oosterzele

sint-lievens-houtem

Tentoonstelling

Tentoonstelling

OC De Beweging, i.s.m. heemkundig genootschap Land van Rode,
Gijzels Genootschap van de kerkuil

Geschiedenis in (de) Beweging
Maak kennis met de opvallende
geschiedenis van de statige
kloostergebouwen. Je start bij
het kloosterleven van de zusters
Apostolinnen om na een tocht
doorheen de geschiedenis te
eindigen in het huidige orthoagogisch centrum De Beweging.
In de charmante binnentuin ontmoet
je levensgrote beelden van toen en
kan je genieten van een drankje.

Locatie
OC De Beweging
Brielstraat 46
9860 Gijzenzele
doorlopend van 10 tot 18 uur

Contact
OC De Beweging
Brielstraat 46
9860 Gijzenzele
T 09 210 00 00
E: dieter.waterloos@fracarita.org
ocdebeweging.be

Meer lezen over erfgoed en zorg of erfgoedzorg?

Heemkunde Houtem, i.s.m. gemeente Sint-Lievens-Houtem

De publicatie Meer dan erfgoed overtuigt
erfgoedwerkers om bruggen te slaan
tussen de erfgoed- en de zorgsector.
Lees meer over o.a. de therapeutische
waarde van objecten en over hoe je
cultureel erfgoed inzet in creatieve
workshops. Twee pilootprojecten met
zorginstellingen in Melle en Merelbeke
inspireren je om via erfgoed het
welzijn van cliënten uit de geestelijke
gezondheidszorg te verbeteren.

Apothekerszorgen
Ontdek een unieke collectie
apothekersvoorwerpen uit de periode
tussen 1500 en 1971. Apotheker
Marc De Groote verzamelde materiaal voor magistrale bereidingen,
recipiënten in glas, koper, tin en hout,
oude geneesmiddelenverpakkingen
en reclameartikels. De collectie is met
zorg bewaard en geeft een idee van
de evolutie van het apothekersberoep
door de eeuwen heen, van kruidenier
tot raadgever.

Locatie
Swessestraat 6
9520 Sint-Lievens-Houtem
open van 10 tot 12 uur
en van 14 tot 16 uur

Contact
Heemkunde Houtem
Kapellekouter 50
9520 Sint-Lievens-Houtem
T 053 62 49 60
E: heemkunde.houtem@gmail.com
heemkundehoutem.wordpress.com

Het boek is uitgegeven bij Politeia uitgeverij.
Via www.politeia.be kan je het boek kopen.
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Collectie Dirk De Ganck

Bertrand Vrijens – voorzitter erfgoedcel Viersprong

“Wij zijn gelukkig dat diverse sectoren
elkaar vonden deze editie van Erfgoeddag
en dat verschillende vormen van zorg, door
professionals, vrijwilligers en in verenigings- en
familieverband, elkaar inspireren en versterken.
Het is goed dat er samengewerkt wordt over
allerlei schotten en grenzen heen en dat er
aandacht gevraagd en gegeven wordt voor
al het belangrijke en zorgvuldige werk dat er
gebeurt in de erfgoed- en
de zorgsector, ja, in de hele maatschappij.”

Verenigingen, personen en organisaties
vormen al snel een eigen archief. Deze
archieven zijn waardevolle getuigenissen
van het boeiende verenigingsleven in de
regio. Ze roepen tal van herinneringen
op en vertellen een eigen verhaal. Maar
verenigingsarchieven zijn ook kwetsbaar.

Leren
archiveren
V.U. Bertrand Vrijens - Sint-Antoniusplein 10 - 9860 Oosterzele

“ ‘Zorg’ is een dankbaar thema. De gemeenten
en verenigingen van erfgoedcel Viersprong
spelen hier handig op in, met een knipoog
naar het verleden en een link naar vandaag.
Je kan verschillende tentoonstellingen
meepikken rond zorgverlening, ouderenzorg,
apothekerszorgen, de geschiedenis van een
zorginstelling en je kan zelfs op stap met een
zorgheilige! We ontvangen jullie op 23 april
met de nodige zorg.”

© FARO vzw

erfgoedcel land van dendermonde
erfgoedcel viersprong
erfgoedcel leie schelde
archiefbank vlaanderen

De publicatie Leren archiveren reikt
praktische tips aan en een handig
stappenplan om met het archief van je
vereniging aan de slag te gaan. De zorg
voor jouw erfgoed is zo gegarandeerd.

Minister Sven Gatz en minister Jo Vandeurzen

Je kan de publicatie gratis verkrijgen bij
erfgoedcel Viersprong, via info@4sprong.be
of 09 362 87 19.
© FARO vzw

PROGRAMMA ERFGOEDDAG
in de gemeentes Melle, Merelbeke,
Oosterzele en Sint-Lievens-Houtem

tussen de erfgoed- en zorgsector te versterken, verder uit te

melle

merelbeke

munte

munte

bouwen of de fundering voor samenwerking te leggen.

