
ONTDEK HET PROGRAMMA 
IN JOUW REGIO OP: 
UITINMIDWEST.BE



‘ZORG’ dat je erbij bent …
… op Erfgoeddag zondag 23 april! 
Want ‘zorg’ is hét verband dat de 20-tal Erfgoeddag-activiteiten in de 
regio Roeselare omzwachteld.

Zorgen voor jezelf nu en later is het ideale bindmiddel tussen erfgoed 
en zorgsector. 

Of wat dacht je van voor- en nazorg van moeder en kind te Lichter-
velde, ‘het leven zoals het is’ in de woonzorgcentra te Ingelmunster, 
Roeselare en Staden, spoedgevallen te Dadizele, ‘zorg’ tijdens WOI in 
de bezette stad Roeselare …

Maar uiteraard wordt ook zorg voor het erfgoed zelf niet uit het oog 
verloren. 

Denk maar aan de creatieve herbestemming van oude balken en 
de oude brouwzaal van brouwerij Rodenbach, de zorg voor 150 jaar 
muzikaal erfgoed van de Koninklijks stadsharmonie en het muzikale 
nalatenschap van het lyrisch gezelschap ‘Kunst Veredelt’ te Roeselare, 
de zorg voor de borstel- en schoennijverheid te Izegem, …

Surf naar www.uitinmidwest.be/erfgoeddag en laat je verleiden 
door dit grootste eendaags publieksevenement van Vlaanderen en 
Brussel.

Erfgoeddag is een init iatief van FARO, Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw, 
in samenwerking met de erfgoedgemeenschappen in Vlaanderen en Brussel. 

download 
de erfgoedapp



https://www.roeselare.be/vrije-tijd/cultuur/herdenking-wo-i

ZORG TIJDENS WOI 
IN ROESELARE

VISO Roeselare en WZC 
Vincenthove i.s.m Mus-E en 
met steun van TERF
Performance ‘Take care’: 
19-jarige studenten Thuis -en 
bejaardenzorg / Zorgkundige en 
bewoners (met dementie) van 
het woonzorgcentrum mixen 
hun persoonlijk zwerfgoed 
(foto’s, herinneringen, liedjes…) 
in een korte theatervoorstelling 
die een inkijk geeft in hun dage-
lijks leven van vroeger en nu.

Klooster Arme Klaren
Arme Klarenstraat 36 
Roeselare

Zondag 23 april
voorstellingen om 13.30u 
en 14.15u

Onze Lieve Vrouwkoor en 
Sint-Michielskoor – o.b.v. 
Joost Van Brussel
Zang over de Duitse soldaat 
die na het frontgeweld tot rust 
kwam in Roeselare. Hier vergat 
hij even alle (oorlogs)zorgen: hij 
werd verzorgd, kon op adem 
komen en nam deel aan het 
dagelijks leven.

Gilbert Coghe  
en het Spiegeltheater
Het verhaal van Martha 
Cnockaert in woord en beeld. 
Als vrijwilligster-verpleegster 
werkte ze in een Duits militair 
hospitaal in het Klein Seminarie. 
Zo kwam ze heel wat informa-
tie over de Duitse bezetter te 
weten. Uiteindelijk werd ze ont-
maskerd als spionne en kreeg ze 
de doodstraf. Omwille van haar 
toewijding als verpleegster, werd 
de straf omgezet in levenslang.

Klooster Arme Klaren
Arme Klarenstraat 36 
Roeselare

Zondag 23 april
zang + verhaal om 14.45u, 
16u en 17.15u



https://www.roeselare.be/vrije-tijd/cultuur/herdenking-wo-i

ZORG TIJDENS WOI IN ROESELARE

Yves Bondue, Peter Paelinck, 
Luc Vanhoucke en Roeselaarse 
Klokkengilde
Het collectief WXII beklimt 
de klokkentoren en brengt, 
in combinatie met de beiaard 
en de klokken, een muzikale 
improvisatie met bellen, gongs, 
klokken en veel klinkend 
metaal.

