
COLOFON

ERFGOEDDAG IN DE ZUIDELIJKE WESTHOEK

www.co7.be  •  erfgoedcel@co7.be  •  T 057 34 66 94

De organisaties worden ondersteund door de betrokken gemeenten en Erfgoedcel CO7.

—

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 2018: 

—

Eindredactie: Erfgoedcel CO7

Campagnebeeld: Ink And Rolling, fotograaf Benny Antoniw - ‘Marie-Claire Mode’ in Wellen

Vormgeving: Design Sense (Ieper)

Druk: Cuvelier Graphics (Ieper)

V.U.: Jef Verschoore, voorzitter CO7, p/a Grote Markt 1, 8970 Poperinge

—

www.erfgoeddag.be

POPERINGE

Tentoonstelling

KUNSTENBAD
Kunstacademie Poperinge i.s.m. basisscholen: 

De Klimrank Poperinge, De Ster Poperinge, VBS St.-

Franciscus Poperinge en VBS St.-Benedictus Poperinge

Leerlingen richtten een artistieke politieke 

partij op en proberen zichzelf in de kijker te 

zetten via affiches, een eigen programma en 

een grote betoging op vrijdag 20 april. Op 

zondag 22 april kan iedereen zijn stem uit-

brengen op de Grote Markt van Poperinge! 

Bewonder er de resultaten van dit Kunsten-

bad.

Locatie Grote Markt, 8970 Poperinge

Tijdstip 10.30 – 16 u.

© Kunstacademie Poperinge

POPERINGE

Presentatie

KIESPIJN
CO7 i.s.m. Onze-Lieve-Vrouwe-instituut Poperinge, 

Intergemeentelijke archiefdienst Poperinge-Vleteren, 

MUS-E en FARO

Leerlingen van het 5de en 6de jaar van het 

Onze-Lieve-Vrouwe-instituut in Poperinge 

werden gestimuleerd om samen met beel-

dend kunstenaar Lara Jakoba Breine te re-

flecteren over het thema ‘Kies voor erfgoed’. 

Ze doken in de Poperingse archieven en gin-

gen op zoek naar oude foto’s van het vrijetijds-

leven in Poperinge. Met artistieke ingrepen 

werd er nieuw leven in de foto’s geblazen. 

Kom op Erfgoeddag een kijkje nemen naar 

het resultaat!

Locatie Grote Markt, 8970 Poperinge

Tijdstip 10.30 – 16 u.

© CO7 – Michaël Depestele

ZONNEBEKE

Theatervoorstelling

KIEZEN IN OORLOG
Memorial Museum Passchendaele 1917 i.s.m. 

The Salient Remembrance Detachment

Tijdens oorlogen worden duizenden keuzes 

gemaakt, gaande van stemrecht tot het 

beslissen over leven en dood. Sommige keu-

zes kunnen de geschiedenis beïnvloeden, 

andere keuzes hebben weinig tot geen weer-

slag, behalve voor jezelf. Aan de hand van 

korte theateracts wijzen we de bezoekers van 

het Memorial Museum Passchendaele 1917 

op al die keuzes. 

Locatie Memorial Museum Passchendaele 1917, 

Berten Pilstraat 5 A, 8980 Zonnebeke 

(aanmelden aan balie Erfgoeddag)

Tijdstip 10 – 18 u. (laatste toegang om 16.30 u.)

Oorlogskeuzes, kiezen in oorlogstijd

© Memorial Museum Passchendaele 1917

ZONNEBEKE

Rondleiding

ACHTER DE SCHERMEN VAN 
HET MUSEUMDEPOT
Memorial Museum Passchendaele 1917

Altijd al een kijkje willen nemen in een 

museumdepot? Grijp dan nu je kans! Tijdens 

dit uitzonderlijke bezoek achter de schermen 

ontdek je hoe er bij het behoud en beheer van 

collectiestukken voortdurend keuzes moeten 

gemaakt worden. Werp een blik achter de 

schermen van het museum en verneem 

meer over de vorming van de collectie, de 

depotwerking, behoud en beheer en het 

conservatiebeleid.

Locatie Memorial Museum Passchendaele 1917, 

Berten Pilstraat 5 A, 8980 Zonnebeke

Tijdstip Rondleiding om 9.30 u., 11 u., 13.30 u., 

15 u. en 16.30 u. 

Max. 10 personen per groep.

Inschrijven verplicht (t.e.m. 19 april)

M evy.vandevoorde@passchendaele.be

T 051 77 04 41

Het nieuwe museumdepot

© Memorial Museum Passchendaele 1917

Maandag 16 april t.e.m. vrijdag 20 april

Radioreportages

KIES VOOR DE RADIO!
Radio 2 West-Vlaanderen i.s.m. de 5 West-Vlaamse 

Erfgoedcellen

Het thema ‘Kiezen’ ontrafeld in vijf boeiende 

West-Vlaamse reportages! Beluister ze op 

Radio 2 West-Vlaanderen van maandag 16 

april t.e.m. vrijdag 20 april tussen 12 u. en 

13 u.

VLETEREN

Tentoonstelling

VERKIEZINGEN DOORHEEN DE TIJD
Cultuurdienst Vleteren i.s.m. Intergemeentelijke 

archiefdienst Poperinge-Vleteren en ‘VLETEREN 

verbeeldt’

Wie was er vroeger burgemeester? Wie 

mocht stemmen? Hoe verliep de kiesstrijd? 

Oude campagneposters, pamfletten, kiezers-

lijsten, foto’s … geven je een uniek beeld 

van twee eeuwen politieke verkiezingen in 

Vleteren. Tijdens deze tentoonstelling stem 

je ook zelf … voor het mooiste Vleterse 

woord! Gezellig napraten doen we met koffie 

en taart.

Locatie Dorpshuis Woesten, Woestendorp 46, 

8640 Woesten

Tijdstip 13.30 – 17 u.

Kiezerslijsten van Vleteren (1949-1982) 

© Gemeentearchief Vleteren

LANGEMARK-POELKAPELLE

Tentoonstelling en wandeling

KIEZEN VOOR MUZIEK EN NATUUR
Team Ontspannen Langemark-Poelkapelle i.s.m. 

‘LANGEMARK-POELKAPELLE verbeeldt’, Natuurpunt, 

Dè Academie, WZC De Boomgaard en CO7

Ken jij het volkslied van Bakelandt of de tri-

mards en weet je wat een melodica is? Ter-

wijl je geniet van de tentoonstelling of proeft 

van het taartenbuffet brengt Trio VierN XL om 

15 u. en 17 u. muzikale ambiance. 

22 april is ook ‘Dag van de Aarde’. We kiezen 

dus voluit voor natuur en gaan met de gids op 

ontdekking door natuurgebied De Mote. Ont-

dek er de laatmiddeleeuwse 8-vormige wal-

gracht! We houden ook halt bij de meester-

molenaars in de Beeuwsaertmolen. 

Locatie OC De Mariazaal, Bikschotestraat 107 A, 

8920 Bikschote (tevens vertrekpunt wandeling)

Tijdstip 13 – 18 u.

Start wandeling (met gids): 

•	 te	voet:	om	14	u.	(7,5	km	–	ca.	3	uur)

•	 met	de	huifkar	(let	wel:	500	m	stappen	in	’t	na-

 tuurgebied): om 13.15 u. of om 15.15 u. (ca. 2 uur)

Inschrijven voor wandeling verplicht

M teamontspannen@langemark-poelkapelle.be

T 057 49 09 45

De Mote

© Natuurpunt

Donderdag 19 april

Lezing

70 JAAR VROUWENSTEMRECHT 
IN BELGIË
huisvandeMens Ieper i.s.m. zij-kant, Markant Poperinge 

en Bibliotheek Poperinge

70 jaar geleden mochten Belgische vrouwen 

voor het eerst stemmen voor het parlement. 

Op 27 maart 1948 kregen ze, althans op pa-

pier, eindelijk gelijke politieke rechten. 

Hoe verliep die strijd voor het stemrecht en 

de strijd voor vrouwenrechten sindsdien? 

Vera Claes, nationaal secretaris van zij-kant, 

geeft een historisch overzicht. 

Locatie Bibliotheek De Letterbeek, 

Veurnestraat 71, 8970 Poperinge

Tijdstip donderdag 19 april van 20 u. tot 21.30 u.

