
 

 

 

 

 

PERSBERICHT, 21 APRIL 2022 

 

 

ERFGOEDDAG EN ERFGOEDDAG-

WEEK IN HET WAASLAND  

Na een geannuleerde editie in 2020 en de coronaproof editie in 

2021 is Erfgoeddag dit jaar helemaal terug. Op zondag 24 april is 

er het gekende publieksevenement, terwijl er in de week van 25 

t.e.m. 29 april een heuse Erfgoeddag-week voor leerlingen en 

leerkrachten van het lager en secundair onderwijs volgt.  

 
Met ‘Erfgoeddag maakt school’ als thema wordt dit jaar het 

erfgoed van het onderwijs en opvoeding belicht. De blikvanger is 

uiteraard het ‘schools erfgoed’: alles wat te maken heeft met 

opvoeding, leren en opgroeien binnen de context van de school. 

 

PUBLIEKSPROGRAMMA IN HET WAASLAND (24 APRIL) 

Het mag duidelijk zijn dat Erfgoeddag weer helemaal opleeft in het Waasland: expo’s over onderwijs 

vroeger, wandelingen langs interessante plekken en andere toffe activiteiten voor jong en oud! Op zondag 

24 april kan het publiek gratis deelnemen aan heel wat erfgoedactiviteiten in Beveren, Kruibeke, Lokeren, 

Moerbeke, Sint-Niklaas, Sint-Gillis-Waas, Stekene, Temse, Waasmunster en Zwijndrecht. Iedereen vindt 

ongetwijfeld zijn of haar gading in het Wase Erfgoeddagprogramma:  

In de buitenlucht: spijbel-, kabouter- en dauwwandelingen 

• In het centrum van Lokeren boden 8 scholen middelbaar onderwijs aan. Ontdek hun geschiedenis 

in twee Spijbelwandelingen van ongeveer 2,5 km. Kijk terug op je eigen schooltijd: mooie 

herinneringen of ‘your worst nightmare’. https://erfgoeddag.be/activiteit/spijbelwandeling  

• Tijdens de kabouterwandeling van Ons Streven in Tielrode maken kleuters en kinderen van de 

lagere school kennis met de school van hun ouders en (over)grootouders. Zullen ze erin slagen 

om net zo flink te zijn als hun mama, opa of overgrootmoe? En hebben ze op het einde van deze 

https://erfgoeddag.be/activiteit/spijbelwandeling


namiddag heimwee naar die 'goeie ouwe tijd' of prijzen ze zich toch gelukkig met het onderwijs 

van nu? https://erfgoeddag.be/activiteit/kabouterschool-tielrode 

• Terwijl de kinderen genieten van een aangepast programma, laat Ons Streven de grotere mensen 

kennismaken met de diverse locaties waar in het verleden onderwijs werd verleend. Deelnemers 

kunnen smullen van sappige schoolherinneringen, maar er wordt ook stilgestaan bij de barse 

schoolstrijd die ook in Tielrode keihard woedde. Herinneringen aan legendarische schoolfiguren 

zullen niet ontbreken! https://erfgoeddag.be/activiteit/terug-naar-de-school-van-toen 

• Pasar vzw neemt je mee op dauwwandeling door Temse. Op verschillende plaatsen die te maken 

hebben met het onderwijsverleden van onze gemeente wordt stilgestaan bij verhalen en 

anekdotes. Bij de overgang van nacht naar dag ontdek je hoe onderwijzers en leerlingen in het 

verleden aan hun toekomst werkten. https://erfgoeddag.be/activiteit/dauwwandeling-onderwijs-

temse 

• In Beveren wandel je in primeur langs de nieuw uitgestippelde Sint-Martinusroute. Langsheen het 

belevingsparcours bezoek je toeristische plaatsen die een band hebben met Sint-Maarten. 

Erfgoed, sporten en een goed doel steunen in één activiteit, meer moet dat niet zijn! 

https://erfgoeddag.be/activiteit/sponsortocht-sint-maarten  

• Stap mee met een adellijke gids door de dorpskern van Waasmunster en maak kennis met zeven 

eeuwen bewogen geschiedenis van de familie de Neve (Kasteel Blauwendael). Je wandelt langs 

alle sites waar de familie De Neve heeft gewoond. Op elke site wordt een verhaal verteld, gelinkt 

aan de familiegeschiedenis. Met een enthousiaste "oude baron" als verteller. 

https://erfgoeddag.be/activiteit/themawandeling-de-neve-de-roden  

Tentoonstellingen 

• Voor deze editie van Erfgoeddag zet het STEM. Musea Sint-Niklaas samen met basisschool 

Heilig Hart Tereken een participatieproject op. De leerlingen werden ondergedompeld in de 

museumwerking en erfgoedcollectie. In groepjes kozen ze een object in het museum waarover 

ze hun eigen vintage schoolplaat ontwierpen. Kom kijken naar het resultaat op de tentoonstelling 

