
DEN
D

ER

SCHELDE

SC
HELD

EDURME

DENDERMONDE

05 06 07 08

BAASRODE

09 10 11 12
APPELS

13

BERLARE
01

HAMME

14 15

LAARNE

16 17

LEBBEKE

18

WIEZE
19

ZELE

20

OVERMERE

02

UITBERGEN

03

BUGGENHOUT
04

2016

Programma Land van Dendermonde
BERLARE – BUGGENHOUT – DENDERMONDE – HAMME
LAARNE – LEBBEKE – WETTEREN – WICHELEN – ZELE
Alle activiteiten op Erfgoeddag zijn gratis.

Steuntje in de rug nodig? 

De Erfgoedcel Land van Dendermonde zet haar 
schouders onder het inventariseren, het behoud 

en beheer en het toegankelijk maken van het lokale 
erfgoed voor een zo breed mogelijk publiek. Daarnaast 
is het ondersteunen van wie zich bezighoudt met cultu-
reel erfgoed een van de kerntaken. 

Cultureel erfgoed omvat immaterieel en roerend 
erfgoed. Immaterieel erfgoed is niet tastbaar zoals tra-
dities, rituelen, verhalen, dialecten, … Roerend erfgoed 
is tast- en verplaatsbaar. Het gaat om foto’s, documen-
ten, voorwerpen, … Een groot deel van het erfgoed zit 
in (professionele) bewaarinstellingen zoals archieven, 
documentatiecentra, musea of bewaarbibliotheken. 
Maar er is ook zwerfgoed: erfgoed dat verstopt zit bij 
mensen thuis of op zolder bij verenigingen, scholen, 
theaters, … 

De erfgoedcel biedt inhoudelijke, communicatieve, 
� nanciële en logistieke ondersteuning. 

Financieel
Plan jij met jouw vereniging of als individu een ten-
toonstelling, boek, website, educatiepakket, … rond 
cultureel erfgoed, een jubileum of een bijzondere 
gebeurtenis? Dan kan je terecht bij de erfgoedcel voor 
een projectsubsidie. Alle praktische informatie over 
de voorwaarden, de procedure, de deadlines en de 
uitbetaling van de subsidies is terug te vinden in het 
 reglement. Hulp nodig bij de aanvraag? Neem dan con-
tact op met de erfgoedcel.

De erfgoedcel biedt ook � nanciële ondersteuning aan erf-
goedverenigingen die een periodieke publicatie uitgeven. 
Collectiebeherende organisaties zonder een kwaliteitslabel 
kunnen voor een beter behoud en beheer van hun collectie 
dan weer een beroep doen op een trajectsubsidie. Die 
biedt niet alleen een � nancieel steuntje in de rug, maar kop-
pelt daaraan ook inhoudelijke ondersteuning. 

Inhoudelijk
Weet je niet hoe je de vlag of het archief van jouw vereni-
ging moet bewaren? Wil je een object laten restaureren? 
Heeft jouw collectie nieuw onderdak nodig? Plan je een 
project en weet je niet hoe daaraan te beginnen of zoek je 
partners? Voor alle vragen rond cultureel erfgoed kan 
je bij de erfgoedcel terecht! Ze helpt je graag verder of 
spreekt hiervoor experts aan. Aarzel dus niet om contact 
op te nemen met de erfgoedcelmedewerkers.

De erfgoedcel zet sterk in op digitaliseren. 
Op www.erfgoedbanklandvandendermonde.be, een online 
beeld- en geluidsbank, kan je ruim 120 000 objecten raad-
plegen! Meer dan 100 000 lokale krantenpagina’s zijn via 
trefwoorden te doorzoeken en daarnaast vind je er collec-
ties beelden rond de Eerste Wereldoorlog, reuzen en andere 
feesttradities, brouwerijen en topstukken. Heb jij een 
interessante beeldcollectie die je wil delen? Neem dan zeker 
contact op met de erfgoedcel. Digitaliseren en ontsluiten 
via de erfgoedbank is in veel gevallen kosteloos!

Communicatief 
Iedere maand verstuurt de erfgoedcel een nieuwsbrief. 
Hierin communiceert ze niet alleen over haar eigen werking, 
maar kondigt ze ook activiteiten aan van haar lokale cultu-
reel-erfgoedveld. Plan jij een erfgoedactiviteit? Laat het dan 
tijdig weten! 

De erfgoedcel beschikt over een facebookpagina waarop 
ze actief berichten rond het cultureel erfgoed in het Land 
van Dendermonde deelt. 

