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Merelbekenaars sinds 1977

Het Hemelrijk

De Muntenaar, i.s.m. gemeentebestuur Merelbeke

Sint-Apollonia, patrones van de tandartsen, wordt aanroepen bij
tandproblemen. Je herkent haar aan de palmtak van de martelaren
in de ene en een tang met een kies in de andere hand. Van heinde en
verre kwamen bedevaarders jarenlang naar de
Sint-Bonifatiuskerk in Munte om haar steun te vragen.
Kom kennismaken met deze heilige en ontdek wat ze voor jouw
kiezen kan betekenen!

Locatie
Sint-Bonifatiuskerk Munte
Munteplein 1
9820 Merelbeke
doorlopend van 10 tot 18 uur
De tentoonstelling is ook open op
zondag 29 april en zondag 6 mei
van 14 tot 18 uur

Contact
De Muntenaar
Torrekensstraat 48
9820 Merelbeke
T 09 362 70 43
E: jobeka@skynet.be
www.munte-info.be

V.U. Bertrand Vrijens, erfgoedcel Viersprong, Sint-Antoniusplein 10, 9860 Oosterzele

Heemkunde Houtem, i.s.m. gemeente Sint-Lievens-Houtem

De Muntenaar, i.s.m. gemeentebestuur Merelbeke
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Collectie De Muntenaar

Lemberge sloot in 1965 bij
Merelbeke aan, de andere (deel)gemeenten volgden in 1977. Wie
waren de laatste burgemeesters,
gemeenteraadsleden,
secretarissen, veldwachters van
voor de fusie? Hoe verliep de
kiesstrijd? Welke propaganda
zetten ze toen in? Ontdek alles
over de fusie van Merelbeke,
Munte, Melsen, Bottelare,
Schelderode en Lemberge.

Het Hemelrijk kent veel geheimen:
de site was in de middeleeuwen
een buitenverblijf van de Graaf
van Vlaanderen, adellijke families
gingen er jagen rond 1900 en na WO
II werd er een openluchtzwembad
gegraven. De site spreekt zo tot de
verbeelding dat vele Vlierzelenaren er
op schattenjacht trokken. Heemkunde
Houtem ging op verkenning. Ontdek
samen met hen de historische
verhalen van deze site.

Locatie
Oude Pastorie
Munteplein 6
9820 Merelbeke

doorlopend van 10 tot 18 uur
Rondleidingen om 10 en 14 uur

Contact
Heemkunde Houtem
Kapellekouter 50
9520 Sint-Lievens-Houtem
T 053 62 49 60
E: heemkunde.houtem@gmail.com
heemkundehoutem.wordpress.com

In Melle staat Erfgoeddag in het teken van de verkiezing van
de Grootste Mellenaar. Naast een tentoonstelling is er ook een
heuse verkiezing, met een campagne waar ze in Melle naar
uitkijken.
Sint-Lievens-Houtem voorziet een rondleiding op het domein
Hemelrijk waarover heel wat legendes de ronde doen.
Heemkunde Houtem deed nieuw onderzoek en presenteert
de resultaten.
In Munte brengt De Muntenaar een tentoonstelling over de verering van de Heilige Apollonia,
die werd aanroepen tegen kiespijn. De Muntenaar laat ook de fusie van de deelgemeenten aan
bod komen.
Merelbeke zet de huidige en voormalige gemeenteraadsleden aan het werk en laat ze zoeken
naar erfgoedobjecten die hen na aan het hart liggen. Er loopt een tentoonstelling in het
gemeentehuis die wordt opgeluisterd door een sketch van ‘homo turisticus’ Jan Matthys en
een lezing door professor Rik Torfs.”
Bertrand Vrijens – voorzitter erfgoedcel Viersprong

