerk opgeven of verder zetten? Een groepje gemotiveerde vrijwilligers koos om ermee door te gaan in 
combinatie met minisalonconcerten en streekgebonden verwenarrangementen.Dankzij de nieuw ingeslagen weg werd de 
zilveren jubileumviering in 2017 succesvol en tevens de impuls bij uitstek om er in 2018 mee door te gaan.
 

Lezing

Het Tweegevecht: Ysegrim of Reynaert? 
Pikante Reynaertverzen voor vroege vogels 
Reynaertgenootschap vzw i.s.m. Bib Sint-Niklaas, Archipel
Bib Sint-Niklaas, Hendrik Heymanplein 3, 9100 Sint-Niklaas (9u30-10u15)
E: info@reynaertgenootschap.be - www.reynaertgenootschap.be

Het 15de-eeuwse dierenverhaal ‘Reynaerts historie’ eindigt met een tweegevecht tussen wolf en vos. De apin prepareert de 
vos door hem kaal te scheren en met olie in te smeren. Wie wint het smerigste tweegevecht uit de middeleeuwse literaire 
geschiedenis? Ysegrim of Reynaert? Voorlezers brengen de scène zoals diverse bewerkers ze hertaalden. Heb jij je keuze al 
gemaakt?

Presentatie

Verkiezingen in het museum: historische fi guren   
hengelen naar jouw stem! 
Stedelijke Musea Sint-Niklaas i.s.m. Erfpunt
SteM Zwijgershoek, Zwijgershoek 14, 9100 Sint-Niklaas (10u-18u)
T: 03 778 34 50 - E: stedelijkemusea@sint-niklaas.be - https://musea.sint-niklaas.be

Op Erfgoeddag hengelen 10 boeiende personages naar jouw stem. Elk van hen vertegenwoordigt een mooi stukje erfgoed uit 
onze streek. Ontmoet Doran, landbouwer uit de bronstijd en abt Wymeersch van de Boudeloabdij. Of wat dacht je van Sequah, 
de kwakzalver en Jean Sax, de man van de ballonnen. Elk voert campagne met affi ches en pancartes. Allemaal zijn ze gebrand 
om jouw stem te krijgen!

Lezing

Verrassende keuzes, een geïllustreerde aperitiefl ezing  
door Daniëlle Van Gael 
Anfi teatro, amici della cultura italiana
Castrohof, de Castrodreef 1, 9100 Sint-Niklaas (11u-12u30)
T: 03 777 96 43, 0479 40 04 56 - E: secretariaat@anfi teatro.be - www.anfi teatro.be
Reserveren tot 20/04/2018

Verrassende keuzes: soms moet men een beslissing nemen, soms mag men een keuze maken. Bekende en minder bekende 
Italianen maakten ooit een keuze die, over de eeuwen heen, ook ons nog verrast. 

 STEKENE

Tentoonstelling

Niets te kiezen. De verordnung bepaalt 
Heemkundige Kring d’Euzie i.s.m. Gemeentebestuur Stekene
Amelberga, Polenlaan 46, 9190 Stekene (10u-12u30)
www.deuzie.be

Deze tentoonstelling biedt een overzicht van Duitse verordeningen uit het Stekens gemeentearchief, die aangeplakt werden in 
WOI. Nadien zullen de affi ches nog te bezichtigen zijn tot februari 2019 in de tentoonstelling 1914-1918 Stekene in oorlog in het 
Oud-Station aan de  Spoorwegwegel 1 te Stekene. De lezing Met de rug tegen de muur van dr. Tim De Doncker zal de betekenis 
van deze affi ches toelichten.

Lezing

Met de rug tegen de muur: tekstaffi ches WOI 
Heemkundige Kring d’Euzie i.s.m. Gemeentebestuur Stekene
Amelberga, Polenlaan 46, 9190 Stekene (10u-12u30)
Reserveren tot 15/04/2018 
E: cultuur@stekene.be - www.stekene.be

Tekstaffi ches vormen de belangrijkste bron van informatie over het dagelijkse leven in België tijdens WOI. Deze affi ches werden 
gebruikt om de bevolking in te lichten over het wel en wee van de oorlog en de consequenties van de strijd voor mens en dier. 
Gastspreker dr. Tim De Doncker geeft een overzicht van de verschillende soorten affi ches en wijst op de actuele waarde van deze 
bronnen.
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Presentatie

Keuvel en Kies! (1)  
Gemeentebestuur Stekene i.s.m. Erfgoedcel Waasland, Zorg Stekene
Zorg Stekene, Kerkstraat 14a, 9190 Stekene (14u-17u)
www.stekene.be

Aan de hand van keuvelkoffers met erfgoedobjecten wordt er met senioren en 
dementerenden gebabbeld over vroeger in kleine workshops. Deelnemers kiezen 
een object uit de koffer en starten een gesprek over het thema ‘Vrije Tijd’. De 
resultaten van deze workshops zullen gepresenteerd worden op Erfgoeddag. Ga 
ook de resultaten bekijken van de workshops Keuvel en Kies! (2) in Residentie 
Vlashof (Sparrenhofdreef 1B).
 

