erfgoeddag Zondag 28 april
Touw, schildersdoek, landkaarten, glas-in-lood ramen. HOE MAAKT U HET?
In 2019 plaatst Erfgoeddag de schijnwerpers op vakmanschap.
Ontdek op zondag 28 april meer over oude beroepen en ambachten.
Of ga aan de slag tijdens de vele workshops.

ontdek
het programma
binnenin!

www.erfgoedzuidwest.be

kortrijk

harelbeke

ANZEGEM

zwevegem

deerlijk

waregem

Zuid-West-Vlaanderen in kaart gebracht:
topstukken van landmeters de Bersacques

mestieri

Vakmanschap in Het Lijsternest!

Wij hebben het gemaakt

deerlijk ambacht!

Hoe maakt u het? Papier en doek

10

11

13

15

1

7

De 17de-eeuwse kaarten van de landmetersfamilie de Bersacques
(16de-18de eeuw) zijn de oudste voor heel wat Zuid-West-Vlaamse
steden en dorpen. Dankzij hun meesterlijke ambacht weten we hoe
plaatsen als Ingelmunster, Kortrijk, Tielt, Rollegem, Wevelgem en
vele anderen eruitzagen in deze periode. De tentoonstelling toont

vleugje mysterie. Kunstenaars met een verstandelijke beperking

Het archief van de 17de eeuwse landmetersfamilie de Bersacques
is uniek in de Lage Landen. Dit archief werd recent voor het eerst
geïnventariseerd door Fons Verheyde. In deze lezing, die ook de
boekvoorstelling is van de inventaris, vertelt hij hoe de prachtige

bibliotheek naar de bewoners van WZC Sint-Amand. Dat leverde een

in Waregem. Doorheen de dag kan je er terecht voor workshops. Tijdens

en vertellen je het ‘ambachtelijke verhaal’ van Streuvels. Wist je dat

industriële verleden van Zwevegem. De verzamelde verhalen en foto’s

oververhitting is een ‘pompierauto’ nabij. In het oude café De Zalm is

een unieke tentoonstelling ontdek je enkele markante stukken uit de

artistieke interpretaties van ‘quattro mestieri’. Op Erfgoeddag is er

Streuvels een bakkersachtergrond had? Benieuwd naar de architectuur

krijgen een plaats in de tentoonstelling. Daarnaast kan je deelnemen

er ambiance met accordeon. In het René De Clercqmuseum worden

collectie van het Stadsarchief.

vanzelfsprekend extra animo. De kunstenaars flaneren met u rond in

van het Lijsternest of geïntrigeerd door het ontwerp van de tuin?

aan diverse workshops en smullen van ‘klassieke’ lekkernijen.

postkaarten van oude ambachten tentoongesteld.

Hoe maakt u armbandjes? (workshop)

Hoe maakt u klompen, koorden, zadels...? (demo)

Hoe maakt u muziekinstrumenten? (demo)

Stijn Streuvels was zelf geïnteresseerd in ex-librissen. Zo ontwierp

Knoop enkele draden tot een kleurrijk armbandje. Leuk om zelf te

Heel wat ambachtslui tonen hun vakmanschap. Neem een kijkje –

China vervaardigd. Zelf papier maken? Waan je zelf een heuse

kunstenaar Jules de Praeter een ex-libris voor Streuvels op basis van

dragen of om iemand mee te verrassen!

of steek zelf de handen uit de mouwen – tijdens een demonstratie

ambachtsman of-vrouw en kom zelf papier scheppen.

In het museum Peter Benoit zijn instrumentenbouwers Peter en

het gedicht Aan den Lindenboom van Guido Gezelle. In deze workshop

Workshop doorlopend van 14u tot 18u

houtdraaien, klompenmaken, koorddraaien, handweven, zadels

Doorlopend tussen 10u en 18u

Wim Vanhoe (Focus Muziekatelier) te gast. Zij nemen je mee in het

ontwerp je samen met illustratrice Flore Deman een eigen ex-libris.

vakmanschap van de viool- en pianobouw. Doorlopend

Workshop om 13u30 en 15u30, duur 90 min.

