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Programma
Waasland

Beveren, Kruibeke, Lokeren,
Sint-Niklaas, Stekene, Temse, Sint-Gillis-Waas
Waasmunster en Zwijndrecht

De HyunDays van 18 t.e.m. 25 maart (open op zondag 19/03)

Kortingen op het hele gamma!

De HyunDays van 18 t.e.m. 25 maart (open op zondag 19/03)

Hyundai biedt u altijd een mooie standaarduitrusting, een uitrusting die
u normaal enkel terugvindt in wagens van een hogere prijsklasse
- SUV pioneer
- Breed gamma
- 1 ste merk met 3 verschillende aandrijflijnen op 1 mode
- 5 jaar waarborg zonder kilometerbeperking.
GARAGE MARO
Grote Baan 40 - 9100 Sint-Niklaas
“Naast Paradisio”
Tel: 03 776.60.47 - Fax: 03/778-72-59
Email: kathy@garagemaro.be
www.garagemaro.be = > Ook op facebook.

Kortingen op het hele gamma!

(L/100KM): 3,4 - 5,6 • CO2 (G/KM): 89 - 130

verdeler
aan
e
eindk
lant
, aan een eindklant,
* De 5 Jaar Garantie Zonder Kilometerbeperking
van Hyundai geldt
enkelen
voor Hyundai wagens
die oorspronkelijk verkocht zijn door
een erkende Hyundai verdeler
zoals vastgelegd in de algemene voorwaarden van het garantieboekje.

(L/100KM): 3,4 - 5,6 • CO2 (G/KM): 89 - 130
* De 5 Jaar Garantie Zonder Kilometerbeperking van Hyundai geldt enkel voor Hyundai wagens die oorspronkelijk verkocht zijn door een erkende Hyundai verdeler aan een eindklant,
zoals vastgelegd in de algemene voorwaarden van het garantieboekje.

Pascal
Buytaert
Eeckbergstraat 51
B-9170 Sint-Gillis-Waas
Tel. / Fax: 03 233 11 48
Gsm: 0497 53 43 24
info@pascalbuytaert.be
BTW BE 0812556231

www.pascalbuytaert.be

• Opritten en terrassen
• Afsluitingen
• Rioleringswerken
• Houtconstrucies
• Vijveraanleg
• Beplantingswerken
•Gazonaanleg

• Tuinontwerp
• Beplantingsplan
• Verlichtingsplan
• Werfopvolging

jonas@dgmtuinen.be

www.dgmtuinen.be

• Scheren en snoeien
• Maaien van gazon
• Verticuteren van gazon
• Onkruidbestrijding
• Boomverzorging
• Vellen van bomen
• Uitfrezen van stronken

0473 62 27 60

Leveren, Plaatsen,
Herstellen en Onderhouden
van parket- en laminaatvloeren

Cormier

Passie en vakmanschap
in uw houten vloeren
Loboslaan 9 • B-9080 Lochristi
T +32 476 96 95 30 • info@cormier-parket.be • www.cormier-parket.be

NIJVERHEIDSTRAAT 11 B 0003
9160 LOKEREN
T 09 395 02 60 - F 09 270 71 60
INFO@SOBOFISCALL.BE
WWW.SOBOFISCALL.BE
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Beweging, rust, ontspanning, algemene versterking
School voor ‘Yoga en Esthetiek‛
www.yogaschool.be - 0473/41 68 41

ZONDAG 23 APRIL

ERFGOEDDAG 2017
THEMA “ZORG”

Laten we samen zorgen voor een spetterende 17e Erfgoeddag!
Wist je dat deze editie in het teken staat van ZORG, een onderwerp waar een boel over te vertellen valt?
Het woonzorgcentrum dat een jubileum viert, het lokale ziekenhuis waarvan de oude vleugel verdwijnt, de kranige dorpsdokter die met pensioen gaat, de geneeskrachtige rituelen van je buur uit het
Midden-Oosten, je oma die thuis is bevallen,… allemaal voorbeelden van het zorgverhaal door de eeuwen heen.
Een praatnamiddag, jong ontmoet oud en keuvelkoffers, het zijn maar enkele voorbeelden van samenwerking tussen zorginstellingen en erfgoedorganisaties. Een aanbod dat tijdens Erfgoeddag de
nodige aandacht verdient.
Kennismaken met de mensen die er dagelijks voor zorgen dat ons verleden bewaard en verzorgd wordt? Ook dat is de bedoeling! Talrijke verenigingen, instellingen, archieven, weldoeners, technici,
erfgoedwerkers waken over de bronnen van onze geschiedenis.
Op zondag 23 april 2017 zetten vele musea, archieven, erfgoedorganisaties en vrijwilligers dit thema in de kijker. Ze vertellen verhalen, nemen je mee naar het verleden, tonen je hun schatten op
zolder, werken samen met woonzorgcentra en andere niet-erfgoedpartners. Tussen 10u en 18u kan je -volledig gratis- verschillende erfgoedlocaties bezoeken en deelnemen aan de activiteiten die ter
gelegenheid van Erfgoeddag worden georganiseerd.
Dankzij deze krant kan je alvast een keuze maken uit het mooie aanbod dat de deelnemende gemeenten van het Waasland voor jou hebben samengesteld. Je kan dit jaar voor een blik achter de schermen,
nieuwe ontdekkingen, spektakel en plezier opnieuw terecht in Beveren, Kruibeke, Lokeren, Sint-Niklaas, Stekene, Waasmunster, Temse, Sint-Gillis-Waas en Zwijndrecht. Kies je favoriet!
Natuurlijk kunnen ook de kinderen zich die dag uitleven! Enkele organisaties programmeren immers activiteiten speciaal gericht op kinderen.
Je kan ze herkennen aan het vliegje.
toegankelijk voor de minder mobiele bezoeker
gedeeltelijk toegankelijk voor de minder mobiele bezoeker
niet toegankelijk voor de minder mobiele bezoeker

