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Het Erfgoedfestival wordt op een coronaveilige manier georganiseerd, 
geheel volgens de op dit moment geldende maatregelen.

Alle activiteiten, lezingen en workshops zijn gratis. 

Activiteiten waar kinderen extra welkom zijn, werden aangeduid met



Beste bezoeker, 
Beste erfgoedliefhebber,

Van harte welkom op ons Erfgoedfestival! Een feest voor en door alle 
erfgoedbezielers in de regio, maar ook een feest voor tien jaar Erfgoed 
Viersprong.

In 2011 gingen we van start met de zorg voor het cultureel erfgoed in vier 
gemeenten. De voorbije tien jaar groeiden we uit tot een werking rond alle erf
goedtypes in zes gemeenten. Benieuwd wat Erfgoed Viersprong de voorbije 
tien jaar samen met partners in de regio realiseerde? Aan het onthaal kan je 
een kijkje nemen achter de schermen van onze werking. 

Erfgoed Viersprong zou natuurlijk niet bestaan zonder de vele erfgoed
bezielers op het terrein! Daarom laten we je voor onze tiende verjaardag graag 
proeven van de rijkdom en diversiteit van het erfgoed in de regio. We gelo
ven sterk dat erfgoed er is voor iedereen, jong en oud, specialist of toevallige  
passant. Dat kan je hier vandaag ook ontdekken. 
Zoals je verder in het programma uitgebreid kan nalezen, is er voor elk wat 
wils. Nieuwsgierigen kunnen op de Erfgoedmarkt op ontdekkingstocht bij 
een breed scala aan erfgoedminnende personen en verenigingen uit de 
regio. Wil je je eerder verdiepen? Dan vind je ongetwijfeld je gading tussen 
het aanbod lezingen of de historische rondleiding op deze mooie site van 
de Tuinbouwschool. In onze Schatkamer onderzoekt een expert de waarde 
van je persoonlijke erfgoedobjecten. Bezige bijen kunnen de handen uit de 
mouwen steken tijdens een workshop of initiatie. Kinderen kruipen in de rol 
van een archeoloog of Gallische krijger. En misschien neem je met de hele 
familie wel graag een familieportret in oude stijl of maak je een ritje op een 
oude lijnbus? 

Honger gekregen van zoveel moois? We nodigen je graag uit in ons 
gelegenheidscafé. Met de muziek van de Youth Band op de achtergrond 
klinken we samen met een drankje en een stukje verjaardagstaart op nog vele 
jaren gepassioneerd erfgoedwerk! 

Bertrand Vrijens 
Voorzitter Erfgoed Viersprong
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Retrofotostudio

Duik in het verleden en kruip voor de lens van de fotograaf in onze retrofotostudio! 
Laat je, alleen of met je familie of vrienden, portretteren tegen een retro-achtergrond. 
Mét aangepaste attributen! Een leuk souvenir om mee naar huis te nemen en terug 
te denken aan dit Erfgoedfestival.  

I.s.m. Fotoclub Iris Melle  
www. irismelle.be

10 jaar Erfgoed Viersprong 
 
Benieuwd naar wat we de voorbije 
10 jaar realiseerden? Reis mee terug 
in de tijd in deze miniexpo: een 
beknopt overzicht van onze grote 
publieksprojecten, aangevuld met 
enkele leuke sfeerbeelden. 

www.erfgoedviersprong.be

orangerie
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Kruidenkennis & - bereidingen
Workshop / 13u30 - 15u
Verse kruiden zijn rijk aan vergeten smaken. Natuurlijke, meesterlijke 
smaakmakers. Kruidenboerin Wivine teelt in de Avalonhoeve een veld boordevol 
culinaire wereldkruiden. Rijk en veelzijdig voor de dagelijkse keuken. In deze 
workshop leer je waarvoor je het brede palet aan kruiden kan gebruiken en hoe je 
ze teelt. Samen maak je je eigen thee, dipsaus en frisdrank. Echte smaakbommen!