Klokkentoren Sint-Michiels-
kerk
Sint-Michielsplein - Roeselare

Zaterdag 22 april
om 14u, 15u, 16u en 17u

Eric Hallein en Yves Bondue
WOI-liederen die het zoeken 
naar zorg, inkeer en rust bezin-
gen. Geen manhaftig gezang, 
geen spierballengerol… 

Onder begeleiding van het orgel 
als zalf op je ziel, brengt deze 
luisterervaring je terug naar 
de beleving van soldaten die 
honderd jaar geleden troost 
zochten in de muziek.

Sint-Michielskerk
Sint-Michielsplein - Roeselare

Zondag 23 april
om 14u, 15.15u en 16.30u



https://www.roeselare.be/vrije-tijd/cultuur/herdenking-wo-i

ZORG TIJDENS 
WOI IN  
ROESELARE

Peter Aspeslagh i.s.m. WieMu
Hoe gebeurde de organisatie en 
verzorging van burgers en mili-
tairen tijdens WOI in Roeselare? 
Een overzichtelijke tentoon-
stelling, opgesteld via foto’s en 
een gedegen bronnenanalyse, 
illustreert dit verhaal in dit 
voormalige WOI-lazaret.

Paterskerk 
Delaerestraat 33 - Roeselare

Zaterdag 22 
en zondag 23 april
van 10u tot 17u 



https://www.roeselare.be/vrije-tijd/cultuur/herdenking-wo-i

ZORG TIJDENS WOI IN ROESELARE 

Jimmy Hostens & Rino Feys 
i.s.m. ARhus
Een expositie van tekeningen 
van het tot stand komen van 
de strip ‘Altijd ergens oorlog’ 
met de focus op zorg. Het 
relaas van een bezette stad 
tijdens de Groote Oorlog door 
de ogen van een kind. Tekenaar 
Jimmy Hostens ging op zoek 
naar het Roeselare van honderd 
jaar geleden via oude postkaar-
ten en foto’s en tekende vanuit 
dit perspectief. Scenarist Rino 
Feys dook in de archieven en 
las er dagboeken op na. 

ARhus
De Munt - Roeselare

Zaterdag 22 april
van 10u tot 17u

Zondag 23 april
van 10u tot 13u

ARhumenten: lezing over 
dementie door Luc Van de Ven, 
een organisatie van ARhus 
i.s.m. Vormingplus MZW, 
boekhandel De Zondvloed en 
met steun van TERF
Dementie, het grote schrik-
beeld van de oude dag. Voor 
de patiënt zelf, maar ook voor 
familieleden. Luc Van de Ven 
(KULeuven) deelt als klinisch 
ouderenpsycholoog zijn 
ervaringen. Speciale aandacht 
verdient het troosten door 
middel van het empathisch 
luisteren, het reminisceren en 
het lichaamscontact. 
Na de lezing wordt het aanbod 
aan reminiscentiematerialen 
van ARhus en TERF voorgesteld.

ARhus
De Munt - Roeselare

Zondag 23 april
van 10.30u tot 12u

Vooraf reserveren via 
http://www.arhus.be/kalender 



https://www.roeselare.be/vrije-tijd/cultuur/herdenking-wo-i

ZORG TIJDENS 
WOI IN  
ROESELARE

Koninklijke Stadsharmonie 
Roeselare met steun van TERF
In dit voormalig lazaret ervaar 
je hoe in rustigere periodes 
tijdens WOI de bezetter en de 
bevolking zich muzikaal ver-
maakten. Je kan luisteren naar 
de toenmalige muziek en er zijn 
foto’s, herinneringen, nieuws-
feiten en oude concertaffiches 
uit het exclusieve dagboek van 
een Duitse soldaat. 
Tegelijk bekijk en beluister je 
schitterende souvenirs 
(authentieke documenten, 
foto’s en beeldmateriaal, 
schilderijen, affiches, oude 
instrumenten en kostuums) uit 
het muzikaal erfgoed van een 
150-jarige stadsharmonie!

CC Gudrun
Chicoreistraat 31-33 
Roeselare

Zaterdag 22 
en zondag 23 april
van 10u tot 17u



https://www.roeselare.be/vrije-tijd/cultuur/herdenking-wo-i

ZORG TIJDENS WOI IN ROESELARE

Familiekunde Vlaanderen
Heel wat Roeselaarnaars en 
bewoners van de buurgemeen-
ten vluchtten tijdens de Groote 
Oorlog naar Normandië. 