Met opnieuw zo’n divers aanbod op zak, wensen wij alle bezoekers een boeiende Erfgoeddag toe in onze regio!
Lieven Dehandschutter
Voorzitter Interwaas - Erfgoedcel Waasland
Voor meer informatie over het programma kan je altijd terecht bij Erfgoedcel Waasland, Lamstraat 113, 9100 Sint-Niklaas, www.erfgoedcelwaasland.be.
Wil je graag op de hoogte blijven van alle erfgoedactiviteiten in het Waasland? Bezorg ons je mail- en postadres via erfgoedcel@interwaas.be of volg ons op Facebook.
Surf zeker ook eens naar onze Erfgoedbank Waasland op www.waaserfgoed.be.

BEVEREN

Tentoonstelling

Rondleiding

De Reinaerthoeve/PolderMAS
PolderMAS, Ouden Doel-dijk 13, 9130 Doel (10u - 19u) - T. 0488 48 44 33

“Wonen en leven in Briels: een zorgzaam erfgoed”

“Ons doel: Sinte-Cecilia hoog in het vaandel!”
De schenking van het vaandel van de Gilde van Sinte-Cecilia (Doel, 1850) aan het Poldermuseum gaf een
klik: de fragiliteit van dit prachtig object had de juiste zorg nodig! Beleef onze zoektocht én ontdekkingen
mee in de tentoonstelling, stap mee in onze voetsporen bij het gesprek met textielexperts en het
gemeentearchief.
Geniet daarnaast mee van de muziek van een bevriende fanfare uit de streek als herinnering aan de
muziek van toen en schuif -om af te sluiten- mee aan voor het feestmaal van streekproducten. Welkom!

CC Ter Vesten i.s.m. Gemeentearchief Beveren, OCMW Beveren, Hertogelijke Heemkundige Kring Het Land van Beveren vzw en
Gidsenvereniging Beveren vzw
WZC Briels, Kerkplein 8, 9120 Melsele (10u - 18u) - T. 03 750 10 00

Met een gegidste rondleiding en een intieme tentoonstelling wordt u als bezoeker wegwijs gemaakt in de rijke zorggeschiedenis
van het dorp Melsele en het woonzorgcentrum Briels. Ook de figuur van Frans Briels en andere weldoeners worden hierbij in de
kijker gezet. Kom dus zeker langs en leer het erfgoed in de zorgsector van nabij kennen.

Tentoonstelling

Vaandel Gilde van Sint-Cecilia © PolderMAS

“Tot slavernij gedwongen.’ De verplichte opeising van arbeiders in
Beveren tijdens de Eerste Wereldoorlog”

Spektakel

CC Ter Vesten i.s.m. Hertogelijke Heemkundige Kring Het Land van Beveren vzw en Gemeentearchief Beveren
Kasteel Cortewalle, Zwarte Dreef 1, 9120 Beveren (10u - 18u) - T. 03 750 10 00
Tot 25/06/2017 iedere zondag tussen 14u - 17u

In de herfst van 1916 pakt de Duitse bezetter overal te lande jonge (werkloze) mannen op om verplicht te
gaan werken in de oorlogseconomie in Duitsland of aan het Westerse front. De geallieerde pers sprak van
georganiseerde slavernij door de Duitse vijand. Velen onder hen zouden nooit terugkeren, geveld door
ziekte of verzwakt door de zware arbeid in loopgraven, fabrieken, mijn- en bosbouw. Wie wel terugkeerde,
probeerde om na de oorlog schadeloosstelling te bekomen. Een pakkend verhaal over één van de meest
brutale acties uit de Duitse bezettingsgeschiedenis.
© Privécollectie familie van Hove

“Erfgoed van Doel en Polder”

Erfgoedgemeenschap Doel & Polder i.s.m. Doelland
De Doolen, Engelsesteenweg 118, 9130 Doel (11u - 18u) - info@egdp.be

Wauw, wij bouwen Doel terug op! Stormen en oorlogen trokken eeuwenlang een spoor van vernieling over ‘t Eylandt den Doel.
Steeds opnieuw trok het dorp en de polder zich uit de klei. Ook vandaag! Vergaap je aan nieuwe visies op Doel via architecturale
plannen, duik in het verleden via erfgoedverhalen en rondleidingen. Snuister in de geheimen van ’t Oud Klooster, waar de
Zwartzusters tot begin 20e eeuw een quarantainedienst hadden voor zieke zeelui.

