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Op zondag 26 april gaat de 15e editie van Erfgoeddag door met Erf! als thema. Erfgoeddag is
het jaarlijkse hoogtepunt voor het cultureel erfgoed in Vlaanderen en Brussel.

Eerste regionale Erfgoeddag voor Zuid-West-Vlaanderen
Voor het eerst wordt het programma op Erfgoeddag in Zuid-West-Vlaanderen dankzij een
bijzondere samenwerking gerealiseerd: lokale én regionale partners hebben de handen in
elkaar geslagen en willen op 26 april van 10u tot 18u het erfgoed van de bezoekers zelf in
de kijker zetten!
Om even een oud gedicht een draai te geven: ’t is goed in eigen huis te kijken.
Heel wat woningen herbergen namelijk mooie (erf)stukken. Een schilderij, klok,
stuk speelgoed of handgeschreven en vergeelde brief: het kan allemaal écht
waardevol zijn. En dan spreken we niet zozeer in termen van euro’s. Nee, deze
voorwerpen en curiosa brengen het verleden tot leven door een vaak heel concreet
verhaal te vertellen. Het zijn die verhalen die we op Erfgoeddag 2015 in de schijnwerpers
willen plaatsen, onder de noemer Jouw erfstuk in de picture - tussen brol en waardevol.

Erfgoeddag in Zuid-West-Vlaanderen is een realisatie van de lokale besturen,
lokale erfgoedorganisaties en de intergemeentelijke cultureel-erfgoedcel erfgoed zuidwest

Maak in deze brochure kennis met de waaier aan gratis (inter)activiteiten. Het volledige
programma is ook terug te vinden op www.erfgoeddagzuidwest.be
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Harelbeke toont zich tijdens Erfgoeddag de sterkste... op papier. De verschillende archieven
uit de regio komen afgezakt naar familiebedrijf Vyncke – het plaatselijke brandpunt van
Erfgoeddag – om er het belang van en de verhalen achter papieren erfgoed te verhelderen.
Er zijn ook verschillende lezingen rond het thema.
MENEER DE NOTARIS
Wie ‘erfenis’ zegt, zegt ‘notaris’. Erfgoeddag
wordt in familiebedrijf Vyncke in Harelbeke
heel toepasselijk ingezet met de aperitieflezing “Meneer de notaris” van cabaretier
(en jurist van opleiding) Bert Kruismans.
De gratis lezing begint om 11u00 en biedt
plaats aan 200 personen. Inschrijven kan via
www.erfgoeddagzuidwest.be.
ONS FAMILIAAL ERFGOED
Familiearchieven reiken zelden verder dan twee of drie generaties. Meestal bezitten we wel
nog documenten en foto’s van ouders en grootouders, maar is verdere kennis van onze eigen
familiegeschiedenis ver zoek. André Braet, bestuurslid en bibliothecaris van de Waregemse
geschied- en heemkundige kring De Gaverstreke, benadert het genealogisch onderzoek in
Vlaanderen vanuit een bijzondere invalshoek: het familiaal erfgoed. Zijn benadering is
gebaseerd op vijf pijlers (erfelijk materiaal, familienaam, bakermat, familiesymbolen en
familiegeschiedenis) en bezorgt u heel wat tips en tricks in een lezing, die om 15u00 start, om
zelf een goede familiestudie aan te vatten.
GIDS IN DE SMIDSE