Waar?

Kunstenhuis,

Bibliotheek Zwevegem,

Hof van Ingelmunster,

Wil je een kijkje nemen achter de schermen van Canvas Claessens?

Bibliotheek Zwevegem

Heestertstraat 71, Deerlijk

Ontdek zelf hoe zo’n schildersdoek nu juist gemaakt wordt. De

i.s.m. WZC Sint-Amand

René De Clercqmuseum,

bedrijfsleiders nemen je mee doorheen hun bedrijf en vertellen in

René De Clercqstraat 8, Deerlijk

geuren en kleuren over de lange geschiedenis van Canvas Claessens!

van 10u tot 18u

Rondleiding om 10u30 en 15u

Wanneer?

van 14u tot 18u

Organisatie:

Naast schrijver was Streuvels ook een echte ‘Landman’. Zijn

van 10u tot 18u

dagschema was altijd hetzelfde: ’s morgens werkte hij in de tuin,

Wanneer?

in de namiddag en avond las en schreef hij boeken. Bloembindster

Organisatie: Werkgroep erfgoed, Heemkring Dorp

Organisatie:

Rijksarchief Kortrijk

Oewist in het begijnhof?
In het Kortrijks begijnhof vertalen we ‘hoe maakt u het’ naar ‘oewist’:

Organisatie: Kunstwerkplaats De Zandberg i.s.m.

Hoogtewerk
8

voormalig hoevemuseum in Moorsele. De leerlingen uit het 2e jaar

reinigt en restaureert. Wie zin heeft, kan zelf ook de handen uit de

Waar?		

Het Lijsternest,

mouwen steken.

		

Stijn Streuvelsstraat 25, Ingooigem

Workshop doorlopend tussen 13u30 tot 18u

Wanneer?

van 10u tot 18u

Organisatie:

Het lijsternest

Waar?

lendelede

Museum Peter Benoit,
Marktstraat 55, Harelbeke

Begijnhofstraat 2, Kortrijk

Wanneer?

Guldensporencollege Harelbeke,
MUS-E Belgium, stad Harelbeke

is de molen volledig gerestaureerd en draaien de wieken weer perfect.
Hoe windkracht aangewend wordt om vlas te zwingelen, dat moet je ter
plaatse bekijken! Er zijn ook demonstraties met oude vlaswerktuigen.
Waar?

Preetjesmolen, Hoge Dreef, Heule

Wanneer?

van 14u tot 17u

Organisatie:

Texture, museum over Leie en vlas

wervik

TEXTURE, IK TOUW VAN JOU
Texture licht in de nieuwe opstelling alle toepassingen van vlas toe. Daar

boeken tot een nieuw voorwerp.

5

horen dollarbiljetten, olieverf en… touwen bij. Het eeuwenoude ambacht
van de touwslagers komt tijdens Erfgoeddag opnieuw tot leven.

9

Handen uit de mouwen en maak je eigen springtouw. Jeugdsentiment
herbeleven op de speelkoer van Texture! Test vervolgens je springtouw
tijdens de initiatie rope skipping. Of vergaap je aan de springkunsten

6

van Sportac’86. Workshop doorlopend, rope skipping vanaf 15u

Hoe maakt u een sleutelhanger (workshop)
Aan de slag met touw! Maak een macramé hebbeding voor jouw

1

MENEN

Waar?		