KRUIBEKE
Evocatie

“De babyborrel van zuster Raphaelle”

Tentoonstelling

“Jozef Simons en WOI”

CC Ter Vesten i.s.m. Archief de Bergeyck, Hertogelijke Heemkundige Kring Het Land van Beveren
Kasteel Cortewalle, Zwarte Dreef 1, 9120 Beveren (10u - 18u) - T. 03 750 10 00
Tot 28/05/2017 iedere zondag tussen 14u - 17u

Als huisleraar in het kroostrijke gezin van Joseph de Brouchoven de Bergeyck verhuisde Jozef Simons
(1888-1948) in 1913 vanuit Beveren naar het verre Proven bij Poperinge. Daar maakte hij WOI mee als
burger in onbezet België, als kanonnier aan het front én als militair tolk voor de Britse troepen in België.
Hij verwerkte zijn persoonlijke oorlogservaringen in tal van zijn romans. Ook zijn - door zijn oorlogsbeleving
alsmaar sterker wordend - flamingantisme weerklinkt in zijn verhalen.

Gemeentebestuur Kruibeke, Femma, Markant, KVLJ en Davidsfonds
O.C. De Brouwerij, O.L.Vrouwplein 18, 9150 Kruibeke (14u - 18u) - T. 0474 34 77 52

Hoe vierde men vroeger een geboorte? Feest mee met zuster Raphaelle en kom langs voor een pannenkoek
en een drankje. Via verhalen, informatie en oude foto’s brengen we de geschiedenis van de vroegere
materniteit van de kliniek St Jozef te Kruibeke terug tot leven. Kinderen, geboren in de materniteit, krijgen
een extraatje.

Zuster Raphaelle©Kristof Pieters, Gemeente Kruibeke
Jozef Simons © Archief de Bergeyck, collectie Simons
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Rouwcentrum Van Bogaert

Algemene schrijn-timmer- en dakwerken

Begrafenissen - Crematies - Koffietafels - Aula

Govaert Frederik
Sint-Gillis-Waas
0498/081377
fredje_1987@hotmail.com

Katwilgweg 7 - Waterwilgweg 3 - 2050 Antwerpen L.O.
veel referenties in de schipperswereld

tel. 03/252.71.62 of 03/219.04.04
Zwijndrecht - Burcht - Antwerpen - Linkeroever - ‘t Waasland
wij verzorgen uitvaarten in elke gemeente of stad!

www.begrafenissenvanbogaert.be

-

info@begrafenissenvanbogaert.be

Haal de ENERGIE uit je tuin
met een WARMTEPOMP

WWW.ECOTERM.BE
Ecoterm bvba
Klipsenstraat 18B
9160 Lokeren
09/ 324 79 69
info@ecoterm.be

Brugse Heirweg 100 - 9190 Stekene

GSM 0475/67.90.71
BE0899.715.382

Herstellingen & Onderhoud • Gratis prijsofferte

p in
De Wonderlam
e!
sj
ja
w
eu
een ni

Algemene elektriciteitswerken
Domotica
Camerabewaking
Toegangscontrole
Automatisering
Video / parlofonie
Brandbeveiliging
Tel: 03/3347721 • Gsm: 0485/003403
Jeroen_vandevelde@telenet.be

Waar kinderen
Oosterse prinsen
en prinsessen zijn...

Speeloase De Wonderlamp
Dorpwegel 4 - 8211 Aartrijke
T 0477 79 68 99
info@dewonderlamp.be
www.dewonderlamp.be

IFI

Gratis W

VERKOOP – VERHUUR – BEHEER - IMMO DE PRINS
Grote Markt 61 - 9100 Sint – Niklaas - www.immodeprins.be – info@immodeprins.be - Tel. : 03/776.06.55

LOKEREN

Wandeling

“Op wandel in 800 jaar Sint-Niklaas”

Cultuurdienst Sint-Niklaas
SteM, Zwijgershoek 14, 9100 Sint-Niklaas en diverse locaties (10u - 17u ) - T. 0474 948514

Concert

“Lokerse Liekskes”

Stadsarchief Lokeren
Café De Donkere Wolk, Torenstraat 14, 9160 Lokeren (13u30 - 17u30) – T. 09 340 50 61

Het ‘bruine café’ van Lokeren bestaat al meer dan 30 jaar!
Paul De Schepper en zijn muziekgroep verzorgen een concert met Lokerse volksliederen. Paul De Schepper
is de inspirator en gangmaker van de eind 2016 uitgebrachte CD “Lokerse Liekskes” en auteur van het
gelijknamige boek.
Lokerse Liekskes © Paul De Schepper

Tentoonstelling

“Het vernieuwde Stadsarchief stelt zijn deuren open”
Stadsarchief Lokeren
Stadsarchief Lokeren, Torenstraat 1a, 9160 Lokeren (13u30 - 17u30) – T. 09 340 50 61

Zorg voor erfgoed!
Opendeurdag in het Stadsarchief, met speciale aandacht voor de onlangs in gebruik genomen uitbouw ervan. Tentoonstelling
van uiteenlopende stukken uit de eigen collectie en van minischilderijen over het gebruik van papier van Vera Van den Driessche,
lerares plastische opvoeding aan het Sint-Lodewijkscollege te Lokeren, die zelf ook aanwezig zal zijn om de bezoekers mee te
informeren.