Van hun dossiers in de ‘Archives 
Départementales’ van Norman-
dië (Rouen, Caen, Alençon en 
Evreux) werden foto’s genomen 
die je kan raadplegen op het 
lokaal netwerk van Familie- 
kunde Vlaanderen. Misschien 
bots je zo wel op foto’s van je 
(voor)ouders?

Ook worden enkele foto’s en 
lijsten van gehospitaliseerde 
vluchtelingen tentoongesteld.

Lokaal Familiekunde 
Vlaanderen
Kokelaarstraat 5 
(lokaal gelijkvloers) 
Roeselare

Zaterdag 22 april
van 14u tot 17.30u

Zondag 23 april
van 10u tot 12u
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ZORG TIJDENS WOI IN ROESELARE

Gidsenkring Roeselare
Een gids leidt je langs plekken 
in de stad, waar vroeger zorg 
werd verleend aan oude en / 
of zieke inwoners: zoals het 
middeleeuws gasthuis in de 
Zuidstraat (nu Klein Seminarie) 
en het stedelijke hospitaal op 
het Polenplein (in 1873 verhuisd 
naar de Brugsesteenweg). 
Verder bezoek je enkele 
WOI-lazaretten zoals de 
Paterskerk en de jongelingen-
congregatie in de Kattenstraat. 

Start Polenplein Roeselare

Zaterdag 22  
en zondag 23 april
telkens om 10u en 14u
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ZORG VOOR 
ARCHEOLOGISCH 
ERFGOED

De balken kan je op deze 
locaties bezichtigen:

Klooster Arme Klaren
Arme Klarenstraat 36

Sint-Michielskerk
Sint-Michielsplein

Paterskerk
Delaerestraat 33

ARhus
De Munt

CC Gudrun
Chicoreistraat 31-33

Lokaal Familiekunde Vlaan-
deren
Kokelaarstraat 5

Zaterdag 22 
en zondag 23 april
Doorlopend volgens de 
eerder aangegeven uren.

Onroerend erfgoeddienst 
RADAR
In 2013 werd tijdens bouw-
werken aan de Diksmuidse-
steenweg in Roeselare een 
opvallende vondst gedaan. Vlak 
langs de Mandel diepte men 
zo’n 120 (eiken)houten balken 
op, als paalfundering gebruikt 
voor een constructie langs het 
water. Na onderzoek kregen 
kunstenaars, houtbewerkers 
en particulieren de kans om er 
iets nuttigs of creatiefs mee 
te doen. De resultaten van hun 
werk zijn nu te bewonderen op 
de diverse WOI-zorglocaties. 
Daarbij krijg je ook een inkijk op 
het onderzoek zelf en de zorg 
waarmee ambachtslui hun hout 
omringen.



WZC Vincenthove 
i.s.m. VISO Roeselare, Mus-E 
en met steun van TERF
Performance ‘Take care’: 
19-jarige studenten Thuis -en 
bejaardenzorg /Zorgkundige  en 
WZC-bewoners (met dementie) 
mixen hun persoonlijk zwerf-
goed (foto’s, herinneringen, 
liedjes…) in een korte theater- 
voorstelling die een inkijk geeft 
in hun dagelijks leven van 
vroeger en nu.

WZC Vincenthove
Dokter Delbekestraat 27 
Roeselare

Zondag 23 april
voorstellingen om 15u, 15.30u 
en 16u

ZORG DAG IN DAG UIT

WZC Ter Berken 
i.s.m. Raïsa Vandamme 
en met steun van TERF
Hoe worden de WZC- 
bewoners creatief geprikkeld 
als een lokale kunstenares 
enkele dagen met hen optrekt 
dag in, dag uit? 

Kom het zien en horen op 
Erfgoeddag met een mozaïek 
van sfeerbeelden (met en door 
hen), levensverhalen en een 
heus koor van personen met 
dementie, mantelzorgers en 
vrijwilligers! 

