
Take care

Presentatie

CO7 i.s.m. GO! Technisch atheneum Ieper, 
PZ H. Hart Ieper, Yper Museum,  
Stadsarchief Ieper, MUSE-E Belgium en FARO

Samen met vertelkunstenaar Tilde 
Vandenbroucke reflecteerden leerlingen van 
het 5de jaar Verzorging (KTA Ieper) over het 
thema ‘zorg en erfgoed’. Deze zorgverleners 
van morgen verdiepten zich in historische 
brieven bewaard in het Stadsarchief Ieper 
en actuele getuigenissen van psychiatrische 
patiënten. Beleef dit artistiek-erfgoedproject 
waarbij het persoonlijke erfgoed van mensen 
vertaald wordt in verhalen.

Leerlingen van het 5de jaar Verzorging in het 
GO! Technisch atheneum Ieper
© CO7 – Michaël Depestele

Locatie
Psychiatrisch Ziekenhuis Heilig Hart Ieper, 
Poperingseweg 16, 8900 Ieper, 
via de oude hoofdingang

Tijdstip 
toonmoment om 11 u., 14 u. en 16 u.

Leien van Huize Nazareth

Tentoonstelling en rondleiding

Kerkfabriek Sint-Pieter

Huize Nazareth was een rusthuis beheerd 
door zusters. Nu behoort het toe aan de 
zorginstellingen CLB en OCMW. Met de 
oude leien van Huize Nazareth, dat gelegen 
was vlakbij de Rijselpoort, worden in de Sint-
Pieterskerk tekeningen gevormd. De grijs- 
en blauwtinten van de oude leien geven 
mooie legpuzzels, mozaïeken … Volg een 
rondleiding tussen de kunstschatten van 
de Sint-Pieterskerk: edelsmeedwerk, een 
triptiek, gepolychromeerd houtsnijwerk, enz.

Ciborie in verguld zilver uit 1631
© Kerkfabriek Sint-Pieter

Locatie
Sint-Pieterskerk, Rijselsestraat 93, 8900 Ieper

Tijdstip 
9 u.-17.30 u.,
rondleiding om 14.30 u. en 17.30 u.
van zondag 23 april t.e.m. zaterdag 15 juli

Jong geleerd is
oud gedaan

Spelnamiddag en tentoonstelling

De Wegwijzer i.s.m. Chiro Ekebelloh en  
‘IEPER verbeeldt’

Speciaal voor Erfgoeddag is er een Chiro-
spelnamiddag in het dorp. Alle kinderen 
mogen meespelen.  
We gingen in het dorp op zoek naar verha-
len, documenten en foto’s rond de geschie-
denis van de jeugdbeweging, waar jongeren 
voor jongeren zorgen: spelende kroonwacht-
meisjes in witte bloesjes en met witte sokjes 
aan, kampverkenningen met de pastoor 
in zijn VW-kevertje, de overstap naar Chiro, 
de jongenschiro, de KLJ en de gemengde 
Chirowerking komen allemaal aan bod.

Ochtendtoilet tijdens het Kroonwachtkamp 
in Lissewege in 1965
© Privécollectie, ‘WESTHOEK verbeeldt’

Locatie
OC De Oude School,  
Neerwaastenstraat 10 A, 8902 Hollebeke

Tijdstip
spelnamiddag start om 14 u. (tot 17 u.)
tentoonstelling 13.30 u.-18 u.

Goed verzorgd in Hollebeke

Tentoonstelling en rondleiding

De Wegwijzer i.s.m. 'IEPER verbeeldt'

Hoe werden kinderen, zieken en ouderen 
aan huis verzorgd in het Hollebeke 
van de jaren 60 en 70? Verhalen van 
thuisverpleegsters en verpleegsters van 
het Kinderwelzijn werden verwerkt tot een 
boeiende tentoonstelling op verschillende 
locaties in het dorpscentrum. Maak kennis 
met de kruidenmiddeltjes van Jeanne 
Sohier en met het verhaal van O. L. Vrouw 
van Hollebeke die van hierboven voor haar 
kinderen zorgt.