“Voor deze kieszondag moet u nog geen 18 zijn.
Kinderen en jongeren zijn van harte welkom. Gezinnen
vinden een ruime keuze aan materiaal. Er is zoals
ieder jaar voor kiezers en uitverkorenen heel wat te
beleven tijdens deze Erfgoeddag. Het aanbod is divers:
tentoonstellingen, werkwinkels, optredens, debatten,
rondleidingen, en nog veel meer. Als je een smartphone
of tablet hebt kan u ook gratis de ErfgoedApp
gebruiken die u de weg kan wijzen. Iedereen kan zo een
selectie maken en een eigen programma samenstellen,
dankzij www.erfgoeddag.be.”

doorlopend van 10 tot 18 uur
De tentoonstelling is open t.e.m.
zondag 6 mei tijdens de openings
uren van de Oude Pastorie

Contact
De Muntenaar
Torrekensstraat 48
9820 Merelbeke
T 09 362 70 43
E: jobeka@skynet.be
www.munte-info.be

Locatie
Het Hemelrijk
Hemelrijk 20
9520 Vlierzele

“Het belooft een boeiende Erfgoeddag te worden. Het thema
‘kiezen’ is niet alleen inspirerend als erfgoedgegeven, maar ook
brandend actueel met de verkiezingen van dit en volgend jaar
in het verschiet.

Sven Gatz – Vlaams minister van Cultuur
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PROGRAMMA ERFGOEDDAG
in Melle, Merelbeke en
Sint-Lievens-Houtem

merelbeke

In 2018 vindt Erfgoeddag plaats op zondag 22 april met als thema
‘Kiezen’. In het jaar van de lokale verkiezingen roept Erfgoeddag
op om te kiezen voor erfgoed.

merelbeke

beslissingen brengt het digitale tijdperk? Hoe werden lokale

Tentoonstelling

Verkozenen kiezen erfgoed

Verkiezing van de Grootste Mellenaar

De verkozenen mogen vandaag zelf kiezen. Voormalige en
huidige gemeentemandatarissen presenteren hun favoriete
erfgoed. Wat moet zeker bewaard worden? Wat maakt
Merelbeke uniek? Kom langs en bekijk een filmpje waarin de
verkozenen hun keuze toelichten. In het gemeentehuis kan je
bovendien ook terecht voor een lezing en een ludieke sketch.

verkiezingen vroeger geregeld? Hoe kiezen we welk erfgoed we in
stand houden?
De gemeentes Melle, Merelbeke en Sint-Lievens-Houtem kozen er
voor om een mooie activiteit in elkaar te boksen.
Aan jou om een keuze te maken en het lokaal cultureel erfgoed te
ontdekken!

Goed om weten:
Erfgoeddag vindt plaats in gans Vlaanderen op
zondag 22 april 2018. Alle activiteiten zijn gratis.
Bij alle activiteiten staat vermeld of ze al dan niet
toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers.
Groen > toegankelijk voor rolstoelgebruikers
Oranje > gedeeltelijk toegankelijk voor rolstoelgebruikers
Rood > niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers

Uit Goeie Grond,

ontdek het tuinbouwverleden uit de regio
Het project ‘Uit Goeie Grond’ laat je kennis maken met het verleden
van de bloemisterijen, boomkwekerijen en de witloofteelt. Via interac
tieve audiopunten luister je naar getuigenissen van oud-tuinbouwers
over de tijd van toen. Download de ErfgoedApp en krijg meer video- en
beeldmateriaal op je smartphone of tablet.
De audiopunten bezoeken? De 5 fietsroutes en 3 wandelroutes gidsen
je langs de kleurrijke tuinbouwstreek. Via de azalearoute, bomenroute,
floraroute, witloofroute en laurierroute kan je het tuinbouwverleden
volop beleven en beluisteren.
Bestel je fiets- en wandelkaart gratis via info@4sprong.be!
Meer info op www.erfgoedcelviersprong.be/uitgoeiegrond.

Breng uw stem uit door het bolletje bij de gewenste kandidaat in te kleuren.
Iedere kiezer beschikt over één stem.

