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Programma Waasland

Beveren, Kruibeke, Lokeren, 
Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, 

Stekene, Temse, Waasmunster 
en Zwijndrecht

Gratis toegang



U kan bij Familiehulp 
terecht voor:

• Gezins- en ouderenzorg

• Kraamzorg

• Nachtzorg

• Zorg bij psychisch zieken

• Zorg in palliatieve situaties

• Poetshulp

• Karweidienst

• Ondersteuning mantelzorgers

• Kleinschalige dagopvang 

• Professionele oppashulp
(nieuw!)

U kan bij ons ook terecht voor
dienstverlening in het kader 
van de dienstencheques:
078 15 00 45
info@pitfamiliehulp.be

Gentsesteenweg 84
9200 Dendermonde
T 03 760 00 60  -  T 052 21 57 41
sintniklaas@familiehulp.be

Familiehulp is de grootste
dienst voor thuiszorg 

in Vlaanderen

www.familiehulp.be

Nieuwe Baan 98
9111 Sint-Niklaas (Belsele)

03 369 96 97
info@fidesadvocaten.be

Nieuwe Baan 98
9111 Sint-Niklaas (Belsele)

03 369 96 97
info@fidesadvocaten.be

Nieuwe Baan 98
9111 Sint-Niklaas (Belsele)

03 369 96 97
info@fidesadvocaten.be
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Zondag 26 aPril

ErfgoEddag 2015
thEma “Erf!”
Zin in een leuk dagje uit eind april? Dan nodigen we je graag uit op Erfgoeddag, de jaarlijkse feestdag van 
het cultureel erfgoed. 

“Ons erfgoed” zijn alle erfenissen uit het verleden die ons maken tot wie we zijn. Alles wat vorige generaties ons nagelaten 
hebben en wat we de moeite waard vinden om te bewaren voor volgende generaties. Dat kunnen archeologische overblijfselen 
zijn, gebouwen, eeuwenoude manuscripten, foto’s, documenten, kunst- en gebruiksvoorwerpen zoals vaatwerk, maar bijvoorbeeld 
ook scheer- en wasgerei, dialecten, verhalen, tradities, feesten, liederen…
Of erfgoed de moeite waard is om te bewaren, te verzorgen, te documenteren en te laten zien, bepalen mensen zelf. Als een hele 
groep mensen dit doet, spreken we van cultureel erfgoed. 

Ons cultureel erfgoed wordt niet enkel bewaard door musea en archieven. Ook vele vrijwilligers in erfgoedorganisaties zoals 
heemkundige kringen dragen er zorg voor. Ze willen de getuigen van het nabije verleden bewaren voor toekomstige generaties.

Op zondag 26 april 2015 kan je tussen 10u en 18u een heleboel erfgoedlocaties gratis bezoeken en gratis deelnemen aan 
de activiteiten die ze speciaal ter gelegenheid van Erfgoeddag aanbieden. Ook hun vaste collecties kan je uitzonderlijk gratis 
bezoeken.

In dit boekje kan je terugvinden wat er op Erfgoeddag 2015 gebeurt in de deelnemende gemeenten Beveren, Kruibeke, Lokeren, 
Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Temse, Waasmunster en Zwijndrecht. Het programma is alfabetisch gerangschikt per 
gemeente. 

Alle activiteiten zijn gratis én 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

Op zondag 26 april hoeven kinderen ook niet thuis te blijven. Enkele musea, archieven en heemkundige kringen 
programmeren immers enkele activiteiten speciaal voor kinderen. Je kan ze herkennen aan het vliegje.

Wij hopen van harte dat het programma u kan bekoren en wensen u alvast een heel interessant en ontspannend bezoek aan 
onze mooie regio!

Remi Audenaert
Voorzitter  Interwaas – Erfgoedcel Waasland

Voor meer informatie over het hele programma kan je terecht bij 
Erfgoedcel Waasland, Lamstraat 113, 9100 Sint-Niklaas, www.erfgoedcelwaasland.be. 
Surf ook eens naar de Erfgoedbank Waasland op www.waaserfgoed.be!

Wil jij ook graag op de hoogte blijven van alle boeiende erfgoedactiviteiten in het Waasland? 
Mail dan snel naar erfgoedcel@interwaas.be en bezorg ons je mail- en postadres. 
Je ontvangt dan onze digitale nieuwsbrieven.



* Volgens de voorwaarden in de garanebepalingen.

AKYCHA
Buitengewoon Leefcomfort

ALU & PVC Schrijnwerk, elektriciteit en automasae

Zonwering & 
Terrasoverkappingen
Rolluiken / Poorten
Terrassen / Gevelbekleding
Ramen & Deuren
Automasae

Alle herstellingen en onderhoud

Bezoek onze website: www.akycha.be 
of kom een kijkje nemen in onze toonzaal

0474 99 88 70 - Wijnveld 124 - 9112 Sinaai
Klein- en groothandel, eigen plaatsingsdienst

Openingsuren: ma t/m vr 13u00 tot 17u00
za van 9u00 tot 12u00

Ook op afspraak

Onze partners
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BEVErEn
Lezing 
“De Groote Oorlog van Frans 
Verstraeten en Guillaume de Prince”
Organisator: Erfgoedwerking CC Ter Vesten i.s.m. 
Gemeentearchief Beveren en Hertogelijke Heemkundige 
Kring “Het Land van Beveren”
Kasteel Cortewalle, Zwarte Dreef 1, Beveren, Verlatzaal 
(10u30 tot 12u) - T 03 775 70 40

Richard Willems brengt het verhaal van zijn grootoom Frans 
Verstraeten (1894-1968), geboren Melsenaar en frontsoldaat. Deze 
beklijvende familiegeschiedenis, een mondelinge overlevering over 
verschillende generaties, wordt aangevuld met een kortverhaal over 
Guillaume de Prince (1914-1992), wiens vader omkwam in de 
Groote Oorlog. Beide verhalen worden opgesmukt met stukken uit 
diens privécollectie.