WZC Ter Berken
Zijstraat 59 - Roeselare

Zaterdag 22 april 
en zondag 23 april
doorlopende tentoonstelling 
van 10.30u tot 17u

Zaterdag 22 april
optreden huiskoor om 15u 

Zondag 23 april
live concert op authentieke 
pianola om 14.30u en 15.30u



Kunst Veredelt met steun van 
TERF
Duik in de muzikale geschiede-
nis van dit lyrisch gezelschap 
van 1930 tot heden via foto’s, 
affiches en ander beeldmate-
riaal. Een compilatie uit hun 
voorbije operettes en musicals 
voert ons terug naar zalen vol 
kristallen kroonluchters en 
heerlijke muziek.

Decoratelier Kunst Veredelt
Gitsestraat 382 - Roeselare

Zondag 23 april
van 10u tot 18u

RESOC-SERR Midden- 
West-Vlaanderen, RADAR, 
TERF i.s.m. Vormingplus MZW, 
Buro Brak, OC West, Rodenbach 
brouwerij, Stad Roeselare en de 
provincie West-Vlaanderen
De inwoners van Krottegem 
en studenten uit verschillende 
opleidingen kruisten creatief de 
degens tijdens een zoektocht 
naar een nieuwe invulling voor de 

oude, leegstaande brouwzaal van 
brouwerij Rodenbach. Benieuwd 
welke herbestemmingsontwer-
pen uit deze B(r)ouw Challenge 
borrelden? Kom en oordeel zelf!

K-Trolle vzw
Scharestraat 18 - Roeselare

Zaterdag 22 april en zondag 
23 april
van 14u tot 17u

Erfgoed Emiel Ramoudt vzw 
i.s.m. Residentie De Regen-
boog vzw
Bewoners van residentie De 
Regenboog, een complex van 
seniorenflats, komen naar 
buiten met de tentoonstelling 
‘Wijs bekeken!’: hun karakter-
portretten van fotografe Rai 
Samoy. Sopraan Ann De winter 
verrast je met enkele licht klas-
sieke aria’s in de namiddag. 

Brasserie De Regenboog
Sint-Michielsstraat 32 - Roe-
selare

Zondag 23 april
van 11u tot 17u

ZORG VOOR ERFGOED



Heemkundige kring 
Dadingisila vzw i.s.m.  
gemeentelijke culturele raad, 
met steun van TERF
Spoedarts Willem Stockman, 
werkzaam op de dienst spoed-
gevallen en intensieve zorgen 
in het AZ Delta ziekenhuis van 
Roeselare, vertelt over het 
thema reanimatie en orgaan-
transplantatie. Wanneer geen 
hulp meer kan baten, komt 
orgaandonatie aan de orde.

Een interessante en levensred-
dende lezing die al je vragen 
beantwoordt!

Gemeentelijk domein 
’t Torreke
Plaats – Dadizele

Zondag 23 april
om 15u

ZORG VOOR 
HET LEVEN



Heemkundige kring Den Hert 
Ingelmunster i.s.m. WZC 
Maria Rustoord, de gemeente 
en met steun van TERF
Wist je dat de wortels van het 
Maria Rustoord dateren van 
voor het ontstaan van België? 
En dat een kleine boerderij 
zorgde voor het voedsel van de 
bewoners? 

In een overzichtelijke tentoon-
stelling wordt het verhaal van 
de belangrijkste zorginstelling 
van de gemeente geschetst. 
Ook de andere zorginstellingen 
in de gemeente – vroeger en nu 
– komen aan bod.

WZC Maria Rustoord
Weststraat 53 - Ingelmunster

Zondag 23 april
van 10u tot 17.30u

VAN OUDE- 
MANNENHUIS 
TOT WZC 
VOOR IEDEREEN



Museum Eperon d’Or 
i.s.m. WZC ’t Pandje vzw 
en stuurgroep dementie- 
vriendelijke gemeente
Ook zorggroepen hebben recht 
op informatie en een aange-
naam museumbezoek!

Het museum Eperon d’Or gaat 
voor één dag op bezoek bij 
personen met dementie en hun 
begeleiders en mantelzorgers. 
Ze laten hen kijken, luisteren, 
voelen, ruiken én proeven 
van het verleden. Verhalen, 
op smaak gebracht met een 
vleugje humor, prikkelen de 
verbeelding. De activiteit is 
interactief en inclusief, want bij 
deze gezellige babbel zijn ook 
familie en vrienden uitgenodigd.