Snuister ook zeker eens rond op 
www.egclandvandendermonde.be. 

Uitleendienst
De erfgoedcel beschikt over een kleine uitleendienst met 
opnameapparatuur en een mobiele scanner die je kosteloos 
(tegen een waarborg) kan ontlenen voor cultureel-erfgoed-
doeleinden. 

Meer weten over het ondersteuningsbeleid of de 
 werking van de erfgoedcel? 

Ga dan naar www.egclandvandendermonde.be of neem 
contact op via info@egclandvandendermonde.be en 
052 25 03 40. Langskomen in de Nijverheidsstraat 3 te 
Dendermonde kan ook, maar graag een seintje zodat je niet 
voor een gesloten deur staat!

Erfgoeddag website

Met een eigen Erfgoeddag-website wil de Erfgoedcel 
Land van Dendermonde de activiteiten en de lokale 

partners van Erfgoeddag 2016 in de kijker plaatsen.

Je vindt op deze website onder andere het volledige pro-
gramma van activiteiten in het Land van Dendermonde. 
Deze website is voor de bezoeker een handige gids om een 
boeiende erfgoeddag te plannen.

Maar de Erfgoedcel Land van Dendermonde wil met deze 
website ook een unieke blik achter de schermen bieden. 
Want Erfgoeddag duurt misschien maar één dag, maanden-
lange voorbereidingen door talloze vrijwilligers gaan eraan 
vooraf. En dat mag de hele wereld gerust weten.

Surf dus zeker eens naar 
www.erfgoeddag.wordpress.com 
en volg de voorbereidingen op de voet.

ErfgoedApp

Rituelen beleven doe je best gewoon zelf. Ga naar 
www.erfgoeddag.be en stippel je persoonlijke 

parcours uit. Of download de gratis ErfgoedApp 
en ontdek de activiteiten in je buurt. Bij enkele 
activiteiten geeft de ErfgoedApp je extra informatie 
zoals verrassende � lmpjes, verhalen, weetjes en nog 
véél meer. Erfgoeddag was nog nooit zo interactief, 
leerrijk en ontspannend!

Hoe?

• Download de ErfgoedApp
• Scan de QR-code met de ErfgoedApp
• Scan de beelden met een + en krijg extra infor-

matie.

Erfgoedcel 
 Land van Dendermonde

V.U. Projectvereniging Cultuurdijk, Nijverheidsstraat 3, 9200 Dendermonde Coördinatie en samenstelling: Erfgoedcel Land van Dendermonde   |   Vormgeving: www.helgabontinck.be
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“Maak van Erfgoeddag 
2016 een ritueel dat 
ons een beetje veran-
dert en de interesse en 
goesting voor erfgoed 
verder voedt. Ont-
dek archiefstukken, 
spannende objecten 
en oude gebruiken, 
nieuwe inzichten, praktijken of de erfgoedapp. Put 
energie en inspiratie uit die lenteritueel.” Sven Gatz.

Het volledige voorwoord van minister Sven Gatz lees 
je op www.erfgoeddag.be.

01  Berlare
 R.I.P. Begrafenisrituelen.
Cultuurdienst Berlare | www.berlare.be

i.s.m.Heem- en Oudheidkundige Kring Berlare, 

Heemkundige Kring Overmere en Werkgroep Erfgoed 

Uitbergen, Liberaal Archief Gent vzw

Tentoonstelling
De dodenwake, het thuis sterven, de maaltijd … het 
lijkt wel alsof de Vlaamse traditionele begrafeniscul-
tuur in de loop van de 20ste eeuw zelf een stille dood 
is gestorven. De tentoonstelling ‘R.I.P. Begrafenis-
rituelen in Berlare’ wil deze oude gebruiken en 
herinneringen vastleggen voor de toekomst en 
illustreert hoe ze de voorbije decennia zo ingrijpend 
veranderd zijn.

Locatie

CC Stroming | Dorp 101, 9290 Berlare

Volledig toegankelijk voor andersvaliden

Openingsuren

Van vrijdag 15 april tot en met zondag 24 april, alle dagen 

vanaf 17 uur, behalve op maandag.

Op Erfgoedzondag 14-18 uur. Om 20 uur is er een verto-

ning van de � lm ‘Departures’, een Japanse � lm uit 2008 

over begrafenisrituelen. Departures won de Academy 

Award voor beste niet-Engelstalige � lm bij de Oscar-

uitreiking van 2009.