Tentoonstelling
“Heldinnen van het thuisfront. 
Lokale vrouwen in de Groote Oorlog”
Organisator: Erfgoedwerking CC Ter Vesten i.s.m. 
Gemeentearchief Beveren, Gidsenvereniging Beveren en 
Hertogelijke Heemkundige Kring “Het Land van Beveren”
Kasteel Cortewalle, Zwarte Dreef 1, Beveren, Triest- en 
Bergeyckzaal (10u–18u) - T 03 775 70 40

Een serie vrouwenportretten (uit een erfenis 
glasnegatieven van fotograaf Kamiel van de 
Velde) nodigt de bezoeker uit om na te 
denken over de verschillende rollen, die 
vrouwen speelden in de Groote Oorlog. Wat 
is hun verhaal? Hoe gingen deze vrouwen 
om met de oorlog in hun alledaagse bestaan? 
Een hommage aan de vrouw die – naast het 
front – een heel eigen overlevingsoorlog 
streed. Ook open elke zondag van 14u  tot 

17u  t.e.m. 24 mei 2015.
FOTO: Grote afwezige op deze gezinsfoto is de man des huizes die vermoedelijk 
aan het front verbleef. Deze foto’s werden als souvenir naar het front gestuurd. 
© Hertogelijke Heemkundige Kring “Het Land van Beveren”, collectie Kamiel van 
de Velde

Tentoonstelling 
“Pinnekesdraad en pinhelmen. 
Beveren onder de bezetting”
Organisator: Hertogelijke Heemkundige Kring “Het Land van 
Beveren” i.s.m. Gemeentearchief Beveren, Gidsenvereniging 
Beveren en Erfgoedwerking CC Ter Vesten.
Kasteel Cortewalle, Zwarte Dreef 1, Beveren (10u-18u)  
T 03 775 70 40

Twee maanden na de Duitse inval was de 
bezetting van Beveren een feit. Intussen 
hadden Belgische strijdkrachten zich 
teruggetrokken achter de IJzer. De 
Antwerpse stelling had niet lang 
standgehouden. 1,5 miljoen Belgen 
vluchtten voor het oorlogsgeweld. Het 

leven voor de achterblijvers bleek allesbehalve een pretje. Deze expo 
vertrekt vanuit collectiestukken, die via private schenkingen definitief 
verworven zijn of uitzonderlijk geleend mogen worden. Ook open elke 
zondag van 14u tot 17u t.e.m. 27 september 2015.
FOTO: Soepbedeling in Beveren tijdens de Duitse bezetting 
© Hertogelijke Heemkundige Kring “Het Land van Beveren”, collectie Kamiel van de Velde

Tentoonstelling 
“Ouden Doel – Erf en tradities: 
erfgebonden overerven”   
Organisator: De Reinaerthoeve / PolderMAS
De Reinaerthoeve, Oostlangeweg 1, Ouden Doel (10u-18u)  
T 0488 48 44 33

Nergens duidelijker dan op een boerenerf worden de oude waarden, 
de verbondenheid met de natuur en de eigen grond, de kennis van de 
seizoenen, het soms eeuwenoud alaam overgedragen van generatie 
op generatie. Met documenten uit familie-archieven, foto’s, 
werktuigen en huisraad brengen we u het duizendjarig verhaal van 
het boerenleven in de Scheldepolders, op het authentieke erf van de 
Reinaerthoeve. Welkom! Een  leuke locatie om ook met kinderen te 
bezoeken!

KrUiBEKE
Tentoonstelling 
“De stilte van het boerenleven”
Organisator: Heemkundige Kring Wissekerke
Heemkundig museum, Kruibekestraat 2, Bazel (10u-18u) 
T 03 774 16 09

De tentoonstelling geeft een foto-overzicht van landbouwers 
vroeger en nu in de gemeente. Daarnaast worden werken getoond 
van Juliaan Severin waarin Kruibeekse boerderijen op doek  werden 
vereeuwigd, afgewisseld met oud landbouwalaam.

Rondleiding 
“Kasteel Wissekerke: 
erfenissen van de familie Vilain XIIII”
Organisator: Dienst Cultuur & Toerisme Gemeente Kruibeke 
i.s.m. Stichting Vilain XIIII
Kasteel Wissekerke, Koningin Astridplein 17, Bazel (10u-18u) 
T 03 740 03 15

Ontdek het Kasteel Wissekerke 
en de rijke geschiedenis, die 
Kruibeke erfde van de 
bewoners van dit kasteel. 
Tijdens de rondleiding vertellen 
gidsen je alles over de familie 
Vilain XIIII.  Doorheen de 
eeuwen bevolkten de telgen 
van dit geslacht dit unieke 

kasteel. In de archiefzaal ontdek je hun stamboom en uitzonderlijke 
erfenisdocumenten.
FOTO: Trouwzaal Kasteel Wissekerke
© Gemeentebestuur Kruibeke (fotograaf Davy Geukens)

Concert 
“Muzikale erfenissen, leraars 
en leerlingen samen op het podium”
Organisator: Dienst Cultuur & Toerisme Gemeente Kruibeke 
i.s.m. Muziekacademieën en conservatoria
Kasteel Wissekerke, Koningin Astridplein 17, Bazel (om 14u, 
15u, 16u, 17u en 18u) -  T 03 740 03 15