Inschrijving verplicht

M ieper@demens.nu

T 057 23 06 30

Dames, vrouwenstemrecht 

Ieper  •  Langemark-Poelkapelle  •  Poperinge  •  Vleteren  •  Zonnebeke



toegankelijk voor rolstoelgebruikers

gedeeltelijk toegankelijk voor rolstoelgebruikers

niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers

activiteit voor gezinnen met kinderen tot en met 12 jaar

IEPER

Tentoonstelling en wandeling

IN FLANDERS FIELDS MUSEUM EN 
‘SPOREN VAN OORLOG’
In Flanders Fields Museum

Kies voor het museum! Het In Flanders 

Fields Museum bestaat 20 jaar! Bezoek het 

museum en ontdek welk erfgoed er bewaard 

wordt. De unieke tentoonstelling ‘Sporen van 

oorlog’ toont voor het eerst de resultaten van 

meer dan 150 opgravingen die het afgelopen 

decennium in de frontregio plaatsvonden. 

Om 17 u. en 17.30 u. start Burgerleed, een 

stadswandeling over het lijden van de bur-

gers tijdens de Eerste Wereldoorlog in Ieper.

Locatie Lakenhallen, Grote Markt 34, 8900 Ieper

Tijdstip 10 – 18 u. (laatste toegang om 17 u.)

‘Sporen van Oorlog’ tot en met 26 augustus

Duurtijd wandeling ca. 2 u.

Inschrijven voor wandeling verplicht 

(t.e.m. 19 april)

M lynn.maelfeyt@ieper.be

T 057 23 94 50

De Stamschijf

© In Flanders Fields Museum

IEPER

Tentoonstelling

YPER MUSEUM IN RESIDENCE
Yper Museum i.s.m. In Flanders Fields Museum

Nieuwsgierig naar de look-and-feel van het 

vernieuwde Yper Museum? Deze pop-up 

tentoonstelling licht een tipje van de sluier. 

Overal vind je verwijzingen naar de frisse en 

dynamische vormgeving van het museum 

in wording. Bewonder er topstukken uit de 

eigen collectie met daarnaast eigentijdse 

interpretaties door jongeren. Wist je dat 

het museum tot stand komt samen met de 

inwoners van de Westhoek? Ontdek het 

traject dat sinds 2015 werd afgelegd. Kies 

zelf via een interactieve toepassing welk 

object jij wil bewaren voor later. Gastlocatie 

is het In Flanders Fields Museum!

Locatie Lakenhallen, Grote Markt 34, 8900 Ieper

Tijdstip 10 – 18 u. (laatste toegang om 17 u.)

‘Yper Museum in Residence’ tot en met 30 juni

© Yper Museum

Welk erfgoed kiezen we om te bewaren? 

Welke keuzes maken we voor een goede erfgoedzorg? 

Hoe verliepen verkiezingen vroeger? 

Breng zelf je stem uit op Erfgoeddag! 

—

Stel je eigen programma samen en maak Erfgoeddag 

mee! Alle activiteiten zijn gratis. Vergeet niet te 

reserveren voor sommige activiteiten.

IEPER

Rondleiding

UITZONDERLIJKE OPENSTELLING 
REGIONAAL ERFGOEDDEPOT POTYZE
Musea Ieper en CO7

Neem een kijkje in het nieuwe regionale 

erfgoeddepot dat uitzonderlijk wordt open-

gesteld! Het depot werd gebouwd in samen-

werking met de Provincie West-Vlaanderen. 

Het wordt voor de helft gebruikt voor de col-

lecties van Stad Ieper en de andere helft is 

bestemd voor collecties uit de regio. Ga mee 

met de depotbeheerders en ontdek op Erf-

goeddag hoe men er de diverse collectiestuk-

ken in goede omstandigheden bewaart.

Locatie Regionaal Erfgoeddepot Potyze, 

Zonnebeekseweg 363, 8900 Ieper

Tijdstip rondleiding om 13.30 u., 14 u., 15 u., 

15.30 u., 16.30 u. en 17 u. 

Max. 4 personen per inschrijving en max. 

15 personen per groep. Alleen wie vooraf 

ingeschreven is, kan toegang krijgen.

Duurtijd ca. 1 u.

Inschrijven verplicht (t.e.m. 19 april)

M lynn.maelfeyt@ieper.be

T 057 23 94 50

© Musea Ieper

IEPER

Tentoonstelling

LICHTPOST
Kerkfabriek Sint-Pieter i.s.m. kunstenaar Jean-Paul 

Vanhove

Geïnspireerd door de monumentale kerk-

ruimte van de Sint-Pieterskerk creëerde 

kunstenaar Jean-Paul Vanhove ‘Lichtpost’. 

Het werk is samengesteld uit honderden 

geadresseerde en verzonden briefomslagen 

die interageren met het subtiele licht van 

de kerk. Kies ook jij ervoor om je stem, je 

gedachten en woorden aan het papier toe te 

vertrouwen en in een enveloppe te stoppen? 

Ontdek ook de kunstschatten van de Sint-

Pieterskerk: edelsmeedwerk, een triptiek, 

gepolychromeerd houtsnijwerk, enz.

Locatie Sint-Pieterskerk, Rijselsestraat 93, 

8900 Ieper

Tijdstip 9 - 17.30 u.

‘Lichtpost’ tot en met 3 juni

Een fragment uit ‘Lichtpost’ van Jean-Paul Vanhove

© Kerkfabriek Sint-Pieter

HOLLEBEKE (IEPER)

Rondrit

VERKIEZINGS(S)T(R)IJD IN 
HOLLEBEKE
De Wegwijzer i.s.m. ‘IEPER verbeeldt’, VBS De Schatkist 

en De Kramikkels

De trein brengt je bij bewoners van nu en 

vroeger. Ze vertellen je over de tijd voor het 

algemeen stemrecht, over een senator die 

failliet ging en over de schoolstrijd. Politieke 

discussies over de vaart en over de herop-

bouw na WO I herleven. De tocht eindigt 

feestelijk met de inhuldiging van de burge-

meester. Haal je treinticket in het OC. Trein 

volzet? Met de fiets of de wagen geraak je er 

ook. 

Locatie OC De Oude School, 

Neerwaastenstraat 10 A, 8902 Hollebeke

Tijdstip De trein vertrekt om 10.30 u., 13.30 u., 

14.30 u., 15.30 u. en 16.30 u.

Duurtijd ca. 2 u.

Net als in 1965 zullen op Erfgoeddag de 

schoolkinderen mooi in de maat stappen om 

de burgemeester in te huldigen.

© Privécollectie, ‘WESTHOEK verbeeldt’

ZILLEBEKE (IEPER)

Filmvoorstelling

TIJD: WAT IS DAT EIGENLIJK EN 
BESTAAT DAT WEL? 
Volkssterrenwacht AstroLAB IRIS

Kom op Erfgoeddag kijken naar de exclusieve 

vertoning van de film ‘27 fois le temps’ van 

Annick Ghijzelings (Nederlandse ondertite-

ling). Deze film exploreert de tijd in al haar 

verschijningen. Nieuwsgierig? Je kan alvast 

de trailer bekijken: 

https://vimeo.com/164217664.

Locatie AstroLAB I, Verbrandemolenstraat 5, 

8902 Zillebeke (auditorium)

Tijdstip filmvoorstelling om 14.30 u. en 16 u. 

(parallel met workshop)

Op vrijdag 20 april om 20 u. geeft prof. Dirk 

Ryckbosch (UGent) in AstroLAB I een lezing over 

het begrip keuze in de kwantummechanica. 

Duurtijd filmvoorstelling 73 min.

© Annick Ghijzelings

ZILLEBEKE (IEPER)

Workshop

DE TIJDTEMMERS
Volkssterrenwacht AstroLAB IRIS

Hoe kunnen we de tijd temmen, grijpen, 

meten ...? Kinderen kunnen zelf de handen 

uit de mouwen steken tijdens deze STEM-

workshop terwijl (groot)ouders naar de film 

kijken. Maak een ‘tijdsmeter’ en ga aan de 

slag met de stand van de zon en de maan, met 

water en zand en met een slinger. Door het 

instrument goed af te regelen kan je de jaren, 

maanden, dagen, uren, minuten en seconden 

meten en dus ... weten.

Locatie AstroLAB II, Verbrandemolenstraat 5, 

8902 Zillebeke (gebouw met koepel)

Tijdstip 14.30 – 17.30 u. (parallel met 

filmvoorstelling)

© Brenda Harings

OPEN 

MONUMENTENDAG 

2018

—

Op zondag 9 september vindt 

de dertigste 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 kunnen 

organisatoren hun activiteiten 

inschrijven.