Texture, museum over Leie en vlas,

		

Noordstraat 28, Kortrijk

Wanneer?

van 10u tot 17u

Organisatie:

Texture, museum over Leie en vlas

Boekenmarkt in Kortrijk 1302
Hoe maakt u… een volle boekenkast? In museum Kortrijk 1302 bieden
Kortrijkse erfgoedverenigingen publicaties over kunst en geschiedenis

6

menen
9

Menen plaatst op Erfgoeddag kunst centraal. Van de erfenis van 19de
eeuwse kunstenaars in de beeldenkelder tot het atelier van nieuwe
makers. Ontdek hoe kunstenaars drie eeuwen lang kunst maken in de
stad.

van 10 tot 17 uur

Organisatie:

Kortrijk 1302 i.s.m. de

Eind 19de eeuw trekt Yvonne Serruys naar Parijs. In de salons maakt

Kortrijkse erfgoedverenigingen

indrukwekkend zicht! Ontdek ook de kunstcollectie in het stadhuis.

ze er furore met haar romantische beelden. Ontdek het verhaal van

‘t Schippershof doorlopend open; Stadhuis doorlopend open;

deze uit Menen afkomstige kunstenares tijdens de stadswandeling.

Openstelling beeldenkelder CC De steiger om 11u, 15u en 17u

In de kelder van CC De Steiger en op de zolder van museum ’t
Bustes en beeldhouwwerken van Meense kunstenaars als Yvonne
Serruys, Georges Dobbels en Johan Tahon staan er zij aan zij. Een

CC De Steiger,

hoe maakt u gebroed? (expo)

		

Waalvest 1, Menen

		

Stadsmuseum ’t Schippershof,

Vier nieuwe makers resideren gedurende een maand in Menen

		

Rijselstraat 77, Menen

om nieuw werk te creëren. Bezoek de tijdelijke ateliers van Jolijn

		

Stadhuis Menen,

Baeckelandt, Arne Bastien, Anton Hewitt en Polly Pollet. Hun werken

		

Grote Markt 1, Menen

zijn te bewonder in de expo Gebroed! in CC De Steiger.

Wanneer?

van 10u tot 18u

Benieuwd hoe een kunstrestaurator werkt? Hoe een kunstwerk

Organisatie:

Stad Menen i.s.m. CC De Steiger

gerestaureerd wordt? Neem een kijkje bij de lopende restauratiewerken

		

en Gidsenkring Menen-Wevelgem

Hoogweg 42, Wervik

Wanneer?

van 14u tot 18u

Organisatie:

Kerat

Stadsarchief Waregem

anzegem

Nog 1 keer Hoevemuseum in Moorsele
16

Sinds vele jaren huisvest het Kapelriegoed een hoevemuseum met een
bijzonder rijke collectie handwerktuigen en landbouwmachines. De
eigenaar besloot zijn initiatief niet verder te zetten. De collectie werd
onder leiding van het Centrum Agrarische Geschiedenis nauwkeurig
geïnventariseerd en zal nu snel verdwijnen uit de hoeve. Kom het
museum nog een laatste keer in volle glorie bezoeken. Medewerkers
vertellen over het gebruik en de werking van de landbouwwerktuigen.
De hele dag is er animatie en sfeer op en rond de gezellige binnenkoer
van de hoeve.

Hoe maakt u een collectiewaardering? (expo)

hebben volgens jou de grootste waarde?

spiere-helkijn

kuurne
Hoe maakt u het?

Van heinde en ver kwam men naar Kuurne voor deze taart. Een
filmvoorstelling toont het vakmanschap van de plaatselijke bakkers,
een imker en het Kuurnse bedrijf Carad. Tijdens de aanvullende
tentoonstelling ontdek je meer over deze voormalige producent van
elektronische apparaten.

Toegankelijk

Gedeeltelijk toegankelijk

Niet toegankelijk

Activiteiten speciaal voor gezinnen

Spaar hier een punt

voor rolstoelgebruikers.

voor rolstoelgebruikers.

voor rolstoelgebruikers.

met kinderen tot en met 12 jaar.

met je UiTPAS

14

Doorlopend tussen 10u en 18u

Hoe maakt u een eigen boom? (workshop)
Ananas de Courtrai, Fondante De Cuerne, Beurré Six, Reinette Bakker
Parmentier… Doen deze namen een belletje rinkelen? Het zijn oude
fruitrassen die hun oorsprong kennen in en rond Kortrijk. Een oud
fruitras voor het nageslacht bewaren kan door het enten van een
boom. Tijdens de workshop ga je zelf aan de slag. Je ‘zelfgemaakte’
boom neem je mee naar huis, klaar om te planten!

