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Erfgoeddag 2019 | Hoe maakt u het?
Negentiende editie Erfgoeddag in het teken van vakmanschap
647 organisaties in 298 Vlaamse en Brusselse gemeenten stellen op 28 april meer dan 950 gratis
activiteiten voor rond vakmanschap en ambacht.

Hoe maakt u het?
Onder het motto 'Hoe maakt u het?' richt de 19e editie van Erfgoeddag op zondag 28 april 2019
volop de schijnwerpers op vakmanschap. Centraal staat het cultureel erfgoed van en over
vakmanschap, meesterschap, leren en maken in Vlaanderen. Hoe maakt u het? Maar ook: hoe
maakt het je? En hoe geven we dat dan door?
Voeg aan die vragen nog het suggestieve woordje ‘beter’ toe, en u hebt het thema en de uitdaging
van Erfgoeddag 2019 helemaal beet: over vakmanschap, ambachtelijkheid en vakmensen (v/x/m)
dus. En cultureel erfgoed.
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 verdient.
Vanaf donderdag 28 maart kunt u de 950 activiteiten consulteren op www.erfgoeddag.be. Alle
activiteiten zijn gratis. Voor sommige moet u wel reserveren. Kiezen kan hartverscheurend zijn, stel
daarom tijdig uw persoonlijke programma samen!

Erfgoeddag praktisch
Alle activiteiten op Erfgoeddag zijn gratis. Een overzicht van de 950 activiteiten, goed voor zo’n 647
deelnemers in 298 gemeenten, vindt u op www.erfgoeddag.be.
Erfgoeddag en de ErfgoedApp? Een prachtig duo! Niet alleen is de ErfgoedApp volledig gratis, u kunt
er ook het volledige Erfgoeddagprogramma mee raadplegen. Surf voor meer informatie naar
www.erfgoedapp.be, of stel uw 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 doet mee. In de Erfgoeddagfolder vindt u een duo-dagpas van De Lijn,
een aanbod dat enkel geldig is op Erfgoeddag. De NMBS biedt een weekendbiljet aan waarmee u
voordelig de trein kan nemen. Bovendien is elke tweede Blue-bike op Erfgoeddag gratis en kunt u
vooraf in de meeste fietspunten het programmaboekje ophalen. Met één Blue-bikekaart kunt u
immers steeds twee fietsen tegelijkertijd ontlenen. U vindt de Blue-bikes aan meer dan vijftig
stations. Met de trein+fiets geraakt u zo vlot op uw bestemming.
Een gratis exemplaar van de Erfgoeddagfolder kunt u 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.

Wat staat er op het programma?
Het Erfgoeddagprogramma kunt u raadplegen via www.erfgoeddag.be. Daar kunt u ook een
programma op maat samenstellen. In dit persdossier volgt, per provincie, een greep uit het aanbod.
De meest actuele info vindt u ook op www.erfgoeddag.be.
Een stiel beheersen doet u niet van vandaag op morgen. Er gaat veel oefening, toewijding en passie
aan vooraf. Het mooie aan die passie is dat u ze kunt doorgeven van generatie op generatie. Laat dat
nu net zijn wat cultureel erfgoed is. Dit vertaalt zich in een bijzonder gevarieerd aanbod.
Erfgoeddag schenkt aandacht aan het bredere verhaal rond het thema ambachten. Hoe is een
gebruik ontstaan? Waarom is die techniek nog steeds belangrijk voor een bepaalde groep mensen?
Hoe evolueert een gebruik in de loop der jaren? Veel (erfgoed)organisaties werken samen met
ambachtsmensen om dat bredere kader duidelijk te maken voor het publiek. In woord en beeld
tonen zij hoe een ambacht is geëvolueerd en waarom dat zo belangrijk is, gisteren, vandaag en
morgen.