Zuster Alfonsine (rechts) met medezuster als 
verpleegster van het Wit-Gele Kruis in 1964
© Privécollectie, ‘WESTHOEK verbeeldt’

Locatie
Vertrek aan OC De Oude School,
Neerwaastenstraat 10 A, 8902 Hollebeke

Tijdstip
13.30 u.-18 u.
permanent gidsen aanwezig

Ieper Hollebeke (Ieper) Zillebeke (Ieper) Langemark - Poelkapelle

Het menselijke aspect staat in de  
17de editie van Erfgoeddag centraal. 
Zorg dragen is geëvolueerd: 
zorginstanties zijn niet meer uit onze 
maatschappij weg te denken. 
Maar ook de zorg voor ons erfgoed 
gebeurt vandaag helemaal anders 
dan dertig jaar geleden. Stel je 
eigen programma samen en maak 
Erfgoeddag mee! Alle activiteiten zijn 
gratis. Vergeet niet te reserveren voor 
sommige activiteiten.

(Milieu)zorg: Ozongat  
al meer dan 40 jaar oud

Tentoonstelling en lezing

Volkssterrenwacht AstroLAB IRIS  
i.s.m. Koninklijk Belgisch Instituut voor  
Ruimte-Aeronomie

In 1987, exact 30 jaar geleden, werd 
het baanbrekende Montrealprotocol 
gesloten om iets te doen aan het ozongat. 
Deze interactieve tentoonstelling over 
zorg dragen voor onze planeet geeft 
antwoorden op allerlei milieuvragen. Hoe 
zit dat nu bijvoorbeeld met het gat in de 
ozonlaag uit de jaren 80? Kinderen kunnen 
zelf aan de slag met enkele experimenten.

Het gat in de ozonlaag 1996-2012
© BIRA

Locatie
AstroLAB IRIS,  
Verbrandemolenstraat 5, 8902 Zillebeke

Tijdstip
lezing vrijdag 21 april om 20 u. 
tentoonstelling op Erfgoeddag van  
14 u. tot 18 u. (tot eind mei)

Inschrijven verplicht
enkel voor de lezing - info@astrolab.be

Ver van Hollebeke in 14-18

Tentoonstelling en rondleiding

De Wegwijzer i.s.m. 'IEPER verbeeldt'

Honderd jaar geleden liep het front door 
Hollebeke. De bevolking was weggetrokken: 
velen waren gevlucht naar Frankrijk, kinderen 
zaten in schoolkolonies, mannen zaten aan 
het front, waren krijgsgevangen of geïnter-
neerd in kampen in Nederland. Volg samen 
met de gids verschillende Hollebekenaren 
tijdens en kort na de oorlog. Ontdek waar ze 
terecht kwamen en wie voor hen zorgde.

Vijf Hollebeekse vrienden in kamp Harderwijk 
tijdens WO I
© Privécollectie, ‘WESTHOEK verbeeldt’

Locatie
OC De Oude School,  
Neerwaastenstraat 10 A, 8902 Hollebeke

Tijdstip
13.30 u.-18 u.
permanent gidsen aanwezig

toegankelijk voor rolstoelgebruikers

gedeeltelijk toegankelijk voor rolstoelgebruikers

niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers

activiteit voor gezinnen met kinderen tot en met 12 jaar

Heuvelland
Ieper
Langemark- 
Poelkapelle
Mesen
Poperinge
Vleteren
Zonnebeke

zondag 
23 april 2017

Van godshuis en oudemannenhuis tot woonzorgcentrum

Tentoonstelling en theaterknipsels

Cultuurdienst Langemark-Poelkapelle i.s.m. WZC De Boomgaard, Samana, Familiehulp, 
‘LANGEMARK-POELKAPELLE verbeeldt’, Inagro, CAG, Erfgoedcel CO7 en VBS Madonna

Via een tentoonstelling in het woonzorgcen-
trum en theaterknipsels uit het verleden kom 
je het verschil tussen vroeger en nu te weten. 
Vertellers nemen je mee naar het oude 
rusthuis. Ontdek het rolstoelenparcours, kruip 

in een ouderdomspak, luister naar muziek 
van De Trimards en kom kijken naar Cinema 
Nostalgie. Je kan proeven van taarten  
volgens oude recepten en lievelingshapjes 
van kinderen en bewoners.