02  Berlare (Overmere)
 Processies in Overmere, 
 een vergeten traditie.
Heemkundige Kring Overmere | www.overmere.be

i.s.m. Comité 150 jaar kerk

Tentoonstelling
Erfgoed en geschiedenis geven eigenheid en een 
uniek karakter aan een streek of gemeente. Proces-
sies behoren tot dit erfgoed en zijn eeuwenoud. 
Ze verenigen godsdienstige, historische en folkloris-
tische aspecten in een prachtig volksgebeuren. De 
traditie van de Overmeerse processies behoort reeds 
60 jaar tot het verleden. Laat je terug� itsen in de tijd 
met foto’s, documenten en voorwerpen.

Locatie

Voormalig gemeentehuis Overmere

Baron Tibbautstraat 2, 9290 Overmere

Niet toegankelijk voor andersvaliden

Openingsuren

10-17 uur

03  Berlare (Uitbergen)
 De verering van Sint-Antonius Abt.
Kerkfabriek Sint-Pietersbanden

Tentoonstelling
In de kerk vindt elk jaar een bijzonder ritueel plaats 
ter ere van Sint-Antonius Abt op de zaterdag rond 
17 januari, naamdag van de heilige. Beeldfragmen-
ten en rondleidingen laten je kennismaken met deze 
heiligenverering in de Uitbergse kerk waar ook een 
zijaltaar aan Sint-Antonius Abt is gewijd. Zijn relikwie 
wordt uitzonderlijk tentoongesteld. Als extraatje is 
er orgelmuziek.

Locatie

Sint-Pietersbandenkerk | Veerstraat 12, 9290 Uitbergen

Gedeeltelijk toegankelijk voor andersvaliden

Openingsuren

10-18 uur | Rondleidingen om 11 en 15 uur

04  Buggenhout
 Oep sèm Biggenaats. 
 Buggenhoutse rituelen in 
 Buggenhouts dialect.
Gemeente Buggenhout | www.buggenhout.be

i.s.m. Heemkring Ter Palen, diverse verenigingen 

en lokale dialectenexperts

Theatervoorstelling
Bosschoiënink is het Buggenhouts dialectwoord van het 
jaar. De Bosbegankenis is een begrip in de gemeente. 
Tijdens dit ritueel wordt de Onze-Lieve-Vrouw van Zeven 
Smarten vereerd in en rond de Boskapel. Hoe kan je hier-
over beter vertellen dan in het lokale dialect? Drie vertellers 
wagen zich eraan. Via workshops en gedichtenlezingen leer 
je het lokale dialect en andere rituelen beter kennen.

Locatie

Bibliotheek Buggenhout | Nieuwstraat 2, 9255 Buggenhout

Volledig toegankelijk voor andersvaliden

Openingsuren 

14-18 uur

05  Dendermonde
 Begijnhof: Hof van (h)Eden.
Stedelijke Musea Dendermonde | www.dendermonde.be

i.s.m. Cultuur Stad Dendermonde, Erfgoedcel Land van 

Dendermonde, Vorming Plus Waas en Dender, Inburgering 

Oost-Vlaanderen, diverse Dendermondse koorverenigingen en 

stadsbeiaardier

Spektakel
Ontdek de rituelen van het Begijnhof en speel het Begijn-
hofspel ‘De zilverschat van het Begijnhof’. De stedelijke 
musea focussen op de zilverschat met talrijke ex voto’s en 
stellen deze uitzonderlijk tentoon.

Locatie

Sint-Alexiusbegijnhof Dendermonde | Begijnhof, 9200 Dendermonde.

Te voet of met de � ets bereikbaar vanuit de Brusselsestraat. 

Volledig toegankelijk voor andersvaliden

Belgica BiS | Kerkstraat  115, 9200 Dendermonde

Volledig toegankelijk voor andersvaliden

Openingsuren

Deze activiteit vindt plaats op 23 april

16-18 uur: spel ‘De Zilverschat van het Begijnhof’ voor gezinnen 

met kinderen (Begijnhof)

18 uur: ontmoetingsdiner in openlucht (Begijnhof)

20-21.30 uur: voorstelling Begijnhofgids en koorconcert (Belgica 

BiS)

Voor de activiteit in Belgica BiS dient u op voorhand te reserveren 

via www.ccbelgica.be.