1. Een recordaantal activiteiten. Hoe verklaren we dit?
Het blijft fascinerend om zien hoe vakmensen hun stiel beheersen en hoe ze erin slagen iets heel
persoonlijks te maken. Deze editie van Erfgoeddag onderstreept bovendien dat er aan al dat
vakmanschap heel wat kennis en oefenuren voorafgaan. Onder het motto ‘Hoe maakt u het?’ focust
deze editie op twee invalshoeken, die als een rode draad doorheen het evenement lopen: de kunde
van het maken en de inzet die tot dat resultaat leidt. Erfgoeddag geeft het publiek een unieke kans

om een blik achter de schermen te werpen en vakmanschap van dichtbij te ontdekken.
Terwijl de virtuele wereld hoogtij viert voelen velen onder ons vandaag de nood aan tastbare zaken.
Diverse studies tonen aan dat zelf dingen maken het geestelijk welzijn bevordert. Het doet mensen
goed, bevordert de creativiteit en voegt een extra betekenislaag toe.
Bovendien ontstaan er steeds meer plaatsen waar mensen samenkomen om samen iets te
vervaardigen. Het resultaat is belangrijk. Maar het sociale aspect misschien nog meer. Ambachten
en een samenhorigheidsgevoel: het is een perfecte match.

2. Wedstrijd: Nomineer uw
favoriete maker
Welke vakman of -vrouw beroert
(nog steeds) uw hart? Van wie
kreeg u de kans iets te leren?
Dankzij welke man of vrouw kwam
u in aanraking met een
bijzonder ambacht? Of dankzij wie
begon u dingen te maken die u
mooi vindt? Grijp deze kans en zet
de vakman of -vrouw naar uw hart
in de bloemetjes. Nomineer
vandaag nog uw favoriete maker
en vertel waarom u haar of hem
graag nomineert.
Deze wedstrijd wil een stimulans zijn om van elkaar te leren. Nomineer daarom uw favoriete maker
van wie u iets leerde of die u inspireerde. Dit kan uiteraard op de schoolbanken maar het kan ook op
andere manieren. Iedereen kan van elkaar leren. Iedereen kan elkaar inspireren.
De vijf meest inspirerende voorstellen vallen in de prijzen. Verduidelijk dus waarom u deze persoon
wil nomineren. Zit er een verhaal achter? Heeft u goede herinneringen aan deze vakman of
vakvrouw? Leerde u dankzij uw favoriete maker hoe zinvol het is de handen uit de mouwen te
steken? We zijn benieuwd! De winnaars worden bekendgemaakt tijdens Erfgoeddag.
In dit filmpje verduidelijkt maker en acteur Titus De Voogdt alvast zijn keuze voor smid Julie Van
Mechelen. Verspreid het filmpje en roep zo mee op tot nominaties.
De jury beslist
De juryleden bekijken en beoordelen onafhankelijk van elkaar alle inzendingen. De mate waarin een
verhaal anderen kan inspireren, vormt hun belangrijkste criterium.
Tot de jury behoren:
•
•
•
•

Anna Crabs, projectbeheerder bij UNIZO
Titus De Voogdt, maker en acteur
Lize De Doncker, educatief medewerker bij het Industriemuseum
Bart De Nil, adviseur participatie, welzijn en sectorcoördinator archieven bij FARO

De vijf meest inspirerende voorstellen vallen in de prijzen. Bokrijk, Flanders DC, het
Industriemuseum, GAMMA en UNIZO schudden speciaal voor de gelegenheid enkele mooie prijzen
uit hun mouw en zetten u en uw maker graag in de bloemetjes.

3. Steractiviteiten uit het algemene aanbod
Kiezen uit meer dan 950 gratis 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 Hoe maakt u het? op een bijzonder boeiende manier in beeld brengen. We maakten
onderstaande selectie voor u.