Muziekleraars en leerlingen staan samen op het podium en brengen 
het verhaal over hoe de muzikale kennis wordt geërfd en doorgegeven.
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Oostjachtpark 17
9100 Sint-Niklaas
tel. 03 777 66 62
fax 03 766 30 68

info@mvhsecurity.be

Erkend door verzekeringsmaatschappijen INCERT A-0063
Erkend door MiBZ 20 0005 13

Gregory en het Boskafeeke team heten u van harte welkom in:

Boskafeeke grill

Korte Dweersstraat 9 - 9190 Stekene - België - Tel. 03/779.70.19
info@boskafeeke.be - www.boskafeeke.be

Zomer openingsuren:
(mei - september):
Din-Vrij: 12u tot 21u
Zat: 12u tot 22u
Zon: 12u tot 21u
Ma gesloten

Winter openingsuren:
(oktober - april):
Woe-Vrij: 12u tot 21u
Zat: 12u tot 22u
Zon: 12u tot 21u

Ma & din gesloten

Keuken doorlopend open.
Ruime parking.

In de prachtige, bosrijke omgeving van Stekene vindt u het Boskafeeke.

Boskafeeke is gekend om zijn warme en huiselijke sfeer. Bij mooi weer
is het heerlijk vertoeven op ons terras, omgeven door de prachtige
natuur. Ook de allerkleinsten voelen zich ongetwijfeld meteen thuis.
Voor en na het eten kunnen ze zich naar hartelust uitleven in de
speeltuin en mini golf.

Er is ook een ruime parking voorzien,ideaal als stop voor oldtimer rallys.

Na een wandeling, een stevige fietstocht of een ritje per paard
(paddock aanwezig), kunt u bij ons terecht voor een drankje, een kleine
hap iets van onze huisbereide gerechten of één van onze specialiteiten.

Onze specialiteit zijn ‘steengrill’ voor zowel vlees als vis.

Maar ook vlees en vis uit onze ‘Josper’ houtskooloven (enkel tijdens het
weekend).

Onze keuken werkt uitsluitend met kwaliteitsproducten.

Vanaf heden ontvangen wij ook groepen in onze nieuwe luxetent
met bar. Ideaal voor verjaardag, personeelsfeestje, doop, communie,
receptie.

fles huiswijn
bij nuttigen van steengrill

of houtskooloven
enkel geldig op woe., don. en vri.

tot 31/10/15.Vermelding van
bon bij reservatie

✂✂✂
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Specialiteit:
steengrill en houtskooloven (josper).

 Voor nieuwbouw en renovatie
Ramen, deuren pvc, hout, alu

Eigen kwaliteitsfabricaat
Binnendeuren, laminaat

 

RAMEn

Gsm: 0486/029 265 - Email: info@deraco.be
 Eksaardsedam 6 - 9180 Moerbeke-waas

Andre & Godelieve De Cauwer - Rombaut
Wijnstraat 26 - 9170 Sint-Pauwels

www.meirlaenhof.be

Meirlaenhof
Bed & Breakfast
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Tentoonstelling 
“Multimedia-presentatie: 
De tijd maalt verder!”
Organisator: Dienst Cultuur & Toerisme Gemeente Kruibeke 
Infotainer aan de  Getijdenmolen, nederstraat 2, Kruibeke 
(10u-18u)  - T 03 740 03 15 

De gemeente Kruibeke brengt via de infotainer erfgoed en 
erfgoedinformatie bij het publiek. In de tentoonstelling ontdek je de 
vele erfgoedtradities, die Kruibeke rijk is, en kom je te weten wat 
de toekomst zal erven van het heden. Loop na je bezoek aan deze 
mobiele tentoonstelling ook even binnen in de getijdenmolen, die al 
bijna 500 jaar op dezelfde plaats maalt.

loKErEn
Lezing 
“Boeken erven, en dan…?”
Organisator: Stadsarchief Lokeren i.s.m. Openbare Bibliotheek 
Lokeren - Openbare Bibliotheek, Kerkplein 3, Lokeren 
(10u30-12u)  - T 09 340 50 61

Ludo Simons (°1939), emeritus-
hoogleraar boekgeschiedenis en 
voormalig bibliothecaris, erfde de 
bibliotheek van zijn vader, 
romanschrijver Jozef Simons (1888-
1948) en een deel van de 
boekencollectie van de grootvader 
van zijn vrouw, auteur Stijn 

Streuvels (1871-1969). In zijn lezing legt Ludo Simons uit hoe hij, 
onder meer op basis van deze dubbele boekenerfenis, zelf een 
bibliotheek uitbouwde.
FOTO: Bibliotheek van Ludo Simons
 © Ludo Simons

Tentoonstelling 
“Erfenisstukken van mijn vader 
en zijn vader”
Organisator: Stadsarchief Lokeren 
Stadsarchief Lokeren, Torenstraat 1A, Lokeren (13u30-17u30)  
T 09 340 50 61

Peter Raemdonck uit Daknam 
(Lokeren) erfde heel wat documenten 
en objecten van zijn vader Marcel 
Raemdonck en zijn grootvader Abel 
Raemdonck, o.a. voorwerpen uit 
Congo, foto’s van Lokeren uit de 
jaren 1930-1960, een dagboek en 
brieven uit de Tweede Wereldoorlog 

en ontwerptekeningen van toneelaffiches. In deze tentoonstelling 
stelt hij deze rijke en gevarieerde erfenis voor aan het publiek.
FOTO: Mfalme/Sultani Rwubuzizi van Rwanda
© Peter Raemdonck

sint-gillis-Waas
Tentoonstelling 
“Erfstukken met een verhaal” 
Organisator: Heemkundige Kring De Kluize i.s.m. 
Gemeentearchief Sint-Gillis-Waas - Museum 
Oud-Vredegerecht, Kerkstraat 21, Sint-Gillis-Waas (10u-18u)
T 0496 62 60 98

Waardevolle of merkwaardige erfstukken worden tentoongesteld 
in het Oud-Vredegerecht in Sint-Gillis-Waas. Mensen vertellen hun 
verhaal over het erfstuk en wat het voor hen zo dierbaar maakt! Op 
Erfgoeddag komt een “schatter” langs die hen meer zal vertellen 
over de oorsprong en eventuele waarde van het erfstuk.