—

Vind meer info op 

www.openmonumentendag.be

#



toegankelijk voor rolstoelgebruikers

gedeeltelijk toegankelijk voor rolstoelgebruikers

niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers

activiteit voor gezinnen met kinderen tot en met 12 jaar

IEPER

Tentoonstelling en wandeling

IN FLANDERS FIELDS MUSEUM EN 
‘SPOREN VAN OORLOG’
In Flanders Fields Museum

Kies voor het museum! Het In Flanders 

Fields Museum bestaat 20 jaar! Bezoek het 

museum en ontdek welk erfgoed er bewaard 

wordt. De unieke tentoonstelling ‘Sporen van 

oorlog’ toont voor het eerst de resultaten van 

meer dan 150 opgravingen die het afgelopen 

decennium in de frontregio plaatsvonden. 

Om 17 u. en 17.30 u. start Burgerleed, een 

stadswandeling over het lijden van de bur-

gers tijdens de Eerste Wereldoorlog in Ieper.

Locatie Lakenhallen, Grote Markt 34, 8900 Ieper

Tijdstip 10 – 18 u. (laatste toegang om 17 u.)

‘Sporen van Oorlog’ tot en met 26 augustus

Duurtijd wandeling ca. 2 u.

Inschrijven voor wandeling verplicht 

(t.e.m. 19 april)

M lynn.maelfeyt@ieper.be

T 057 23 94 50

De Stamschijf

© In Flanders Fields Museum

IEPER

Tentoonstelling

YPER MUSEUM IN RESIDENCE
Yper Museum i.s.m. In Flanders Fields Museum

Nieuwsgierig naar de look-and-feel van het 

vernieuwde Yper Museum? Deze pop-up 

tentoonstelling licht een tipje van de sluier. 

Overal vind je verwijzingen naar de frisse en 

dynamische vormgeving van het museum 

in wording. Bewonder er topstukken uit de 

eigen collectie met daarnaast eigentijdse 

interpretaties door jongeren. Wist je dat 

het museum tot stand komt samen met de 

inwoners van de Westhoek? Ontdek het 

traject dat sinds 2015 werd afgelegd. Kies 

zelf via een interactieve toepassing welk 

object jij wil bewaren voor later. Gastlocatie 

is het In Flanders Fields Museum!

Locatie Lakenhallen, Grote Markt 34, 8900 Ieper

Tijdstip 10 – 18 u. (laatste toegang om 17 u.)

‘Yper Museum in Residence’ tot en met 30 juni

© Yper Museum

Welk erfgoed kiezen we om te bewaren? 

Welke keuzes maken we voor een goede erfgoedzorg? 

Hoe verliepen verkiezingen vroeger? 

Breng zelf je stem uit op Erfgoeddag! 

—

Stel je eigen programma samen en maak Erfgoeddag 

mee! Alle activiteiten zijn gratis. Vergeet niet te 

reserveren voor sommige activiteiten.

IEPER

Rondleiding

UITZONDERLIJKE OPENSTELLING 
REGIONAAL ERFGOEDDEPOT POTYZE
Musea Ieper en CO7

Neem een kijkje in het nieuwe regionale 

erfgoeddepot dat uitzonderlijk wordt open-

gesteld! Het depot werd gebouwd in samen-

werking met de Provincie West-Vlaanderen. 

Het wordt voor de helft gebruikt voor de col-

lecties van Stad Ieper en de andere helft is 

bestemd voor collecties uit de regio. Ga mee 

met de depotbeheerders en ontdek op Erf-

goeddag hoe men er de diverse collectiestuk-

ken in goede omstandigheden bewaart.

Locatie Regionaal Erfgoeddepot Potyze, 

Zonnebeekseweg 363, 8900 Ieper

Tijdstip rondleiding om 13.30 u., 14 u., 15 u., 

15.30 u., 16.30 u. en 17 u. 

Max. 4 personen per inschrijving en max. 

15 personen per groep. Alleen wie vooraf 

ingeschreven is, kan toegang krijgen.

Duurtijd ca. 1 u.

Inschrijven verplicht (t.e.m. 19 april)

M lynn.maelfeyt@ieper.be

T 057 23 94 50

© Musea Ieper

IEPER

Tentoonstelling

LICHTPOST
Kerkfabriek Sint-Pieter i.s.m. kunstenaar Jean-Paul 

Vanhove

Geïnspireerd door de monumentale kerk-

ruimte van de Sint-Pieterskerk creëerde 

kunstenaar Jean-Paul Vanhove ‘Lichtpost’. 

Het werk is samengesteld uit honderden 

geadresseerde en verzonden briefomslagen 

die interageren met het subtiele licht van 

de kerk. Kies ook jij ervoor om je stem, je 

gedachten en woorden aan het papier toe te 

vertrouwen en in een enveloppe te stoppen? 

Ontdek ook de kunstschatten van de Sint-

Pieterskerk: edelsmeedwerk, een triptiek, 

gepolychromeerd houtsnijwerk, enz.

Locatie Sint-Pieterskerk, Rijselsestraat 93, 

8900 Ieper

Tijdstip 9 - 17.30 u.

‘Lichtpost’ tot en met 3 juni

Een fragment uit ‘Lichtpost’ van Jean-Paul Vanhove

© Kerkfabriek Sint-Pieter

HOLLEBEKE (IEPER)

Rondrit

VERKIEZINGS(S)T(R)IJD IN 
HOLLEBEKE
De Wegwijzer i.s.m. ‘IEPER verbeeldt’, VBS De Schatkist 

en De Kramikkels

De trein brengt je bij bewoners van nu en 

vroeger. Ze vertellen je over de tijd voor het 

algemeen stemrecht, over een senator die 

failliet ging en over de schoolstrijd. Politieke 

discussies over de vaart en over de herop-

bouw na WO I herleven. De tocht eindigt 

feestelijk met de inhuldiging van de burge-

meester. Haal je treinticket in het OC. Trein 

volzet? Met de fiets of de wagen geraak je er 

ook. 

Locatie OC De Oude School, 

Neerwaastenstraat 10 A, 8902 Hollebeke

Tijdstip De trein vertrekt om 10.30 u., 13.30 u., 

14.30 u., 15.30 u. en 16.30 u.

Duurtijd ca. 2 u.

Net als in 1965 zullen op Erfgoeddag de 

schoolkinderen mooi in de maat stappen om 

de burgemeester in te huldigen.

© Privécollectie, ‘WESTHOEK verbeeldt’

ZILLEBEKE (IEPER)

Filmvoorstelling

TIJD: WAT IS DAT EIGENLIJK EN 
BESTAAT DAT WEL? 
Volkssterrenwacht AstroLAB IRIS

Kom op Erfgoeddag kijken naar de exclusieve 

vertoning van de film ‘27 fois le temps’ van 

Annick Ghijzelings (Nederlandse ondertite-

ling). Deze film exploreert de tijd in al haar 

verschijningen. Nieuwsgierig? Je kan alvast 

de trailer bekijken: 

https://vimeo.com/164217664.

Locatie AstroLAB I, Verbrandemolenstraat 5, 

8902 Zillebeke (auditorium)

Tijdstip filmvoorstelling om 14.30 u. en 16 u. 

(parallel met workshop)

Op vrijdag 20 april om 20 u. geeft prof. Dirk 

Ryckbosch (UGent) in AstroLAB I een lezing over 

het begrip keuze in de kwantummechanica. 

Duurtijd filmvoorstelling 73 min.

© Annick Ghijzelings

ZILLEBEKE (IEPER)

Workshop

DE TIJDTEMMERS
Volkssterrenwacht AstroLAB IRIS

Hoe kunnen we de tijd temmen, grijpen, 

meten ...? Kinderen kunnen zelf de handen 

uit de mouwen steken tijdens deze STEM-

workshop terwijl (groot)ouders naar de film 

kijken. Maak een ‘tijdsmeter’ en ga aan de 

slag met de stand van de zon en de maan, met 

water en zand en met een slinger. Door het 

instrument goed af te regelen kan je de jaren, 

maanden, dagen, uren, minuten en seconden 

meten en dus ... weten.

Locatie AstroLAB II, Verbrandemolenstraat 5, 

8902 Zillebeke (gebouw met koepel)

Tijdstip 14.30 – 17.30 u. (parallel met 

filmvoorstelling)

© Brenda Harings

OPEN 

MONUMENTENDAG 

2018

—

Op zondag 9 september vindt 

de dertigste 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 kunnen 

organisatoren hun activiteiten 

inschrijven.