Praktisch
 » Max. 20 deelnemers
 » Op inschrijving 

De Avalonhoeve is een gemeenschapsplek in Oosterzele. Een CSA kruidenpluktuin  
waar Tine en Wivine kruiden telen, en workshops en opleidingen aanbieden vanuit  
hun kruidenkennis.  
www.deavalonhoeve.be

© De Avalonhoeve

AMBACHTSLABa
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Vilten met viltnaald  
Workshop / 15u30 - 17u
Door wol te bewegen met water en zeep bekom je vilt. Maar je kan wol ook 
boetseren met een viltnaald. Sebastiaan van Textiellabo leert je in deze workshop 
hoe dat in zijn werk gaat. Een gezellige workshop voor ouder/meter/peter/
grootouder en kind. Je maakt elk een vilten figuurtje naar keuze en gaat met een 
afgewerkte creatie naar huis. 

Praktisch
 » Workshop voor volwassene & kind samen
 » Minimumleeftijd 6 jaar
 » Op inschrijving 

In het huiselijk atelier van Textiellabo in Merelbeke kan je samen met anderen vilten, 
weven, breien, haken, macrameeën en meer. Textiellabo is er voor iedereen die 
gepassioneerd is door textiel, jong en oud. Je wordt er persoonlijk begeleid in jouw 
creatief maakproces.
www.textiellabo.be

© Textiellabo

AMBACHTSLAB a
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Initiatie houtsnijden
Workshop / 13u30 - 15u30
Een mes, een stuk hout en je eigen handen. Meer heb je volgens lepelsnijder 
Thomas niet nodig om iets moois en bruikbaars te maken. Benieuwd hoe je dat 
doet? Thomas leert je de verschillende mesgrepen en snijtechnieken. Al snijdend 
tover je een staf tevoorschijn uit een stuk hout.

Praktisch
 » Max. 10 deelnemers
 » Initiatie voor jongeren van 10 - 14 jaar

Meneertje Teelepel, alias Thomas Reyntens, is een ambachtelijke lepelsnijder uit Melle. 
Naast het maken van lepels, geeft hij zijn kennis door via dagworkshops, avondreeksen, 
teambuildings en een spoonclub. 
www.meneertjeteelepel.be

Rond de boom

© Meneertje Teelepel

B
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Mottes in Vlaanderen
Lezing / 13u15 - 14u
Een motte is een opgeworpen aarden heuvel, een restant van een van de oudste 
kasteelvormen in Vlaanderen: het mottekasteel. Ook in de Viersprongregio vinden 
we ze terug, o.a. in Melsen en Munte. Vroeger waren mottes heel prominent 
aanwezig in het landschap. Vandaag zijn ze bijna overal uit het zicht verdwenen 
en soms bijna vergeten. Archeoloog Davy Herremans gaat dieper in op hun 
specifieke ontstaansgeschiedenis, het landschappelijk kader waarin ze tot stand 
kwamen en hoe ze evolueerden doorheen de tijd. 

Praktisch
 » Max. 20 deelnemers
 » Op inschrijving

kasteel

© Davy Herremans

Davy Herremans is een erkend archeoloog, 
bouwhistoricus en erfgoedzorger, met een 
voorliefde voor publieksarcheologie. Hij combineert 
praktijkervaring met academisch onderzoek en 
onderwijs, in het lokale en regionale erfgoedveld en 
in de commerciële onderzoeksector. In opdracht van 
IOED Viersprong en i.s.m. werkgroep Erfgoed Melsen 
deed hij in 2019 onderzoek naar de verdwenen motte 
in Melsen.
www.goedinerfgoed.be

K
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Historische rondleiding op de Tuinbouwschool
Rondleiding / 14u15 - 15u15; 16u15 - 17u15
Sinds 1937 is de site van de Tuinbouwschool in gebruik door het Hoger 
Rijksinstituut voor Tuinbouw. Voordien was deze locatie in Melle gekend als 
‘kasteel Coppens’. Gids Jan Olsen neemt je mee doorheen de geschiedenis van 
het kasteel en zijn prachtige tuin. Wist je dat de parkvijver eigenlijk een oude 
afgesneden meander van de Schelde is? Ook de merkwaardige Orangerie in 
neoclassicistische stijl uit 1833 is het nader bekijken waard. 