PAPIER HIER
Oude, vaak vergeelde foto’s, waar zoveel verhalen aan vasthangen: wie heeft ze niet in huis?
Heb jij nog oude foto’s liggen van je straat, je vereniging, of van een evenement in Harelbeke
of omstreken? Het Stadsarchief van Harelbeke geeft de bezoekers in Vyncke de kans om die
kerngezond te maken voor de volgende generaties, namelijk door ze te digitaliseren. Meer
nog: via een (doorlopende) workshop kan je gewoon zélf je foto’s een tweede leven in pixels
geven!
Ook het Stadsarchief van Kortrijk is aanwezig in Harelbeke, met de tentoonstelling Er is
leven na de dood. Die focust op wat ooit een van dé Vlaamse hobby’s bij uitstek was:
bidprentjes uitwisselen. Die zijn een belangrijke bron bij stamboomonderzoek en dus de
moeite van het verzamelen (en ruilen) waard. Aan de stand wordt ook dieper ingegaan op een
concrete case: wat als je een kunstcollectie overdraagt aan de stad?
Het Stadsarchief van Waregem gunt je dan weer een blik in het familiearchief van de familie
Boulez, het destijds zo vooraanstaande geslacht van de stad. De vele stukken – aan- en
verkoopaktes, testamenten, persoonlijke brieven … – bieden een mooie, levendige en
concrete blik op de geschiedenis van deze invloedrijke familie. Verder leren bezoekers hier hoe
waardevol een familiearchief kan zijn bij het opstellen van een stadsgeschiedenis.
In samenwerking met Familiekunde
Vlaanderen en aan de hand van
praktijkvoorbeelden gaat het Rijksarchief
dan weer dieper in op stamboomonderzoek.
Niet alleen hedendaagse stambomen komen
aan bod, maar ook versies uit de 17e en 18e
eeuw. Daarnaast zet het archief een (stam)
boompje op over haar vrijwilligersproject
rond notariaatarchieven.

Familiebedrijven hebben vaak een interessante geschiedenis. Dat is bij Vyncke niet anders.
Het bedrijf kende 103 jaar geleden een bescheiden start, maar groeide uit tot multinationale
speler én modelvoorbeeld van duurzaam ondernemen. Bezoekers maken op de site een duik
in het verleden, via een toelichting en rondleiding die om 16u30 start: oude stoomketels,
een gereconstrueerde smidse met authentieke werktuigen … – allemaal relieken uit het
industriële verleden van onze streek.

Ten slotte kunnen bezoekers in Vyncke met hun papieren erfgoed terecht bij Stijn Vanneste.
Deze specialist vertelt je alles over de bewaring en restauratie van oude en wellicht broze
boeken, documenten en foto’s.

-2-

-3-

Beeldende kunst is het centrale thema in het Zwevegemse luik van Erfgoeddag, waar
Transfo dient als ‘ontvangstruimte’. En dat beeldende kunst heel ruim kan worden opgevat,
tonen volgende activiteiten aan.
EXPO IN TRANSFO
Het vrijetijdsatelier Sueva bestaat intussen meer dan een halve eeuw en is dus erfgoed
op zich. Naar aanleiding van Erfgoeddag exposeren de leden doorlopend hun werk in
Transfo - een combinatie van stukken uit de beginperiode en hedendaagse creaties. Ook een
aantal cursisten van de Kunstacademie Zwevegem maakt van de gelegenheid gebruik om
in Transfo te exposeren.

EXPERTISESESSIE – KOSTBARE KUNST
Emotionele waarde is één ding, maar wat betekent je erfstuk écht in termen van
afwerking, uniciteit of prestige? Vier experts, allen uitblinkers in hun specifieke domein,
nemen op Erfgoeddag maar wat graag je biscuit, schilderij, vaas of ander kunstwerk onder
de loep. Je komt langs met je kostbare erfstuk, en je vertrekt met kostbare informatie!
De expertisesessie loopt van 14u00 tot 17u30.
De vier experts zijn:
Peter Loeckx - veilinghuis Loeckx
Natan Loeckx - veilinghuis Loeckx
Bruno Speybrouck - lid van ARGVS, expert Rijker dan je denkt
Isabelle De Jaegere - Musea & tentoonstellingen Kortrijk
Wens je deel te nemen? Inschrijven kan via www.erfgoeddagzuidwest.be.