—

Vind meer info op 

www.openmonumentendag.be

#



toegankelijk voor rolstoelgebruikers

gedeeltelijk toegankelijk voor rolstoelgebruikers

niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers

activiteit voor gezinnen met kinderen tot en met 12 jaar

IEPER

Tentoonstelling en wandeling

IN FLANDERS FIELDS MUSEUM EN 
‘SPOREN VAN OORLOG’
In Flanders Fields Museum

Kies voor het museum! Het In Flanders 

Fields Museum bestaat 20 jaar! Bezoek het 

museum en ontdek welk erfgoed er bewaard 

wordt. De unieke tentoonstelling ‘Sporen van 

oorlog’ toont voor het eerst de resultaten van 

meer dan 150 opgravingen die het afgelopen 

decennium in de frontregio plaatsvonden. 

Om 17 u. en 17.30 u. start Burgerleed, een 

stadswandeling over het lijden van de bur-

gers tijdens de Eerste Wereldoorlog in Ieper.

Locatie Lakenhallen, Grote Markt 34, 8900 Ieper

Tijdstip 10 – 18 u. (laatste toegang om 17 u.)

‘Sporen van Oorlog’ tot en met 26 augustus

Duurtijd wandeling ca. 2 u.

Inschrijven voor wandeling verplicht 

(t.e.m. 19 april)

M lynn.maelfeyt@ieper.be

T 057 23 94 50

De Stamschijf

© In Flanders Fields Museum

IEPER

Tentoonstelling

YPER MUSEUM IN RESIDENCE
Yper Museum i.s.m. In Flanders Fields Museum

Nieuwsgierig naar de look-and-feel van het 

vernieuwde Yper Museum? Deze pop-up 

tentoonstelling licht een tipje van de sluier. 

Overal vind je verwijzingen naar de frisse en 

dynamische vormgeving van het museum 

in wording. Bewonder er topstukken uit de 

eigen collectie met daarnaast eigentijdse 

interpretaties door jongeren. Wist je dat 

het museum tot stand komt samen met de 

inwoners van de Westhoek? Ontdek het 

traject dat sinds 2015 werd afgelegd. Kies 

zelf via een interactieve toepassing welk 

object jij wil bewaren voor later. Gastlocatie 

is het In Flanders Fields Museum!

Locatie Lakenhallen, Grote Markt 34, 8900 Ieper

Tijdstip 10 – 18 u. (laatste toegang om 17 u.)

‘Yper Museum in Residence’ tot en met 30 juni

© Yper Museum

Welk erfgoed kiezen we om te bewaren? 

Welke keuzes maken we voor een goede erfgoedzorg? 

Hoe verliepen verkiezingen vroeger? 

Breng zelf je stem uit op Erfgoeddag! 

—

Stel je eigen programma samen en maak Erfgoeddag 

mee! Alle activiteiten zijn gratis. Vergeet niet te 

reserveren voor sommige activiteiten.

IEPER

Rondleiding

UITZONDERLIJKE OPENSTELLING 
REGIONAAL ERFGOEDDEPOT POTYZE
Musea Ieper en CO7

Neem een kijkje in het nieuwe regionale 

erfgoeddepot dat uitzonderlijk wordt open-

gesteld! Het depot werd gebouwd in samen-

werking met de Provincie West-Vlaanderen. 

Het wordt voor de helft gebruikt voor de col-

lecties van Stad Ieper en de andere helft is 

bestemd voor collecties uit de regio. Ga mee 

met de depotbeheerders en ontdek op Erf-

goeddag hoe men er de diverse collectiestuk-

ken in goede omstandigheden bewaart.

Locatie Regionaal Erfgoeddepot Potyze, 

Zonnebeekseweg 363, 8900 Ieper

Tijdstip rondleiding om 13.30 u., 14 u., 15 u., 

15.30 u., 16.30 u. en 17 u. 

Max. 4 personen per inschrijving en max. 

15 personen per groep. Alleen wie vooraf 

ingeschreven is, kan toegang krijgen.

Duurtijd ca. 1 u.

Inschrijven verplicht (t.e.m. 19 april)

M lynn.maelfeyt@ieper.be

T 057 23 94 50

© Musea Ieper

IEPER

Tentoonstelling

LICHTPOST
Kerkfabriek Sint-Pieter i.s.m. kunstenaar Jean-Paul 

Vanhove

Geïnspireerd door de monumentale kerk-

ruimte van de Sint-Pieterskerk creëerde 

kunstenaar Jean-Paul Vanhove ‘Lichtpost’. 

Het werk is samengesteld uit honderden 

geadresseerde en verzonden briefomslagen 

die interageren met het subtiele licht van 

de kerk. Kies ook jij ervoor om je stem, je 

gedachten en woorden aan het papier toe te 

vertrouwen en in een enveloppe te stoppen? 

Ontdek ook de kunstschatten van de Sint-

Pieterskerk: edelsmeedwerk, een triptiek, 

gepolychromeerd houtsnijwerk, enz.

Locatie Sint-Pieterskerk, Rijselsestraat 93, 

8900 Ieper

Tijdstip 9 - 17.30 u.

‘Lichtpost’ tot en met 3 juni

Een fragment uit ‘Lichtpost’ van Jean-Paul Vanhove

© Kerkfabriek Sint-Pieter

HOLLEBEKE (IEPER)

Rondrit

VERKIEZINGS(S)T(R)IJD IN 
HOLLEBEKE
De Wegwijzer i.s.m. ‘IEPER verbeeldt’, VBS De Schatkist 

en De Kramikkels

De trein brengt je bij bewoners van nu en 

vroeger. Ze vertellen je over de tijd voor het 

algemeen stemrecht, over een senator die 

failliet ging en over de schoolstrijd. Politieke 

discussies over de vaart en over de herop-

bouw na WO I herleven. De tocht eindigt 

feestelijk met de inhuldiging van de burge-

meester. Haal je treinticket in het OC. Trein 

volzet? Met de fiets of de wagen geraak je er 

ook. 

Locatie OC De Oude School, 

Neerwaastenstraat 10 A, 8902 Hollebeke

Tijdstip De trein vertrekt om 10.30 u., 13.30 u., 

14.30 u., 15.30 u. en 16.30 u.

Duurtijd ca. 2 u.

Net als in 1965 zullen op Erfgoeddag de 

schoolkinderen mooi in de maat stappen om 

de burgemeester in te huldigen.

© Privécollectie, ‘WESTHOEK verbeeldt’

ZILLEBEKE (IEPER)

Filmvoorstelling

TIJD: WAT IS DAT EIGENLIJK EN 
BESTAAT DAT WEL? 
Volkssterrenwacht AstroLAB IRIS

Kom op Erfgoeddag kijken naar de exclusieve 

vertoning van de film ‘27 fois le temps’ van 

Annick Ghijzelings (Nederlandse ondertite-

ling). Deze film exploreert de tijd in al haar 

verschijningen. Nieuwsgierig? Je kan alvast 

de trailer bekijken: 

https://vimeo.com/164217664.

Locatie AstroLAB I, Verbrandemolenstraat 5, 

8902 Zillebeke (auditorium)

Tijdstip filmvoorstelling om 14.30 u. en 16 u. 

(parallel met workshop)

Op vrijdag 20 april om 20 u. geeft prof. Dirk 

Ryckbosch (UGent) in AstroLAB I een lezing over 

het begrip keuze in de kwantummechanica. 

Duurtijd filmvoorstelling 73 min.

© Annick Ghijzelings

ZILLEBEKE (IEPER)

Workshop

DE TIJDTEMMERS
Volkssterrenwacht AstroLAB IRIS

Hoe kunnen we de tijd temmen, grijpen, 

meten ...? Kinderen kunnen zelf de handen 

uit de mouwen steken tijdens deze STEM-

workshop terwijl (groot)ouders naar de film 

kijken. Maak een ‘tijdsmeter’ en ga aan de 

slag met de stand van de zon en de maan, met 

water en zand en met een slinger. Door het 

instrument goed af te regelen kan je de jaren, 

maanden, dagen, uren, minuten en seconden 

meten en dus ... weten.

Locatie AstroLAB II, Verbrandemolenstraat 5, 

8902 Zillebeke (gebouw met koepel)

Tijdstip 14.30 – 17.30 u. (parallel met 

filmvoorstelling)

© Brenda Harings

OPEN 

MONUMENTENDAG 

2018

—

Op zondag 9 september vindt 

de dertigste 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 kunnen 

organisatoren hun activiteiten 

inschrijven.