06  Dendermonde
 Toevallig langs de Dender.
Stedelijke Musea Dendermonde | www.dendermonde.be

i.s.m. Oudheidkundige Kring van het Land van Dendermonde

Filmvoorstelling
Filmmaker Julien Vandevelde reisde de Dender af en maakte 
twee documentaires over het leven langs de rivier. 
Het eerste deel focust op Wallonië met o.a. de rituelen van 
de reuzen van de Ducasse en de processie van Vendredi 
Saint. In het tweede deel maak je kennis met de Ronde van 
Vlaanderen, de Voil Jeanetten en natuurlijk de vestingstad 
Dendermonde met de demping van de Dender.

Locatie

Belgica BiS | Kerkstraat 115, 9200 Dendermonde

Volledig toegankelijk voor andersvaliden

Openingsuren

15-16.10 uur: deel 1 van de � lm (Wallonië)

16.10-16.30 uur: pauze

16.30-17.45 uur: deel 2 van de � lm (Vlaanderen)

07  Dendermonde
 De zilverschat.
Stedelijke Musea Dendermonde | www.dendermonde.be

i.s.m. Cultuurcentrum Belgica, Cultuurbeleidscoördinator 

en Erfgoedcel Land van Dendermonde

Tentoonstelling
Naar aanleiding van de lancering van een kinderboek met 
een spel waarin de zilverschat van het Begijnhof centraal 
staat, haalt het Begijnhofmuseum deze schat uitzonderlijk 
uit het depot! Kom kijken naar de mooie verzameling zilve-
ren ex voto’s en juwelen van de grootjuffrouw.

Locatie

Begijnhofmuseum | Begijnhof 24, 9200 Dendermonde

Te voet of met de � ets bereikbaar vanuit de Brusselsestraat 

Gedeeltelijk toegankelijk voor andersvaliden

Openingsuren

9.30-12.30 uur en 13.30-18 uur

08  Dendermonde
 Indianenrituelen in de tipi.
Stedelijke Musea Dendermonde | www.dendermonde.be

Workshop
Wie was de ‘Grote 
Zwart rok’? Een 
ontdekkings-
reiziger, vrede-
stichter of strip-
held? Enkel op 
Erfgoeddag strijkt 
er een echte tipi 
neer voor het mu-
seum! Maak kennis 
met de rituelen 
van de indianen 
en maak je  eigen 
dromenvanger. 
Tip: breng iets van jezelf mee om in je dromenvanger te 
stoppen, zo kan je nachtmerries nog beter afweren. Let wel 
op dat er een gaatje in zit!

Locatie

Vleeshuismuseum | Grote Markt 1, Dendermonde

Gedeeltelijk toegankelijk voor andersvaliden

Openingsuren

9.30-12.30 uur en 13.30-18 uur: tentoonstelling

13.30-17 uur: workshop in de tipi

09  Dendermonde (Baasrode)
 Rituelen aan boord en op de werf.
Scheepvaartmuseum Baasrode vzw| 

www.scheepvaartmuseumbaasrode.be

Tentoonstelling
Schippers hadden hun eigen rituelen, gebruiken en bij-
geloof. Een aantal daarvan bestaan nog steeds en leven 
verder. Tijdens een bezoek aan de scheepswerf worden heel 
wat rituelen, zegswijzen en gebruiken uit de scheepvaart 
uitgelegd aan de hand van panelen.

Locatie

Scheepvaartmuseum Baasrode

Sint-Ursmarusstraat 137, 9200 Dendermonde

Gedeeltelijk toegankelijk voor andersvaliden

Openingsuren

10-18 uur

10  Dendermonde (Baasrode)
 Bouw een scheepsmodel zoals toen!
School voor Scheepsmodelbouw

Rondleiding
Oude scheeps technieken leven verder in de School voor 
Scheepsmodelbouw in Baasrode. Kom kijken achter de 
schermen en zie hoe de modelbouwers oude tradities en 
technieken in leven houden. Ontdek wat er allemaal achter 
zit! Livedemonstraties en rondleidingen geven je een inkijk 
in een wereld die haar eigen koers vaart.

Locatie

School voor Scheepsmodelbouw

Sint-Ursmarusstraat 135, 9200 Dendermonde (op de site Scheeps-

werven, ingang via parking) | Niet toegankelijk voor andersvaliden

Openingsuren

10-18 uur

11  Dendermonde (Baasrode)
 Heerlijkheid Baasrode.
Erfgoedsite Hof van Peene | www.hofvanpeene.be

Rondleiding
Op de site van het Hof van Peene ontdek je het verhaal van 
de Heerlijkheid Baasrode en zijn bewoners gedurende een 
periode van 1000 jaar. Welke gebruiken en rituelen waren 
van belang? En welke veranderingen hebben ze in de loop 
van die periode ondergaan?