Praktisch
 » Max. 2 x 20 deelnemers
 » Op inschrijving
 » Start van de rondleiding aan de ingang van het Kasteel

kasteel

© Collectie Lucien Ravier, Erfgoedbank Land van Rode
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Eigentijds Erfgoedwerk: 
de latte macchiato van Heemkunde Houtem
Lezing / 14u30 - 15u15
Heemkunde valt de dag van vandaag niet meer te vergelijken met ‘volkskunde’ uit de 
vervlogen eeuw. Vanuit het lokaal perspectief van Sint-Lievens-Houtem neemt Geert 
Coppens van Heemkunde Houtem een paar veranderende trends en uitdagingen 
onder de loep. Welke impact hebben ze op hun (toekomstig) handelen als vereniging? 
Hoe blijven ze aantrekkelijk en boren ze een nieuw publiek aan? En bovenal: op welke 
manier blijven ze maatschappelijk relevant en soms onmisbaar in de gemeente?

Praktisch
 » Max. 20 deelnemers
 » Op inschrijving

kasteel

Heemkunde Houtem schoot uit de startblokken in januari 2014 
en groeide intussen uit tot een van de grootste verenigingen in 
Sint-Lievens-Houtem. Momenteel telt ze een 350-tal leden. Geert 
Coppens (°1974) is als leerkracht Nederlands verbonden aan het 
Brussels Sint-Jan Berchmanscollege en verdeelt zijn vrije tijd 
tussen boerderij, politiek, heemkunde en boeken.
www.heemkundehoutem.wordpress.com

Messen ontwerpen en maken uit afval
Lezing / 15u30 - 16u15
Messenmaker Antoine Van Loocke uit Oosterzele ontwerpt en maakt 
‘patattenschellers’: unieke handgemaakte kwaliteitsvolle messen, opgebouwd 
uit afval. Elk mes vertelt zijn eigen verhaal. Al jaren wordt zijn vakmanschap 
gesmaakt door topchefs als Kobe Desramaults en Peter Goossens. Maak kennis 
met de man achter het product: zijn visie, kennis én passie. 

Praktisch
 » Max. 20 deelnemers
 » Op inschrijving

Antoine Van Loocke behoort in zijn vak tot de top 
van België. Een mooi overzicht van zijn rijk portfolio 
en boeiende samenwerkingen is te vinden op 
zijn website.
www.knifeforging.com

 

© Geert Coppens

© Antoine Van Loocke
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ORANGERIE
Onthaal & inschrijving
Retrofotostudio (Fotoclub Iris Melle)
10 jaar Erfgoed Viersprong

AMBACHTSLAB
Workshops  > Op inschrijving
13u3015u | Kruidenkennis & bereidingen  
  (De Avalonhoeve)

15u3017u | Vilten met viltnaald/  
  voor ouder en kind 
  (Textiellabo)  

ROND DE BOOM 
Workshop  >  Op inschrijving
13u3015u30 | Initiatie houtsnijden / 10-14 jaar  
   (Meneertje Teelepel)

En meer …

Nostalbus
Archeologielab 

Gallische Hoeve

erfgoedfestival       programma

KASTEEL 
Lezingen  >  Op inschrijving
13u1514u | ‘Mottes in Vlaanderen’ 
  (Davy Herremans)

14u1515u15 | Historische rondleiding  
16u1517u15  op de Tuinbouwschool 
   (Jan Olsen)

14u3015u15 | ‘Eigentijds erfgoedwerk:  
   de latte macchiato van  
   Heemkunde Houtem’ 
   (Geert Coppens)

15u3016u15  | ‘Messen ontwerpen en  
   maken uit afval’ 
   (Antoine Van Loocke)



FOTOLAB
Infostand
13u15u15  | Fotograferen en beheren  
  van erfgoedobjecten   

Workshop  >  Op inschrijving
15u3017u | Dateren van oude foto’s 
  (Spoorzoeker)