12

aan schilderijen en beelden.

		

van 10u tot 18u

een waardering van de hoevemuseumcollectie. Welke voorwerpen

Hoe maakt u brood, elektrische apparaten, honing of confituurtaart?

Waar?		

Kunst- en restauratieatelier Kerat,

10

avelgem

Schippershof wordt een grote collectie beeldhouwwerken bewaard.

Vertrek aan stadhuis om 10u, 14u en 16u

Waar?		

Wanneer?
Organisatie:

museumgidsen, vlassers en erfgoedexperten wordt gewerkt aan

hoe maakt u beeldhouwkunst? (rondleiding)

Wanneer?

Authenticiteit en bezieling daar draait het bij kunstrestauratie om.

Canvas Claessens,
Molenstraat 47, Waregem

wevelgem

kortrijk

Hoe maakt u kunst in menen?

Kortrijk 1302, Begijnhofpark, Kortrijk

Achter de schermen van een
kunstrestauratieatelier

Waar?

2

Waar?

wervik

Workshop doorlopend tussen 10u tot 18u

Welke gerestaureerd? Welke herbestemd? Samen met landbouwers,

Yvonne Serruys, Meense kunstenares in Parijs
(wandeling)

aan tegen gunstprijzen.

Knutselworkshop voor kinderen.

Welke objecten uit het hoevemuseum dienen bewaard te worden?

sleutelbos of doe mee aan de battle touwfiguren maken.
Workshop sleutelhanger vanaf 13u30, battle touwfiguren vanaf 16u

Verander saaie oude boeken in leuke egeltjes van papier.

deerlijk

11
zwevegem

4

Hoe maakt u egeltjes van papier? (workshop)

15
13

3

Workshop doorlopend tussen 14u en 17u

waregem

8

wevelgem

Hoe maakt u een eigen springtouw? (workshop)

bestaan veel magische boeken. Ontwerp je eigen magische boek.
van alles uit als je het openklapt? Je knipt en plakt, doorboort oude

16

Preetjesmolen! De vlaszwingelmolen dateert uit de 19de eeuw. Vandaag

Het toverboek van de heks of het grote boek van Sinterklaas: er
Heeft het een geheime ruimte, bevat het een codetaal of springt er

PREETJESMOLEN, UNIEKE VLASZWINGELMOLEN
Geen beter decor voor het herbeoefenen van de oude vlasstiel dan

Hoe maakt u een magisch boek? (workshop)

7

kuurne

van 10u tot 18u

Organisatie: Erfgoed zuidwest i.s.m.

en bewoners van begijnhof Kortrijk

harelbeke

12

bouwen hun eigen ‘ambachtelijke’ installatie.

Begijnhof,

OCMW Kortrijk i.s.m. vzw Vrienden

Meer dan 1000 ambachtelijke werktuigen worden bewaard in het

De Corte van MUS-E Belgium steken ze de handen uit de mouwen en

en kunnen nieuwe bezoekers een woordje placeren.

Organisatie:

Restauratrice Linda Dhondt toont hoe ze oude boeken en papier

Inschrijven via lijsternest@vlaanderen.be

deze bijzondere collectie. Samen met beeldend kunstenares Katelijne

tientallen bordjes en pamfletten komen alle bezoekers aan het woord

van 10u tot 18u

Hoe restaureert u oude boeken? (workshop)

Workshop om 10u30, duur 90 min.

hout-bouw (Guldensporencollege Harelbeke) laten zich inspireren door

voor een uiteenlopend publiek. Dat publiek krijgt die dag een stem. Via

Wanneer?

Inschrijven via miet.casier@waregem.be

en Toren, René De Clercqgenootschap

bloemenkransen, geïnspireerd op het leven van Streuvels.

oewist met de begijntjes, oewist met de vaste bewoner en oewist met

Waar?

Ann Desmet (De Egelantier) begeleidt je bij het maken van

stad Harelbeke, Focus Muziekatelier

de bezoeker voor een dag. Het begijnhof is al eeuwenlang interessant

5

Waar?

