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Erfgoedcel Viersprong
Erfgoedhuis
Sint-Antoniusplein 10
9860 Oosterzele
09 363 88 51
www.erfgoedcelviersprong.be
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De erfgoedcel verstuurt maandelijks een nieuwsbrief.
Schrijf je in via de website!
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Vind ons leuk op Facebook
Volg ons op Twitter @EGC4sprong
Volg ons op Instagram @erfgoedcel_viersprong
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Destelbergen
Lochristi
Melle
Merelbeke
Oosterzele
Sint-Lievens-Houtem

Erfgoed?

Erfgoed, iets van iedereen

Een receptenboek van je grootmoeder, oude foto’s, de jaarlijkse kermiskoers, affiches van je
vereniging, verhalen over je dorp… Iedereen heeft wel iets wat hij koestert en wil bewaren
voor later.

… ondersteunt en werkt samen

Erfgoed wordt voornamelijk bewaard in archieven, musea,
bij heemkundige kringen of verzamelaars. Maar iedereen
heeft erfgoed! Denk maar aan een jeugdbeweging die
haar 75-jarig bestaan viert, een sportclub die oude truitjes
en trofeeën bewaart of het kermiscomité dat jaarlijks de
reuzenstoet plant. Ook thuis vind je verborgen schatten:
mensen koesteren en bewaren foto’s over het dagelijks
leven van vroeger, verhalen over het dorp, herinneringen
of voorwerpen.

Erfgoed is wat je waardevol vindt en niet verloren wil laten gaan. Een pasklare
definitie bestaat niet. Erfgoed heeft vooral te maken met vroeger maar kan ook heel actueel
zijn. Wat we vandaag maken, beleven, bewaren is misschien het erfgoed van morgen.

Erfgoed leeft door de inzet van vele verenigingen, particulieren én vrijwilligers.
De erfgoedcel ondersteunt erfgoedzorgers en brengt ze samen.
De erfgoedcel geeft je een financieel ruggesteuntje via de toekenning van projectsubsidies
voor erfgoedprojecten. We verlenen advies op maat en organiseren regelmatig vormingen.
Je kan bij de erfgoedcel ook terecht voor materiaal voor onderzoek of digitalisering.
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Lokale dialecten, Houtem Jaarmarkt,
verhalen over de sierteelt, ambachtelijk gebrouwen bier, carnaval… zijn
voorbeelden van immaterieel erfgoed.
Immaterieel erfgoed is ontastbaar en
zit vooral in de hoofden van mensen.
Roerend erfgoed kan je vastnemen.
Voorbeelden zijn archiefdocumenten,
museumstukken, oude vlaggen, gebruiksvoorwerpen. Onroerend erfgoed
zit letterlijk vast in de grond: gebouwen,
kerken of landschappen.
Erfgoedcel Viersprong werkt rond het
roerend en immaterieel erfgoed, samen
het cultureel erfgoed.

Erfgoedcel Viersprong…
In Destelbergen, Lochristi, Melle, Merelbeke,
Oosterzele en Sint-Lievens-Houtem werkt
de erfgoedcel samen met verenigingen en
inwoners rond het cultureel erfgoed.

… spoort op en zorgt voor
Collecties, archieven, privéverzamelingen,
foto’s, tradities, verhalen… De erfgoedcel
brengt al het aanwezige erf- en zwerfgoed
in kaart. Door het te inventariseren, registreren en digitaliseren deelt de erfgoedcel het
erfgoed met jou.
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… toont en enthousiasmeert
Een interactieve tentoonstelling Tracé
Travak over arbeidsmobiliteit, schoolklassen die pennenvriend worden met
de reus van hun dorp, de herbeleving
van het vliegveld van Gontrode tijdens
de Eerste Wereldoorlog... Via inspirerende projecten maakt de erfgoedcel het
erfgoed zichtbaar. Zo stimuleert de erfgoedcel mensen om kennis te maken
met dit erfgoed en het door te geven.
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