—

Vind meer info op 

www.openmonumentendag.be
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COLOFON

ERFGOEDDAG IN DE ZUIDELIJKE WESTHOEK

www.co7.be  •  erfgoedcel@co7.be  •  T 057 34 66 94

De organisaties worden ondersteund door de betrokken gemeenten en Erfgoedcel CO7.

—

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. 
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POPERINGE

Tentoonstelling

KUNSTENBAD
Kunstacademie Poperinge i.s.m. basisscholen: 

De Klimrank Poperinge, De Ster Poperinge, VBS St.-

Franciscus Poperinge en VBS St.-Benedictus Poperinge

Leerlingen richtten een artistieke politieke 

partij op en proberen zichzelf in de kijker te 

zetten via affiches, een eigen programma en 

een grote betoging op vrijdag 20 april. Op 

zondag 22 april kan iedereen zijn stem uit-

brengen op de Grote Markt van Poperinge! 

Bewonder er de resultaten van dit Kunsten-

bad.

Locatie Grote Markt, 8970 Poperinge

Tijdstip 10.30 – 16 u.

© Kunstacademie Poperinge

POPERINGE

Presentatie

KIESPIJN
CO7 i.s.m. Onze-Lieve-Vrouwe-instituut Poperinge, 

Intergemeentelijke archiefdienst Poperinge-Vleteren, 

MUS-E en FARO

Leerlingen van het 5de en 6de jaar van het 

Onze-Lieve-Vrouwe-instituut in Poperinge 

werden gestimuleerd om samen met beel-

dend kunstenaar Lara Jakoba Breine te re-

flecteren over het thema ‘Kies voor erfgoed’. 

Ze doken in de Poperingse archieven en gin-

gen op zoek naar oude foto’s van het vrijetijds-

leven in Poperinge. Met artistieke ingrepen 

werd er nieuw leven in de foto’s geblazen. 

Kom op Erfgoeddag een kijkje nemen naar 

het resultaat!

Locatie Grote Markt, 8970 Poperinge

Tijdstip 10.30 – 16 u.

© CO7 – Michaël Depestele

ZONNEBEKE

Theatervoorstelling

KIEZEN IN OORLOG
Memorial Museum Passchendaele 1917 i.s.m. 

The Salient Remembrance Detachment

Tijdens oorlogen worden duizenden keuzes 

gemaakt, gaande van stemrecht tot het 

beslissen over leven en dood. Sommige keu-

zes kunnen de geschiedenis beïnvloeden, 

andere keuzes hebben weinig tot geen weer-

slag, behalve voor jezelf. Aan de hand van 

korte theateracts wijzen we de bezoekers van 

het Memorial Museum Passchendaele 1917 

op al die keuzes. 

Locatie Memorial Museum Passchendaele 1917, 

Berten Pilstraat 5 A, 8980 Zonnebeke 

(aanmelden aan balie Erfgoeddag)

Tijdstip 10 – 18 u. (laatste toegang om 16.30 u.)

Oorlogskeuzes, kiezen in oorlogstijd

© Memorial Museum Passchendaele 1917

ZONNEBEKE

Rondleiding

ACHTER DE SCHERMEN VAN 
HET MUSEUMDEPOT
Memorial Museum Passchendaele 1917

Altijd al een kijkje willen nemen in een 

museumdepot? Grijp dan nu je kans! Tijdens 

dit uitzonderlijke bezoek achter de schermen 

ontdek je hoe er bij het behoud en beheer van 

collectiestukken voortdurend keuzes moeten 

gemaakt worden. Werp een blik achter de 

schermen van het museum en verneem 

meer over de vorming van de collectie, de 

depotwerking, behoud en beheer en het 

conservatiebeleid.

Locatie Memorial Museum Passchendaele 1917, 

Berten Pilstraat 5 A, 8980 Zonnebeke

Tijdstip Rondleiding om 9.30 u., 11 u., 13.30 u., 

15 u. en 16.30 u. 

Max. 10 personen per groep.

Inschrijven verplicht (t.e.m. 19 april)

M evy.vandevoorde@passchendaele.be

T 051 77 04 41

Het nieuwe museumdepot

© Memorial Museum Passchendaele 1917

Maandag 16 april t.e.m. vrijdag 20 april

Radioreportages

KIES VOOR DE RADIO!
Radio 2 West-Vlaanderen i.s.m. de 5 West-Vlaamse 

Erfgoedcellen

Het thema ‘Kiezen’ ontrafeld in vijf boeiende 

West-Vlaamse reportages! Beluister ze op 

Radio 2 West-Vlaanderen van maandag 16 

april t.e.m. vrijdag 20 april tussen 12 u. en 

13 u.

VLETEREN

Tentoonstelling

VERKIEZINGEN DOORHEEN DE TIJD
Cultuurdienst Vleteren i.s.m. Intergemeentelijke 

archiefdienst Poperinge-Vleteren en ‘VLETEREN 

verbeeldt’

Wie was er vroeger burgemeester? Wie 

mocht stemmen? Hoe verliep de kiesstrijd? 

Oude campagneposters, pamfletten, kiezers-

lijsten, foto’s … geven je een uniek beeld 

van twee eeuwen politieke verkiezingen in 

Vleteren. Tijdens deze tentoonstelling stem 

je ook zelf … voor het mooiste Vleterse 

woord! Gezellig napraten doen we met koffie 

en taart.

Locatie Dorpshuis Woesten, Woestendorp 46, 

8640 Woesten

Tijdstip 13.30 – 17 u.

Kiezerslijsten van Vleteren (1949-1982) 

© Gemeentearchief Vleteren

LANGEMARK-POELKAPELLE

Tentoonstelling en wandeling

KIEZEN VOOR MUZIEK EN NATUUR
Team Ontspannen Langemark-Poelkapelle i.s.m. 

‘LANGEMARK-POELKAPELLE verbeeldt’, Natuurpunt, 

Dè Academie, WZC De Boomgaard en CO7

Ken jij het volkslied van Bakelandt of de tri-

mards en weet je wat een melodica is? Ter-

wijl je geniet van de tentoonstelling of proeft 

van het taartenbuffet brengt Trio VierN XL om 

15 u. en 17 u. muzikale ambiance. 

22 april is ook ‘Dag van de Aarde’. We kiezen 

dus voluit voor natuur en gaan met de gids op 

ontdekking door natuurgebied De Mote. Ont-

dek er de laatmiddeleeuwse 8-vormige wal-

gracht! We houden ook halt bij de meester-

molenaars in de Beeuwsaertmolen. 

Locatie OC De Mariazaal, Bikschotestraat 107 A, 

8920 Bikschote (tevens vertrekpunt wandeling)

Tijdstip 13 – 18 u.

Start wandeling (met gids): 

•	 te	voet:	om	14	u.	(7,5	km	–	ca.	3	uur)

•	 met	de	huifkar	(let	wel:	500	m	stappen	in	’t	na-

 tuurgebied): om 13.15 u. of om 15.15 u. (ca. 2 uur)

Inschrijven voor wandeling verplicht

M teamontspannen@langemark-poelkapelle.be

T 057 49 09 45

De Mote

© Natuurpunt

Donderdag 19 april

Lezing

70 JAAR VROUWENSTEMRECHT 
IN BELGIË
huisvandeMens Ieper i.s.m. zij-kant, Markant Poperinge 

en Bibliotheek Poperinge

70 jaar geleden mochten Belgische vrouwen 

voor het eerst stemmen voor het parlement. 

Op 27 maart 1948 kregen ze, althans op pa-

pier, eindelijk gelijke politieke rechten. 

Hoe verliep die strijd voor het stemrecht en 

de strijd voor vrouwenrechten sindsdien? 

Vera Claes, nationaal secretaris van zij-kant, 

geeft een historisch overzicht. 

Locatie Bibliotheek De Letterbeek, 

Veurnestraat 71, 8970 Poperinge

Tijdstip donderdag 19 april van 20 u. tot 21.30 u.

Inschrijving verplicht

M ieper@demens.nu

T 057 23 06 30

Dames, vrouwenstemrecht 

Ieper  •  Langemark-Poelkapelle  •  Poperinge  •  Vleteren  •  Zonnebeke
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M ieper@demens.nu

T 057 23 06 30

Dames, vrouwenstemrecht 

Ieper  •  Langemark-Poelkapelle  •  Poperinge  •  Vleteren  •  Zonnebeke



COLOFON

ERFGOEDDAG IN DE ZUIDELIJKE WESTHOEK

www.co7.be  •  erfgoedcel@co7.be  •  T 057 34 66 94

De organisaties worden ondersteund door de betrokken gemeenten en Erfgoedcel CO7.