WZC ’t Pandje
Mentenhoekstraat 4 - Izegem

Zondag 23 april
om 10u en 14u 

Museum Eperon d’Or 
i.s.m. VeBes (Vereniging 
Blinden en Slechtzienden)
Er is heel wat feeling nodig bij 
het maken van een borstel. 
Personen met een visuele 
beperking maken kennis met 
een wonderlijk assortiment aan 
materialen en technieken en 
gaan er zelf mee aan de slag. 
Als kers op de taart is er de 
prachtige maquette van het 
art deco-museumgebouw van 
Eperon d’Or in LEGO… Alles 
aanraken a.u.b.!

Eperon d’Or
Prins Albertlaan 5 - Izegem

Zondag 23 april
om 14u en 16u

DOELGROEPGERICHTE ERFGOEDZORG 

Voor beide activiteiten 
vooraf reserveren via 
eperondor@izegem.be 
of 051 31 64 46



KINDERHANDEL! 
OVER MOEDERS 
EN VROEDERS, 
KINDEREN KOPEN 
EN VERKOPEN 

Heemkundige kring Karel Van 
de Poele i.s.m. Hogeschool 
VIVES, medisch-historisch 
museum van Brakel en met 
steun van TERF
Speciaal voor deze expo over 
vroedkunde bouwde de heem-
kring een herenhuis om tot het 
kabinet van een vroedvrouw. 
Die ontvangt en begeleidt je 
zwangerschap: voorbereidingen 
en voorlichting bij het bureau, 
de bevalling (in de keuken?) en 
nazorg van moeder en kind. 
Het parcours leidt naar de 
jaren dertig en de oorlog, een 
tijd waarin thuisbevallingen en 
fietsende vroedvrouwen erg 
normaal waren. De tentoon-
gestelde stukken variëren van 
fantooms en foeti in formol tot 
verse placenta’s.

Site Vancoillie
Statiestraat 179 - Lichtervelde

Zaterdag 22 april 
en zondag 23 april
van 10u tot 17u

Zaterdag 29 april 
en zondag 30 april
van 10u tot 17u

Van 24 tot 28 april rondleidin-
gen voor groepen op afspraak 
via 0499 62 00 30.



GROEIENDE ZORG 

Gemeentebestuur Staden 
i.s.m. WZC De Oever, diensten- 
centrum ’t Scharnier, sectoren 
Vrije tijd en Welzijn
We tonen hoe het vroeger was 
in het rusthuis, de thuiszorg, 
hoe we speelden… We kijken 
hoe het wordt met onder 
andere de zorgrobot. We her- 
beleven onze herinneringen met 
beeld, geur, woord en muziek. 
We proeven en ruiken het 
lekkers van weleer. 
Met infohoekjes: LEIF, Kasper 
Bormans, Zora, sociale kaart.

WZC De Oever
Meulebroekenlaan 11 
Oostnieuwkerke

Zondag 23 april
van 10u tot 17u



Zorg voor je erfgoed, zorg voor 
jezelf nu en later… het thema 
‘zorg’ op Erfgoeddag zondag 23 
april ontrafeld in zes boeiende 
West-Vlaamse reportages.

Beluister ze op Radio 2 
West-Vlaanderen van maandag 
17 april t.e.m. vrijdag 21 april, 
tussen 12 en 13 uur én tussen 6 
en 8 uur op vrijdag 21 april.

De Weekwatchers – Radio 2
N.a.v. het WOI-herdenkings-
weekend komt het populaire 
praatprogramma ‘De Week- 
watchers’ van Radio 2 langs 
in Roeselare. 

Ruben van Gucht blikt samen 
met zijn weekwatcher terug op 
de voorbije week, met aandacht 
voor Roeselare en het herden-
kingsweekend.

Hotel Mercure
Accent Business Park, Kwa-
destraat 149B -Roeselare

Zaterdag 22 april
van 8u tot 10u

Stem af op Radio 2 – FM 100.1 !

ZORG DAT JE LUISTERT!

V.
U

. K
ur

t 
H

im
pe

, K
or

en
m

ar
kt

 1
0

, 8
8

70
 Iz

eg
em

 /
 O

nt
w

er
p:

 F
ra

îc
he

 /
 D

ru
k:

 z
w

ar
to

pw
it

.b
e