Locatie

Erfgoedsite Hof van Peene

Sint-Ursmarusstraat 69, 9200 Dendermonde (ingang via wandelpad 

aan het veer van Baasrode, naast de kerk)

Gedeeltelijk toegankelijk voor andersvaliden

Openingsuren

10-17 uur | Rondleidingen om 11, 14 en 16 uur

12  Dendermonde (Baasrode)
 In het spoor van rituelen, 
 vroeger en nu.
Stoomtrein Dendermonde-Puurs vzw | www.stoomtrein.be

Tentoonstelling
Maak kennis met de rituelen van de reizigers en het spoor-
wegpersoneel, van de stoker die eieren bakt op de kolen-
schop tot de treinwachter die zijn hand opsteekt om de 
trein te laten vertrekken. Daarnaast kom je meer te weten 
over de lopende restauratieprojecten. Met een stoomtrein 
pendelen we afwisselend tussen Baasrode en Sint-Amands.

Locatie

Station Baasrode Noord | Fabriekstraat 118, 9200 Dendermonde

Niet toegankelijk voor andersvaliden

Openingsuren

Tentoonstelling: 10-18 uur

Vertrek stoomtrein vanuit Baasrode: 11.30, 12.45, 14, 15.15 en 

16.30 uur

Vertrek stoomtrein vanuit Sint-Amands: 11.55, 13.10, 14.25, 15.40 

en 16.55 uur

Duur van de rit: 20 min. enkel, 45 min. heen en terug

13  Dendermonde (Appels)
 Sint-Odulphus in Dendermonde, 
 een bijzondere heiligenverering.
Sint-Odulphus vzw | www.odulphus.ne

Tentoonstelling
De Sint-Odulphuskapel 
straalt na restauratie 
opnieuw in volle glorie. 
De kapel is gewijd aan 
Sint-Odulphus, een 
heilige die vooral in het 
noorden vereerd werd. 
Waarom is er dan in 
Dendermonde een kapel 
voor hem opgericht? En 
welke andere elementen 
van heiligenverering 
herbergt de kapel nog? Ontdek de geheimen van deze 
 bijzondere locatie.

Locatie

Sint-Odulphuskapel | Sint-Onolfsdijk 86, 9200 Dendermonde

Niet toegankelijk voor andersvaliden

Openingsuren

14-18 uur

14  Hamme
 Een lach en een traan. 
 Hier en daar. Vroeger en nu.
Kleuterschool Groene Boomgaard | 

www.sintannaschool-hamme.be/anna

i.s.m. Cultuurdienst Hamme, Heemkring Osschaert, Dynamoproject

Tentoonstelling
Samen met de juffen verkennen de vier- en vijfjarigen de 
wondere wereld van water en de rituelen die daarmee 
verbonden zijn, zoals het dopen van kinderen. De peuters 
en driejarigen bestuderen maskers en hun  achterliggende 

 rituelen (carnaval, Afrikaanse maskers, maskers in 
 theater ...) uit verschillende werelddelen. Dit project wordt 
muzisch toegelicht door leerkrachten, kleuters en peuters.

Locatie

Kleuterschool Groene Boomgaard

Groeneboomgaardstraat 28, 9220 Hamme

Volledig toegankelijk voor andersvaliden

Openingsuren

10-18 uur

Muzische toelichting door de leerkrachten, kleuters en peuters om 

14 uur

15  Hamme (Moerzeke)
 Van de ooievaar en de suikerbonen 
 tot de zandloper en de zeis.
Cultuurdienst Hamme | www.hamme.be

i.s.m. Werkgroep Erfgoed, Heemkring Osschaert, 

Kerkfabriek Moerzeke, kleuterschool Groene Boomgaard, 

klooster van de zusters Heilige Vincentius a Paulo

Tentoonstelling
Rituelen rond geboorte en dood zijn betekenisvol voor 
alle culturen en sterk aanwezig in onze levensloop. 
Welke gebruiken zijn blijvend en welke zijn vergankelijk? 
In  Moerzeke gaat jaarlijks een processie uit. De diverse 
handelingen en prachtige relieken worden gedemonstreerd 
en tentoongesteld. Uniek en nooit gezien!