Een feestelijke dag voor het Ouderlingengesticht te Langemark. Gerestaureerd en herdoopt 
in St. Paulus Rustoord. 27 mei 1956
© Privécollectie, ‘WESTHOEK verbeeldt’

Locatie
WZC De Boomgaard, Lekkerboterstraat 1, 8920 Langemark

Tijdstip
tentoonstelling van 13.30 u.-17.30 u. (t.e.m. 17 mei)
rondleiding om 13.30 u., 14 u., 14.30 u., 15 u., 15.30 u., 16 u., 16.30 u. en 17 u.
optreden van De Trimards tussen 14.30 u. en 16.30 u.



Ontdek verschillende  
zorgvormen, vroeger en nu

Wandeling

De Lovie

Ontdek via een uitgestippeld parcours de 
verschillende zorgvormen tijdens de belang-
rijkste periodes (1856 - heden) van het 60 ha 
grote kasteeldomein De Lovie. We nemen je 
mee naar de 19e-eeuwse burgerij, dompelen 
je onder in de Eerste Wereldoorlog, dragen 
zorg voor tbc-patiënten en eindigen met de 
huidige ondersteuning van jongeren en vol-
wassenen met een verstandelijke beperking.

Ziekenzaal in het Sanatorium St. Idesbald op 
het kasteeldomein De Lovie
© De Lovie

Locatie
De Lovie,  
Krombeekseweg 82, 8970 Poperinge
Aanmelden en start aan het kasteel.  
Volg de pijlen.

Tijdstip
14 u.-18 u.
vrije start voor de wandeling van ca. 700 m

Kunstenbad

Tentoonstelling

Stedelijke Kunstacademie Poperinge 
i.s.m. Huize Proventier, VBS De Zonnewijzer 
Reningelst, VBS De Krekel Roesbrugge, VBS 
De Kleine Prins Abele en Freinetschool De 
Torteltuin Poperinge

Leerlingen lieten zich door interviews met de 
bewoners van het woonzorgcentrum inspireren 
om portretten van hen te maken. Ze maakten 
ook een maquette van het woonzorgcentrum 
van hun dromen. Tot slot vond een gezamen-
lijke zangstonde plaats. Ontdek de resultaten 
van dit Kunstenbad in Huize Proventier.

© Stedelijke Kunstacademie Poperinge

Locatie
Huize Proventier,
Veurnestraat 22, 8970 Poperinge

Tijdstip
10 u.-17 u.

De Walhoeve 
vroeger en nu

Tentoonstelling

Cultuurdienst Vleteren i.s.m. De Walhoeve en 
Archiefdienst Vleteren

Wie niet rechtstreeks te maken heeft met de 
Bijzondere Jeugdzorg heeft er vaak weinig 
voeling mee. In de tentoonstelling kom je 
meer te weten over de geschiedenis van  
De Walhoeve. Aan de hand van verschillende 
projecten (400 BLOWS, cAnnect) krijg je een 
beter zicht op de jeugdzorg. We gunnen je 
een blik achter de schermen. De innerlijke 
mens wordt versterkt met frisdrank, gebak, 
koffie, thee of chocomelk van barista SloW-
Wings uit Ieper. Jong en oud kunnen zich uitle-
ven met de volksspelen op het binnenplein.

© De Walhoeve

Locatie
De Walhoeve,
Eikhoekstraat 65, 8640 Westvleteren

Tijdstip
13.30 u.-17 u., rondleiding om 14 u. en 16 u.

Uitzonderlijke openstelling 
museumdepot

Rondleiding

Zorg dat je luistert!

Radioreportages

Radio 2 West-Vlaanderen i.s.m. de Provincie 
West-Vlaanderen en de 5 West-Vlaamse 
Erfgoedcellen

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 u. 
én tussen 6 en 8 u. op vrijdag 21 april.