Keuvelkoffer Vrije Tijd

Presentatie

Keuvel en Kies! (2) 
Gemeentebestuur Stekene i.s.m. Erfgoedcel Waasland, Residentie Vlashof
Residentie Vlashof, Sparrenhofdreef 1B, 9190 Stekene (11u-17u30)
www.stekene.be

Aan de hand van keuvelkoffers met erfgoedobjecten wordt er met senioren en dementerenden gebabbeld over vroeger in kleine 
workshops. Deelnemers kiezen een object uit de koffers en starten een gesprek over het thema ‘Zorg’. De resultaten van deze 
workshops worden gepresenteerd op Erfgoeddag. Ga ook de resultaten van de workshops Keuvel en Kies! (1) bekijken in Zorg 
Stekene (Kerkstraat 14A).

 TEMSE
Tentoonstelling 

Elk zijn heilige. Grote en kleine kapellen in Elversele 
Heemkundige Kring Braem vzw i.s.m. Bibliotheca Wasiana, kerkfabriek Sint-Margarita Elversele en gemeentebestuur Temse
Sint-Margrietkerk, Dorpstraat z/n, 9140 Elversele (10u-18u)
T: 0484 62 08 11 - E: luc.peleman@telenet.be

In het volksgeloof had elke heilige zijn specialiteit: Margarita tegen krampen, Blasius tegen keelpijn, Cornelius tegen de stuipen... 
Keuze te over dus en voor elk wat wils. Materiële getuigen daarvan zijn de vele kleine en grote kapellen en devotieprentjes 
allerhande, immateriële getuigen zijn de overgeleverde rituelen. Op Erfgoeddag worden ze in woord en beeld getoond in de 
Sint-Margrietkerk.

Tentoonstelling

Kiezen is verliezen 
Kantschool Artofi l vzw
Huis de Fortune, Dorpstraat 56, 9140 Temse (10u-18u) 
T: 0476 88 30 91 - E: wally@artofi l.be - www.artofi l.be

Traditie en vernieuwing gaan hand in hand met het kantklossen. Om het ambacht voor volgende generaties te bewaren, kiest 
Kantschool Artofi l ervoor om het tot een kunst te verheffen. Van creativiteit tot materiaalkeuze en van oude patronen tot nieuwe 
ontwerpen... Telkens opnieuw maakt de kantwerkster een weloverwogen keuze. Kom kijken naar het erfgoed van morgen!
 

Tentoonstelling

Postzegels en Postkaarten: onze keuze 
Koninklijke Postzegel- en Erfgoedkring Temse i.s.m. Fotografencollectief Anders 23
Het Molenhuis, Wilfordkaai 23, 9140 Temse (10u-18u) 
T: 0491 08 69 77
Tot 6/05/2018 op zaterdag (14u-18u) en op zondag 29/04/2018 (10u-12u) 

Achter elke postzegel- of postkaartencollectie zit een verzamelaar die zijn verzameling 
met veel zorg omringt. Elke collectie weerspiegelt ook een unieke keuze: voor een bepaald 
thema, land of gebeurtenis. Vandaag maak je kennis met onze leden, hun verzameling 
en hun keuzes. Ze vertellen je honderduit over hun topstukken en speciale exemplaren.

De Kaai in Temse
 

Wandeling

Dauwwandeling Straten met Name 
Pasar Temse i.s.m. CM Waas en Dender
CM Huis Amelberga, Oeverstraat 9, 9140 Temse (7u-9u) 
T: 0476 94 20 35 - E: monique.mark@hotmail.be

Weet jij naar welke helden, plaatsnamen en gebeurtenissen onze straatnamen ooit vernoemd werden? Een boeiend verhaal, want 
de keuze voor een bepaalde naam weerspiegelt maar al te vaak de geschiedenis van de buurt. Ga mee op dauwwandeling en 
ontdek welke verhalen er schuilgaan achter de straatnamen van Temse!
  