CÔTÉ COUR & JARDIN
Erfgoedmarkt
Boekbinderij Boek & Taal
De Avalonhoeve
De Gijzelse Microbrouwerij
DSMG
Eetbaar Melle
Erfgoed De Gonde
Reuzen van Vlierzele (Gezinsbond)
Heemkunde Houtem
Heemkundig Genootschap Land van Rode
Heemkundige Kring De Oost-Oudburg
Het Takketiele Huis
Houtem Jaarmarkt
Leerambacht
Monumentenwacht
Steunpunt Levend Erfgoed
Vzw UitMUNTEnd

Optredens 
Youth Band Lochristi
Griekse dansgroep Melisses

Ambachtelijke patisserie

Archeologielab 

erfgoedfestival       programma

SCHATKAMER
13u3016u30  | Taxeren van erfgoedobjecten. 
   Wat is jouw object waard? 
   (Bruno Speybrouck)
   > Op inschrijving

Gelegenheidscafé
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Fotograferen en beheren van erfgoedobjecten
Infostand / 13u - 15u15
Bij het behoud en beheer van waardevolle 
erfgoedobjecten komt heel wat kijken. Van 
inventariseren, fotograferen tot duurzaam 
bewaren. Hoe gaat dat allemaal in zijn werk? 
Erfgoed Viersprong kan hiervoor rekenen 
op een groep enthousiaste vrijwilligers. 
Bovendien hebben we een uitleendienst 
met materiaal om zelf mee aan het werk te 
kunnen gaan. Een blik achter de schermen 
van een van de facetten van erfgoedwerk.

Vrij te bezoeken tijdens het Erfgoedfestival. 

fotolab

Dateren van oude foto’s
Workshop / 15u30 - 17u
Hoe dateer je zo nauwkeurig mogelijk oude foto’s? 
En hoe pak je het identificeren van de afgebeelde 
personen aan? Expert historische fotografie Peter 
Eyckerman licht in deze workshop de belangrijkste tips 
en tricks toe. Onder het motto ‘al doende leert men’, ga 
je nadien zelf aan de slag. Breng dus zeker eigen oude 
familie- of andere foto’s mee! 

Praktisch
 » Max. 20 deelnemers
 » Op inschrijving
 » Breng eigen fotomateriaal mee

Peter Eyckerman is een gerenommeerd expert historische fotografie en 
beroepsgenealoog. Een specialist in de determinatie van procedés, datering, inhoudelijke 
analyse en identificatie van oude familiefoto’s en alles wat ermee te maken heeft. 
www.spoorzoeker.petereyckerman.be

© Erfgoed Viersprong

© Peter Eyckerman

F
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Taxeren van erfgoedobjecten. Wat is jouw object waard?
13u30 - 16u30
Wilde je altijd al de geschiedenis of waarde kennen van je erfstukken of 
erfgoedobjecten? Breng een object mee en leg het voor aan expert kunst en 
antiek Bruno Speybrouck. Hij vertelt je de geheimen, finesses en waarde ervan. 
Geen schat op zolder, maar wel nieuwsgierig? Kom gerust eens piepen in de 
Schatkamer.

Praktisch
 » Reserveer je tijdslot. We voorzien 10 minuten per bezoek.
 » Breng max. 3 objecten mee
 » Opgelet: je kan niet met de auto op het terrein. Objecten dienen dus van een 

hanteerbaar formaat te zijn en moeten te voet verplaatsbaar zijn

Bruno Speybrouck heeft als antiekhandelaar en expert een jarenlange ervaring en brede 
kennis van zowel kunst als antiek. Bij het grote publiek is hij wellicht het meest bekend als 
algemeen expert bij het TV-programma ‘Rijker dan je denkt’ (VTM).
www.expert-antiek-kunst.be

 

Schatkamer

© Bruno Speybrouck
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ERFGOEDMARKT
Welke soorten erfgoed is de regio rijk? En hoe draag je er zorg voor?  
De Erfgoedmarkt brengt een scala aan erfgoedminnende personen en verenigingen 
uit de regio voor het eerst op één plek samen. Een mooie kans om kennis te maken 
met hun werking, onderzoek, tradities en ambachten.  
Praat, doe en proef naar hartenlust!