Locatie

Parochiekerk Sint-Martinus Moerzeke | Dorp 1, 9220 Hamme

Gedeeltelijk toegankelijk voor andersvaliden

Openingsuren

10-18 uur

16  Laarne
 Sint-Machariusprocessie.
Gemeente Laarne | www.laarne.be

i.s.m. Vereniging voor Lokale Geschiedenis van Kalken en Laarne

Rondleiding
Volgens de legende 
is Sint-Macharius een 
patroonheilige waar 
de gemeente Laarne 
best trots mag op 
zijn. Deze van oor-
sprong Armeense 
heilige zette zich 
in om het leed van 
mensen te verzach-
ten. Zijn omzwervin-
gen brachten hem 
ook naar Laarne. 
Maak kennis met de Sint-Machariusprocessie aan de hand 
van een lezing door Eric Balthau en tal van oude objecten. 
Voor kinderen is er een educatief spel.

Locatie

Oud-gemeentehuis Laarne | Dorpsstraat 2, 9270 Laarne

Volledig toegankelijk voor andersvaliden

Openingsuren

Lezing: 14 uur | Rondleiding: 15 uur

Spel voor kleuters: 10-11 uur en 14-15 uur

Spel voor 10-12-jarigen: 11-12 uur en 15-16 uur

17  Laarne
 Feesten rond het Slot van Laarne.
Historische Woonsteden en Tuinen van België | 

www.historische-woonsteden.be

i.s.m. Gemeente Laarne

Tentoonstelling
Rituelen, feesten en tradities verzoenen de samenleving: 
ze slaan bruggen tussen generaties. Grijp je kans en bekijk 
oude en nieuwe foto’s van feesten, rituelen en vieringen. 
Welke invalshoek koos de fotograaf? Hoe evolueerde de 
samenleving?

Locatie

Slot van Laarne | Eekhoekstraat 5, 9270 Laarne

Niet toegankelijk voor andersvaliden

Openingsuren

10-17 uur

18  Lebbeke
 Lebbeekse rituelen en gebruiken.
Heemkring Lebbeke vzw

i.s.m. Dekenale Onze-Lieve-Vrouwkerk

Tentoonstelling
Nooit eerder 
getoonde foto’s, 
documenten en 
af� ches met be-
trekking tot ver-
schillende oude 
en nog steeds 
actuele Lebbeek-
se gebruiken 
bleven bewaard 
en worden voor 
deze gelegenheid 
ontsloten en tentoongesteld: van aanstellingen van 
pastoors en burgemeesters over ommegangen en 
processies, confrérieën en congregaties tot documen-
ten over het schenken van votiefschilderijen.

Locatie

Galerie De Fontein en Onze-Lieve-Vrouwkerk

Grote Plaats 1, 9280 Lebbeke

Volledig toegankelijk voor andersvaliden

Openingsuren

10-18 uur

De tentoonstelling is ook open op zaterdag 23 april: 

10-12.30 uur en 15-19 uur

19  Lebbeke (Wieze)
 Volksgebruiken het jaar rond.
Oudheidkundige Kring H.H. Salvator Wieze

i.s.m. Gemeentelijke Raad voor Cultuurbeleid Lebbeke

Tentoonstelling
Nieuwjaar, Lichtmis, Pasen, Allerheiligen, 
11 november, Kerstmis... allemaal kennen ze hun 
eigen gebruiken. Maak kennis met de typische 
volksgebruiken die betrekking hebben op speci� eke 
dagen van het jaar en ontdek oude zowel als nieuwe 
rituelen, en rituelen die typisch zijn voor Wieze 
zowel als andere. Ook rituelen verbonden met grote 
levensmomenten komen aan bod.

Locatie

Pastorie Wieze | Sasbaan 2, 9280 Wieze

Volledig toegankelijk voor andersvaliden

Openingsuren

10-18 uur

De tentoonstelling is ook open op zaterdag 23 april van 

15 tot 18 uur

20  Zele
 Overgangsfases in het leven.
Heem- en Oudheidkundige Kring Zele | www.hokzele.be

Tentoonstelling
Welke kledij past bij rituelen als een doopsel, eerste 
communie, plechtige communie, vormsel, trouw of 
begrafenis? En wat droegen geestelijken als priesters, 
paters en kloosterzusters? Kom en ontdek het op 
Erfgoeddag, samen met talrijke foto’s en accessoires.

Locatie

Museum Zeels Erfgoed | Lokerenbaan 43, 9240 Zele

Gedeeltelijk toegankelijk voor andersvaliden

Openingsuren

14-17 uur
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