Tentoonstelling 
“Erf, Erven, Geërfd”
Organisator: Heemkundige Kring De Kluize
Museum Oud-Gemeentehuis, Dries 19, Sint-Pauwels (10u-18u)  
T 0496 62 60 98

Het thema ERF is een uitdaging 
om over bijzondere ERVEN zoals, 
Hof ter Wallen, Hof ter 
Grouwesteen, Hof ter Vierschaar, 
het kasteel Hof ter Voorde, de 
pastorij en het rusthuis 
geschiedenis te schrijven. Elke 
bezoeker kan ook zelf 
geschiedenis opzoeken over zijn 

erf, aan de hand van documenten die ter beschikking worden gesteld 
en een Poppkaart, die de heemkring vorig jaar GEËRFD heeft.
FOTO: Tekening van het verdwenen Hof ter Voorde in Sint-Pauwels
© Afbeelding uit: “Kervyn, histoire généalogique et héraldique de quelques famille 
en Flandre (1874)”.

sint-niKlaas
Tentoonstelling 
“Multimedia-presentatie: 
erfenissen door de eeuwen heen”
Organisator: Familiekunde Vlaanderen i.s.m. Mercatormuseum
tuin Huis Janssens, Zamanstraat 49, Sint-niklaas (11u-17u) 
T 03 776 88 34

Het krijgen van een erfenis is van alle tijden. Dit werd in de 
geschiedenis op verschillende manieren benaderd. In 1618 werden 
de regels hiervan dan ook vastgelegd in de “costumen van het 
land van waas” door de aartshertogen Albrecht en Isabella. Vanaf 
dan werden in onze regio de Staten van goed opgemaakt, die de 
erfenisregeling op papier zetten. We bekijken samen met u enkele 
mooie voorbeelden. Bezoek ook de LAFRERI tentoonstelling (door 
Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Waasland en SteM) met 
unieke stadsportretten in prent (één van de Vlaamse Topstukken). 



Isoleer uw ramen 
voor de winter!

Isoleer uw ramen 
voor de winter!Isoleer uw ramen 

voor de winter!

zonwerend 
isolerend

anti-inbraak 
UV-werend

Heistraat 11 - 9190 Stekene

Doopsuiker, communie, lentefeest, huwelijk
Wij werken op afspraak en komen  

vrijblijvend bij u langs met de collectie.
gevestigd in temse.

0496/81 45 46
kurt.vandevel@skynet.be

www.hetsuikerboontje.be

dr. de roeck inge
diErEnarts KlEinE hUisdiErEn

Kard. Cardijnlaan 3
9100 Sint-Niklaas
Tel. 0473 58 44 60
Mail: dierenarts.inge@telenet.be

  Weldra een nieuw adres, 
       check onze website 
  voor meer info.

Maretak 108

Kalkstraat 81
9100 Sint-Niklaas

TEL 03 776 14 17
buysse.stany@telenet.be
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Tentoonstelling 
“Karl Meersman: Portraits on paper”
Organisator: Stedelijke Musea Sint-niklaas
SteM, Zwijgershoek 14 en Salons, Stationsstraat 85, 
Sint-niklaas (10u-18u) - T 03 778 34 50

Illustrator Karl Meersman is o.a. bekend om 
zijn cartoons in Trends Magazine en Knack 
Focus. 100 tekeningen gaan de confrontatie 
aan met werk van kunstenaars zoals Félicien 
Rops, Gustave Van De Woestyne, fotograaf 
Stephan Vanfleteren en worden aangevuld 
met een knappe selectie portretten van 1800 
tot nu. Als erfgenaam van de historische 
portretkunstenaars verdiept Meersman zich 
verder in dit ambacht. Bezoek ook de 27ste 
grafiekbiënnale met exlibris en kleingrafiek 

uit alle hoeken van de wereld, van Japan tot Peru (door SteM i.s.m. 
Graphia).
© Karl Meersman

Tentoonstelling 
“De erfenis van Raphaël Waterschoot”
Organisator: Stadsarchief Sint-niklaas
Hendrik Heymanplein 3, Sint-niklaas (10u-18u) 
T 03 778 33 80

Het Stadsarchief Sint-Niklaas schetst aan de hand van 
egodocumenten, familiefoto’s en authentieke archiefstukken 
een beeld van de Sint-Niklase architect Raphaël Waterschoot. In 
augustus 1914 is Raphaël lid van de Burgerwacht en start hij met een 
dagboek, dat door zijn kleinzoon wordt bewaard. De tentoonstelling 
focust ook op Raphaëls architecturale nalatenschap.

Tentoonstelling 
“De erfenis van August Nobels 
en Robert Van de Velde”
Organisator: Bibliotheca Wasiana i.s.m. Stadsarchief 
Sint-niklaas
Hendrik Heymanplein 3, Sint-niklaas (10u-18u) 
 T 03 778 34 12

Bibliotheca Wasiana schetst aan de hand van 
documenten, foto’s en authentieke 
archiefstukken een beeld van twee Sint-
Niklase vrienden en kunstenaars met linken 
naar WO I. De tentoonstelling focust op leven 
en werk van August Nobels en Robert Van de 
Velde en hun erfenis in het Waasland.
FOTO: August Nobels, 6 juni 1917
© Bibliotheca Wasiana vzw

Evocatie 
“Erfgenaam in beeld: bezoek studio ERF!”

