
“U kent vast iemand die “goed is met haar of zijn handen”. Of misschien bent u zelf wel 
iemand die de handen uit de mouwen steekt, vrijwillig of om den brode. Dan kent u het 
warme plezier en de trots van zelf iets gemaakt te hebben. En dan weet u ook hoe u ‘al 
doende leert’ en hoeveel tijd het kost om iets écht onder de knie te krijgen …
Tijdens de 19e Erfgoeddag bent u welkom bij een 640-tal organisaties en individuele 
vakmannen en -vrouwen. Zij nodigen u uit om even stil te staan bij wat er allemaal komt 
kijken bij ‘vakmanschap’. Kennis, kunde en vooral ook veel goesting die vaak over de 
generaties wordt doorgegeven, van hand tot hand.” 

Sven Gatz - Vlaams minister van Cultuur, Media, 
Jeugd en Brussel

V.U. Bertrand Vrijens, Erfgoed Viersprong, Sint-Antoniusplein 10, 9860 Oosterzele

Tentoonstelling
De Muntenaar

Werken!  

MERELBEKE

Een échte stielman vinden vandaag is 
een hele uitdaging. Wie waren ze en 
wie zijn ze vandaag? De Muntenaar 
stelde een tentoonstelling samen 
van alle gekende en minder gekende, 
bestaande en verloren gegane 
beroepen en ambachten in het 
Merelbeekse.

Collectie Beeldbank Merelbeke 

Locatie
Pastorie en Sint-Bonifatiuskerk 
Munteplein 6 
9820 Munte

Doorlopend van 10 tot 18u 
De tentoonstelling loopt tot 
en met 5 mei 2019

Contact 
De Muntenaar
T 0487 80 67 47
E jobeka@skynet.be
www.munte-info.be 

“Vakmanschap is meesterschap. Te midden van deze drukke 
tijden, technologische vernieuwingen en schaalvergroting, is 
aandacht voor het ambachtelijke aan een revival toe. Terecht! 
Het is een herwaardering van eeuwenoude tradities die vaak van 
generatie op generatie werden doorgegeven. 

Dat dit thema leeft in de erfgoedwereld, is duidelijk te merken aan 
het mooie en goed gevulde programma voor deze Erfgoeddag.
In Destelbergen kan u zich verdiepen in glasramen en glaskunst. 
Speciaal voor Erfgoeddag zijn ook enkele verborgen pareltjes uit 
privécollecties te bezichtigen.

Ook in Merelbeke staat het vakmanschap rond glas centraal. 
Atelier Mestdagh, het oudste glazeniersatelier van Vlaanderen, stelt zijn deur open voor 
publiek. In Melsen krijgt de oude nijverheid van de plaatselijke steenbakkerijen de volle 
aandacht. Voor oude en nieuwe tradities kan u dan weer terecht in het bedrijfspand van de 
oude schoenenfabriek SOFACQ waar momenteel een expositieruimte, een taartenbakkerij en 
een biobrouwerij hun intrek hebben genomen. Meer culinair vakmanschap vindt u in Botte-
lare met demonstraties over het kweken van oesterzwammen. In de kerk van Munte wordt 
ten slotte de gerestaureerde calvarie feestelijk ingehuldigd en plaatst een tentoonstelling 
beroepen en ambachten uit het Merelbeekse in de schijnwerpers.

Liefhebbers van molenerfgoed komen aan hun trekken in de Windekemolen in Oosterzele. 
Ook de kerk van Letterhoutem stelt vandaag zijn deuren open met deskundige rondleidingen 
door Heemkunde Houtem.

In Melle brengen een tentoonstelling en workshop het erfgoed van Caritas tot leven en 
belichten het belang van handenarbeid in deze zorginstelling. 

Geïnteresseerden in juwelenontwerp kunnen in Lochristi hun hart ophalen bij het atelier van 
goudsmid-juweelontwerper Nancy Allewerelt die de eeuwenoude verloren wastechniek zal 
demonstreren. Tot slot nemen we op deze Erfgoeddag passend ‘afscheid’ van het Feestpa-
leis in Beervelde, dat ooit de ontmoetingsplek bij uitstek was. Grijp dus zeker je kans om een 
laatste blik binnen de muren te werpen.”

Bertrand Vrijens – voorzitter Erfgoed Viersprong 

Deze flyer werd uitgegeven door Erfgoed Viersprong 
i.k.v. Erfgoeddag 2019.