Omgaan met lijden en sterven,  
vroeger en nu

Lezing

huisvandeMens Ieper i.s.m. Bib Ieper, 
Vormingplus en LEIF West-Vlaanderen

Patrick Wyffels, auteur van het boek ‘de LEIF- 
arts’, beschrijft aan de hand van ingrijpende 
verhalen hoe hij ernstig lijdende patiënten 
bijstaat tot aan hun sterfbed. Hij vertelt over 
hoe anders het er vroeger aan toe ging in 
vergelijking met nu en welke invloed de wet 
inzake patiëntenrechten, palliatieve zorg en 
de euthanasiewet gehad hebben op zijn 
dagelijkse praktijk als huisdokter.

Locatie
Bib Ieper, Weverijstraat 9, 8900 Ieper

Tijdstip
donderdag 27 april van 19.30 u. tot 21 u.

Inschrijven verplicht
M ieper@demens.nu
T 057 23 06 30
W www.vrijzinnigwestvlaanderen.be

ZonnebekeVleterenPoperinge

Medische zorg tijdens  
de Eerste Wereldoorlog

Evocatie

Memorial Museum Passchendaele 1917 i.s.m. 
The Salient Remembrance Detachment

Verpleegsters, dokters en brancardiers 
vertellen hun verhaal aan de hand van voor-
werpen en belichten zo historische gebeur-
tenissen. De Eerste Wereldoorlog betekent 
een revolutie op het vlak van geneeskunde, 
maar ten koste van miljoenen slachtoffers. 
Dompel je onder in de zorg tijdens de Eerste 
Wereldoorlog.

De slag bij Passendale 1917
© Imperial War Museums

Locatie
Kasteeldomein Zonnebeke,  
Berten Pilstraat 5A, 8980 Zonnebeke

Tijdstip
10 u.-17 u.

Herinneringen aan 
vroeger

Presentatie

WZC Onze-Lieve-Vrouw Gasthuis i.s.m. 
CAG, Erfgoedcel CO7, Inagro, ‘POPERINGE 
verbeeldt’, Stadsarchief Poperinge en VBS 
Sint-Benedictus Poperinge

Neem een kijkje in het woonzorgcentrum 
Onze-Lieve-Vrouw Gasthuis en kom te weten 
wat reminiscentiekoffers zijn. (Her)beleef het 
concert ‘Droom. Beleef. Herinner.’ Ontdek 
hoe foto’s, muziek en eten uit de tijd van 
toen vandaag de verbinding vormen tussen 
oud en jong. Kom proeven van hapjes van 
vervlogen tijden en speur naar oude beelden.

Een landbouwerspaar brengt eten voor 
hoppeplukkers in Poperinge 

© Privécollectie, ‘WESTHOEK verbeeldt’

Locatie
WZC Onze-Lieve-Vrouw Gasthuis, 
Ieperstraat 130, 8970 Poperinge

Tijdstip
14 u.-17.30 u.

Maandag 17 april 
t.e.m. vrijdag 21 april

Donderdag 27 april

Eindredactie: Erfgoedcel CO7

Campagnebeeld: Lise Bruyneel, fotograaf Carla van de Puttelaer
Vormgeving: Impressionant (Zonnebeke)
Druk: Drukkerij Lowyck (Oostende)
V.U.: Jef Verschoore, voorzitter CO7, p/a Grote Markt 1, 8970 Poperinge

Volledige programma in  
Vlaanderen en Brussel

Ontdek met de ErfgoedApp extra informatie, 
filmpjes, verhalen en weetjes bij je bezoek, 
wandeling of fietstocht!

Erfgoeddag is een organisatie van 
FARO, Vlaams steunpunt voor cultureel 
erfgoed vzw, in samenwerking met de 
erfgoedgemeenschappen in Vlaanderen en 
Brussel. Partners van Erfgoeddag 2017: één, 
Radio 2, Combell, De Lijn, NMBS, Gezinsbond, 
La Fille d’O, UiT in Vlaanderen, 1700, met de 
steun van de Vlaamse overheid.

www.erfgoeddag.be

Erfgoeddag beleven. 
Zoveel leuker met bus of tram.