Organisator: Stadsarchief Sint-niklaas i.s.m. Bibliotheca Wasiana
Hendrik Heymanplein 3, Sint-niklaas (10u-18u)  - T 03 778 33 80
Het Stadsarchief Sint-Niklaas en Bibliotheca Wasiana laten de 
bezoekers, jong en oud, figureren in een historische foto. Erf het 
verhaal bij een opmerkelijk fotodocument en maak zelf deel uit van 
het tafereel. Een toffe activiteit voor gezinnen en kinderen. 

Zoektocht 
“Kick-off Dilemma 14-18, 
een spel over de Eerste Wereldoorlog 
in Sint-Niklaas”
Organisator: Stadsarchief Sint-niklaas
Start aan Hendrik Heymanplein 3, Sint-niklaas (10u30 tot 
12u30 en 14u tot 16u). De spelopdrachten liggen verspreid 
over vijf locaties op wandelafstand in de stadskern. Steeds 
maximum 20 deelnemers. Reservatie is verplicht via 
archief@sint-niklaas.be of telefonisch via 03 778 33 80 

Moeilijke keuzes maken, daar 
draait het om in het stadsspel 
Dilemma 14/18. De deelnemers 
kruipen in de leefwereld van 5 
Sint-Niklase personages, waar-
onder burgerwacht en architect 
Raphaël Waterschoot. De spel-

opdrachten zijn gebaseerd op hun levensverhalen. Hoe gaan de 
spelers om met deze gewaagde, soms zenuwslopende erfenis? Het 
Stadsarchief biedt dit spel nu in primeur aan gezinnen en particulieren 
aan. Een toffe activiteit, speciaal voor gezinnen met kinderen.
FOTO: Dilemma 14/18 met leerlingen Heilige Familie – 14 mei 2014
©  Tine Van Landeghem

Wandeling 
“Het DNA van een vos”
Organisator: Reynaertgenootschap i.s.m. 
Openbare Bibliotheek Sint-niklaas
Start aan de Openbare Bibliotheek, Hendrik Heymanplein 
3, Sint-niklaas (10u-12u). De wandeling duurt een kleine 
2 uur en vindt plaats in het centrum van Sint-niklaas, op 
wandelafstand van de markt. Reservatie is verplicht via 
info@reynaertgenootschap.be of telefonisch via 03 777 90 15 

Het Reynaertgenootschap neemt je graag mee op een literaire 
wandeling, op zoek naar een stadsvos. Zijn er in Sint-Niklaas urban 
foxes? Hoe manifesteren ze zich? In 19de-eeuwse arts and crafts 
tableaus vol vossen? In een beeldhouwwerk uit 1958? In graffiti? Of 
vinden we hem toch in de afvalcontainers nabij een supermarkt? Wat 
is precies het DNA van een Sint-Niklase stadsvos?

stEKEnE
Tentoonstelling 
“Stekene tijdens W.O. I - Het Dagboek 
van Dr. Leon Van Haelst”
Organisator: Heemkundige Kring d’Euzie
Museum Oud-Station, Spoorwegwegel 1, Stekene (10u-17u) 
T 0487 17 26 17

Aan de hand van het authentieke 
oorlogsdagboek van schepen dr. 
Leon Van Haelst, die later 
burgemeester werd, krijgen we een 
beeld van Stekene tijdens WO I. Het 
oorlogsdagboek bestaat uit 
pentekeningen en ingekleurde 
tekeningen. We stellen deze unieke 

tekeningen tentoon niet alleen omdat zij op artistiek vlak van 
bijzondere waarde zijn, maar vooral ook omdat de locaties en zelfs de 
personages bijzonder herkenbaar zijn weergeven! Heemkring d’Euzie 
kon dit unieke boek ontlenen van de familie van dr. Van Haelst.
FOTO: Pentekening uit het originele dagboek
© Familie dr. Van Haelst



ARCHITECT
JAN DECOCK

CLARISSENSTRAAT  13, 9000 GENT
TEL./ FAX. 09 233 71 33

GSM. 0474 56 06 38

WIJZIGEN &  VAN
HISTORISCH WAARDEVOLLE  GEBOUWEN,

MET RESPECT VOOR OMGEVING & NATUUR

Enkel op afspraak

03/777.37.82

zondag en maandag 
gesloten

www.bendewindt.be
0479/38 03 46

www.bendewindt.be
0479/38 03 46

www.bendewindt.be
0479/38 03 46

verwarming – sanitair 
052 45 38 89

ARESCO bvba

G
le

nn
 V

an
 d

e 
M

ei
rs

sc
he

ar
es

co
bv

ba
@

gm
ai

l.c
om

Centrale verwarming - Vloerverwarming
Sanitair - zonneboiler - Warmtepompen

Algemene elektriciteit
Totale badkamerrenovatie

Rosstraat 156, 9200 Baasrode
Glenn: 0475/21 86 24
Patrick: 0475/58 74 94

WIJZIGEN & UITBREIDEN VAN
HISTORISCH WAARDEVOLLE GEBOUWEN,

MET RESPECT VOOR OMGEVING & NATUUR

ARCHITECT
JAN DECOCK

DECOCKJAN.ARCHITECT@SKYNET.BE
CLARISSENSTRAAT  13, 9000 GENT

TEL./ FAX. 09 233 71 33
GSM. 0474 56 06 38

WIJZIGEN  & UITBREIDEN  VAN
HISTORISCH WAARDEVOLLE  GEBOUWEN,

MET RESPECT VOOR OMGEVING & NATUUR

Specialisatie in rioleringswerken:
camerainspectie, ontstopping 

& herstellingswerken



guirlande_kleuren.eps

11

tEmsE
Tentoonstelling 
“Wie was wie? Vergeten portretten uit 
vergeten tijden” 
Organisator: Academie en Vaktekenschool Temse i.s.m. Galerij 
Philippus nijs, Gemeentemuseum en Gemeentearchief Temse,
Galerij Philippus nijs, Schoolstraat 15, Temse (10u-18u) 
T 03 771 10 03 