Meer info?
Erfgoed Viersprong
Sint-Antoniusplein 10
9860 Oosterzele
T 09 362 87 19
E: info@4sprong.be
www.erfgoedviersprong.be

Tentoonstelling
Werkgroep Erfgoed Melsen i.s.m. Huys De Cocker

Steenbakkerijen in Melsen  

Tentoonstelling
Cultuurdienst Merelbeke i.s.m. Dienst Erfgoedprogrammatie

De restauratie van de calvarie in Munte 

MERELBEKE MERELBEKE

De Schelde-oevers boden gedurende generaties de klei waaruit de 
gegeerde ‘Scheldesteen’ kon worden gevormd. Dit werk was hard 
labeur waarbij zelfs kinderen werden ingeschakeld. Om de steen in 
veldovens te bakken moest je over heel wat vakmanschap beschikken. 
De Werkgroep Erfgoed Melsen verzamelde unieke voorwerpen 
en fotodocumenten rond dit ambacht dat tot vorige eeuw door 
Melsenaren werd uitgeoefend.

©Tessa R. Groenewoud

Locatie
Sint-Stephanuskerk Melsen   
Melsenstraat 8 
9820 Melsen

Huys De Cocker
Gaversesteenweg 716
9820 Melsen

Doorlopend van 10 tot 17u

Contact 
Werkgroep Erfgoed Melsen – 
Marie-Claire Bosch
T 0477 29 31 94
E claire.clairebosch.bosch2@gmail.com

Tot de jaren 1980 stond 
op het kerkhof van 
Munte een waardevolle 
terracottabeeldengroep. Deze 
was aan restauratie toe. De 
gemeentelijke diensten Cultuur 
en Erfgoedprogrammatie 
documenteerden de geschiedenis 
van de beeldengroep en het 
hele restauratieproces met een 
tentoonstelling en een film als 
resultaat. Op Erfgoeddag wordt de 
calvarie feestelijk ingehuldigd ter 
hoogte van haar definitieve plek in 
de Sint-Bonifatiuskerk van Munte.

Locatie
Sint Bonifatiuskerk Munte 
Munteplein 
9820 Munte 

Om 11u inhuldiging door Schepen 
van cultuur Luc Van Huffel
Om 14u en 15u toelichting door 
restauratrice Nicoline Van Stapele

Contact 
Gemeente Merelbeke -  
Dienst Erfgoedprogrammatie 
T 09 210 32 92 (voormiddag)
E mieke.van.damme@merelbeke.be
www.merelbeke.be 

Collectie Beeldbank Merelbeke

Ook nog te zien op Erfgoeddag
Beervelde

© Erfgoed Viersprong

Demonstratie
Provinciaal molencentrum MOLA

Ambachtelijk malen in de Windekemolen

Oosterzele

De Windekemolen rolt de zeilen open, hangt de feestvlaggen uit en 
zet zich in de wind. De molenaars en molengidsen ontvangen je met 
open armen. Sluit je aan bij een van de rondleidingen of luister naar 
hoe de molenaars de molen weer maalvaardig maken.  

Locatie
Windekemolen 
Pastoor de Vosstraat 47 
9860 Oosterzele

Doorlopend van 10 tot 18u

Contact 
Provinciaal molencentrum MOLA
E mola@oost-vlaanderen.be
T 09 342 42 40

© Provincie Oost-Vlaanderen, Jo Bracke 

Erfgoed Viersprong i.s.m. Construct

Afscheid feestpaleis
Na de zomer van 2018 sloot het Feestpaleis in Beervelde de deuren. Meer dan 90 
jaar deed deze locatie dienst als ontmoetingsplaats. Het Feestpaleis is dan ook 
een monument, letterlijk en figuurlijk. Erfgoed Viersprong zorgt voor een passend 
afscheid. Kom langs op 27 en 28 april en laat je een laatste maal verrassen! Hou de 
website www.erfgoedviersprong.be in de gaten voor het volledige programma. 

Locatie
Feestpaleis 
Toleindestraat 20 
9080 Beervelde-Lochristi

Contact 
Erfgoed Viersprong - Sofie Moeykens 
T 0471 88 39 04
E sofie.moeykens@4sprong.be

Doorlopend van 10 tot 18u 

Sint-Lievens-Houtem
Heemkunde Houtem i.s.m. Gemeentebestuur Sint-Lievens-Houtem

Rondleiding in de kerk van Letterhoutem
Ter gelegenheid van Erfgoeddag stelt de kerk van Letterhoutem haar deuren open. 
Geert Coppens van Heemkunde Houtem gidst je er rond om 10u en om 14u.  