In 2017 bestaat Sint-Niklaas 800 jaar. Op Erfgoeddag wordt de stad een ARCHIPEL van fijne erfgoed- en literatuureilandjes. Het
Huis Janssens (KOKW) staat eindelijk in de steigers. Ondertussen wordt er i.s.m. SteM volop werk gemaakt van de registratie en
restauratie/conservatie van tal van objecten en documenten die letterlijk vanonder het stof werden gehaald en dus dringend toe
waren aan zorg.

Tentoonstelling

“Woonzorgcentra en archief: een gedeelde zorg”

Stadsarchief Sint-Niklaas i.s.m. Woonzorgcentrum De Plataan
Woonzorgcentrum De Plataan, Hospitaalstraat 12, 9100 Sint-Niklaas (10u - 18u) - T. 03 778 33 80
Tot 1/05/2017

De woonzorgcentra van het OCMW Sint-Niklaas bieden een thuis met aangepaste zorg voor elke bewoner. Ook verhalen en
herinneringen van die bewoners verdienen aandacht en zorg. Bovendien viert WZC De Plataan haar 30ste verjaardag in 2017.
Daarom slaan het stadsarchief en de animatoren van WZC De Plataan op Erfgoeddag de handen in elkaar en maken een brug
tussen de zorgsector en de archiefzorg.
Een aperitiefconcert met liedjes van weleer, een reis door het verleden met de keuvelkoffers van Erfgoedcel Waasland en de
bewoners van De Plataan (14u30 en 16u), een fijne tentoonstelling ‘Een gedeelde zorg’ en historische films over het Sint-Niklase
verleden, vind je op Erfgoeddag in het woonzorgcentrum terug.

Tentoonstelling

“De Walvis - juffrouw Amands winkel van toen, fototentoonstelling
door vzw Arsène met foto’s van Geert Joostens”
Stedelijke musea Sint-Niklaas i.s.m. Cultuurcentrum Sint-Niklaas
De Salons, Stationsstraat 85, 9100 Sint-Niklaas (10u - 18u) - T. 03 778 34 50

Demonstratie

“Ambachten en technieken laten leven”

Zorg voor je huis, zorg voor je kleren, zorg voor jezelf... In Juffrouw Amands winkel ‘ De Walvis’ kon je
altijd een wondermiddeltje vinden. Kasten, schuiven, laden zaten afgeladen vol met de meest bizarre
middeltjes om je huishouden tiptop te houden. In de wondermooie fototentoonstelling door vzw
Arsène, met foto’s van Geert Joostens, komt deze oude drogisterij van weleer weer helemaal tot leven!

Stadsarchief Lokeren
Huis Nimmegeers, Kapelstraat 38, 9160 Lokeren (13u30 - 17u30) – T. 09 340 50 61

Deze burgerwoning uit de 19de eeuw werd enkele jaren geklasseerd als monument, in het bijzonder omwille van het opmerkelijke
interieur. Dit pand, waarvan de totaalrestauratie onlangs werd aangevat, biedt een locatie voor de demonstratie van de restauratie
van muurschilderingen in Art Nouveau-stijl door de professionele Lokerse restauratrice Elke Van Bockstal. Daarnaast kunnen
zeker ook kinderen genieten van de demonstratie van ambachtelijk papier scheppen door Piet Moerman uit Brugge, die in zijn
woonplaats een atelier heeft waarin hij deze techniek sinds vele jaren beoefent.

SINT-GILLIS-WAAS
Tentoonstelling

“De kapelletjes van Sint-Pauwels”
Heemkundige Kring De Kluize i.s.m. Gemeentearchief Sint-Gillis-Waas

Oud Gemeentehuis Sint-Pauwels, Dries 26, 9170 Sint-Pauwels (10u - 18u) - T. 0473 41 38 73
Tot 09/06/2017
Kapellen zijn belangrijk voor het dorpszicht, maar ze vragen echter ook veel zorg van de gemeente. De tentoonstelling wil
laten zien dat het restaureren en opsmukken van dit religieus erfgoed van groot belang blijft om een belangrijk deel van het
gemeentelijk erfgoed te bewaren.

De Walvis © SteM

Tentoonstelling

“Verzorg je goed! Mini-tentoonstelling rond gezondheid- en
schoonheidsspulletjes uit vervlogen dagen”
Stedelijke musea Sint-Niklaas i.s.m. Erfpunt
SteM, Zwijgershoek 14, 9100 Sint-Niklaas (10u - 18u) - T. 03 778 34 50

Aderlaatmessen, apothekerspotten, lampetkannen, lavabo’s, tandenborstels, juwelen, parfumflessen, haarkammen, snorrentassen
… Kom alles wat met de verzorging van het lijf te maken heeft ontdekken in ons museum!

Workshop

“Inpakken en wegwezen!”