Onbekende portretten uit schen-
kingen aan het gemeentearchief 
worden in een museale context 
gepresenteerd in de hoop er meer 
over te weten te komen. De Academie 
maakt rond deze portretten fictieve 
visuele erfenisverhalen. Een artistieke 

reconstructie op basis van historisch erfgoed, als aanvulling op het 
onbekende verhaal dat de portretten uitstralen. Ook open van 10u 
tot 18u op 25 en 26 april, 2 en 3 mei 2015.
FOTO: Bewaarschool Jozefienen, 1934-193
© Willy De Westelinck

Tentoonstelling
 “Van plaat tot schip”
Organisator: Op Stoapel vzw i.s.m. Koninklijke Postzegel- en 
Erfgoedkring Temse
AC De Zaat, Frans Boelplein 1, Temse (10u-18u) 
 T 0486 89 76 85

Met documenten en verhalen van ex-
werknemers, knowhow van 
voormalige scheepsbouwers en een 
maquette van de werf wordt 
gereconstrueerd hoe men vroeger 
schepen bouwde en welke beroepen 
er bestonden op de Boelwerf. De 
erfenis van deze vakmensen wordt 
aangevuld met stukken uit de 
collectie van de Koninklijke 

Postzegel- en Erfgoedkring over het bouwproces. Met interviews, 
panelgesprek en praatcafé.
FOTO: Het schip “Hector Hawk”, bouwnummer 1362 in aanbouw op de 
dwarshelling, 1959
© Illustratie uit een Engelstalige catalogus van de Boelwerf van begin de jaren 60‚ 
Shipyards Jos. Boel & Sons, Temse

Tentoonstelling 
“Circus van A tot Z, 
het Belgische circusverleden in beeld”
Organisator: Openbare Bibliotheek Temse i.s.m. Huis van Alijn 
en Provincie Oost-Vlaanderen
Openbare Bibliotheek, Oeverstraat 15, Temse (10u-12u30) 
 T 03 710 13 20

De expo ‘Circus van A tot Z’ biedt een inkijk in de wereld 
van acrobaten, clowns, dresseurs, jongleurs en magiërs; de 
circusdisciplines bij uitstek, die werden doorgegeven of ‘geërfd’ 
van generatie op generatie. Kleurrijke circusaffiches, documenten 
en foto’s van circusartiesten uit de rijke circuscollectie van het 
Huis van Alijn en het gemeentearchief Temse brengen het Belgisch 
circuserfgoed tot leven. Ook open tijdens de openingsuren van de 
openbare bibliotheek in april en mei 2015.

Tentoonstelling 
“De erfenis van een school”
Organisator: Vrije Basisschool Elversele i.s.m. Heemkundige 
Kring Braem vzw  en Kantschool Artofil
Vrije Basisschool, Dorpstraat 107, Elversele (10u-17u) 
T 052 46 42 78 

Expo over de geschiedenis van de Priester Poppeschool, opgesteld 
door het 5de en 6de leerjaar i.s.m. Heemkundige Kring Braem, 
oud-leerkrachten en -leerlingen. Als erfgoedspeurders verzamelden 
zij oude foto’s,  documenten en voorwerpen als erfenis van het 
schoolverleden. Kantschool Artofil verzorgt kantdemonstraties 
en leert kinderen de oude technieken aan d.m.v. het klossen van 
vriendschapsbandjes.

Rondleiding 
“De Beiaard ontrafeld” 
Organisator: Dienst Cultuur Gemeente Temse
Gemeentehuis, Markt 1, Temse (om 11u en 15u). Reservatie is 
verplicht telefonisch via 03 710 12 72

Beiaarden zijn vaak eeuwenoude instrumenten, die we erfden van 
onze voorouders. Tijdens de rondleiding leer je over de geschiedenis 
ervan, kom je te weten hoe klokken worden gegoten en hoe dit 
monumentale instrument bespeeld wordt. Het is belangrijk om de 
traditie van het beiaardspel als immaterieel erfgoed door te geven. 
De beiaardier eindigt de rondleiding met een demonstratie in de 
beiaardkamer.

Wandeling 
“Burcht en kasteel van Temse”
Organisator: Beheerraad Gemeentemuseum Temse i.s.m.  
Davidsfonds Temse
Molenhuis, Wilfordkaai 23, Temse (om 9u30, 11u en 14u) 
 T 0474 21 18 96 

Historicus Kristof Papin gidst de deelnemers langs belangrijke 
locaties i.v.m. de verdwenen burcht en het afgebroken kasteel van 
Temse. Tijdens de wandeling wordt de geschiedenis van de Heren 
van Temsche en de latere kasteelbewoners verteld a.d.h.v. oude 
documenten en foto’s uit de erfenis van de familie Janssens-De 
Varebeke.

Kabouterwandeling
Organisator: Milieuwerkgroep Ons Streven vzw 
T 03 771 20 92
Provinciaal Domein Roomacker, Hofstraat, Tielrode, hoofdhek 
(14u-16u). Reservatie is niet verplicht.