Locatie
Heilige Kruisverheffingkerk 
Letterhoutemdorp 1B 
9521 Letterhoutem 

Contact 
Heemkunde Houtem
T 053 62 49 60
E vanderkelen.ignace@scarlet.be 

De kerk is doorlopend te bezoeken 
van 10 tot 18u 

Programma Erfgoeddag in Destelbergen, Lochristi, 
Melle, Merelbeke, Oosterzele en Sint-Lievens-Houtem



Tentoonstelling
Gemeentelijk Museum Destelbergen (GEMUDES)

Glasramen in de kijker i.s.m. Atelier Mestdagh

Destelbergen

Destelbergen kent een rijke traditie op het gebied van glasramen. 
Grijp je kans om dit uitzonderlijk vakmanschap te ontdekken. 
De medewerkers presenteren in de museumkelder de mooiste 
glasraamwerken uit regionale ateliers. Ook verborgen stukken 
uit privécollecties zijn er uitzonderlijk te bezichtigen. 

In 2019 vindt Erfgoeddag plaats op zondag 28 april met als 
thema ‘Hoe maakt u het’. Dit jaar richt Erfgoeddag volop de 
schijnwerpers op vakmanschap. 

Centraal staat het cultureel erfgoed van en over vakmanschap, 
meesterschap, leren en maken in Vlaanderen. 

Hoe maakt u het? Maar ook: hoe maakt het je? 
En hoe geven we dat dan door? 

De gemeentes Destelbergen, Lochristi, Melle, Merelbeke, 
Oosterzele en Sint-Lievens-Houtem staken met veel 
vakmanschap de volgende activiteiten in elkaar. 

Erfgoeddag vindt plaats in gans Vlaanderen op  
zondag 28 april 2019. Alle activiteiten zijn gratis.
Bij alle activiteiten staat vermeld of ze al dan niet  
toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers.

Groen > toegankelijk voor rolstoelgebruikers

Oranje > gedeeltelijk toegankelijk voor rolstoelgebruikers

Rood > niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers  

10u: Opening tentoonstelling 
in museumkelder
door Elsie Sierens,
burgemeester Destelbergen 

10u10: Inleidende lezing: 
Het glazeniersambacht in 
Destelbergen en de regio
door Katrien Mestdagh,
zaakvoerster Atelier Mestdagh

De tentoonstelling is doorlopend te 
bezichtigen van 10 tot 18u 

Contact
Gemeente Destelbergen
T 09 228 33 09
E info@destelbergen.be
www.destelbergen.be/erfgoeddag

© Wesley DegrieGoed om weten:

Fietstocht
Gemeentelijk Museum 
Destelbergen (GEMUDES)

Langs Destelbergs 
glaswerk

Destelbergen

De enthousiaste dorpsgids 
Raymond Van Doorsellaere 
laat je kennismaken met de 
glaskunst. Met straffe verhalen 
en historische weetjes leidt 
hij je langs de glasramen in 
de kerken van Destelbergen 
en Heusden. Onderweg 
stoppen we om verschillende 
privécollecties te bewonderen. 

Locatie
Afspraak om 10u45 aan de 
Onze-Lieve-Vrouw-ter-Sneeuwkerk 
Dendermondesteenweg 430
9070 Destelbergen

Beperkt aantal plaatsen, vooraf 
inschrijven vóór 25 april 2019

Contact
Gemeente Destelbergen
T 09 228 33 09
E info@destelbergen.be
www.destelbergen.be/erfgoeddag

Rondleiding
Gemeentelijk Museum 
Destelbergen (GEMUDES)

De glasramen in de 
kerk van Destelbergen 
en Heusden

De glasramen in Destelbergen 
en Heusden zijn bijzonder 
waardevol. Kunsthistorica 
Aletta Rambaut neemt het 
publiek op sleeptouw aan de 
hand van verhalen en anekdotes 
die zij als specialiste over deze 
kerkglasramen weet te vertellen.

Locatie
Onze-Lieve-Vrouw-ter-Sneeuwkerk 
Dendermondesteenweg 430
9070 Destelbergen

Rondleiding om 10u45 

Heilig Kruiskerk, 
Heusdendorp 18B
9070 Destelbergen

Rondleiding om 12u15

De kerken zijn doorlopend te 
bezoeken van 10 tot 18u

Demonstratie
Nancy Allewerelt  

Werken volgens de verloren wastechniek

Lochristi

Nancy Allewerelt is goudsmid-juweelontwerper. Naast plaat en 
draad gebruikt ze o.a. de verloren wastechniek of cire perdue 
die al werd toegepast vanaf 3700 voor Christus. Op Erfgoeddag 
demonstreert ze hoe je een armband en ring opbouwt in was en 
welke technieken worden toegepast om een mooi volwaardig 
juweel te maken.