Marktstraat 55, Harelbeke
Wanneer?

Hoe maakt u schildersdoek? (rondleiding)

glas-in-loodramen maken.

Bekaertstraat 13, Zwevegem

Inschrijven via lijsternest@vlaanderen.be

Papier van textielvezels werd al in de eerste eeuw na Christus in

maken, smeden, houtsculpturen, spinnen, kantklossen of

Hoe maakt u kransen van eenvoud? (workshop)

van 10u tot 18u

Hoe maakt u papier? (workshop)

Hoe maakt u een eigen ex-libris? (workshop)

Museum Peter Benoit,

Wanneer?

bij Canvas Claessens. Het bedrijf is dan ook al meer dan 100 jaar actief

Kunstenhuis tonen ze van boven tot beneden, vrank en vrij, hun

achteraf wordt een drankje voorzien.
Rijksarchief Kortrijk

Kunstenaars van over de hele wereld schilder(d)en op doek vervaardigd

Luc aardappelen. Op het erf draait een zwijn zich in het zweet. Bij

Marktstraat 100, Harelbeke

Guido Gezellestraat 1, Kortrijk

4

ambachten. Maak een ritje met de huifkar of plant samen met boer

letterlijk in kaart werd gebracht. Lezing van 11u tot 12u, vrije toegang,

Waar?

3

Ontdek Deerlijk in de tijd van toen met demonstraties van heel wat

waaier aan ambachtelijke vaardigheden op én een beeld van het

Waar?

figuratieve kaarten tot stand kwamen en (Zuid-)West-Vlaanderen

zijn Lijsternest in 1905, op zoek naar een plek om in alle rust te kunnen

Wat hebben jullie vroeger allemaal gemaakt? Met die vraag trok de

schrijven. Gidsen nemen je op Erfgoeddag mee doorheen de woning

Onderweg kan u zich ook vergapen aan een echte ‘artista del tattuagio’.

Hoe maakt u landkaarten? (lezing)

Kom Het Lijsternest en de heerlijke tuin ontdekken. Streuvels bouwde

lieten zich inspireren door het thema van Erfgoeddag. In het

het historische pand met zijn vele kamers en krakende vloeren.

topstukken uit de collectie van het Rijksarchief.

2

In het Italiaans klinkt ambachtelijkheid als zachte koffie met een

Waar?		

Oud Gemeentehuis,

		

Kerkstraat 10, Kuurne

Workshop tussen 10u en 11u30

Avelgem

Hoe maakt u sfeer en gezelligheid?

3D-modellen maken in het Regionaal
Archeologisch Museum aan de Schelde

Accordeonist Seppe Vandewalle (start om 11 uur) en folkgroep

14

de hoeve is er doorlopend een terras met koffie en drankjes van Place

Museumstukken bevinden zich achter glas of een lintje. Conservatoren
hebben liever dat je ze niet aanraakt. Eén van de oplossingen is er
3D modellen van maken. Hoe gaat dat in zijn werk? Is dat niet duur?
En wat kan je er achteraf mee aanvangen? Ontdek het tijdens de
demonstratie en bezoek de collectie van het Regionaal Archeologisch
Museum aan de Schelde.

Wanneer?

van 10u tot 17u30

Waar?		

Regionaal Archeologisch Museum a/d Schelde,

		

Filmvoorstellingen van 10u tot 11u30,

		

Rijtstraat 4, Waarmaarde

		

14u tot 15u30, 16u tot 17u30

Wanneer?

van 10u tot 17u

Organisatie:

Vzw Kuurns Erfgoed

Organisatie:

Regionaal Archeologisch

		

Museum a/d Schelde’

Zjamoel (start om 15 uur) zorgen voor de nodig ambiance. Kinderen
kunnen aan de slag tijdens de knutselactiviteit of kunnen
plaatsnemen voor een ritje op de boerenkar. Op de binnenkoer van
Madelein. Over de middag kan je er terecht voor een kleine snack, in
de namiddag is er zoet gebak.
Waar?