Antwerpen
Wedstrijd: Het schoenste caffedrinken
Organiserende deelnemer: Heemkring Ascania
i.s.m.: Gilde de Knullen, Marcel Kocken
De wedstrijd 'Het schoonste koffiedrinken' werd jarenlang georganiseerd in Mechelse
geburenkringen. 'Oepgetaloerde' dames in zondagse kledij haalden hun beste servies boven om de
jury te overtuigen. Voor het eerst in 50 jaar herhalen we deze charmante competitie. Kom kijken
naar de 'schoenste caffedrinker' uit jouw buurt!
Waar tijdens Erfgoeddag? Tussen 15 en 16 uur bij Museum Hof van Busleyden, Frederik de
Merodestraat 65, 2800 Mechelen
Contact? siel.meulendijks@mechelen.be
Workshop: Water en vet, een magisch huwelijk op steen
Organiserende deelnemer: Archief en musea Turnhout
Steendrukken is een knap staaltje vakwerk dat je gezien moet hebben. Meesterdrukker Cyriel laat je
in het machinepark van het Speelkaartenmuseum zien hoe een tekening gecreëerd wordt door de
afstoting van water en vet. Een verdieping lager kan je zelf aan de slag in het atelier bij leerling Eline.
Maak zelf mee hoe de traditie van het Turnhouts drukwerk wordt doorgegeven.
Waar tijdens Erfgoeddag? Tussen 11 en 16 uur bij het Nationaal Museum van de Speelkaart,
Druivenstraat 18, 2300 Turnhout
Contact? museum.speelkaart@turnhout.be, 014 41 56 21
Demonstratie: Een ritje op de Kat en de Ezel
Organiserende deelnemer: ‘t GROM
i.s.m.: ETWIE en CAG
Een ritje op de Kat? Alleen vandaag kan het! Sint-Katelijne-Waver is niet alleen gekend voor haar
tuinders, maar ook voor verschillende uitvindingen door lokale ijzersmeders zoals de familie Van den
Eynde. Rij nog eens mee met een echte Kat of Ezel, niet op vier poten maar op vier wielen. Of stapel
er de bloemkolen op terwijl we over het veld rijden. Wie kan het hoogst? Handen uit de mouwen!
Waar tijdens Erfgoeddag? ’t Grom, Midzelen 25a, 2860 Sint-Katelijne-Waver, van 13 tot 17 uur
Contact? 015 31 50 55, info@tgrom.be

Organiserende deelnemer: Erfgoed Noorderkempen
Rondleiding: VR-IN-A-BOX: samen een nieuw museum bouwen
Drie musea uit de Noorderkempen werken aan een nieuwe vaste tentoonstelling en jij kan
ze daarbij helpen! Niet door met vitrinekastjes en collectiestukken te sleuren, maar wel
door een VR-bril op te zetten. Je volgt een interactief parcours doorheen het toekomstige
museum en weet ons na afloop te vertellen hoe het beter kan. Jong of oud, mobiel of

minder mobiel, iedereen is van harte welkom!
Waar tijdens Erfgoeddag? Tussen 11 en 16 uur bij het Nationaal Museum van de Speelkaart,
Druivenstraat 18, 2300 Turnhout
Contact? yotti.vandeun@erfgoednoorderkempen.be, 014 44 33 62

Workshop: Ré-Touché
Organiserende deelnemer: Heilig Graf, Turnhout, secundair onderwijs
i.s.m.: Stad Turnhout dienst internationale samenwerking, Stad Turnhout Behoud en beheer
– Erfgoeddepot Noorderkempen
De leerlingen van het SO Mode werken rond duurzame kledij. Allerlei materialen en
artikelen geven ze een tweede leven. Hun creaties tonen zij op de rode loper in en rond
Cultuurhuis de Warande. Nadien kan je deze creaties terugvinden in leegstaande panden en
in het Taxandriamuseum, waar ze de tentoonstelling 'Handwerk Bandwerk' aanvullen.
Waar tijdens Erfgoeddag? Een defilé om 11 en 15 uur bij Cultuurhuis De Warande, Warandestraat
42, 2300 Turnhout.