Locatie
De Gouden Eik Boutique 
Eikendreef 6 
9080 Lochristi

Doorlopend van 10 tot 18u 

Contact
T 0485 69 04 39
E nancy.allewerelt@gmail.com
www.nancy-allewerelt.be

© Nancy Allewerelt

Tentoonstelling
Gemeente Melle

Over erfgoed en geestelijke gezondheidszorg  

Melle

Handenarbeid maakte deel uit van het 
leven in Caritas. Op de tentoonstelling 
leer je hoe zowel zusters als patiënten 
de handen uit de mouwen staken 
om de instelling zelfvoorzienend te 
maken. Verder ontdek je tijdens een 
workshop met erfgoedobjecten hoe 
erfgoed en zorg hand in hand kunnen 
gaan en vertellen de architecten van 
het Kanunnik Triestplein je over hun 
visie op het voormalige paviljoen.

Locatie
Karus Campus Melle
Caritasstraat 76
9090 Melle

Collectie Erfgoedhuis Zusters van Liefde – Collectie Beeld & Geluid

Begeleid bezoek aan het Kanunnik 
Triestplein om 14u en 16u 

Workshop objecthandling om 11u, 
15u en 17u

De tentoonstelling is doorlopend te 
bezoeken van 10 tot 18u 

Contact 
Gemeente Melle
09 210 07 86
hannah.vanderauwera@melle.be
www.melle.be 

Demonstratie

Glasatelier Mestdagh 

Merelbeke

© Jeroen Vanneste

Atelier Mestdagh, opgericht 
in1947, is het oudste 
glazeniersatelier in Vlaanderen, 
met een vakmanschap dat 
sinds drie generaties wordt 
doorgegeven. Het atelier is 
gespecialiseerd in de restauratie 
en conservatie van historisch glas, 
de herbestemming van glasramen 
en de creatie van nieuwe 
glasramen. Aan de hand van 
doorlopende demonstraties kan je 
op Erfgoeddag kennismaken met 
dit uitzonderlijke ambacht. 

Locatie
Atelier Mestdagh 
Oude Gaversesteenweg 99-1 
9820 Merelbeke

Doorlopend van 10 tot 18u

Contact 
Gemeente Merelbeke – 
Dienst erfgoedprogrammatie
T 09 210 32 92 (voormiddag)
E mieke.van.damme@merelbeke.be
www.merelbeke.be 

© Erfgoed Viersprong

Demonstratie
Ecosnooze i.s.m. Dienst Erfgoedprogrammatie Merelbeke

Zwammen, Ambachtelijk geteeld 

Merelbeke

Het kweken van oesterzwammen en shiitake vergt expertise. 
De gepassioneerde kwekers Jos Buysse en Ignace Schram van 
Ecosnooze vertellen je er alles over. De proevertjes staan alvast klaar.

Locatie
De Groen Boerderij – Ecosnooze 
Diepestraat 9 
9820 Bottelare

Doorlopend van 10 tot 18u

Tentoonstelling
Dienst Erfgoedprogrammatie Merelbeke i.s.m. Erfgoed Flora

Sofacq, van pantoffel tot bier 

Merelbeke

Het Gentse schoenenbedrijf SOFACQ verhuisde in 1929 naar 
Merelbeke en had 10 jaar later zo’n 100 werknemers in dienst. In 
2017-2018 vormde het bedrijvencentrum ‘Univers’ het industrieel 
pand vlakbij de Ringvaart om tot onder meer de biobrouwerij ‘De 
Wilde Brouwers’, een taartenbakkerij ‘The Cakery’ en een galerij-
exporuimte ‘Sofacq’. Op Erfgoeddag opent Univers de deuren 
voor het grote publiek. Oud-werknemers, directieleden én de 
‘nieuwe’ bazen vertellen over hun specialisme in een boeiende 
film door Tony Haemers. Zo brengen ze de geschiedenis van het 
pand terug tot leven. Je kan er proeven van lokaal vervaardigde 
ambachtelijk producten.  

Locatie
De Wilde Brouwers 
Hundelgemsesteenweg 310 
Merelbeke

Doorlopend van 10 tot 18u

Contact
Gemeente Merelbeke –  
Dienst Erfgoedprogrammatie
T 09 210 32 92 (voormiddag)
E mieke.van.damme@merelbeke.be
www.merelbeke.be 

Collectie Erwin Ketels 

© Ignace Schram 