Tentoonstelling

Gemeente Merelbeke dienst erfgoedprogrammatie, i.s.m. Erfgoed Flora

Hoe bepalen erfgoedinstellingen wat ze bijhouden? Welke

Stembiljet Grootste Mellenaar

melle

Locatie
Gemeentehuis Merelbeke, atrium
Hundelgemsesteenweg 353
9820 Merelbeke
doorlopend van 10 tot 18 uur
De tentoonstelling loopt door t.e.m.
27 april tijdens de openingsuren
van het gemeentehuis

Contact
Gemeente Merelbeke
Hundelgemsesteenweg 353
9820 Merelbeke
T 09 210 32 92 (voormiddag)
E: mieke.van.damme@merelbeke.be
www.merelbeke.be

Museum, Archief en Documentatiecentrum Melle (MAD)
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Collectie Rik Torfs

Theatervoorstelling

Lezing

De keuze van de kiezer

Kiezen en erfgoed

Jan Matthys, alias ‘Homo
Turisticus’, gidst je door de
tentoonstelling ‘Verkozenen
kiezen erfgoed’ en reikt een
erfgoedtrofee uit. Hij werd vooral
bekend als toerismereporter in
de tv-programma’s Is’t nog ver?
en De ideale wereld.

Dagelijks maken we talloze
keuzes. Maar in hoeverre is kiezen altijd verliezen? Rik Torfs,
kerkjurist, voormalig hoogleraar
van de KU Leuven, voormalig
christendemocratisch politicus
en ondertussen ook bekende
Vlaming brengt een lezing over
het hoe en wat van kiezen, over
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kiezen en erfgoed en over
erfgoed van het kiezen.

Gemeente Merelbeke dienst
erfgoedprogrammatie

Collectie gemeente Merelbeke

Gemeente Merelbeke dienst
erfgoedprogrammatie

van 14 tot 15 uur

Stemmen is mogelijk tot 16 uur,
om 17 uur maken we bekend wie
verkozen werd tot Grootste
Mellenaar.

Locatie
Gemeentelijk Museum,
Archief en Documentatiecentrum
Brusselsesteenweg 393-395
9090 Melle

Contact
Gemeente Merelbeke
Hundelgemsesteenweg 353
9820 Merelbeke
T 09 210 32 92 (voormiddag)
E: mieke.van.damme@merelbeke.be
www.merelbeke.be

Maria Poelman

Leon Huyghe

August De Baets

Victor Auguste
Dechamps

Camille Melloy

François Spae

Wim De Craene

Georges Peeters

Jules Vits

doorlopend van 10 tot 18 uur

Contact
Gemeentelijk Museum,
Archief en Documentatiecentrum Melle
Brusselsesteenweg 393-395
9090 Melle
T 09 210 07 86
E: museum.melle@skynet.be
www.melle.be

Breng je stem uit!
Lezing van 10 tot 11 uur

Locatie theatervoorstelling en lezing
Gemeentehuis Merelbeke, atrium
Hundelgemsesteenweg 353
9820 Merelbeke

In 2005 werd pater Damiaan
verkozen tot Grootste Belg. Maar
wie verdient de titel van Grootste
Mellenaar? Een wetenschapper,
kunstenaar, muzikant, industrieel?
Of misschien zelfs een lokale
vroedvrouw? Kom op onze tentoonstelling alles te weten over de
meest verdienstelijke Mellenaars
van de laatste 200 jaar en breng na
afloop je stem uit op je favoriete
kandidaat!

Bezorg je stemformulier van 9
t.e.m. 18 april op het gemeentehuis,
in de hoofdbibliotheek en in de
wijkbibliotheek het Lijsternest.
In het museum kan je je stemformulier
bezorgen tot op Erfgoeddag, 16 uur.
Online stemmen kan tot 22 april, 16 uur
in het museum of via
www.melle.be/erfgoeddag.

Collectie MAD Melle

Bezorg je stemformulier van 9 april tot en met 18 april op het gemeentehuis,
in de hoofdbibliotheek en in de wijkbibliotheek het Lijsternest in Melle.
In het museum kan je je stemformulier bezorgen tot t.e.m. 22 april, 16 uur.
Online stemmen kan t.e.m. 22 april, 16 uur in het museum of
via www.melle.be/erfgoeddag.