Hoeve ’t Kapelriegoed,
Kapelaniestraat 8, Moorsele

Wanneer?

van 10u tot 18u

Organisatie: Erfgoedcel gemeente Wevelgem
i.s.m. erfgoed zuidwest, CAG,
gemeentebestuur Wevelgem,
Fruitwerkgroep VELT Wevelgem-Menen,
Landelijke Gilde Moorsele

WIN op Erfgoeddag met je UiTPAS!
Op zondag 28 april openen heel wat Zuid-West-Vlaamse erfgoedlocaties gratis hun deuren. Ga je tijdens Erfgoeddag
op pad met je UiTPAS? Dan maak je kans op een prijs! Spaar op 28 april met je UiTPAS op elke Zuid-West-Vlaamse
erfgoedlocatie* die je bezoekt een punt. Hoe meer locaties je bezoekt, hoe meer kans je maakt op het winnen van een
gratis museumticket, een interessante publicatie of lekkere streekproducten. Veel succes!
Nog geen UiTPAS? Neem een kijkje op www.uitinzuidwest.be/uitpas.
*Het UiTPAS-logo in de brochure duidt aan op welke locaties je een punt kan sparen.

West-Vlaams vakmanschap in beeld
De West-Vlaamse erfgoedcellen sloegen de handen in elkaar om enkele lokale ambachten pakkend in beeld te brengen.
Ontdek waarom Canvas Claessens uit Waregem al meer dan honderd jaar de internationale koploper is voor de productie
van schildersdoek, hoe in Blankenberge aan varend erfgoed getimmerd wordt, waarom een modern bedrijf uit Watou z’n
eeuwenoude smederij in stand houdt, hoe kuipers in Roeselare biertonnen maken en hoe een typische werkdag van een
restaurator uit het Brugse Groeningemuseum eruitziet.
Bekijk alle filmpjes op www.erfgoedzuidwest.be/Erfgoeddag2019

Meer erfgoed?
Erfgoed zuidwest is de cultureel-erfgoedcel voor Zuid-West-Vlaanderen. De cel
is jouw aanspreekpunt voor erfgoedzorgen, -ideeën en -projecten, groot en klein.
In

BELEEF Erfgoeddag met een GRATIS duo-dagpas van De Lijn
Vul deze bon in, geef hem aan
je bus- of tramchauffeur en
ontdek de fraaiste cultureelerfgoedcollecties op Erfgoeddag, een hele dag lang, met de
bus en tram.
Opgelet: de twee dagpassen zijn
enkel geldig voor 2 personen op
zondag 28 april 2019.
Enkel originele bonnen worden
aanvaard. Niet verenigbaar met
andere promoties.

duodagpas_erfgoeddag_2019.indd 1

Voornaam ccccccccccc

Naam ccccccccccccccccccc

Straat

ccccccccccccccccccccccc

Postcode

cccc

Leeftijd

cc

Nr. cc

Busnr. cc

Gemeente ccccccccccccccccccc

e-mailadres ccccccccccccccccccccccccc

m Ik krijg liever geen informatie en aanbiedingen van De Lijn.

Zuid-West-Vlaanderen

leeft

heel

wat

op

gebied

van

erfgoed.

Surf

naar

www.erfgoedzuidwest.be, schrijf je in op de nieuwsbrief of volg ons op Facebook en Twitter!

colofon
Erfgoeddag in Zuid-West-Vlaanderen is een realisatie van de lokale besturen, lokale
erfgoedorganisaties en de intergemeentelijke cultureel-erfgoedcel erfgoed zuidwest.
www.erfgoedzuidwest.be – erfgoed@zuidwest.be – T 056 24 16 16
Erfgoeddag is een organisatie van FARO, Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw,

Evenementnummer: 199

in samenwerking met de erfgoedgemeenschappen in Vlaanderen en Brussel. Ontdek het
volledige programma op www.erfgoeddag.be.

Mijn lijn, altijd in beweging
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