Leuke gegidste doe- en speelwandeling. We gaan met de kinderen 
op zoek naar volkswijsheden, die we dankzij verhalen, sprookjes, 
liedjes, spreuken en gezegden van onze voorouders hebben geërfd. 
Wat bijzonder leuk is voor de kinderen zijn de truukjes die vroeger 
werden doorgegeven om zich te amuseren en zelfs om te overleven. 
De wandeling begint om 14u en is bedoeld voor kinderen van 5 tot 
12 jaar. Voor + 12 en de ouders is er opvang voorzien in de vorm 
van de ouderwandeling (zie hierna). Om 16u mogen de kinderen hun 
ouders ophalen.



Voor inlichtingen aangaande 
tickets voor de thuiswedstrijden

abonnementen voor het 
seizoen 2014/2015

business seat arrangementen
Raadpleeg onze website: 

www.antwerpgiants.be
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Dorpswandeling 
“Interactieve dorps- en folklorewandeling”
Organisator: Milieuwerkgroep Ons Streven vzw 
Provinciaal Domein Roomacker, Hofstraat, Tielrode, hoofdhek 
(14u-16u). De wandeling start om 14u en eindigt om 16u. 
Reservatie is niet verplicht.  - T 03 771 20 92

We gaan op zoek naar volkswijsheden die we dankzij verhalen, 
sprookjes, liedjes, spreuken en gezegden van onze voorouders 
hebben geërfd. Kinderen tussen 5 en 12 jaar volgen ondertussen de 
kabouterwandeling (zie eerder).

Dauwwandeling 
“De erfenis van een dorp” 
Organisator: Pasar Temse i.s.m. CM Waas en Dender 
Emiel naudtszaal, Hof Ter Elstlaan 7, Elversele (7u). Reservatie 
is niet verplicht.  - T 0476 94 20 35

We wandelen langs markante 
plaatsen met een verhaal. De 
erfenis van een dorp wordt 
weerspiegeld in haar geschiedenis, 
haar volksverhalen en dorps-
figuren die verder leven in het 
geheugen van de inwoners.

FOTO: Processie Elversele 1964 
© Willy De Westelinck

WaasmUnstEr
Workshop 
“De radio en de rups”
Organisator: Gemeente Waasmunster i.s.m. Academie 
Waasmunster, Heemkundige Kring ’t Sireentje, Toneelgroep 
Plankvast en Radio Waasmunster Lokaal Sombekedries, 
Waasmunster (14u30-17u30, toonmoment om 17u30). 
Reservatie is verplicht telefonisch via 052 40 99 60 voor 15 
april  - T 052 40 99 60

We laten kinderen tussen 6 en 12 jaar  een sprong in de tijd maken 
aan de hand van twee erfenissen uit WOI: de tank en de radio. Ze 
gaan aan de slag met een lokaal verhaal en bouwen een levensgrote 
tank en radio, maken een echte nieuwsuitzending, schrijven een 
oorlogslied en voeren een toneelstuk op. Een toonmoment is 
voorzien om 17u30.

Concert 
“Een verhaal vol oorlogsliederen”
Organisator: Gemeente Waasmunster i.s.m. 
het Roosenbergkoor en Eriek Verbeecke
Sint-Rochuskerk, Sombekedries, Waasmunster (18u-19u30) 
T 052 40 99 60

Liederen maakten de oorlog 
dragelijk. Soldaten vergaten 
pijn en eenzaamheid aan het 
front. Thuis verzachtten ze 
het leed. In deze voorstelling 
komt het liederlijk erfgoed uit 
W.O.I volledig tot leven. Met 
het Roosenbergkoor en Eriek 
Verbeecke als verteller.

FOTO: Sombeke Kerk en Dries  
© Heemkundige Kring ‘t Sireentje

ZWiJndrECht
Tentoonstelling 
“Ost en Bervoets: 
erfgenamen van  Zwijndrecht en Burcht”
Organisator: Gemeente Zwijndrecht 
Administratief Centrum, Binnenplein 1, Zwijndrecht (10u-18u) 
T 03 250 49 52

Alfred Ost en Fred Bervoets hadden beiden hun wieg in de gemeente 
Zwijdrecht. Zwijndrecht en Burcht komen dan ook nu en dan terug 
in hun oeuvre. We schenken speciale aandacht aan de rol die hun 
geboorteplaats speelde en speelt in hun werk en kijken tegelijkertijd 
naar het hoe en waarom van de gemeentelijke collecties van beide 
schilders.

Demonstratie 
“Zwijndrecht ontsloten: 
erfgoedcollecties voor en achter de schermen”
Organisator: Gemeente Zwijndrecht i.s.m. Cultuurraad 
Zwijndrecht en Heemkundige Kring Zwijndrecht
Openbare Bibliotheek, Binnenplein 1, Zwijndrecht (10u-18u) 
T 03 250 49 52

De Cultuurraad Zwijndrecht heeft verschillende werkgroepen, 
waaronder de Werkgroep Cultureel Archief. Die legt zich toe op alles 
wat over Zwijndrecht wordt gepubliceerd, te bewaren, inventariseren, 
digitaliseren en ontsluiten. Ook de Heemkundige Kring Zwijndrecht 
is dagelijks bezig om het lokale erfgoed te bewaren en verzorgen. 
Beide beschikken over enkele zeer interessante en waardevolle 
schenkingen.