RESTAURATIEDEMONSTRATIE
In de machinezaal van Transfo kan je terecht voor een demonstratiesessie rond
restauratietechnieken. Vooral bij schilderijen zijn die heel delicaat: hoe scheurtjes
wegwerken, kleuren heropfrissen of kaders vervangen zonder het schilderij van zijn
authenticiteit te beroven? Restaurateur Claude Bekaert vertelt hier alles over (aan de
hand van praktijkvoorbeelden), én geeft de bezoekers tips om hun eigen schilderijen in
optimale omstandigheden te bewaren.
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KUNST IN BEELD
Heb je een erfstuk in huis waar je bijzonder trots op bent, of dat er gewoon écht mooi uitziet?
Tussen 14u00 en 17u30 kan je als bezoeker deelnemen aan een fotoshoot. De Zwevegemse
fotoclub Sobeka vereeuwigt jou en je erfstuk graag op de gevoelige plaat! Jij en je schilderij,
pop, klok, of gelijk welk ander voorwerp – hoe dan ook wordt het een plaatje! De foto’s kan je
achteraf op www.erfgoeddagzuidwest.be bewonderen.
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Menen gaat voor muziek en vrijetijdsvoorwerpen door de eeuwen heen. En waar komen die
beter tot hun recht dan in het Jukeboxmuseum? Het programma telt niet één valse noot.
HITS MET GIDS
Op Erfgoeddag kan je het Jukeboxmuseum
gratis bezoeken. Daarnaast worden 4
rondleidingen met gids voorzien, respectievelijk om 10u00, 13u00, 15u00 en 17u00.
BEURS? GENOTEERD!
In het museum wordt op Erfgoeddag
doorlopend een vinylbeurs gehouden.
Particuliere verzamelaars en verkopers
hebben er een stand, waar bezoekers
platen kunnen kopen, of hun eigen
exemplaren (misschien?) kwijt kunnen. Je
kan er ook meer informatie krijgen over je
eigen platen. Ook Samuel Coomans, de
eigenaar van de grootste Europese singlesen EP-collectie van The Beatles komt met zijn
mini-expo over the Fab Four naar Menen.

SCHAT JE SCHAT
Het televisieprogramma Schatten op zolder is het beste bewijs dat mensen oprecht
geïnteresseerd zijn in de waarde en historische plaats van hun erfstukken. Daar gaat Menen
tijdens Erfgoeddag graag in mee. Vier experts onderwerpen je oude radio, speelgoed,
tabaksvoorwerp,... aan een grondig én gratis onderzoek.
De expertisesessie loopt van 14u00 tot 17u30.
De vier experts zijn:
Rudy van Elslande - antiquair, expert Schatten op zolder
Ludo Heymans - antiquair
Ignace Van Canneyt - antiquair
Vincent Verbrugge - Tabaksmuseum
Wens je deel te nemen? Inschrijven kan via www.erfgoeddagzuidwest.be.