Contact? els.gijs@heilig-graf.be, 014 41 54 68
Brussel
Concert: Muziek, hoe maak je dat?
Organiserende deelnemer: Koninklijk Conservatorium Brussel - School of Arts Erasmushogeschool
i.s.m.: WZC Sint-Amand Zwevegem
Een simpel A4-tje met een paar notenbalken en wat cijfers erbij. Hoe moet je daar muziek van
maken? Voor jazzpianiste Nina Kortekaas is dat geen probleem. Zij legt uit hoe je zo'n jazzstandard,
dat A4-tje dus, omtovert in boeiende muziek. Na de demo laat ze een van haar beste improvisaties
horen. Je kan de bib ook bezoeken: muziekmethodes van de 15e eeuw tot nu.
Waar tijdens Erfgoeddag? Van 12 tot 18 uur, Koninklijk Conservatorium Brussel, Regentschapsstraat
30, 1000 Brussel
Contact? 0476 97 52 28, johan.eeckeloo@ehb.be
Tentoonstelling: De buik van Brussel
Organiserende deelnemer: Lucas Catherine
'De buik van Brussel' gaat over de teloorgegane handelsactiviteiten op de Vismet en de Place Sainte
Catherine. Over palingvissers en viswijven. Lucas Catherine leidt je rond in twee tentoonstellingen en
een wandeling vol smeuïge anekdotes en sappige verhalen.
Waar tijdens Erfgoeddag? Van 11 tot 18 uur bij Passa Porta, Dansaertstraat 46 in Brussel
Contact? 02 241 11 17, lucascatherin47@yahoo.com
Workshop: Sla munt uit je bezoek!
Organiserende deelnemer: Museum van de Nationale Bank van België
Het slaan van munten is een ambacht dat al meer dan 2.500 jaar oud is. Hoe werden munten
vroeger gemaakt? Wie of wat staat erop afgebeeld? Waar halen ze hun waarde vandaan? En hoe
belanden ze vandaag in jouw portefeuille? Tijdens de rondleiding kom je alles te weten over dit
bijzondere stukje erfgoed. Jong en oud kunnen nadien zelf proberen hun eigen Romeinse munt te
slaan.
Waar tijdens Erfgoeddag? Van 10 tot 17 uur bij Museum van de Nationale Bank, Warmoesberg 57 in
Brussel
Contact? 02 221 22 06, museum@nbb.be

Lezing: Ambachts M/V/X
Organiserende deelnemer: Liberale vrouwen vzw
Nena Vandeweerdt neemt je mee doorheen de geschiedenis van de vrouw binnen de ambachten.
Welke positie nam de vrouw in? Je krijgt tijdens Erfgoeddag ook de kans om de handen uit de
mouwen te steken en te ervaren hoe het is om aan (ecologische) wolbewerking te doen.
Waar tijdens Erfgoeddag? Van 11 tot 15 uur bij Open VLD, Melsensstraat 34 in Brussel
Contact? 02 280 37 47, pascale.de.visscher@liberalevrouwen.be

Limburg
Organiserende deelnemer: MaM Mind- and Makerspace
Workshop: Maak je eigen graanjenever!
Heb je graag een moutneus en een uitgesproken graansmaak in je jenever? Heb je het misschien
liever fris en zoet? Of toch graag wat meer citrus? Blend dan nu je favoriete aroma's en smaken tot
je eigen gepersonaliseerde graanjenever. Onder deskundige begeleiding ga je aan de slag met
graanalcohol, moutwijn en verschillende vruchten- en kruidenaroma’s. Bovendien krijg je je eigen
flesje mee!
Waar tijdens Erfgoeddag? Om 11 en 15 uur bij het Jenevermuseum in Hasselt, Witte Nonnenstraat
19, 3500 Hasselt. De workshop duurt een uur.
Contact? 011 23 98 60, jenevermuseum@hasselt.be
Organiserende deelnemer: Heemkunde Pepijn@Landen
Zoektocht: Sabotage in de molen van Rufferdinge
De watermolen is een knappe machine met reuzegrote tandwielen. Die draaien niet vanzelf. Zie je
buiten het enorme waterrad? Wanneer het water erop valt, begint het te draaien en dat zet de hele
machine in werking zodat wij graan kunnen malen, meel zeven en zware zakken kunnen hijsen.
Verken onze molen en help ons een misdaad op te lossen. Lang geleden brak er iemand in. Wie?
Waarom? Wanneer?
Waar tijdens Erfgoeddag? Tussen 10 en 18 uur bij Belevingscentrum Rufferdinge, Molenbergstraat
4, 3400 Landen
Contact? 011 88 34 68, asevenants@landen.be
Organiserende deelnemer: Erfgoedwerking Helchteren
Tentoonstelling: Meester, hoe maakt u het?
We kunnen het ons nu bijna niet meer voorstellen, maar in een tijd zonder Smart Board, met klassen
tot wel 50 leerlingen en met lessen op zaterdag getuigden onderwijzers en onderwijzeressen van
echt vakmanschap. Met wat geluk was er wat educatief materiaal beschikbaar om de leerlingen te
onderrichten. Ontdek een unieke collectie oprolbare prenten en andere in onbruik geraakte
leermiddelen.
Waar tijdens Erfgoeddag? Van 10 tot 17 uur bij Ontmoetingscentrum De Roepsteen, Sint-Trudoplein
12, 3530 Houthalen-Helchteren
Contact? zjeffdriesen@houthalen-helchteren.be, 011 52 14 55
Workshop: Uit het goede hout
Organiserende deelnemer: Villa Verbeelding
Wil je zelf eens ervaren hoe de ambachtelijke techniek van houtsnede werkt? In deze creatieve
workshop 'brikdrukken' ga je aan de slag met een druktechniek. Met afvalmaterialen maak je een
prachtige afdruk!
Waar tijdens Erfgoeddag? Van 14 tot 18 uur bij Villa Verbeelding, Bampslaan 35 in Hasselt