Filmvoorstelling 
“Zwijndrecht in de jaren stillekens”
Organisator: Gemeente Zwijndrecht
Administratief Centrum, Binnenplein 1, Zwijndrecht 
(om 11u, 14u, 15u en 16u, circa 30 min.) 
T 03 250 49 52

De Werkgroep Cultureel 
Archief ontleende uit een 
privécollectie verscheidene 
oude filmspoelen met 
filmmateriaal over 
Zwijndrecht uit de jaren ’50 
en ’60. Deze films bieden een 
uniek beeld over het sociale 
leven (kermissen, 
koerswedstrijden enz…) van 

een halve eeuw en langer geleden en werden recent professioneel 
gedigitaliseerd. Een eerste selectie van deze films zal nu voor het 
eerst op groot scherm te zien zijn voor het brede publiek.
FOTO: Snoepkraam Burcht, ca. 1910
© Tulpinckcollectie gemeente Zwijndrecht
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Colofon 

Met dank aan alle erfgoedorganisaties van het Waasland, die met hun enthousiasme en inzet het cultureel erfgoed levend houden voor de 
volgende generaties. Zonder hun inspanningen is er geen Erfgoeddag!

Hun aanbod werd hier voor u gegroepeerd door de Erfgoedcel Waasland, die de zorg voor en de bekendmaking van 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, Moer-
beke, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Temse en Waasmunster wil Interwaas vanuit een lokale sturing de ontwikkeling van het Waasland 
actief bevorderen via dienstverlening, projectwerking en belangenbehartiging. www.waaserfgoed.be - www.erfgoedcelwaasland.be

Coördinatie en samenstelling: Erfgoedcel Waasland
Vormgeving campagnebeeld Erfgoeddag: Ronny & Johny
Druk en vormgeving: Adrem Intermediagroep 

V.U.: Bart Casier, directeur Interwaas, Lamstraat 113, 9100 Sint-Niklaas. 
D/2015/11.208/01

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

14



14

Opperstraat 41 - Moerbeke
Op afspraak: 09 335 41 01 en 0496 16 76 05

Aangesloten bij Belgische Unie van Podologen 
en gespecialiseerde voetverzorgers.

Medisch geschoolde pedicure 
met 15 jaar ervaring

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

VP Betonwerken BVBA  
Kluizenmeersen 20 
9170 Sint-Gillis-Waas     

Tel Jan  +32 477 737 052  
jan.vpbetonwerken@telenet.be 

Tel Wim +32 478 316 779  
wim.vpbetonwerken@telenet.be 

BTW : BE 0833.266.226 
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Doorslaarstraat 25, 9160 Lokeren
Tel: 09/348 66 27 - Gsm: 0496/50 72 43

lievenvanpeteghem@telenet.be

Schilder- & decoratiewerken
Behang & gordijnen

Professioneel kleuradvies - BOSS

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Voor meer informatie en reservatie: tel09/3482479
Groenstraat 29 – 9160 Lokeren

LUnCH – TUInTERRAS – FEESTEn

Keuken gesloten op ma, di en 
zaterdagmiddag

Bar open 7 op 7 vanaf 11u

• Lunch aan € 25
• Seizoensgebonden suggesties
• Prachtig natuurzicht, vlakbij het Molsbroek
• Ideale tussenstop tijdens uw fiets –of wandelroute
• Groot zonnig terras met speeltuin

Herstellingen & Onderhoud • Gratis prijsofferte

Brugse Heirweg 100 - 9190 Stekene

GSM 0475/67.90.71
BE0899.715.382

DAGELIJKS TE BEREIKEN OP HET NUMMER: 
0472/53 92 32

is open 7/7 van 7u tot 23u  Heirbrugstraat 321 te Lokeren



JUKE  104 -153 G/KM   4,0 - 6,5 L/100 KM • QASHQAI  99 - 138 G/KM   3,8 - 6,0 L/100 KM • X-TRAIL  129 - 139 G/KM   4,9 - 5,3 L/100 KM

NIEUWE NISSAN JUKE
Geniet van zijn  radicaal design en atypische lijnen 
en van ontelbare personaliseringsmogelijkheden.
Beschikbare uitrusting (volgens versie):
• NissanConnect navigatiesysteem • Around View 
Monitor - 360° zicht • Nissan Safety Shield 
• Verstelbare koffervloer • Vanaf 104g CO2/km 
(op dCi 110)
Getoond model: Nissan JUKE Tekna DIG-T 190

NIEUWE NISSAN QASHQAI
Gun jezelf de onbetwiste leider van de urban crossovers: 
comfortabel, zuinig en toonaangevende technologieën.
Beschikbare uitrusting (volgens versie):
• Panoramisch glazen dak • Dakrails • 18" of 19" dual 
tone lichtmetalen velgen • Bi-LED koplampen 
• Autonome noodremhulp • Vanaf 99g CO2/km (op dCi 110)
Getoond model: Nissan QASHQAI Tekna

NIEUWE NISSAN X-TRAIL
Een comfortabele metgezel die je zin doet krijgen 
om erop uit te trekken met de familie en avonturen 
te beleven met vrienden.
Beschikbare uitrusting (volgens versie):
• 7 zitplaatsen (optie) • Elektrische achterklep 
• Verstelbare koffervloer • All Mode 4x4-i 
• Vanaf 129g CO2/km (dCi 130)
Getoond model: Nissan X-TRAIL Tekna

DRIE NIEUWE CROSSOVERS 
DIE HUN TIJD VER VOORUIT ZIJN…

Adverteerder : Nissan Belux n.v. (Invoerder), Bist 12, 2630 Aartselaar. Afbeeldingen niet bindend. Milieu-informatie : K.B. 19/03/2004 : www.nissan .be

ONTDEK VANAF NU ONZE UITZONDERLIJKE CONDITIES 
OP HET HELE GAMMA BIJ JE NISSAN CONCESSIEHOUDER. NISSAN.BE

08NIS15034_DealerAd_JukeQQXtrail_297x210.indd   1 20/02/15   10:00

Jan de Malschelaan 7 | 9140 Temse
03/771.13.00