Stedelijke musea Sint-Niklaas i.s.m. Erfpunt
SteM, Zwijgershoek 14, 9100 Sint-Niklaas (10u - 18u) - T. 03 778 34 50

Tentoonstelling

Bestudeer als een echte archeoloog tegeltjes, botjes, scherfjes én pak deze in in een speciaal doosje.
En alsof dit nog niet genoeg is mag je ook een lievelingsstukje van thuis meebrengen en hiervoor fijn
een mooi doosje knutselen om dit met zorg in op te bergen. Mama’s, papa’s, oma’s en opa’s mogen
ook een doosje mee knutselen want hebben die ook niet een lievelingsspulletje?

“Zorgzaam Sint-Gillis-Waas”

Heemkundige Kring De Kluize i.s.m. Gemeentearchief Sint-Gillis-Waas
Oud-Vredegerecht, Kerkstraat 21, 9170 Sint-Gillis-Waas (10u - 18u) - T. 0473 41 38 73
Tot 09/06/2017

© SteM

De focus van de tentoonstelling ligt op de Sint-Helena site waar, sinds de schenking van het herenhuis, altijd zorg werd gedragen
voor de bewoners. Eerst waren dit bejaarden, daarna zieken. Dit is het vertrekpunt om te bekijken hoe het thema zorg doorheen
de geschiedenis van Sint-Gillis-Waas evolueerde en in praktijk werd gebracht.

Rondleiding

SINT-NIKLAAS

“Inpakken...hoe pak je dat aan?! Vuistregels voor zorgzaam inpakken
van archeologische stukken”

Tentoonstelling

Stedelijke musea Sint-Niklaas i.s.m. Erfpunt
SteM, Zwijgershoek 14, 9100 Sint-Niklaas (11u, 14u en 16u) - T. 03 778 34 50
3 x 20 plaatsen, reservatie verplicht voor 20/04 via 03 778 34 50 of reservatie.musea@sint-niklaas.be

“Wij delen uw zorgen: over armen- en wezenzorg eerste helft 20ste eeuw”

Materiaal van meer dan honderden jaren oud stop je zo maar niet in een doos.
Archeologen van Erfpunt brengen jou, al wandelend doorheen archeologische depots, de
vuistregels bij van het zorgzaam in- en uitpakken van archeologische stukken. Handige tips krijg
je mee om jouw dierbare spullen thuis met zorg in te pakken om de tand des tijds te weerstaan!

Bibliotheca Wasiana i.s.m. stadsarchief Sint-Niklaas en OCMW Sint-Niklaas
Woonzorgcentrum De Spoele, Lamstraat 44, 9100 Sint-Niklaas (10u - 18u) - T. 03 778 34 00
Tot 1/05/2017

In de tentoonstelling ‘Wij delen uw zorgen’ schetsen we de bezoeker een beeld van de armen- en wezenzorg in de eerste helft
van de 20ste eeuw. Artikels, foto’s, documenten en brochures van private instellingen en van de lokale overheid uit de collectie
van Bibliotheca Wasiana vormen de basis van deze met zorg uitgewerkte tentoonstelling in het woonzorgcentrum De Spoele te
Sint-Niklaas.

Rondleiding

“Breng een bezoek aan de Egyptische zaal in Kasteel Moeland”
AZ Sint-Nikolaas i.s.m. Toerisme Sint-Niklaas
Kasteel Moeland, Hospitaalstraat 15, 9100 Sint-Niklaas (14u - 17u) - T. 03 760 60 60

Tijdens de Erfgoeddag kan je zonder afspraak een kijkje komen nemen in de Egyptische zaal van Kasteel
Moeland. De zaal werd vermoedelijk afgewerkt in 1874, tijdens een grondige verbouwing en uitbreiding
van het kasteel door Ridder de Schoutheete de Tervarent. Na de verkoop aan de ‘Liefdezusters van de
Verrezen Zaligmaker’ deed de Egyptische zaal vooral dienst als ziekenkamer voor begoede dames.
Egyptische zaal Kasteel Moeland © AZ Sint-Nikolaas

Depotstukken © Erfpunt

Demonstratie

“Aanvalleueueueuh!!!! Een historische wapencollectie... hoe spring je
daar zorgzaam mee om?!”
Stedelijke Musea Sint-Niklaas i.s.m. Koninklijke Oudheidkundige Kring Land van Waas
SteM, Zwijgershoek 14, 9100 Sint-Niklaas (10u - 18u) - T. 03 778 34 50

Sabels, degens, militaire dienstsabels, geweren, donderbussen,... vind je terug in ons museumdepot. Maar hoe spring je zorgzaam
om met zo’n collectie? Vod en wapenolie zijn jouw beste wapens om dit aan te pakken. Onze conservator neemt jou in het vizier
met zijn boeiende verhalen rond het beheren van al dit oorlogs- en wapentuig.

Demonstratie

“Ontstaan van St-Niklaas als geschenk voor het algemeen welzijn
ad communem usum omnium”
Orde van de Excalibur ridders
SteM, Zwijgershoek 14, 9100 Sint-Niklaas (10u - 18u) - T. 0494 03 41 98

Lezing

“Hoe conserveer ik mijn vinylcollectie? Lezing binnen de Expo Visual Vinyl”
Cultuurcentrum Sint-Niklaas i.s.m. Kunstencentrum Schunck* en concertzaal De Casino
Expo Visual vinyl, Stationsstraat 39, 9100 Sint-Niklaas (15u) - T. 03 778 34 50
Reservatie is verplicht via expo@ccsint-niklaas.be

Ook trots op jouw platenverzameling? Maar hoe zorg je ervoor dat je er zo lang mogelijk zorgeloos van blijft
genieten? Een doorwinterd vinylverzamelaar wijdt je in tot de tricks & tips, de do’s & dont’s van het conserveren
van vinylplaten en geeft en passant een woordje uitleg bij z’n eigen collectie.

