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ERFGOEDDAG 
IN HET MEETJESLAND 2018

OP ZONDAG 22 APRIL IS HET ERFGOEDDAG, DÉ HOOGDAG 
VOOR ALLE ERFGOEDLIEFHEBBERS. MET KIEZEN ALS 
CENTRALE THEMA KAN JE IN VLAANDEREN EN BRUSSEL 
DEELNEMEN AAN HEEL WAT ACTIVITEITEN. 

In het Meetjesland zijn er 12 activiteiten in 7 gemeenten: 
Assenede, Evergem, Eeklo, Lovendegem, Maldegem,
Zelzate en Zomergem. 

Verdiep je in de verhalen over grote en kleine verkiezingen  
in Lovendegem en Maldegem.  
Liever zelf kiezen? Dat kan! Kom naar de pop-up openlucht- 
tentoonstelling in Eeklo of kies jouw favoriete foto uit de collectie 
van de Krulbolbond. In Assenede kan je zelf een foto kiezen en 
toevoegen aan de collectie van HK De Twee Ambachten. 

Tijdens Erfgoeddag maak je ook kennis met heel wat bijzondere 
verhalen over het Meetjesland: leer meer over de parochie in 
Balgerhoeke, wandel mee in het spoor van de Boskanters in 
Zomergem of ga naar de planten- en zadenbeurs in Eeklo. 

Benieuwd naar wat kinderen en jongeren er allemaal van 
denken? Ga dan naar de voorstelling van het project ‘Kiespijn’  
in Zelzate: enkele 17-jarige jongeren geven er hun (heel 
indrukwekkende) artistieke impressie over Zelzate. In 
Maldegem kunnen kinderen tussen 6 en 12 hun eigen 
verkiezingsaffiche ontwerpen. 
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Workshop
KIES ZELF 

JE FOTO!

Heb je oude foto’s die een duidelijk verband hebben met 
Assenede, Bassevelde, Boekhoute of Oosteeklo? Kan je er  
iets over vertellen en wil je ze delen met iedereen? Kies er  
dan de mooiste uit en breng ze mee naar één van onze vier 
locaties. Wij zullen ze inscannen en benoemen en toevoegen 
aan ons archief. Wie weet kiezen we jouw foto dan later uit  
om te gebruiken bij één van onze publicaties!
 

PRAKTISCH: 
• Waar: Zondag 22 april in Assenede, 

CBK-lokaal (Schoolstraat 3, Assenede) 
of in Bassevelde, ’t Bonjourke (Dorp 84, Bassevelde), 

 Zondag 29 april in Boekhoute, De Gouden Appel 
(Boekhoutedorp 16, Boekhoute) of in Oosteeklo,  
De Balans (Oosteeklo-Dorp 26-28, Oosteeklo)

• Wanneer: telkens van 10 tot 18 uur 
 

ORGANISATIE:  
HK De Twee Ambachten
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Krulbollen is een volkssport met een lange geschiedenis, en is 
ook vandaag nog heel populair. De Belgische Krulbolbond bezit 
een collectie van meer dan drieduizend foto’s. Daaronder een hele 
reeks groepsfoto’s, maar ook portretten en foto’s van krulbolders 
in actie. Uit die verzameling selecteerden we een 20-tal bijzondere 
foto’s. Kom kijken en stem voor jouw favoriete foto!
 

PRAKTISCH: 
• Waar: Molen Doornzele (Doornzele Dries, Evergem) 
• Wanneer: van 10 tot 19 uur. Tussen 13 en 17 uur zijn  

er krulbolinitiaties 
 

ORGANISATIE:  
Belgische Krulbolbond i.s.m. Gemeente Evergem  
en COMEET (Erfgoedcel Meetjesland)

Het beste 

uit meer dan 

3000 foto’s!

VAN 

GROEPSFOTO’S 

TOT KRULBOLDERS 

IN ACTIE!
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BALGERHOEKE 

KIEST VOOR EIGEN 

KERK EN PAROCHIE
Gidsbeurt

Strategisch gelegen aan het Schipdonkkanaal tussen Eeklo en 
Adegem heeft Balgerhoeke steeds verlangd naar een eigen kerk 
en zelfstandige parochie. In 1902 werd de wijk Balgerhoeke tot 
parochie verheven. Deze gidsbeurt (met bijhorende tentoonstelling)
brengt het verhaal van de eigenzinnigheid van de Balgerhoekenaren 
maar ook van hun voortdurende kracht om hun verwoeste gehucht 
ná de beide wereldoorlogen terug op te bouwen.
 

PRAKTISCH: 
• Waar: Kerk Balgerhoeke (Balgerhoeke 109, Eeklo) 
• Wanneer: Van 10 tot 18 uur 
• Gidsbeurt: om 10 en om 14 uur (duur: 3 uur)  

startpunt Kerk Balgerhoeke
• Reserveren kan tot: 20 april 2018
• Contact Erfgoeddag: cultuur@eeklo.be
 

ORGANISATIE: 
Balgerhoeks Beeldarchief en Jan Martens, de Meetjeslandse 
Gids i.s.m. Cultuurdienst Eeklo 
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Een pop-up openluchttentoonstelling in het hart van de stad, 
rond en op het Herbakkersplein. Kom kijken naar de grote 
diversiteit van de collectie uit het vroegere Heemmuseum 
VVV Eeklo en laat je leiden door de vele verhalen. Word even 
gastcurator en laat weten welke stukken jij het belangrijkst vindt.
 