—

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 2018: 

—

Eindredactie: Erfgoedcel CO7

Campagnebeeld: Ink And Rolling, fotograaf Benny Antoniw - ‘Marie-Claire Mode’ in Wellen

Vormgeving: Design Sense (Ieper)

Druk: Cuvelier Graphics (Ieper)

V.U.: Jef Verschoore, voorzitter CO7, p/a Grote Markt 1, 8970 Poperinge

—

www.erfgoeddag.be

POPERINGE

Tentoonstelling

KUNSTENBAD
Kunstacademie Poperinge i.s.m. basisscholen: 

De Klimrank Poperinge, De Ster Poperinge, VBS St.-

Franciscus Poperinge en VBS St.-Benedictus Poperinge

Leerlingen richtten een artistieke politieke 

partij op en proberen zichzelf in de kijker te 

zetten via affiches, een eigen programma en 

een grote betoging op vrijdag 20 april. Op 

zondag 22 april kan iedereen zijn stem uit-

brengen op de Grote Markt van Poperinge! 

Bewonder er de resultaten van dit Kunsten-

bad.

Locatie Grote Markt, 8970 Poperinge

Tijdstip 10.30 – 16 u.

© Kunstacademie Poperinge

POPERINGE

Presentatie

KIESPIJN
CO7 i.s.m. Onze-Lieve-Vrouwe-instituut Poperinge, 

Intergemeentelijke archiefdienst Poperinge-Vleteren, 

MUS-E en FARO

Leerlingen van het 5de en 6de jaar van het 

Onze-Lieve-Vrouwe-instituut in Poperinge 

werden gestimuleerd om samen met beel-

dend kunstenaar Lara Jakoba Breine te re-

flecteren over het thema ‘Kies voor erfgoed’. 

Ze doken in de Poperingse archieven en gin-

gen op zoek naar oude foto’s van het vrijetijds-

leven in Poperinge. Met artistieke ingrepen 

werd er nieuw leven in de foto’s geblazen. 

Kom op Erfgoeddag een kijkje nemen naar 

het resultaat!

Locatie Grote Markt, 8970 Poperinge

Tijdstip 10.30 – 16 u.

© CO7 – Michaël Depestele

ZONNEBEKE

Theatervoorstelling

KIEZEN IN OORLOG
Memorial Museum Passchendaele 1917 i.s.m. 

The Salient Remembrance Detachment

Tijdens oorlogen worden duizenden keuzes 

gemaakt, gaande van stemrecht tot het 

beslissen over leven en dood. Sommige keu-

zes kunnen de geschiedenis beïnvloeden, 

andere keuzes hebben weinig tot geen weer-

slag, behalve voor jezelf. Aan de hand van 

korte theateracts wijzen we de bezoekers van 

het Memorial Museum Passchendaele 1917 

op al die keuzes. 

Locatie Memorial Museum Passchendaele 1917, 

Berten Pilstraat 5 A, 8980 Zonnebeke 

(aanmelden aan balie Erfgoeddag)

Tijdstip 10 – 18 u. (laatste toegang om 16.30 u.)

Oorlogskeuzes, kiezen in oorlogstijd

© Memorial Museum Passchendaele 1917

ZONNEBEKE

Rondleiding

ACHTER DE SCHERMEN VAN 
HET MUSEUMDEPOT
Memorial Museum Passchendaele 1917

Altijd al een kijkje willen nemen in een 

museumdepot? Grijp dan nu je kans! Tijdens 

dit uitzonderlijke bezoek achter de schermen 

ontdek je hoe er bij het behoud en beheer van 

collectiestukken voortdurend keuzes moeten 

gemaakt worden. Werp een blik achter de 

schermen van het museum en verneem 

meer over de vorming van de collectie, de 

depotwerking, behoud en beheer en het 

conservatiebeleid.

Locatie Memorial Museum Passchendaele 1917, 

Berten Pilstraat 5 A, 8980 Zonnebeke

Tijdstip Rondleiding om 9.30 u., 11 u., 13.30 u., 

15 u. en 16.30 u. 

Max. 10 personen per groep.

Inschrijven verplicht (t.e.m. 19 april)

M evy.vandevoorde@passchendaele.be

T 051 77 04 41

Het nieuwe museumdepot

© Memorial Museum Passchendaele 1917

Maandag 16 april t.e.m. vrijdag 20 april

Radioreportages

KIES VOOR DE RADIO!
Radio 2 West-Vlaanderen i.s.m. de 5 West-Vlaamse 

Erfgoedcellen

Het thema ‘Kiezen’ ontrafeld in vijf boeiende 

West-Vlaamse reportages! Beluister ze op 

Radio 2 West-Vlaanderen van maandag 16 

april t.e.m. vrijdag 20 april tussen 12 u. en 

13 u.

VLETEREN

Tentoonstelling

VERKIEZINGEN DOORHEEN DE TIJD
Cultuurdienst Vleteren i.s.m. Intergemeentelijke 

archiefdienst Poperinge-Vleteren en ‘VLETEREN 

verbeeldt’

Wie was er vroeger burgemeester? Wie 

mocht stemmen? Hoe verliep de kiesstrijd? 

Oude campagneposters, pamfletten, kiezers-

lijsten, foto’s … geven je een uniek beeld 

van twee eeuwen politieke verkiezingen in 

Vleteren. Tijdens deze tentoonstelling stem 

je ook zelf … voor het mooiste Vleterse 

woord! Gezellig napraten doen we met koffie 

en taart.

Locatie Dorpshuis Woesten, Woestendorp 46, 

8640 Woesten

Tijdstip 13.30 – 17 u.

Kiezerslijsten van Vleteren (1949-1982) 

© Gemeentearchief Vleteren

LANGEMARK-POELKAPELLE

Tentoonstelling en wandeling

KIEZEN VOOR MUZIEK EN NATUUR
Team Ontspannen Langemark-Poelkapelle i.s.m. 

‘LANGEMARK-POELKAPELLE verbeeldt’, Natuurpunt, 

Dè Academie, WZC De Boomgaard en CO7

Ken jij het volkslied van Bakelandt of de tri-

mards en weet je wat een melodica is? Ter-

wijl je geniet van de tentoonstelling of proeft 

van het taartenbuffet brengt Trio VierN XL om 

15 u. en 17 u. muzikale ambiance. 

22 april is ook ‘Dag van de Aarde’. We kiezen 

dus voluit voor natuur en gaan met de gids op 

ontdekking door natuurgebied De Mote. Ont-

dek er de laatmiddeleeuwse 8-vormige wal-

gracht! We houden ook halt bij de meester-

molenaars in de Beeuwsaertmolen. 

Locatie OC De Mariazaal, Bikschotestraat 107 A, 

8920 Bikschote (tevens vertrekpunt wandeling)

Tijdstip 13 – 18 u.

Start wandeling (met gids): 

•	 te	voet:	om	14	u.	(7,5	km	–	ca.	3	uur)

•	 met	de	huifkar	(let	wel:	500	m	stappen	in	’t	na-

 tuurgebied): om 13.15 u. of om 15.15 u. (ca. 2 uur)

Inschrijven voor wandeling verplicht

M teamontspannen@langemark-poelkapelle.be

T 057 49 09 45

De Mote

© Natuurpunt

Donderdag 19 april

Lezing

70 JAAR VROUWENSTEMRECHT 
IN BELGIË
huisvandeMens Ieper i.s.m. zij-kant, Markant Poperinge 

en Bibliotheek Poperinge

70 jaar geleden mochten Belgische vrouwen 

voor het eerst stemmen voor het parlement. 

Op 27 maart 1948 kregen ze, althans op pa-

pier, eindelijk gelijke politieke rechten. 

Hoe verliep die strijd voor het stemrecht en 

de strijd voor vrouwenrechten sindsdien? 

Vera Claes, nationaal secretaris van zij-kant, 

geeft een historisch overzicht. 

Locatie Bibliotheek De Letterbeek, 

Veurnestraat 71, 8970 Poperinge

Tijdstip donderdag 19 april van 20 u. tot 21.30 u.