SPEL ZONDER (TIJDS)GRENZEN
Spelen is van alle tijden, en dat wil Menen tijdens Erfgoeddag onderstrepen. Kinderen
kunnen in het Jukeboxmuseum doorlopend deelnemen aan een speciale workshop, waarin
spelletjes uit de Romeinse tijd en de Middeleeuwen worden aangeleerd. Want toen liepen
er natuurlijk ook kinderen rond die zich wilden amuseren, al ging het er wellicht een stukje
primitiever aan toe... Viroviacum Romanum, een Wervikse vereniging die focust op het
Romeinse verleden van de stad, neemt hier de touwtjes in handen.
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IN DE PICTURE
Heb je een erfstuk in huis waar je bijzonder trots op bent, of dat er gewoon écht mooi uitziet?
Waarom zou je jezelf er dan niet mee laten vereeuwigen? Tussen 14u00 en 17u30 kan je als
bezoeker deelnemen aan een fotoshoot georganiseerd door de fotoclub Foto-Friends. Jij en
je schilderij, pop, klok, of gelijk welk ander voorwerp - hoe dan ook wordt het een plaatje! De
foto’s kan je na Erfgoeddag op www.erfgoeddagzuidwest.be bewonderen.
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Naast het regionale programma worden er ook lokaal activiteiten georganiseerd op
Erfgoeddag. Ontdek hier wat er nog allemaal te beleven valt in de streek.
ANZEGEM
Het Lijsternest
De literatuur van Stijn Streuvels is erfgoed, dus
mag deze man niet ontbreken op Erfgoeddag.
In het Streuvelshuis vindt een voorleesmarathon plaats, en kan je een rondleiding
volgen op het erf(goed) van de schrijver.
Adres: Het Lijsternest - Stijn Streuvelsstraat 25
Anzegem
AVELGEM
Regionaal Archeologisch Museum vd Scheldevallei
Nieuwe inwoners van Avelgem hebben doorgaans geen idee van de lokale historische
rijkdom. Erfgoeddag is hét moment om daar iets aan te veranderen: in het Archeologisch
Museum van de Scheldevallei vindt speciaal voor hen een rondleiding plaats. Uiteraard
kunnen ook locals met een langere staat van dienst hier aan deelnemen.
Adres: Regionaal Archeologisch Museum vd Scheldevallei - Rijtstraat 4 Avelgem-Waarmaarde
DEERLIJK
Lokale BV
Hugo Verriest was een Vlaams priester, dichter, schrijver en redenaar. Hij wordt tijdens
Erfgoeddag in de kijker geplaatst via een boeiende fotozoektocht, die zijn levensloop tot
leven brengt.
Adres: René De Clercqmuseum - René De Clercqstraat Deerlijk
Erf!-enis
Wellicht komt geen enkel beroep méér in contact met erfgoed en erfenissen dan dat van
notaris. In De Wieke vindt daarom heel toepasselijk de tentoonstelling Erf!-enis plaats, waarin
het verhaal wordt verteld van Deerlijkse notarissen en hun familie tussen 1740 en 1930.
Adres: De Wieke - Wiekeplein 1 Deerlijk
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In Kortrijk vind je een rijk en gevarieerd aanbod van activiteiten op diverse locaties. Ontdek
hier waar je allemaal terecht kan in Kortrijk op Erfgoeddag.
TEXTURE
TEXTURE pakt uit met de mooiste doopjurken uit de collectie, een supertoffe fotoshoot in een
historische setting en een ruilbeurs voor babykleding. Liefhebbers van actie kunnen vanuit
TEXTURE meewandelen of fietsen met Gidsenplus. De Geschied- en Oudheidkundige Kring
Kortrijk geeft een inkijk in hun onderzoek naar de bedrijfsgeschiedenis van de vlasspinnerij
Linière.

Swappen is het nieuwe shoppen: de ruilbeurs voor babykleding is super handig om kleren die
nog niet versleten zijn te ruilen voor een maatje groter of kleiner. Tijd om jouw babykleerkast
op te ruimen! We swappen vooral tussen maatje 50cm en 98cm. Bij het afgeven van de
kledij die je wil ruilen, krijg je een bonnetje waarmee je kan ‘shoppen’ in het aanbod. In
samenwerking met Mama’s voor mama’s.

Adres: Texture - Noordstraat 28 Kortrijk
De prachtige doopkleedjes in de Schatkamer
zijn echte familiestukken die als schenking
in het museum zijn beland. Overgedragen
van generatie op generatie en zorgvuldig
gekoesterd: in zuiver wit linnen, zijde of satijn,
afgewerkt met fijne borduursels of uitbundige
kant, met bijhorend mutsje of manteltje. Met
liefde gemaakt én bewaard!