Kinderanimatie en demonstratie doorweven met geschiedkundige weetjes over de
ontstaansgeschiedenis van St-Niklaas (800 jaar).
Kaart Sint-Niklaas © Orde van de Excalibur ridders

© Cultuurcentrum Sint-Niklaas
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ERKEND V
Brugstra
T
garage

algemenebouwafwerking
nieuwbouw&renovatie

VERCAUTEREN
GARAGE - CARROSSERIE

Stephan De Beer
Zaakvoerder

plaatsen, onderhoud en
herstellingen van centrale
verwarming en sanitaire
T. 0471 88 10 68
E. stephan@debeerverwarming.be
www.debeerverwarming.be

VERCAUTEREN
ERKEND VERKOPER & HERSTELLER

geregistreerde aannemer

GARAGE
- CARROSSERIE
Brugstraat 50-52
- 9120 Vrasene
Tel.: 03/775.84.69

Heidestraat 181
ERKEND VERKOPER & HERSTELLER
zakenkantoorlokeren@dvv.be • www.dvvlokeren.be
garage.vercauteren@skynet.be
Brugstraat 50-52 - 9120 Vrasene
2070 Zwijndrecht
www.garagevercauteren.be
Tel.: 03/775.84.69
Tel. 0485 95 20 64
garage.vercauteren@skynet.be
GARAGE
- CARROSSERIE
GARAGE
-

VERCAUTEREN
VERCAU
Make Every Day Exciting

C

VERKOP
Pannendak, Roofing Dakisolatie,
www.dvvlokeren.be
Brugstraat
50-5
EPDM, Schilderwerken,

www.garagevercauteren.be
ERKEND VERKOPER &ERKEND
HERSTELLER
Make Every Day Exciting

Brugstraat 50-52 - 9120 Vrasene
Tel.: 03/775.84.69
garage.vercauteren@skynet.be

T
el.:
03/
Zandstralen,
Zinkwerken
garage.vercaut
Dakgoten, PVC Bekleding ...

www.garagevercauteren.be
Make Every Day Exciting
www
.garagevercautere

daxiabouw@gmail.com - www.daxiabouw.be

RUIM- en ONTSTOPPINGSDIENST

JEAN VAN REMOORTEL

www.garagev
RUIM- EN ONTSTOPPINGSDIENST
JEAN VAN REMOORTEL

- Ontstoppen van alle afvoerleidingen
met hoge druk & mechanisch
- Ontkalken van boilers en toevoerleidingen
- Camera inspectie
- Alle herstellingen

- Algemene schilder- en behangwerken

w w.bartvo rspo ls.be +32(o)473970498
info@bartvo rspo ls.be BE0892380105

Bart Voorspools
Bart Voorspools

algemene bouwafwerking
algemene bouwafwerking
nieuwbouw & renovatie
nieuwbouw & renovatie- Ledigen van alle putten

Bart Voorspools

+32 (o) 473 97 04 98
www.bartvoorspools.be+32 (o) 473 97 04 98
algemene
bouwafwerking
info@bartvoorspools.be
BE0892
380
105
info@bartvoorspools.be
BE0892 380 105
- Alle decoratiewerken
nieuwbouw & renovatie

- Muur- en vloerbekledingen
www.bartvoorspools.be
- Gevelisolatie
en sierpleisterwerken
www.bartvoorspools.be

info@bartvoorspools.be

+32 (o) 473 97 04 98

BE0892 380 105

Zaakvoerder: Jean Van Remoortel

OMMEGANGSDREEF 20 - 9250 WAASMUNSTER
Tel.: 052-461698 - jean.vanremoortel@gmail.com
GSM: 0475-489065
jan.van.remoortel1@telenet.be

GARAGE MARO
Grote Baan 40 - 9100 Sint-Niklaas - Tel: 03 776.60.47 - Fax: 03/778-72-59 - Email: kathy@garagemaro.be
www.garagemaro.be = > Ook op facebook.

STEKENE

Wandeling

“Verzorgende gezondheidswandeling met verhalen uit de oude doos“
Milieuwerkgroep Ons Streven
Provinciaal Domein Roomacker - hoofdingang, Hofstraat, 9140 Tielrode (start om 14u, einde 16u) - T. 0495 99 12 49

Tentoonstelling

“Van hospice tot woonzorgcentrum. 180 jaar zorg te Stekene”
Heemkundige Kring d’Euzie
Heemkundig Museum Oud Station, Spoorwegwegel 1, 9190 Stekene (10u -18u) - T. 0495 27 89 40
Tot 31/12/2017 iedere zondag tussen 10u -12u

Deze rijk geïllustreerde tentoonstelling biedt een overzicht van de zorg te Stekene gedurende 180 jaar. Prachtige ontwerpen voor
de eerste gebouwen uit 1880, prentkaarten van het oude rusthuis en zijn uitrusting tot de huidige, pas geopende, nieuwe vleugel
van het woonzorgcentrum geven een duidelijk overzicht van de evolutie van de zorg te Stekene.