Contact? info@villaverbeelding.be, 011 22 26 24
Demonstratie: Van leem tot steen
Organiserende deelnemer: Veldsteenbakkerij Wagemans
Als sinds 1934 bakt steenbakkerij Wagemans in Werm (Hoeselt) bakstenen in een klassieke,
kolengestookte veldoven. Op Erfgoeddag laat de familie Wagemans je van leem tot steen
kennismaken met dit unieke productieproces. Geen massaproductie, maar vakmanschap uit
Haspengouw. Een uniek bezoek dus!
Waar tijdens Erfgoeddag? Van 13 tot 17 uur bij steenbakkerij Wagemans, Bovenstraat 79 in Hoeselt
Contact? 012 23 89 50, wagemans.rony@hotmail.com

Oost-Vlaanderen
Organiserende deelnemer: Liberaal Archief / Liberas
Tentoonstelling: Chapeau! 200 jaar hoeden en Gentse hoedenmakers
Hoedenwinkels zijn een toonbeeld van ambachtelijke traditie. Zij verlenen stijl en flair aan
de winkelstraat en ademen een sfeer van degelijkheid en vertrouwen uit. Liberas/Liberaal
Archief toont de souvenirs van 200 jaar fiere hoedenmakers en -verkopers. Historische
foto's, 19e-eeuwse porseleinkaarten, hoofddeksels uit de 20e eeuw en hedendaagse
ontwerpen passeren de revue.
Waar tijdens Erfgoeddag? Van 10 tot 18 uur, Liberas / Liberaal archief vzw, Kramersplein 23
in Gent
Contact? bart.dhondt@liberas.eu, 09 221 75 05
Tentoonstelling: Hoe maak je een kasteel?
Organiserende deelnemer: Koninklijke Vereniging der Historische Woonsteden & Tuinen
van België
Ontdek alles over gilden, ambachten en technieken! De leerlingen van de tweede
graad basisonderwijs maken een wandtapijt dat je op Erfgoeddag kan bewonderen. Verder
is er ook een heuse ambachtenmarkt, waar je kan kennismaken met tal van bijzondere
ambachten. Of neem je liever deel aan de fotozoektocht, waarbij je oude en nieuwe foto’s
met elkaar kan vergelijken?
Waar tijdens Erfgoeddag? Van 10 tot 17 uur, Kasteel van Laarne, Eekhoekstraat 5, 9270
Laarne
Contact? louisevandewerve@historische-woonsteden.be, 02 644 50 05
Lezing: Hoe maakt u het? Een vervalser vertelt
Organiserende deelnemer: STAM
Geert Jan Jansen werd in 1993 ontmaskerd als meester-vervalser van grote schilders. Na zijn
gevangenisstraf werkt hij onder zijn eigen naam voort. In een lezing vertelt hij zijn verhaal,
legt hij uit hoe hij te werk gaat en hoe hij zich bepaalde stijlen eigen maakt. Ook in de expo
'Het museum van de misdaad' wordt verteld hoe kunstvervalsingen aan het licht kwamen.
#hetmuseumvandemisdaad
Waar tijdens Erfgoeddag? Van 14 tot 15.30 uur bij het STAM, Godshuizenlaan 2, 9000 Gent
Contact? marieke.vangheluwe@stad.gent, 09 267 14 00

Workshop: Hoe maak ik een microscoop?