Tentoonstelling

rondleiding

Tentoonstelling

Tentoonstelling

Ouderenzorg, een terugblik in beeld en een link
naar vandaag

Op stap met een zorgheilige

Zorgverlening in Merelbeke, verbeteren van
welzijn en gezondheid

Zorgheiligen in Merelbeke

Erfgoeddag met als thema ‘Zorg’ is het momentum om de bruggen

Ook de geschiedenis van de zorg zelf komt op deze Erfgoeddag
aan bod. Hoe zag de zorgsector er in het verleden uit? Hoe is dit
doorheen de eeuwen geëvolueerd tot de zorg die we vandaag
kennen? En vooral, welke sporen vinden we hiervan terug in
collecties en archieven?
Duik mee in ons verleden en ontdek ‘zorg’ in al haar facetten.
De folder is uitgegeven door erfgoedcel Viersprong en bundelt de Erfgoeddag
acitviteiten in Melle, Merelbeke, Oosterzele en Sint-Lievens-Houtem.
Meer info?
Erfgoedcel Viersprong
Sint-Antoniusplein 10
9860 Oosterzele
T 09 362 87 19
E: info@4sprong.be
www.erfgoedcelviersprong.be

Erfgoeddag vindt plaats in gans Vlaanderen op
zondag 23 april 2017. 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

Museum, Archief en Documentatiecentrum Melle (MAD),
i.s.m. heemkundige vereniging De Gonde, WZC Kanunnik Triest

Duik in de geschiedenis van
WZC Kanunnik Triest, het vroegere
H. Hartklooster. Oude foto’s blikken
terug op de 19e eeuw, toen de
zusters de zorg voor ouderen op
zich namen. Het oude klooster
gebouw en zijn bewoners verdwenen, de ouderen evolueerden,
nieuwe zorgideeën deden hun
intrede. Reminiscentiekoffers
bieden nu een stukje houvast aan
personen met dementie. Ontdek de
mogelijkheden van deze koffers.

Dienst erfgoedprogrammatie gemeente Merelbeke,
i.s.m. Sint-Elooisruiters Merelbeke, vzw Van Stoel tot Stoel

De Muntenaar, i.s.m. gemeente Merelbeke

Zorg- en beschermheilige Sint-Elooi, aanroepen tegen pest,
huidziekten en geldgebrek, liet zijn stempel na in Merelbeke:
een kapel, straat, school, cafés, processie en ruiterclub dragen
zijn naam. Kom mee met de huifkar, de koets of te voet en
‘ontmoet’ Sint-Elooi in het verhaal van een handpoppenverteller
en in filmbeelden. In de Sint-Hendrikskerk wacht een mini-expo.

Locatie
Woon- en Zorgcentrum
Kanunnik Triest
polyvalente ruimte
Kloosterstraat 33
9090 Melle
doorlopend van 10 tot 18 uur
Collectie MAD Melle

De tentoonstelling is ook open
op 24, 25 en 26 april van
9 tot 11.30 uur en
van 13.30 tot 17 uur.
Collectie kerkbestuur Sint-Pietersbanden Merelbeke

Contact
Gemeentelijk Museum
Archief en Documentatiecentrum Melle
Brusselsesteenweg 393-395
9090 Melle
T 09 252 26 47
E: museum.melle@skynet.be
www.erfgoedmelle.be

De Muntenaar, i.s.m. gemeente Merelbeke

Locatie
Sint-Hendrikskerk
Sint-Elooistraat 104
9820 Merelbeke

Collectie De Vos

Tweede locatie
Sint-Elooiskapel
Brandegems Ham
9820 Merelbeke
Personen die te voet naar de
St.-Elooiskapel komen kunnen
parkeren ter hoogte van
GC ‘t Groenendal, Brandegems Ham.
doorlopend van 10 tot 18 uur
Huifkartochten om 9.30, 11, 13.30,
15 en 16.30 uur, vertrekkend vanaf
de Sint-Hendrikskerk Sint-Elooistraat 104.
Vertellingen met handpoppen door
Erik Verbeecke om 10, 11.30, 14,
15.30 en 17 uur.

Reservatie
Reserveren verplicht via:
mieke.van.damme@merelbeke.be
of 09 210 32 92 (voormiddag),
met vermelding van het uur en het
aantal volwassenen en kinderen.
Reserveren kan tot 17/04/2017.
Contact
Gemeente Merelbeke
Hundelgemsesteenweg 353
9820 Merelbeke
T 09 210 32 92
E: mieke.van.damme@merelbeke.be
www.merelbeke.be

Wat kunnen zorg en zorgverlening
zoal inhouden? En hoe evolueerde
de zorgverlening in Merelbeke
in de loop der tijden? Ontdek de
geschiedenis van o.a. Winterhulp
tijdens de Tweede Wereldoorlog,
de rol van vroedvrouwen vroeger,
en de historiek van heel wat
Merelbeekse zorginstellingen.

Locatie
Oude pastorij Munte
Munteplein 6
9820 Merelbeke
doorlopend van 9.30 tot 17.30 uur
De tentoonstelling is nog open tot
en met 7 mei; op weekdagen van
13.30 tot 17.30 uur en in het
weekend van 9.30 tot 17.30 uur.

Contact
De Muntenaar
Torrekensstraat 48
9820 Merelbeke
T 09 362 70 43
E: jobeka@skynet.be
www.munte-info.be

Collectie kerkbestuur Sint-Pietersbanden Merelbeke

Bij verschillende kwalen en ziektes
werden en worden verschillende
zorgheiligen aanroepen.
We brengen de heiligen en hun
weldaden in beeld en tonen op
welke manier ze ‘zorg’ dragen voor
de gelovigen. Maak kennis met
Sint-Anna, Sint-Apollonia,
Sint-Stefanus en hun collega’s.

Locatie
Sint-Bonifatiuskerk Munte
Munteplein
9820 Merelbeke
doorlopend van 9.30 tot 17.30 uur
De tentoonstelling is ook open op
zondag 30 april en zondag 7 mei
van 13.30 tot 17.30 uur.

Contact
De Muntenaar
Torrekensstraat 48
9820 Merelbeke
T 09 362 70 43
E: jobeka@skynet.be
www.munte-info.be