Inschrijving verplicht

M ieper@demens.nu

T 057 23 06 30

Dames, vrouwenstemrecht 

Ieper  •  Langemark-Poelkapelle  •  Poperinge  •  Vleteren  •  Zonnebeke



toegankelijk voor rolstoelgebruikers

gedeeltelijk toegankelijk voor rolstoelgebruikers

niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers

activiteit voor gezinnen met kinderen tot en met 12 jaar

IEPER

Tentoonstelling en wandeling

IN FLANDERS FIELDS MUSEUM EN 
‘SPOREN VAN OORLOG’
In Flanders Fields Museum

Kies voor het museum! Het In Flanders 

Fields Museum bestaat 20 jaar! Bezoek het 

museum en ontdek welk erfgoed er bewaard 

wordt. De unieke tentoonstelling ‘Sporen van 

oorlog’ toont voor het eerst de resultaten van 

meer dan 150 opgravingen die het afgelopen 

decennium in de frontregio plaatsvonden. 

Om 17 u. en 17.30 u. start Burgerleed, een 

stadswandeling over het lijden van de bur-

gers tijdens de Eerste Wereldoorlog in Ieper.

Locatie Lakenhallen, Grote Markt 34, 8900 Ieper

Tijdstip 10 – 18 u. (laatste toegang om 17 u.)

‘Sporen van Oorlog’ tot en met 26 augustus

Duurtijd wandeling ca. 2 u.

Inschrijven voor wandeling verplicht 

(t.e.m. 19 april)

M lynn.maelfeyt@ieper.be

T 057 23 94 50

De Stamschijf

© In Flanders Fields Museum

IEPER

Tentoonstelling

YPER MUSEUM IN RESIDENCE
Yper Museum i.s.m. In Flanders Fields Museum

Nieuwsgierig naar de look-and-feel van het 

vernieuwde Yper Museum? Deze pop-up 

tentoonstelling licht een tipje van de sluier. 

Overal vind je verwijzingen naar de frisse en 

dynamische vormgeving van het museum 

in wording. Bewonder er topstukken uit de 

eigen collectie met daarnaast eigentijdse 

interpretaties door jongeren. Wist je dat 

het museum tot stand komt samen met de 

inwoners van de Westhoek? Ontdek het 

traject dat sinds 2015 werd afgelegd. Kies 

zelf via een interactieve toepassing welk 

object jij wil bewaren voor later. Gastlocatie 

is het In Flanders Fields Museum!

Locatie Lakenhallen, Grote Markt 34, 8900 Ieper

Tijdstip 10 – 18 u. (laatste toegang om 17 u.)

‘Yper Museum in Residence’ tot en met 30 juni

© Yper Museum

Welk erfgoed kiezen we om te bewaren? 

Welke keuzes maken we voor een goede erfgoedzorg? 

Hoe verliepen verkiezingen vroeger? 

Breng zelf je stem uit op Erfgoeddag! 

—

Stel je eigen programma samen en maak Erfgoeddag 

mee! Alle activiteiten zijn gratis. Vergeet niet te 

reserveren voor sommige activiteiten.

IEPER

Rondleiding

UITZONDERLIJKE OPENSTELLING 
REGIONAAL ERFGOEDDEPOT POTYZE
Musea Ieper en CO7

Neem een kijkje in het nieuwe regionale 

erfgoeddepot dat uitzonderlijk wordt open-

gesteld! Het depot werd gebouwd in samen-

werking met de Provincie West-Vlaanderen. 

Het wordt voor de helft gebruikt voor de col-

lecties van Stad Ieper en de andere helft is 

bestemd voor collecties uit de regio. Ga mee 

met de depotbeheerders en ontdek op Erf-

goeddag hoe men er de diverse collectiestuk-

ken in goede omstandigheden bewaart.

Locatie Regionaal Erfgoeddepot Potyze, 

Zonnebeekseweg 363, 8900 Ieper

Tijdstip rondleiding om 13.30 u., 14 u., 15 u., 

15.30 u., 16.30 u. en 17 u. 

Max. 4 personen per inschrijving en max. 

15 personen per groep. Alleen wie vooraf 

ingeschreven is, kan toegang krijgen.

Duurtijd ca. 1 u.

Inschrijven verplicht (t.e.m. 19 april)

M lynn.maelfeyt@ieper.be

T 057 23 94 50

© Musea Ieper

IEPER

Tentoonstelling

LICHTPOST
Kerkfabriek Sint-Pieter i.s.m. kunstenaar Jean-Paul 

Vanhove

Geïnspireerd door de monumentale kerk-

ruimte van de Sint-Pieterskerk creëerde 

kunstenaar Jean-Paul Vanhove ‘Lichtpost’. 

Het werk is samengesteld uit honderden 

geadresseerde en verzonden briefomslagen 

die interageren met het subtiele licht van 

de kerk. Kies ook jij ervoor om je stem, je 

gedachten en woorden aan het papier toe te 

vertrouwen en in een enveloppe te stoppen? 

Ontdek ook de kunstschatten van de Sint-

Pieterskerk: edelsmeedwerk, een triptiek, 

gepolychromeerd houtsnijwerk, enz.

Locatie Sint-Pieterskerk, Rijselsestraat 93, 

8900 Ieper

Tijdstip 9 - 17.30 u.

‘Lichtpost’ tot en met 3 juni

Een fragment uit ‘Lichtpost’ van Jean-Paul Vanhove

© Kerkfabriek Sint-Pieter

HOLLEBEKE (IEPER)

Rondrit

VERKIEZINGS(S)T(R)IJD IN 
HOLLEBEKE
De Wegwijzer i.s.m. ‘IEPER verbeeldt’, VBS De Schatkist 

en De Kramikkels

De trein brengt je bij bewoners van nu en 

vroeger. Ze vertellen je over de tijd voor het 

algemeen stemrecht, over een senator die 

failliet ging en over de schoolstrijd. Politieke 

discussies over de vaart en over de herop-

bouw na WO I herleven. De tocht eindigt 

feestelijk met de inhuldiging van de burge-

meester. Haal je treinticket in het OC. Trein 

volzet? Met de fiets of de wagen geraak je er 

ook. 

Locatie OC De Oude School, 

Neerwaastenstraat 10 A, 8902 Hollebeke

Tijdstip De trein vertrekt om 10.30 u., 13.30 u., 

14.30 u., 15.30 u. en 16.30 u.

Duurtijd ca. 2 u.

Net als in 1965 zullen op Erfgoeddag de 

schoolkinderen mooi in de maat stappen om 

de burgemeester in te huldigen.

© Privécollectie, ‘WESTHOEK verbeeldt’

ZILLEBEKE (IEPER)

Filmvoorstelling

TIJD: WAT IS DAT EIGENLIJK EN 
BESTAAT DAT WEL? 
Volkssterrenwacht AstroLAB IRIS

Kom op Erfgoeddag kijken naar de exclusieve 

vertoning van de film ‘27 fois le temps’ van 

Annick Ghijzelings (Nederlandse ondertite-

ling). Deze film exploreert de tijd in al haar 

verschijningen. Nieuwsgierig? Je kan alvast 

de trailer bekijken: 

https://vimeo.com/164217664.

Locatie AstroLAB I, Verbrandemolenstraat 5, 

8902 Zillebeke (auditorium)

Tijdstip filmvoorstelling om 14.30 u. en 16 u. 

(parallel met workshop)

Op vrijdag 20 april om 20 u. geeft prof. Dirk 

Ryckbosch (UGent) in AstroLAB I een lezing over 

het begrip keuze in de kwantummechanica. 

Duurtijd filmvoorstelling 73 min.

© Annick Ghijzelings

ZILLEBEKE (IEPER)

Workshop

DE TIJDTEMMERS
Volkssterrenwacht AstroLAB IRIS

Hoe kunnen we de tijd temmen, grijpen, 

meten ...? Kinderen kunnen zelf de handen 

uit de mouwen steken tijdens deze STEM-

workshop terwijl (groot)ouders naar de film 

kijken. Maak een ‘tijdsmeter’ en ga aan de 

slag met de stand van de zon en de maan, met 

water en zand en met een slinger. Door het 

instrument goed af te regelen kan je de jaren, 

maanden, dagen, uren, minuten en seconden 

meten en dus ... weten.

Locatie AstroLAB II, Verbrandemolenstraat 5, 

8902 Zillebeke (gebouw met koepel)

Tijdstip 14.30 – 17.30 u. (parallel met 

filmvoorstelling)

© Brenda Harings

OPEN 

MONUMENTENDAG 

2018

—

Op zondag 9 september vindt 

de dertigste 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 kunnen 

organisatoren hun activiteiten 

inschrijven.