TEMSE

Met ouders en volwassenen maken we kennis met planten en kruiden die door onze voorouders verzorgd en gekoesterd werden
omwille van hun geneeskundige eigenschappen. De gids trakteert de deelnemers op huis-, tuin- en keukenmiddeltjes die vroeger
algemeen bekend waren maar nu stilaan verdwenen zijn.

Wandeling

“Kabouterwandeling: zorgfabeltjes en wondermiddeltjes uit de natuur”
Milieuwerkgroep Ons Streven
Provinciaal Domein Roomacker - hoofdingang, Hofstraat, 9140 Tielrode (start om 14u, einde 16u) - T. 0495 99 12 49

Met de kabouters gaan we op een leerrijke en plezante ontdekkingstocht met verhaaltjes en
weetjes over zorg uit de oude doos.

Tentoonstelling

“In onzen tijd... Zorg voor kant”

Kantschool Artofil i.s.m. Woonzorgcentrum De Reiger
Woonzorgcentrum De Reiger, Clement D’Hooghelaan 8, 9140 Temse (13u - 17u) - T. 0476 52 79 79

Kanten tafelnapjes, kanten doopkleedjes en andere kleine kantwerkjes zag je vroeger in menig huisgezin. Maar wie
heeft nog herinneringen aan kantwerksters en kantwerk? Kantschool Artofil wil verhalen opdiepen bij de bewoners
van WZC De Reiger door hen kant te tonen en te laten voelen. Hun verhalen en herinneringen worden vastgelegd
voor het nageslacht en worden getoond op Erfgoeddag.
Kantwerksters © Kantschool Artofil

Tentoonstelling

“In onzen tijd... - Zorg voor elkaar op Boel”

Erfgoedvereniging Op Stoapel i.s.m. Woonzorgcentrum De Reiger
Woonzorgcentrum De Reiger, Clement D’Hooghelaan 8, 9140 Temse (13u - 17u) - T. 0486 89 76 85

De scheepswerf in Temse heeft het leven bepaald van vele bewoners van WZC De Reiger. We willen mooie herinneringen terug
opdiepen door voorwerpen en foto’s te laten bekijken, mensen hun verhaal te laten vertellen en dit vast te leggen voor het
nageslacht. Op Erfgoeddag tonen we de resultaten van conversaties in woord en beeld en kunnen de mensen kennis maken met
onze vereniging.

Tentoonstelling

“Zorg in de polikliniek van Temse: 1960-1982”

CM afdelingsraad Temse i.s.m. Open Huis Amelberga, het Passantehuis Temse en beheerraad Gemeentemuseum
CM Huis Amelberga, Overstraat 7, 9140 Temse (10u - 18u) - T. 0473 84 57 23

De geschiedenis van de polikliniek Sint-Michaël (1960-1982), ingericht door de CM van Temse, wordt gereconstrueerd a.d.h.v.
foto’s, archiefmateriaal en verhalen. Daarnaast schetst een projectie een beeld van de zorgverstrekkers in Temse in de 20ste eeuw
in combinatie met medische en farmaceutische publiciteit van vroeger. Bezoekers kunnen ook kennis maken met hedendaagse
zorg in het Passantenhuis.

© Milieuwerkgroep Ons Streven

Lezing

“Van COO naar OCMW met een blik op Temse”

Davidsfonds Temse
Taverne De Gulde Cop, Kasteelstraat 1, 9140 Temse - T. 0477 57 96 90
50 plaatsen beschikbaar, reservatie verplicht voor 22/04/2017, via 0477 57 96 90 of hilde.staut@telenet.be

Ludo Vingerhoeds, gewezen directeur WZC Huize Vincent en OCMW-raadslid, vertelt over de geschiedenis van het OCMW en
het vroegere COO. Hierbij haalt hij de algemene geschiedenis aan maar legt hij ook zijn focus op de lokale context van Temse.

Wandeling

“Dauwwandeling - zorg vroeger in Temse”
Pasar Temse i.s.m. CM Waas- en Dender
CM Huis Amelberga, Oeverstraat 9, 9140 Temse (7u) - T. 0476 94 20 35

Ontdek op deze dauwwandeling de geschiedenis van de zorg in Temse. We passeren langs plaatsen waar vroeger ‘zorg’ centraal
stond en geven je een beeld van de zorgverstrekking vroeger in onze gemeente via verhalen, anekdotes en geschiedschrijving.

WAASMUNSTER
Tentoonstelling

“Manta!”

Gemeentebestuur Waasmunster, Woonzorgcentrum ‘t Heuverveld, Heemkundige Kring ‘t Sireentje en Rode Kruis Waasmunster en
Academie voor Muziek en Woord afdeling Waasmunster
Woonzorgcentrum ’t Heuverveld, Molenstraat 41, 9250 Waasmunster (10u - 17u) - T. 052 40 99 70

Ontdek in Woonzorgcentrum ‘t Heuverveld alles over de Manta, de fabriek die bijna honderd jaar de
grootste werkgever van Waasmunster was. De fabriek bood niet enkel een job aan een massa mensen,
maar was een wilde weldoener werkgever die zorgde voor elke werknemer en zijn/haar gezin. Ontdek op
Erfgoeddag de verhalen van de bewoners van WZC, het vele archiefmateriaal en enkele leuke extra’s.
Vergeet zeker niet mee te zingen met de oude Manta-liederen!