‘Kaarten aan de wand’. https://erfgoeddag.be/activiteit/heilig-hartschool-tereken-maakt-expo  

 

• Met meer dan 60 scholen en bijna 25.000 leerlingen en studenten, mag Sint-Niklaas zich absoluut 

uitroepen tot scholenstad. Elke school zijn geschiedenis! Het stadsarchief Sint-Niklaas en de 

Bibliotheca Wasiana selecteren opmerkelijke stukken uit hun collecties. Familiekunde 

Vlaanderen regio Land van Waas zoekt uit in welke Wase families het onderwijs in de genen zit. 

https://erfgoeddag.be/activiteit/klasse-onderwijs-sint-niklaas-zwart-wit  

 

• De Boelwerf had een eigen school vanaf 1906. Om grote schepen te kunnen bouwen, schoolde 

Jos Boel zelf zijn werknemers tot vakmensen. Vanaf 1930 werd er scheepsbouw onderwezen in 

de Vak- en Ambachtschool, nadien volgden cursussen in de Vaktekenschool (Academie) en de 

Rijksmiddelbare School. Met een expo belicht Op Stapel VZW  de link tussen de Boelwerf en het 

onderwijs in Temse. https://erfgoeddag.be/activiteit/de-boelwerf-en-het-onderwijs-temse 
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• Zoals zoveel andere dorpen had ook Sint-Pauwels vroeger een vrije meisjesschool en een 

gemeentelijke jongensschool. Uit de rijke fotocollectie selecteert Heemkring De Kluize een reeks 

foto's die je onderdompelen in de geschiedenis van het lokale onderwijs. 

https://erfgoeddag.be/activiteit/schoolverleden-van-sint-pauwels  

 

• Hoe zag een klaslokaal er vroeger uit? Zie jij de verschillen tussen vroeger en nu? In de 

tentoonstelling van Heemkundige Kring De Kluize in Sint-Gillis-Waas ontdek je ook een reeks 

oude foto's, archiefdocumenten en objecten uit de geschiedenis van het lokale onderwijs. 

https://erfgoeddag.be/activiteit/onderwijs-sint-gillis-waas-doorheen-de-tijd  

 

• In het oude stationsgebouw van Moerbeke-Waas bezoek je een tentoonstelling over de school 

van vroeger. Wat waren de regels in de klas? Hoe verliepen de lessen en hoe zag alles er vroeger 

uit? Vergaap je onder meer aan een reeks oude wandplaten en andere schoolmaterialen ‘van 

toen’. Verschillende (belevings)opdrachten maken je bezoek extra leuk en verrassend. 

https://erfgoeddag.be/activiteit/school-maakt-erfgoed  

 

• In het kader van Erfgoeddag 2022, die in het teken van het onderwijs staat, organiseert de 

Heemkundige Kring Zwijndrecht Burcht een kleine tentoonstelling in de Zwijndrechtse bibliotheek 

over het werk van Paul D'haese. Je maakt er kennis met de vele publicaties die verschenen om 

de schrijfmethodiek D’haese bekend te maken in de klassen van de lagere school. Hier lees je er 

meer over.   

 

• Dagelijks lopen we achteloos langs oude gebouwen, standbeelden en andere monumenten. Of 

merken we niet dat ze stilletjes verdwijnen. En misschien hebt je je ook al afgevraagd waar dat 

statige pand precies voor diende, wie het liet bouwen of wat dat erfgoed betekende voor onze 

voorouders? Dat wilden de studenten van Sint-Joris in Bazel ook weten. Wat ze ontdekten, 

presenteren ze in een heuse fototentoonstelling in ‘t Stadhuys te Rupelmonde. Van daar 

vertrekken verschillende erfgoedwandelingen door Kruibeke, Bazel en Rupelmonde. Alle 

informatie is vanaf 24 april te ontdekken op https://beauvanreeth.wixsite.com/bazeltour4/over-33  
 

• In de loop van de voorbije 50 jaar verzamelde de Bazelse Heemkring Wissekerke heel wat 

materiaal over het schoolleven van vroeger: van de ‘papschool’ tot het middelbaar. Breng je 

kinderen en kleinkinderen mee en laat ze kennismaken met je eigen jeugd! Meer info. 
 

• Bij heemkring d’Euzie kan je terecht voor de tentoonstelling ‘Leerstof aan de wand’, bestaande 

uit oude stokkaarten en wandplaten uit Stekense scholen. Meer info. 
 