PRAKTISCH: 
• Waar: Herbakkersplein Eeklo 
• Wanneer: van 10 tot 18 uur 
• Contact Erfgoeddag: cultuur@eeklo.be
 

ORGANISATIE: 
VVV Eeklo i.s.m. Cultuurdienst Eeklo 
en COMEET (Erfgoedcel Meetjesland) 

 Kijken is 
kiezen!

POP-UP 

TENTOONSTELLING

VVV EEKLO
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PLANTEN- EN 

ZADENBEURS
van oude 
rassen!

Veredelen is kiezen. In de loop der jaren werden de zaden van 
de zoetste en grootste groenten en fruit gekozen om verder 
mee te telen, opdat ze nóg zoetere en grotere gewassen zouden 
voortbrengen. Maar die werkwijze werkte een verarming van 
de rassenvariëteit in de hand. Op onze standenbeurs vind je 
daarom zadenrassen,  planten en stekjes van oude groenten- 
en fruitrassen. Kies en ontdek! Wil je zelf op de beurs staan? 
Dat kan ook!
 

PRAKTISCH: 
• Waar: Provinciaal Streekcentrum Huysmanhoeve 

(Bus 1, Eeklo) 
• Wanneer: Van 11 tot 17 uur 
• Contact Erfgoeddag: 09 327 04 47 
 

ORGANISATIE:  
Plattelandscentrum Meetjesland 
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Wie het over verkiezingen heeft, denkt uiteraard meteen aan 
de verkiezingen voor een nieuw gemeentebestuur of een nieuw 
parlement. Maar hoe evolueerde het kiesstelsel in België? Een 
tentoonstelling toont je de evolutie van 1830 tot nu. Naast die 
‘grote’ verkiezingen werd in Lovendegem ook lang een Miss 
Kleinvee- en een meerlingenverkiezing gehouden. Ook daar 
vertellen we je meer over!
 

PRAKTISCH: 
• Waar: Kleine Raadzaal (Kasteeldreef 72, Lovendegem)
• Wanneer: Van 10 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur 

(ook op zaterdag 21 april)
 

ORGANISATIE: 
Werkgroep Archief in samenwerking  
met Gemeentebestuur Lovendegem

tentoon- 
stelling

VERKIEZINGEN 

GROOT 

EN KLEIN
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Zijn de toekomstige beleidsmakers van Maldegem bereid om te 
kiezen voor erfgoed? En hoe zullen ze dat doen? Tijdens dit debat 
krijgen de politieke fracties van Maldegem de kans om hun visie 
op erfgoed uit de doeken te doen. Aansluitend wordt een drankje 
aangeboden.
 

PRAKTISCH: 
• Waar: Gemeentehuis Maldegem (Marktstraat 7, Maldegem) 
• Wanneer: om 10.30 uur.
 

ORGANISATIE: 
Erfgoedcomité Maldegem

 “KIEZEN 

   VOOR 

      ERFGOED”
Panelgesprek
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IN HET GEMEENTEHUIS:
“Kiezen voor Erfgoed” biedt ook de kans om het cultureel 
erfgoed over verkiezingen te tonen. Hoe werden lokale 
verkiezingen vroeger georganiseerd? Waarin verschilde 
de organisatie van die verkiezingen vroeger met deze van 
vandaag? Wie mocht stemmen en wie niet? Welke partijen 
en politieke figuren hadden het voor het zeggen? Dit en 
meer ontdek je tijdens deze expo over bijna twee eeuwen 
gemeenteraadsverkiezingen in Maldegem.

16

TWEE 

EEUWEN 

GEMEENTERAADS- 

VERKIEZINGEN 

IN MALDEGEM
Deel 1 
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IN HET OUD SCHEPENHUIS: 
Tot 1909 was het oud schepenhuis de administratieve zetel van  
het gemeentebestuur en daarvoor van Het Ambacht Maldegem. 
Dit gedeelte van de tentoonstelling zoomt extra in op ‘de strijd  
om de toren’, waarbij werd beslist om de kerk te behouden en  
een nieuw gemeentehuis op te trekken op de markt, meer bepaald 
op de impact hiervan op de daaropvolgende verkiezingen.
 

PRAKTISCH:
• Waar: Gemeentehuis Maldegem (Marktstraat 7, Maldegem) 
 en oud schepenhuis (Marktstraat 38, Maldegem)
• Wanneer: van 10 tot 18 uur.
• Rondleidingen starten om 14 en 16 uur aan onthaal 

gemeentehuis. Duur: 1 uur. 
• Ook open op 23/04/2018 van 8.30 tot 12 uur.
 