Boek & Taal: boekbind- en restauratieatelier 
Stan Verhoeven van Boek & Taal herstelt boeken en 
ontwerpen van boekbanden op ambachtelijke wijze met 
gebruik van oude technieken. Op de Erfgoedmarkt toont 
hij o.a. het restauratieproces van een klein 18de -eeuws 
boek “Fables de La Fontaine”.

Contact: fb258883@telenet.be 

De Avalonhoeve 
De Avalonhoeve is een gemeenschapsplek in Oosterzele. Een CSA-
kruidenpluktuin waar Tine en Wivine kruiden telen, en workshops en 
opleidingen aanbieden vanuit hun kruidenkennis. Ga jij overstag voor 
hun geurige boeketten en smaakvolle proevertjes?

www.deavalonhoeve.be

De Gijzelse Microbrouwerij 
Yannick en Robin van De Gijzelse Microbrouwerij ontwikkelden recepten 
voor vier ambachtelijke bieren: de Gijzelaarkes. Ontdek hun geheime 
ingrediënten, werkprocédé en vooral … proef van het resultaat. 

www.tgijzelaarke.be

DSMG  
Het Documentatiecentrum voor Streekgeschiedenis dr. Maurits 
Gysseling (DSMG) verzamelt documenten die kunnen bijdragen 
tot de geschiedschrijving van de regio Gent (met ook Lochristi en 
Destelbergen) en stelt ze ter beschikking voor alle geïnteresseerden.  
Een kans om hun collecties en eigen publicaties voor jong en oud te leren kennen. 

www.dsmg.be

CÔTÉ COUR & JARDIN

© Erfgoed Viersprong

C
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Eetbaar Melle 
‘Eetbaar Melle’ is een nieuw sociaal project dat Mellenaars wil 
verbinden door samen te werken in de natuur en teeltkennis te 
delen. Sinds kort kunnen alle Mellenaren heerlijk en overvloedig fruit 
plukken langs wandelpaden (Kouterslag) en in de publieke ruimte 
(voortuintjes, verloren hoekjes in het straatbeeld, Vogelhoek ...). 

www.facebook.com/eetbaarmelle

Erfgoed De Gonde  
Erfgoed De Gonde is een vereniging met een werking rond 
heemkunde, genealogie en funerair erfgoed van de gemeente Melle. 
Hun onderzoek mondt regelmatig uit in eigen publicaties die ze 
voorstellen op de Erfgoedmarkt.

www.erfgoedmelle.be 

Gezinsbond Vlierzele – Vlierzeelse beren 
De Gezinsbond van Vlierzele organiseert jaarlijks de Berenfeesten 
rond de drie berenreuzen: Maarten, Tineke en Sien. Vandaag komen 
deze beren mee feesten!

www.gezinsbondvlierzelezonnegem.be

Heemkunde Houtem 
Heemkunde Houtem is de Heemkundige en erfgoedvereniging voor 
(groot) Sint-Lievens-Houtem. De vereniging schoot uit de startblokken 
in januari 2014 en groeide intussen uit tot een van de grootste 
verenigingen in het dorp. 

www.heemkundehoutem.wordpress.com

Heemkundig genootschap Land van Rode  
HG Land van Rode zet zich in voor het bevorderen en beoefenen van heemkunde 
voor alle gemeenten die tot het historische “Land van Rode” behoren. Ze moedigt 
historische studies aan, helpt ze uitgeven en verspreiden. Op de Erfgoedmarkt 
vertellen ze de geschiedenis van de familie Rodriguez d’Evora y Vega - baronnen 
en later markiezen van Rode. 

www.landvanrode.be

Ee
tb

aa
r      Melle

CÔTÉ COUR & JARDIN C
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Heemkundige Kring De Oost-Oudburg
Heemkundige Kring De Oost-Oudburg bestudeert de geschiedenis 
van het oosten van de Oudburg van Gent, waaronder de (deel)
gemeenten Heusden, Destelbergen, Beervelde, Lochristi, Zaffelare  
en Zeveneken. Kijk hun publicaties in op de Erfgoedmarkt.