Voor de fotoshoot meten we je baby een majesteitelijk doopkleed aan. De hele familie mag
zich verkleden in een verrassende en onvergetelijke historische setting. Wie dat wil, kan
advies vragen over hoe je eigen mooie textielstukken het best kan bewaren. De foto’s komen
op facebook.com/texturekortrijk. Tag de foto’s en deel ze met je vrienden!
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De geschiedenis van vlasspinnerij Linière de Courtrai is onlosmakelijk verbonden met
de familie Goethals. De Geschied- en Oudheidkundige Kring Kortrijk werkt momenteel aan
een publicatie over deze boeiende bedrijfsgeschiedenis. Op Erfgoeddag presenteren zij in
TEXTURE doorlopend een voorsmaakje van dit onderzoek.
Burgemeester Reynaert stierf 100 jaar
geleden. Hij was als burgemeester verantwoordelijk voor een grote makeover van de
stad, met aanleg van boulevards, bruggen,
parken en monumenten. Maar wat blijft daar
van over? De wandelroute van Gidsenplus
verkent zijn nalatenschap in het stadsbeeld en
in openbare instellingen op Overleie. Met de
fiets rijden we langs de Ring van Reynaert.
Start aan TEXTURE om 10u00, 14u30 en 15u30.
Reserveren bij erfgoedcel@kortrijk.be 056 27 74 20.
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De erfenis van WOI
In museum Kortrijk 1302 staat de erfenis van De Groote Oorlog centraal. Je kan je laten gidsen
door de tentoonstellingen In het spoor van een spion en Lief en leed. Prostitutie in de groote
Oorlog.
Dit wordt aangevuld door Archeologie Zuid-West-Vlaanderen die bodemvondsten van WOI
presenteert.
De Leiegouw organiseert een boeken- en expertenbeurs met taxaties van medailles en
eretekens.
Het Willemsfonds doet dan weer beroep op de bezoekers zelf om mee collectiestukken te determineren! Het Willemsfonds erfde en aantal stukken waarvan de
achtergrond onbekend is: medailles, foto’s, vlaggen... Het publiek wordt uitgenodigd om mee
te zoeken naar informatie.
Tijdens de workshop Schilder je erfdeel kan je ook creatief aan de slag. Een
groot schilderij is door opeenvolgende erfenissen in steeds kleinere stukken
verdeeld. Op Erfgoeddag willen we het volledig schilderij reconstrueren, met de hulp van
grote en kleine kinderen. Pak een penseel en schilder je erfdeel!
Adres: museum Kortrijk 1302 - Begijnhof Kortrijk

1914- 2015 Actuele kunst tussen oorlog en vrede

Hop met de begijntjes
Als Kortrijks erfgoed ter sprake komt, kan men niet om het Begijnhof heen. Het OCMW Kortrijk
en de Vrienden en Bewoners van het Begijnhof Kortrijk (VBBK) organiseren er activiteiten voor
groot en klein. Zo kan je om 15u00 in de Sint-Annazaal terecht voor een lezing over wat het
UNESCO-statuut precies betekent voor dit religieuze patrimonium. Tussen 14u00 en 18u00
worden er op de site korte theatervoorstellingen gehouden, en kan je deelnemen aan een
wagenspel, onder de noemer Spring mee op de kar!
Adres: Begijnhofstraat 2 Kortrijk

Fotografieworkshop
Samen met zo’n 30 beginnende én gevorderde fotografen tussen 16 en 26 jaar schaaf je
je fotografietechnieken bij. Na een stoomcursus fotografie onder begeleiding van twee
professionele fotografen haal je je eigen fotocamera boven. Je trekt de stad in om Erfgoeddag
en het erfgoed op een originele manier in de kijker te zetten en zo je kennis in de praktijk om
te zetten. Inschrijven kan via www.bill.be.
Adres: Museum Kortrijk 1302 - Begijnhof Kortrijk
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Vier boeiende kunstenaars zijn de curatoren van het
kunstproject 1914-2015. Zij nodigden kunstenaars
uit binnen- en buitenland uit om samen te werken
rond het thema oorlog. Het resultaat is een
veelzijdige tentoonstelling met aandacht voor de
verwoestingen en gevolgen van oorlog.
Adres: Broelkaai 6, Bubox en Broeltoren Kortrijk
Erf en solidariteit
Oxfam Solidariteit wil de kracht van mensen bundelen tegen armoede. Ook als je er niet meer
bent, kan je nog iets bijdragen. We laten een notaris aan het woord over erven en fiscale
voordelen bij het opnemen van een goed doel in je testament. Zo erft de Oxfam Bookshop vele
bijzondere antiquarische boeken. Speciaal voor Erfgoeddag stellen we ze tentoon in een decor
van eigenaardige bladwijzers.
Adres: Oxfam Bookshop Kortrijk - Budastraat 21 Kortrijk
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