Tentoonstelling

“BeZORGing - Postzegels en foto’s over zorg”

Koninklijke Postzegel- en Erfgoedkring Temse i.s.m. Fotografencollectief Anders 23
Het Molenhuis, Wilfordkaai 23 A, 9140 Temse (10u - 18u) - T. 0491 08 69 77
Tot 7/05/2017 op zaterdag van 14u -18u en op zondag van 10u - 12u en 14u - 18u

Uit de collecties van de leden worden postzegels getoond die te maken hebben met zorg, zoals
toeslagzegels voor TBC, het Rode Kruis, Zwitserse Pro Juventute postzegels en Oostenrijkse
Kinderdorfballonpost. Deze worden aangevuld met foto’s van gekwetsten en zorgverstrekkers in
WO I.

Manta-gevel met personeel © Gemeente Waasmunster

ZWIJNDRECHT
Demonstratie

“Van ommegang tot schandpaal: zorgen voor erfgoed doe je zo”
© Koninklijke Postzegel- en Erfgoedkring Temse

Gemeente Zwijndrecht i.s.m. Heemkundige Kring Zwijndrecht Burcht
Oude Pastorij Burcht, Kaaiplein 29, 2070 Burcht (10u - 18u) - T. 03 250 49 52

Een collectie waardevolle foto’s, een oud muziekinstrument, een pracht van een oude lamp of een oude traditie levendig houden:
zorg dragen voor je erfgoed is geen sinecure. In het beste geval kan je je oude schatten een nieuwe bestemming geven, maar voor
het zover is moet je alles eerst goed inventariseren en conserveren. Een hele dag door tonen we hoe je jouw erfgoed best verzorgt
voor het nageslacht. Bewaar je zelf je schatten maar op een stoffige zolder, kom dan zeker eens langs en kijk hoe het beter kan!

COLOFON
Met dank aan alle erfgoedorganisaties in het Waasland, die vol enthousiasme hun passie voor cultureel erfgoed met het publiek delen, niet enkel op Erfgoeddag maar het hele jaar door!
Hun aanbod op deze jaarlijkse feestdag werd voor u hier samengebracht door de Erfgoedcel Waasland, die de zorg voor 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, Moerbeke, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Temse, Waasmunster en Zwijndrecht wil Interwaas de ontwikkeling van het Waasland actief bevorderen via dienstverlening, projectwerking en belangenbehartiging.
Coördinatie en samenstelling: Erfgoedcel Waasland
Druk en vormgeving: Adrem Intermediagroep
V.U.: Bart Casier, directeur Interwaas, Lamstraat 113, 9100 Sint-Niklaas.
D/2017.11.208/01

VERKOOP – VERHUUR – BEHEER
IMMO DE PRINS
Reinaertgalerij 11-12-13-14-15
Grote Markt 61
9100 Sint – Niklaas
www.immodeprins.be – info@immodeprins.be
Tel. : 03/776.06.55

Tot €25 korting bij alle

-parken!
Tot

€ 25 korting

Bij afgifte van deze bon en per aangekocht individueel
ticket ≥ 1m aan de kassa in Plopsaland De Panne, Plopsaqua
De Panne, Plopsa Indoor Hasselt, Plopsa Coo, Plopsa Indoor
Coevorden of Holiday Park krijg je € 5 korting.
Niet geldig bij voorverkooptickets. Niet combineerbaar met andere
acties en/of voordelen. Niet inwisselbaar in geld. Mag niet verkocht
worden. Max. 5 tickets per bon. Aanbod geldig t.e.m. 30/06/2018.
tot

-€25

Geef de bon af aan de kassa of koop je ticket
online met promocode 9798 via plopsa.be!

ONLINE
www.plopsa.be
Promocode

9798

Plopsa

www.plopsa.be
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Dakwerken KAJ

Uw partner voor hellende en platte daken, g
0478/21.53.24 - dakwerkenkajo@telenet.be -

zaakvoerder Steve De Coster - btw
Suikerdijkstraat 50 - 2070 Zw
Dakwerken
KAJO
Dakwerken KAJO
Offerte gratis - Zelfwerkende
Uw partner voor hellende en platte daken, gevelbekleding
en isolatie.

Uw partner voor hellende en platte daken, gevelbekleding en isolatie.
0478/21.53.24
dakwerkenkajo@telenet.be
- www.dakwerkenkajo.com
0478/21.53.24 --dakwerkenkajo@telenet.be
- www.dakwerkenkajo.com
zaakvoerder Steve De Coster - btw: BE0524 884 717
zaakvoerder
Steve50De
Coster
- btw: BE0524 884 717
Suikerdijkstraat
- 2070
Zwijndrecht
Suikerdijkstraat
50 - zaakvoerder
2070 Zwijndrecht
Offerte
gratis - Zelfwerkende

Offerte gratis - Zelfwerkende zaakvoerder
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