Organiserende deelnemer: UGent - Plantentuin
Geïnspireerd door de 17e-eeuwse onderzoeker Antoni Van Leeuwenhoek maken we vandaag onze
eigen microscoop. Met een glazen pipet en bunsenbrander maak je je eigen lens. Daarna stel je je
microscoop samen en kan je op onderzoek. Verdiep je in de wondere wereld van fascinerende
plantencellen!
Waar tijdens Erfgoeddag? Plantentuin Universiteit Gent, Karel Lodewijk Ledeganckstraat 35, 9000
Gent
Contact? 09 264 50 73, chantal.dugardin@ugent.be

Vlaams-Brabant
Tentoonstelling: De tapijtschool van Heverlee: historisch ambacht en actueel metier in de kijker
Organiserende deelnemer: Cultureel Erfgoed Annutiaten Heverlee vzw
Wist je dat in het Heilig Hartinstituut ooit een tapijtschool met internationale faam huisde? Bezoek
uitzonderlijk ons depot en maak er kennis met de rijke collectie aan kartons en textiel, met de
techniek van het weven en het behoud van deze collectie. Ontdek in een gezinsvriendelijke
workshop hoe dit historische weefambacht een hedendaagse invulling krijgt.
Waar tijdens Erfgoeddag? Van 10 tot 18 uur bij het Heilig Hartinstituut Heverlee, Naamsesteenweg
366, 3001 Heverlee
Contact? 016 39 93 20, archief@ce.annuntiaten.be
Demonstratie: Hopboer, een stiel die niet verloren mag gaan
Organiserende deelnemer: Orde van de Groene Bel
De oudste hopboer van het land, Alfons Temmerman, geeft via een meester-leerlingbeurs zijn
vakmanschap door aan leerlingen Diederik Van Damme, Mathias en Pieter-Jan Morlion. Samen met
hopcoördinator Joris Vanderveken en enkele werknemers van AMAB introduceren ze je in de
voorjaarswerkzaamheden op een hopveld. Begint het bij jou ook te kriebelen?
Waar tijdens Erfgoeddag? Van 14 tot 18 uur bij het Hopveld, 1730 Asse
Contact? 0474 32 46 00, jorisvanderveken@telenet.be
Rondrit: In het spoor van Pieter Coutereel en de opstand van de ambachten
Organiserende deelnemer: Erfgoedcel Leuven
Met het verhaal van de opstand van de ambachten in 1360 als leidraad verken je de verschillende
kamers van het stadhuis. Je volgt het verhaal van enkele historische personages en ambachten en
ziet hoe jongeren elk op hun manier hun ambacht voorstellen. De interactieve route eindigt met de
‘making-of’ en enkele workshops door de jongeren.
Waar tijdens Erfgoeddag? Van 10 tot 18 uur bij het Stadhuis, Grote Markt 9, 3000 Leuven
Contact? erfgoedcel@leuven.be, 016 27 22 85
Rondrit: Musica Futurista
Organiserende deelnemer: MATRIX [Centrum voor Nieuwe Muziek]
MATRIX zet experimentele instrumentenbouwers in de kijker! Kom mee musiceren op de reuzegrote
‘Musica Futurista’ en ontdek de meest verrassende klanken. Maak kennis met het werk van enkele
muzikale en handige bouwgenieën in een minitentoonstelling. Of laat onze dokter in de nieuwe
muziek vragen hoe het met je gaat. Je gaat naar huis met het voor jou meest helende
muziekfragment op voorschrift.
Waar tijdens Erfgoeddag? Tentoonstellingsruimte Cera, Muntstraat 1 in Leuven
Contact? melissa@matrix-new-music.be, 0470 23 53 90