Wandeling

Erfgoedwandeling Keuzes      
Milieuwerkgroep Ons Streven vzw
Provinciaal Domein Roomacker, Hofstraat 26, 9140 Tielrode (14u-16u) 
T: 03 711 16 83, 0495 99 12 49 - E: gert.hooftman@hotmail.be - www.onsstreven.be

Ga mee op pad en ontdek de keuzes die bekende en minder bekende Tielrodenaren maakten. Sommige keuzes waren heel 
persoonlijk, andere hadden dan weer een grote impact op het dorp. Voor bepaalde keuzes liet men zich inspireren door de natuur, 
voor andere liet men zijn hart spreken. Of speelden er nog andere belangen mee? Voorzie degelijke kledij voor een wandeling in 
de natuur en pas je kledij aan de weersomstandigheden aan.
 

Wandeling

Kabouterwandeling     
Milieuwerkgroep Ons Streven vzw
Provinciaal Domein Roomacker, Hofstraat 26, 9140 Tielrode (14u-16u) 
T: 0495 99 12 49 - E: gert.hooftman@hotmail.be - www.onsstreven.be

Net als wij probeerden onze voorouders vroeger een verklaring te vinden voor wat ze in de natuur zagen. Ze beschikten daarvoor 
niet over de technische en wetenschappelijke bagage van vandaag, maar baseerden zich op een resem volkswijsheden. Omgekeerd 
lieten ze zich bij hun eigen keuzes graag inspireren door wat ze zagen in de natuur. Ga jij mee op zoek naar oude volkswijsheden 
en verhalen? Voorzie degelijke kledij voor een wandeling in de natuur en pas je kledij aan de weersomstandigheden aan.
Voor de mama’s en papa’s is er de boeiende gegidste erfgoedwandeling Keuzes. 

Lezing

Passie voor erfgoed 
Davidsfonds Temse i.s.m. Cultuurcentrum Temse
Roxy Artiestenfoyer, Stationsstraat 27, 9140 Temse (14u-15u) 
www.davidsfonds.be

Kim Aluwé, zoo-archeologe, deelt met ons haar passie. Zoo-archeologie bestudeert de dierlijke resten die bij een archeologische 
opgraving worden aangetroffen. Hieruit kan men afl eiden in welke omgeving de mens leefde en of men zich bezighield met 
visserij, landbouw of veeteelt. Kim Aluwé analyseerde o.a. de Romeinse en middeleeuwse vondsten op het Blauwhof in Steendorp.
 

 ZWIJNDRECHT

Zoektocht

De Grootste 2070. Wie wordt de grootste inwoner 
van Zwijndrecht en Burcht?  
Gemeente Zwijndrecht i.s.m. Cultuurraad Zwijndrecht en Heemkundige Kring Zwijndrecht Burcht
Oud Gemeentehuis, Dorp West 1, 2070 Zwijndrecht en Oude Pastorij Burcht, Kaaiplein 29, 2070 Burcht (10u-18u) 
E: cultuur@zwijndrecht.be - www.zwijndrecht.be - www.facebook.com/degrootstetwintigzeventig

We gaan op zoek naar de Grootste Inwoner van Zwijndrecht en Burcht. Via social media 
konden mensen tot 28 februari stemmen op een 15-tal genomineerden of zelf een kandidaat 
naar voor schuiven. De 10 populairste kandidaten stoten door. Op Erfgoeddag valt de 
beslissing tijdens een echte verkiezingsdag! Er worden 2 stembureaus ingericht, 1 per 
deelgemeente. Ook wie nog geen 18 is, mag komen stemmen.

Genomineerden De Grootste 2070

 

COLOFON 

De Erfgoedcel Waasland bedankt alle erfgoedorganisaties in het Waasland die vol enthousiasme hun passie voor cultureel erfgoed met het publiek delen. Dit doen ze niet enkel op Erfgoeddag, maar het hele jaar door!

Hun aanbod op dit jaarlijkse erfgoedfeest werd samengebracht door de Erfgoedcel Waasland, die de zorg voor het Wase erfgoed wil stimuleren. De Erfgoedcel Waasland is een onderdeel van Interwaas en wordt ondersteund door de Vlaamse  
overheid. Interwaas is het intergemeentelijk samenwerkingsverband voor streekontwikkeling in het Waasland. In samenwerking met de Wase gemeenten Beveren, Kruibeke, Lokeren, Moerbeke, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Temse, 
Waasmunster en Zwijndrecht wil Interwaas de ontwikkeling van het Waasland actief bevorderen via dienstverlening, projectwerking en belangenbehartiging.

Coördinatie en samenstelling: Erfgoedcel Waasland
Foto voorpagina: Benny Antoniw
Druk en vormgeving: Adrem Intermediagroep 

V.U.: Bart Casier, directeur Interwaas, Lamstraat 113, 9100 Sint-Niklaas 
D/2018.11.208/01

Erfgoeddag is een initiatief van FARO, Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw, in samenwerking met de erfgoedgemeenschappen in Vlaanderen en Brussel.