www.deoostoudburg.be

Het Takketiele Huis
Het Takketiele huis heeft een educatieve kruidentuin en 
organiseert workshops rond kruiden, keramiek en wolverwerking. 
Ontdek de verschillende stappen van traditionele wolverwerking 
en ga er zelf mee aan de slag. Ook voor kinderen.

www.takketiele.be

Houtem Jaarmarkt
Jaarlijks vindt op 11 en 12 november in Sint-Lievens-Houtem  
(Oost-Vlaanderen) een grote winterjaarmarkt voor vee plaats: 
Houtem jaarmarkt. Deze traditie gaat terug tot de middeleeuwen. 
Sinds 2010 werd dit immaterieel erfgoed door Unesco opgenomen 
op de Representatieve lijst van immaterieel erfgoed van de 
mensheid.

www.houtemjaarmarkt.be  

Leerambacht
Leerambacht restaureert lederen voorwerpen en verwerkt 
leder op een ambachtelijke manier tot duurzame 
gebruiksvoorwerpen. Hierbij wordt zoveel mogelijk gebruik 
gemaakt van lokaal materiaal, met beperkte ecologische 
voetafdruk. 

www.leerambacht.be  

CÔTÉ COUR & JARDINC
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Monumentenwacht Oost-Vlaanderen
Monumentenwacht Oost-Vlaanderen stimuleert het onderhoud van historisch 
waardevol erfgoed. Dat doet ze door regelmatig inspecties te doen van en advies 
te geven over waardevolle gebouwen, hun interieurs, 
varend, funerair, militair en archeologisch erfgoed.  
Door in te zetten op tijdige ingrepen vermijden ze zo 
grote herstellingen of restauraties. 

www.monumentenwacht.be/contact/monumentenwacht-oost-vlaanderen 

Steunpunt Levend Erfgoed
Steunpunt Levend Erfgoed komt op voor het bewaren van oude  
en streekeigen rassen van neerhof- en landbouwdieren.  
Ze organiseren acties om de rassen in de kijker te plaatsen, 
bouwen netwerken uit, bieden dienstverlening aan overheden en 
organisaties en organiseren fokprogramma’s. SLE werkt in heel 
Vlaanderen en heeft haar zetel in Oosterzele. 

www.sle.be 

Vzw uitMUNTEnd
Vzw uitMUNTEnd ijvert voor de opwaardering, bescherming en uitstraling van de 
dorpssite van Munte (gemeente Merelbeke) als betekenisgever voor bewoners en 
bezoekers. Op de Erfgoedmarkt stellen ze het pas verschenen boek  
‘Sint-Bonifatiuskerk, geschiedenis en erfgoed’ 
(Bernadette Van Damme) voor.

www.facebook.com/vzwuitmuntend

CÔTÉ COUR & JARDIN C
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Griekse dans met Melisses
16u - 16u15 / 16u30 - 16u45
Melisses is een dansgroep met 20 enthousiaste leden. Onder leiding van Josette 
Van der Veken komen ze wekelijks samen in Merelbeke om Griekse dansen 
aan te leren. Wat hen bindt, is de liefde voor de Griekse cultuur en dans. Vanuit 
hun culturele achtergrond of uit 
interesse. Op het Erfgoedfestival 
brengen ze dansen uit Thracië en 
de Griekse eilanden. Elk met een 
eigen karakter, stijl en bewegingen. 
Wie waagt zich aan  
een danspas? 

www.melisses.be 

optredens

Youth Band
14u - 14u30 / 14u45 - 15u15 
De Youth Band is een jeugdorkest dat 
in 2015 ontstond uit de samenwerking 
van de harmonie ‘Willen is Kunnen’ 
met de Muziekschool van Lochristi. 
Onder leiding van dirigente Gemma 
Van de Voorde groeide de band al snel 
uit tot een volwaardig orkest. De Youth 
Band telt nu een 30tal enthousiaste 
jongeren die er samen leren musiceren 
en zich zo klaarstomen voor een plek 
in de harmonie. Op het Erfgoedfestival 
brengen ze marsmuziek, popmuziek, tot 
klassiek en zelfs een streepje jazz. 
www.harmonielochristi.be

© Harmonie Willen is Kunnen

© Melisses
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Opgraving Site Molenkouter in Merelbeke.