• De expo 'Maarten en de magie van de mantel' vertelt het levensverhaal van de buitengewone 

Sint-Maarten in zeventien prachtig geïllustreerde panelen, geïnspireerd op het gelijknamige boek 

van Mario De Koninck en Nikola Hendrickx. Inclusief luisterverhalen via de smartphone. 

https://erfgoeddag.be/activiteit/sint-maarten-en-de-magie-van-de-mantel  

 

• Op het Oud Vliegveld organiseert NSB Waasmunster een openluchttentoonstelling 

'Oud Vliegveld vroeger en nu'. Bewonder er o.a. een 15-tal oude legervoertuigen (Hummer, 

Bombardier,...) én zelfs een vliegtuig! Een soldaat vertelt de geschiedenis van wat er op het oude 

vliegveld gebeurd is voor, tijdens en na de oorlog. Je kan genieten van een '37-biertje' of een 

hapje eten bij foodtruck 'Sjoeke'. https://erfgoeddag.be/activiteit/oud-vliegveld-vroeger-en-nu   
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Demonstratie 

 

• In 2005 stelde Heemkring d'Euzie Stekene twee verloren gewaande schilderijen tentoon, O.L.V.-

Tenhemelopneming door Jan Jozef De Loose en het H. Kruisaltaar door Sylvester Van Den 

Houte. Op Erfgoeddag krijg je uitleg over het restauratieproces en zie je met eigen ogen waarom 

het zo belangrijk is om erfgoed te restaureren. https://erfgoeddag.be/activiteit/de-restauratie-van-

een-19-eeuws-schilderij  

Doe het zelf! 

• Bij Muziekclub 't Ey staat Erfgoeddag in het teken van de hommel, een makkelijk snaarinstrument 

met een rijke geschiedenis in onze contreien. Spijtig genoeg dreigt het in de vergetelheid te raken, 

terwijl het makkelijk aan te leren is. Het biedt bovendien een opstap naar meer complexe 

instrumenten zoals gitaar, citer, ukulele en andere snaarinstrumenten. Je kan er deelnemen aan 

een workshop en concerten bijwonen.https://erfgoeddag.be/activiteit/hommelles 

 

• Maak kennis met hedendaagse kantcreaties, gemaakt op basis van traditionele kanttechnieken. 

Het Vlaamse erfgoed van weleer zorgt voor de kunst van morgen. Aan de hand van foto's brengt 

Artofil een impressie van de vroegere kantscholen, hun productie en de huidige resultaten. Steek 

je graag de handen uit de mouwen? Probeer dan zeker zelf de kantklostechniek uit! 

https://erfgoeddag.be/activiteit/kant-op-school 

En ook… 

• Reynaertgenootschap vzw legt zich toe op de studie en de promotie van literatuur en cultuur. De 

Reynaert is een canontekst en is uiterst bruikbaar voor vakoverschrijdend en creatief onderwijs. 

Op Erfgoeddag zijn we te gast in de Bib Sint-Niklaas met onze recent ontwikkelde 

Reynaertkamishibai. We brengen dan een fraai geïllustreerd Reynaertverhaal voor ouders en 

kinderen. https://erfgoeddag.be/activiteit/het-reynaertverhaal-verpakt-als-kamishibai  

• In een origineel art deco-pand, gelegen in een voormalige textielfabriek, kan je je door 

theesommelier Els laten onderdompelen in de geschiedenis van de kruidenvrouwtjes en de 

wereld van de medicinale kruiden. Zet je schrap voor een boeiende combinatie van kunst, 

architectuur, geschiedenis en kruidenkennis.   

https://erfgoeddag.be/activiteit/een-wandeling-door-de-medicinale-kruidenwereld-een-origineel-

art-decodecor  

 

 

Het volledige aanbod in het Waasland is ook terug te vinden op UiTinWaas. 

Website Erfgoeddag: www.erfgoeddag.be 
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ERFGOEDDAGWEEK IN HET WAASLAND (25-29 APRIL) 

Tijdens de Erfgoeddagweek gaan erfgoedwerkers lesgeven als ‘Erfgoedklasbakken’. In verschillende 

Wase scholen nemen ze een (les)uur over van leerkrachten. Meer info over het Klasbakkenaanbod is 

terug te vinden op de website van Erfgoedcel Waasland. 

 

 

NIET VOOR PUBLICATIE 

Contactpersoon voor de pers: Niko Van Kemseke, erfgoedconsulent Erfgoedcel Waasland 

niko.vankemseke@interwaas.be en T 03 500 47 57. 

 

 

Erfgoedcel Waasland 

De Erfgoedcel Waasland realiseert erfgoedprojecten in samenwerking met de Wase verenigingen en gemeentebesturen, geeft 

advies, bevordert samenwerking en zorgt mee voor uitwisseling van kennis en ervaring over erfgoed. De Erfgoedcel Waasland is 

een onderdeel van Interwaas en wordt ondersteund door de Vlaamse overheid en de tien Wase gemeenten (Beveren, Kruibeke, 

Lokeren, Moerbeke, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Temse, Waasmunster en Zwijndrecht). www.erfgoedcelwaasland.be 

 

De Erfgoedcel Waasland is een onderdeel van Interwaas. www.interwaas.be  
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