West-Vlaanderen

Workshop: Maak het met touw
Organiserende deelnemer: NAVIGO - Nationaal Visserijmuseum
Knopen, touw, eindjes en lussen, allemaal van levensbelang aan boord van een schip!
NAVIGO vertaalt dit ambacht naar een creatieve activiteit voor volwassenen én kinderen. Maak
samen kunstwerkjes met touw. Bepaal zelf wanneer je komt, je bent welkom tussen 15 uur en 17
uur. Om 16 uur neemt een gids je mee op sleeptouw, in het Koksijds dialect. Het museum is 's
namiddags gratis toegankelijk.
Waar tijdens Erfgoeddag? NAVIGO - Nationaal Visserijmuseum, P. Schmitzstraat 5, 8670 Koksijde
Contact? 058 51 24 68, info@navigomuseum.be
Workshop: Van wol tot visserstrui
Organiserende deelnemer: Belle Epoque Centrum
i.s.m.: De Korre vzw
Vissersfolkloregroep De Korre vzw wil het wolspinnen en breien terug in de aandacht brengen. Via
workshops leggen ze stap voor stap uit hoe de vacht met een kaardmolen wordt geprepareerd tot
een kaardmat, klaar om te spinnen. Met spinnewielen wordt de wol dan tot draad gesponnen en
getwijnd om mee te breien. Speciaal voor Erfgoeddag ontwerpen ze met deze wol bovendien zelf
een visserstrui!
Waar tijdens Erfgoeddag? Tussen 10 en 18 uur bij CC Oud Stadhuis, Kerkstraat 41, Blankenberge
Contact? 050 63 66 40, charlotte.hoste@blankenberge.be
Workshop: Brouwen voor kinderen
Organiserende deelnemer: De Kinderbrouwerij
Op de site van de oude brouwerij Sint-Joris in Reningelst organiseert de vzw Kinderbrouwerij een
brouwersworkshop op maat van kinderen. Uiteraard krijgen we als eindresultaat geen alcoholisch
schuimend gerstenat, maar een drankje op maat van de kinderen. Tijdens de workshop kunnen
ouders en andere geïnteresseerden van een rondleiding genieten op de oude brouwerssite.
Waar tijdens Erfgoeddag? Van 14 tot 18 uur bij de Kinderbrouwerij, Renigelstplein 5, 8970
Reningelst
Contact? jandecorte1@hotmail.com, 0472 98 54 55
Tentoonstelling: Wij hebben het gemaakt
Organiserende deelnemer: Bibliotheek Zwevegem
i.s.m.: WZC Sint-Amand Zwevegem
Wat hebben jullie vroeger allemaal gemaakt? Met die vraag trok de bibliotheek naar de bewoners
van WZC Sint-Amand. Dat leverde een waaier aan ambachtelijke vaardigheden op én een beeld van
het industriële verleden van Zwevegem. De verzamelde verhalen en foto’s krijgen een plaats in de
tentoonstelling. Daarnaast kan je deelnemen aan diverse workshops en smullen van ‘klassieke’
lekkernijen.
Waar tijdens Erfgoeddag? Bekaertstraat 13, 8550 Zwevegem
Contact? bibliotheek@zwevegem.be, 056 76 59 00
Workshop: Geschreven, gelaserd en gedrukt: drukken met letters uit het verleden
Organiserende deelnemer: MaM Mind- and Makerspace
i.s.m.: Openbare Bibliotheek Brugge, Howest, Hogeschool West-Vlaanderen, Handmade in Brugge en
De Batterie vzw
Het MaM, de nieuwe Mind- and Makerspace van Howest, is dé creatieve werkplaats voor jonge en
oude denkers en doeners. Ga aan de slag met sierlijk geschreven letters uit middeleeuwse boeken
en druk jouw eigen boodschap op een oerdegelijke etspers. Ontdek hoe oude letters dankzij een
lasercutter en jouw creativiteit terug tot leven komen. Je gaat naar huis met een unieke creatie!

Waar tijdens Erfgoeddag? Van 14 tot 17.30 uur bij Mam Mind- and Makerspace, Rijselstraat 1, 8200
Brugge
Contact? jochen.matthys@howest.be, 0473 56 21 63

Beelden voor de pers
Atelier Arena © Ann-Sophie Verveken en Renaat Steurbaut

Mien Kaba, handtassen & meer © Mien Kaba

Marcel Vlamynck, glaskunstenaar © Anneleen Vlamynck

Goudsmid Hans Sandor Nagy © Hans Sandor Nagy

Acteur en maker Titus De Voogdt en smid Julie Van Mechelen, © Friction Productions

Juweelontwerpster Iris Mondelaers ©Reginald Tackoen

Erfgoeddag 2020 en 2021: de data en thema’s
Erfgoeddag 2020 | Zondag 19 april | De Nacht
De nacht betovert. De nacht staat dikwijls synoniem voor verbeelding. Nachtdieren komen 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 bij de conservatie van
ons cultureel erfgoed? Hoe kunnen we er toch op een goede manier mee omgaan en waarom is dit
zo belangrijk? Wees kritisch maar vergeet tegelijkertijd niet uw feestneus op te zetten, tijdens deze
20e editie van Erfgoeddag. Helemaal in het teken van ‘De Nacht’.
Er valt tijdens het hele weekend iets te beleven. Het programma laat de traditionele openingsuren
helemaal los. Laat de nachtraaf in u los en trek er ’s nachts op uit.