BELEEF Erfgoeddag met een GRATIS duo-dagpas van De Lijn 
Vul deze bon in, geef hem aan 
uw bus- of tramchauffeur en 
ontdek de fraaiste cultureel- 
erfgoedcollecties op Erfgoed-
dag, een hele dag lang, met de 
bus en tram. 

Opgelet: de twee dagpassen zijn 
enkel geldig voor 2 personen op 
zondag 23 april 2017.  
Enkel originele bonnen worden 
aanvaard. Niet verenigbaar met 
andere promoties.

Evenementnummer: 199

Voornaam  ccccccccccc     Naam ccccccccccccccccccc

Straat  ccccccccccccccccccccccc    Nr. cc     Busnr. cc

Postcode  cccc                   Gemeente   ccccccccccccccccccc

Leeftijd  cc      e-mailadres  ccccccccccccccccccccccccc

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

Online wedstrijd

Welke remedie tegen kwaaltjes heb jij van 
grootmoeder meegekregen?
Neem deel aan de wedstrijd en maak kans op 
een overnachting bij het Taxandriamuseum!
Van 23 maart t.e.m. 13 april

Deelnemen via www.erfgoeddag.be

Erfgoeddag in de Zuidelijke Westhoek

www.erfgoedcelco7.be  
erfgoedcel@co7.be
T 057 34 66 94  
De organisaties worden ondersteund door 
de betrokken gemeenten en Erfgoedcel CO7

Zorgen: verleden, heden  
en morgen

Rondleiding

Cultuurdienst Heuvelland i.s.m. De Loods

In Heuvelland zet De Loods, het vroegere 
Huize Godtschalck, haar deuren open. De 
gidsen nemen je mee naar het rijke verleden 
van deze site: als klooster, als bejaardenin-
stelling, als veldhospitaal tijdens de Eerste 
Wereldoorlog en tot slot als instelling voor de 
Bijzondere Jeugdzorg. Geniet na met koffie 
of frisdrank.

Huize Godtschalck in 1913

Locatie
De Loods,
Godtschalckstraat 3, 8958 Loker

Tijdstip
rondleiding om 14 u., 15 u. en 16 u.

Loker (Heuvelland)

Memorial Museum Passchendaele 1917

Neem een kijkje in het nieuwe museumdepot 
van het Memorial Museum Passchendaele 
1917 dat uitzonderlijk wordt opengesteld! 
Ontdek hoe men de diverse collectiestukken 
in goede omstandigheden bewaart. Maak 
kennis met de werking achter de schermen 
en verneem meer over de vorming van de 
collectie, de depotwerking, het beheer en 
het conservatiebeleid.

Een unieke blik in het museumdepot van het
Memorial Musem Passchendaele 1917  
© MMP1917

Locatie
Memorial Museum Passchendaele 1917, 
Berten Pilstraat 5A, 8980 Zonnebeke

Tijdstip
10 u.-17 u., rondleiding om 10 u., 11 u., 14 u., 
15 u. en 16 u. (max. 10 personen per groep)

Inschrijven verplicht (t.e.m. 20 april)
M evy.vandevoorde@passchendaele.be
T 051 77 04 41

Verleden verbeeldt

Open 
Monumentendag 
2017

Op zondag 10 september vindt een 
nieuwe editie van Open Monumentendag 
plaats. Naar goede gewoonte worden 
dan in Vlaanderen heel wat monumenten, 
landschappen en archeologische sites in 
de kijker gezet. Vanaf april t.e.m. juli kan 
onroerend erfgoed ingeschreven worden.

Vind meer info op 
www.openmonumentendag.be

Duik in het verleden met deze dozen 
vol herinneringen

Stimuleer herinneringen of richt een luister-, 
kijk- en vertelnamiddag in met één van de  
7 themadozen. Ga thuis aan de slag en (her)
ontdek de levensgeschiedenis van je ouders, 
familielid, buur …

Vind meer info op
www.CO7.be