ORGANISATIE:
Gemeentebestuur Maldegem, Erfgoedcomité Maldegem  
en Werkgroep Erfgoeddag, Camera Obscura

Deel 2
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In het fractielokaal van het gemeentehuis kan je je portretfoto 
laten nemen, waarmee je dan creatief aan de slag kunt 
om je eigen verkiezingsaffiche te maken. Wat zou jij als 
toekomstig politicus in Maldegem willen realiseren? Maak er je 
verkiezingsslogan van en zet hem op je affiche. Deze workshop is 
vrij en doorlopend toegankelijk voor kinderen van 6 tot 12 jaar.
 

PRAKTISCH: 
• Waar: Gemeentehuis Maldegem (Marktstraat 7, Maldegem)
• Wanneer: van 10 tot 18 uur.
 

ORGANISATIE:  
Gemeentebestuur Maldegem, Erfgoedcomité Maldegem  
en Werkgroep Erfgoeddag 

 voor 
kinderen van 

6 tot 12 jaar

MAAK 

JE EIGEN 

VERKIEZINGS- 

AFFICHE
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Tentoonstelling

VERLEDEN, HEDEN 

EN TOEKOMST VAN 

HET OUD STAD- 

EN SCHEPENHUIS

• Als muren konden spreken: getuigenissen uit de coulissen
• Urbex fotografie: het oud stadhuis door de lens van  

Luc De Coninck
• Erfgoed in de praktijk - architectuurontwerp en historische 

gebouwen: aNNo architecten lichten om 14 en 16 uur 
de herbestemmingsplannen toe.

• Over het verleden van het oud stad- en schepenhuis:  
lezing door Hugo Notteboom om 15 uur.

 

PRAKTISCH: 
• Waar: Oud stadhuis (Marktstraat 40, Maldegem)
• Wanneer: van 10 tot 18 uur.
• Ook open op 23/04/2018 van 8.30 tot 12 uur.
 

ORGANISATIE: 
Familie Bauwens-Maenhout, Future Talents
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Kiespijn is het resultaat van een artistiek project van een groep 
17-jarigen uit Zelzate, in samenwerking met kunstenares 
Emilie Lauwers. Op Erfgoeddag geven zij een artistieke 
impressie over een plek die ze geërfd hebben, een plek waar 
zij wonen of naar school gaan. Welke gebouwen of locaties 
vinden zij belangrijk? Welke verhalen over Zelzate vinden zij 
interessant? En welke dromen hebben zij?
 

PRAKTISCH: 
• Waar: ‘t Klooster, (Kerkstraat 64A, Zelzate)
• Wanneer: Voorstelling project van 11 tot 13 uur.
• Van 24 april tot 9 mei kan je het resultaat ook nog bewonderen 

in de bibliotheek van Zelzate (tijdens de openingsuren:  
van 11 tot 13 uur en van 10 tot 17 uur)

• De musea gevestigd in ’t Klooster (Heemkundige Kring 
Selsaete, Mietje Stroel, 2e Regiment Gidsen en Eddy Wally) 
zijn op zondag 22 april doorlopend open van 10 tot 17 uur

 

ORGANISATIE: 
Koninklijk Atheneum Zelzate, Emilie Lauwers, MUSE-E 
Belgium, FARO, COMEET (erfgoedcel Meetjesland), Gemeente 
Zelzate, Cultuurraad Zelzate, de Zelzaatse Musea

 KIESPIJN!
publicatie 
en expo
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met 
lezing op 
19 april

Tot ver in de 19e eeuw leefde in de bossen van Zomergem 
een vreemd volkje: boskanters. Naar verluidt woonden ze in 
kleine en armoedige huisjes en teisterden ze de omgeving 
met diefstal en stroperij. Maar wie waren deze mensen, die 
letterlijk aan de rand van de maatschappij leefden? Aan de 
hand van volksverhalen en literatuur nemen we je mee op een 
ontdekkingstocht door het Keigatbos. 
 

PRAKTISCH: 
• Waar: startpunt wandeling Netelvuur (Veldhoek 33 

Oostwinkel). Drankgelegenheid aanwezig (bar). 
• Wanneer: van 13.30 tot 17 uur. Doorlopend parcours dat op 

eigen ritme wordt verkend, zonder gids maar met animaties 
in het bos. Gelegenheid tot proeverij van wilde planten en 
kruiden, die ook door de boskanters werden gebruikt. 

• Extra activiteit: Lezing over de boskanters door Sam De Decker
• Wanneer: donderdag 19 april, 20.00 uur.
• Waar: Leeszaal bibliotheek, Den Boer 15
• Prijs: 4 euro (t.v.v. Expeditie Natuurpunt)
 

ORGANISATIE: 
Cultuurdienst Zomergem in samenwerking met Natuurpunt, 
Netelvuur en Erfgoedgroep Zomergem 

BOSKANTERS 

IN 19E-EEUWS 

ZOMERGEM
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Deze activiteiten waren niet mogelijk zonder de inzet van vrijwilligers!
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De Lijn schenkt elke Erfgoeddag-bezoeker
een duo-dagpas. Je kan hem zelf uitprinten

via www.erfgoeddag.be/openbaar-vervoer-0
(onder Erfgoeddag > Openbaar vervoer).
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