—

Vind meer info op 

www.openmonumentendag.be

#



COLOFON

ERFGOEDDAG IN DE ZUIDELIJKE WESTHOEK

www.co7.be  •  erfgoedcel@co7.be  •  T 057 34 66 94

De organisaties worden ondersteund door de betrokken gemeenten en Erfgoedcel CO7.

—

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 2018: 

—

Eindredactie: Erfgoedcel CO7

Campagnebeeld: Ink And Rolling, fotograaf Benny Antoniw - ‘Marie-Claire Mode’ in Wellen

Vormgeving: Design Sense (Ieper)

Druk: Cuvelier Graphics (Ieper)

V.U.: Jef Verschoore, voorzitter CO7, p/a Grote Markt 1, 8970 Poperinge

—

www.erfgoeddag.be

POPERINGE

Tentoonstelling

KUNSTENBAD
Kunstacademie Poperinge i.s.m. basisscholen: 

De Klimrank Poperinge, De Ster Poperinge, VBS St.-

Franciscus Poperinge en VBS St.-Benedictus Poperinge

Leerlingen richtten een artistieke politieke 

partij op en proberen zichzelf in de kijker te 

zetten via affiches, een eigen programma en 

een grote betoging op vrijdag 20 april. Op 

zondag 22 april kan iedereen zijn stem uit-

brengen op de Grote Markt van Poperinge! 

Bewonder er de resultaten van dit Kunsten-

bad.

Locatie Grote Markt, 8970 Poperinge

Tijdstip 10.30 – 16 u.

© Kunstacademie Poperinge

POPERINGE

Presentatie

KIESPIJN
CO7 i.s.m. Onze-Lieve-Vrouwe-instituut Poperinge, 

Intergemeentelijke archiefdienst Poperinge-Vleteren, 

MUS-E en FARO

Leerlingen van het 5de en 6de jaar van het 

Onze-Lieve-Vrouwe-instituut in Poperinge 

werden gestimuleerd om samen met beel-

dend kunstenaar Lara Jakoba Breine te re-

flecteren over het thema ‘Kies voor erfgoed’. 

Ze doken in de Poperingse archieven en gin-

gen op zoek naar oude foto’s van het vrijetijds-

leven in Poperinge. Met artistieke ingrepen 

werd er nieuw leven in de foto’s geblazen. 

Kom op Erfgoeddag een kijkje nemen naar 

het resultaat!

Locatie Grote Markt, 8970 Poperinge

Tijdstip 10.30 – 16 u.

© CO7 – Michaël Depestele

ZONNEBEKE

Theatervoorstelling

KIEZEN IN OORLOG
Memorial Museum Passchendaele 1917 i.s.m. 

The Salient Remembrance Detachment

Tijdens oorlogen worden duizenden keuzes 

gemaakt, gaande van stemrecht tot het 

beslissen over leven en dood. Sommige keu-

zes kunnen de geschiedenis beïnvloeden, 

andere keuzes hebben weinig tot geen weer-

slag, behalve voor jezelf. Aan de hand van 

korte theateracts wijzen we de bezoekers van 

het Memorial Museum Passchendaele 1917 

op al die keuzes. 

Locatie Memorial Museum Passchendaele 1917, 

Berten Pilstraat 5 A, 8980 Zonnebeke 

(aanmelden aan balie Erfgoeddag)

Tijdstip 10 – 18 u. (laatste toegang om 16.30 u.)

Oorlogskeuzes, kiezen in oorlogstijd

© Memorial Museum Passchendaele 1917

ZONNEBEKE

Rondleiding

ACHTER DE SCHERMEN VAN 
HET MUSEUMDEPOT
Memorial Museum Passchendaele 1917

Altijd al een kijkje willen nemen in een 

museumdepot? Grijp dan nu je kans! Tijdens 

dit uitzonderlijke bezoek achter de schermen 

ontdek je hoe er bij het behoud en beheer van 

collectiestukken voortdurend keuzes moeten 

gemaakt worden. Werp een blik achter de 

schermen van het museum en verneem 

meer over de vorming van de collectie, de 

depotwerking, behoud en beheer en het 

conservatiebeleid.

Locatie Memorial Museum Passchendaele 1917, 

Berten Pilstraat 5 A, 8980 Zonnebeke

Tijdstip Rondleiding om 9.30 u., 11 u., 13.30 u., 

15 u. en 16.30 u. 

Max. 10 personen per groep.

Inschrijven verplicht (t.e.m. 19 april)

M evy.vandevoorde@passchendaele.be

T 051 77 04 41

Het nieuwe museumdepot

© Memorial Museum Passchendaele 1917

Maandag 16 april t.e.m. vrijdag 20 april

Radioreportages

KIES VOOR DE RADIO!
Radio 2 West-Vlaanderen i.s.m. de 5 West-Vlaamse 

Erfgoedcellen

Het thema ‘Kiezen’ ontrafeld in vijf boeiende 

West-Vlaamse reportages! Beluister ze op 

Radio 2 West-Vlaanderen van maandag 16 

april t.e.m. vrijdag 20 april tussen 12 u. en 

13 u.

VLETEREN

Tentoonstelling

VERKIEZINGEN DOORHEEN DE TIJD
Cultuurdienst Vleteren i.s.m. Intergemeentelijke 

archiefdienst Poperinge-Vleteren en ‘VLETEREN 

verbeeldt’

Wie was er vroeger burgemeester? Wie 

mocht stemmen? Hoe verliep de kiesstrijd? 

Oude campagneposters, pamfletten, kiezers-

lijsten, foto’s … geven je een uniek beeld 

van twee eeuwen politieke verkiezingen in 

Vleteren. Tijdens deze tentoonstelling stem 

je ook zelf … voor het mooiste Vleterse 

woord! Gezellig napraten doen we met koffie 

en taart.

Locatie Dorpshuis Woesten, Woestendorp 46, 

8640 Woesten

Tijdstip 13.30 – 17 u.

Kiezerslijsten van Vleteren (1949-1982) 

© Gemeentearchief Vleteren

LANGEMARK-POELKAPELLE

Tentoonstelling en wandeling

KIEZEN VOOR MUZIEK EN NATUUR
Team Ontspannen Langemark-Poelkapelle i.s.m. 

‘LANGEMARK-POELKAPELLE verbeeldt’, Natuurpunt, 

Dè Academie, WZC De Boomgaard en CO7

Ken jij het volkslied van Bakelandt of de tri-

mards en weet je wat een melodica is? Ter-

wijl je geniet van de tentoonstelling of proeft 

van het taartenbuffet brengt Trio VierN XL om 

15 u. en 17 u. muzikale ambiance. 

22 april is ook ‘Dag van de Aarde’. We kiezen 

dus voluit voor natuur en gaan met de gids op 

ontdekking door natuurgebied De Mote. Ont-

dek er de laatmiddeleeuwse 8-vormige wal-

gracht! We houden ook halt bij de meester-

molenaars in de Beeuwsaertmolen. 

Locatie OC De Mariazaal, Bikschotestraat 107 A, 

8920 Bikschote (tevens vertrekpunt wandeling)

Tijdstip 13 – 18 u.

Start wandeling (met gids): 

•	 te	voet:	om	14	u.	(7,5	km	–	ca.	3	uur)

•	 met	de	huifkar	(let	wel:	500	m	stappen	in	’t	na-

 tuurgebied): om 13.15 u. of om 15.15 u. (ca. 2 uur)

Inschrijven voor wandeling verplicht

M teamontspannen@langemark-poelkapelle.be

T 057 49 09 45

De Mote

© Natuurpunt

Donderdag 19 april

Lezing

70 JAAR VROUWENSTEMRECHT 
IN BELGIË
huisvandeMens Ieper i.s.m. zij-kant, Markant Poperinge 

en Bibliotheek Poperinge

70 jaar geleden mochten Belgische vrouwen 

voor het eerst stemmen voor het parlement. 

Op 27 maart 1948 kregen ze, althans op pa-

pier, eindelijk gelijke politieke rechten. 

Hoe verliep die strijd voor het stemrecht en 

de strijd voor vrouwenrechten sindsdien? 

Vera Claes, nationaal secretaris van zij-kant, 

geeft een historisch overzicht. 

Locatie Bibliotheek De Letterbeek, 

Veurnestraat 71, 8970 Poperinge

Tijdstip donderdag 19 april van 20 u. tot 21.30 u.

Inschrijving verplicht

M ieper@demens.nu

T 057 23 06 30

Dames, vrouwenstemrecht 

Ieper  •  Langemark-Poelkapelle  •  Poperinge  •  Vleteren  •  Zonnebeke