Gallische Hoeve – Herbeleef de Ijzertijd! 
Welke wapens kenden de Kelten? Hoe voelt het om met een maliënkolder rond te 
lopen? En hoe sponnen de Kelten wol, weefden ze? Leer er alles over in het kamp van 
de Gallische Hoeve. En probeer het vooral zelf uit! Ontpop jij je tot een echte Kelt?

De Gallische Hoeve is een archeologisch 
openluchtmuseum dat de Gallische periode laat 
herbeleven d.m.v. experimentele archeologie, 
onderzoek en educatieve werking. In Destelbergen 
trokken ze een wetenschappelijk verantwoorde 
reconstructie op van een landelijke nederzetting uit 
de Late IJzertijd/vroeg Gallo-Romeinse periode.
www.gallischehoeve.be

© Gallische Hoeve

© Nostalbus

Archeologielab 
Weet jij wat een archeoloog is? Met veel geduld gaat een 
archeoloog op zoek naar sporen van vroeger in de bodem. 
Maar wat kan je terugvinden? En hoe zoek je hiernaar? In het 
Archeologielab kan je het samen met een echte archeoloog 
zelf ontdekken en proberen. Wie weet schuilt er wel een 
archeoloog in jou! Vind jij de scherven en botten? 

Nostalbus
Wie herinnert zich niet de oude lijnbussen met 
typische oranje en gele kleuren? NostalBus 
bewaart, restaureert, maakt en houdt sinds 
2010 historische Belgische NMVBlijnbussen 
(19771991) rijvaardig. Hun collectie bestaat 
momenteel uit 8 bussen uit verschillende 
tijdsperiodes, bewaard in de oude stelplaats van 
De Lijn in Lochristi. Een mooi stukje Belgisch 
industrieel en roerend erfgoed. Rij jij even 
letterlijk mee terug in de tijd? Een leuke activiteit 
voor de hele familie.
www.nostalbus.be 

en meer
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DE VOLGENDE TIEN JAAR?
Heb je ons vandaag beter leren kennen? Heb je een specifieke 
verjaardagwens of gewoon een leuk idee voor de toekomst? 
Laat het ons weten! Laat een berichtje na op onze oldskool typemachine 
aan het onthaal of via info@4sprong.be.

Zonder jullie geen tien jaar Erfgoed Viersprong!  

Bedankt aan alle deelnemers aan dit Erfgoedfestival. Zonder jullie geen 
feest. Bedankt aan alle betrokken gemeentebesturen, vrijwilligers, 
erfgoedliefhebbers, sympathisanten en erfgoedpartners voor het 
vertrouwen van de afgelopen jaren. Jullie zorgen ervoor dat we met 
evenveel enthousiasme er nog eens tien jaar bij willen doen! 

Wat we vandaag presenteerden is uiteraard slechts een klein deeltje van 
de verscheidenheid aan erfgoedverenigingen en soorten erfgoed in onze 
regio. Een volledig overzicht vind je op www.erfgoedviersprong.be. Ben 
je een nieuwe speler in het erfgoedveld? Geef ons een seintje, we leren je 
graag beter kennen. 

BEDANKT! 
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CONTACT
Samen met gemeentebesturen, verenigingen, professionelen, vrijwilligers en 
inwoners zet Erfgoed Viersprong zich in voor het erfgoed in de gemeenten 
Destelbergen, Lochristi, Melle, Merelbeke, Oosterzele en Sint-Lievens-Houtem. 
We delen onze kennis over erfgoed en de zorg ervoor, bieden inspiratie voor 
vernieuwende projecten, verbinden mensen en organisaties, loodsen je door 
administratieve processen, zetten zelf nieuwe projecten op en zetten het erfgoed 
in de kijker... Zo zijn we hét centraal aanspreekpunt voor erfgoed in regio.

Erfgoed Viersprong
SintAntoniusplein 10
9860 Moortsele (Oosterzele)
09 362 87 19 
 
info@4sprong.be
www.erfgoedviersprong.be
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