Erfgoeddag 2021 | Zondag 25 april | Onderwijs
Jong geleerd is oud gedaan. Niet toevallig klinkt deze uitdrukking ons allemaal bijzonder vertrouwd
in de oren. Ook de brug tussen scholen en cultureel erfgoed is heel belangrijk. Hoe langer hoe meer
blijkt immers dat leerkrachten en kinderen hun leefomgeving minder goed kennen. Wie kent nog de
betekenis achter de straatnamen rondom de school? Hoe werd er vroeger lesgegeven en wat zijn de
verschillen met vandaag? Hoe gingen kinderen vroeger naar school? Het zijn allemaal vragen die aan
bod kunnen komen tijdens deze 21e editie van Erfgoeddag, die actief de hand reikt naar het
onderwijs.

Erfgoeddag: sinds 2001 een van de interessantste dagen van het jaar
Meer info op www.erfgoeddag.be.
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. 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. Twee jaar
geleden, in 2017, verbond het thema Zorg de erfgoedsector met de zorgsector. En in 2018 werd er in
Vlaanderen en Brussel ingezet op het thema 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 benaderd. 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.

De ErfgoedApp en Erfgoeddag:
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 kunt u Erfgoeddag nu op een heel andere manier beleven.
De ErfgoedApp bundelt alle activiteiten in een handig overzicht, dat u bovendien ook letterlijk kunt
meenemen tijdens uw Erfgoeddagbezoek. Laat u 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.

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 23 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
HISTORIES VZW
Histories is het aanspreekpunt voor iedereen met een passie en interesse voor genealogie, lokaal
erfgoed/heemkunde en cultuur van alledag. Histories vormt het vervolg op de werking van
Heemkunde Vlaanderen, Familiekunde Vlaanderen en LECA en is erkend om de noden van
erfgoedvrijwilligers op te vangen. Vanaf 2019 kunt u bij Histories terecht voor al uw vragen rond
genealogie, lokaal erfgoed/heemkunde en cultuur van alledag. Histories zorgt voor ondersteuning
via onder meer eerstelijnszorg, begeleiding op maat, transversale projecten, een doelgroepgericht
vormingsaanbod en gespecialiseerde uitgaven en databanken. Door zo veel mogelijk mensen in
contact te brengen met genealogie, heemkunde/lokaal erfgoed en cultuur van alledag zet Histories
in op een breder en sterker draagvlak. Daarnaast vormen ook kennisopbouw en -deling een
speerpunt in de dagelijkse werking.
Meer info: www.historiesvzw.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

•

HIB

Perscontacten
Voor meer informatie of beeldmateriaal over het volledige programma van Erfgoeddag kunt u 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 vindt u bij onderstaande contactpersonen:
ANTWERPEN

Orphee Mariën
T 03 338 95 62
E. orphee.marien@prospekta.be
Prospekta - centrum voor kunstcommunicatie, Grote Markt 13, 2000 Antwerpen
BRUGGE

Jules De Doncker
T. 050 44 50 45
E. jules.dedoncker@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)

Thomas Ceusters
T. 014 56 66 88
E. thomas.ceusters@erfgoedcelkerf.be
Erfgoedcel k.ERF, Gasthuisstraat 5, 2440 Geel
LAND VAN DENDERMONDE (Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Laarne, Lebbeke, Wetteren,
Wichelen en Zele)
Ruth Pletinck
T. 052 25 03 40
E. ruth@egclandvandendermonde.be
Erfgoedcel Land van Dendermonde, Nijverheidsstraat 3, 9200 Dendermonde
GENT
Marieke Vangheluwe
T. 09 267 14 67
E. marieke.vangheluwe@stad.gent
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
Siel Meulendijks
T. 015 29 40 30
E. siel.meulendijks@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)
Louise Vermeersch
T. 09 373 75 96
E. louise.vermeersch@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)
Anneleen Van Lommel
T. 014 44 33 62
E. anneleen.vanlommel@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)
Karen Van Buggenhout
T. 02 451 69 49
E. karen.vanbuggenhout@dilbeek.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)
Ans Van de Cotte
T. 09 363 88 51
E. ans.vandecotte@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

