
Deze flyer is een uitgave van Erfgoed Viersprong.

 Sint-Stephanuskerk 
 Melsenstraat 8 
 9820 Melsen-Merelbeke

 Doorlopend van 10u tot 17u

 Werkgroep Erfgoed Melsen 
 09 384 36 06 
 roland.deblauwer@skynet.be

 Info- en startpunt 
 Hoeve Suenaert 
 Lange Munte 75/B 
 9860 Scheldewindeke 
 (Oosterzele)

 VVV Oosterzele 
 09 362 33 73 

OOSTERZELE MELLE SINT-LIEVENS-
HOUTEM

MELSEN
BEGELEIDE WANDELING

Heemkundig genootschap Land van Rode

Erfgoedwandeling het Serrurepad
Onder begeleiding van een gids volgen 
we het Serrurepad, genoemd naar de 
taalkundige Constant Philippe Serrure 
(1805-1872). Het pad brengt ons naar 
bekende en minder bekende erfgoed-
plekjes zoals de watermolen, stede ter 
Hust, het kasteel Verschaffelt, hof ter 
Rattepade en hof ter Caelbergen. Na 
de wandeling biedt het heemkundig 
genootschap je graag een drankje aan.

WANDELZOEKTOCHT JULES VITS
Museum, archief en documentatiecentrum Melle (MAD)

Jules Vits, een getalenteerd beeldhouwer 
Op 27 augustus 2018 vieren we de 
150ste geboortedag van de Melse 
beeldhouwer Jules Vits. Op veel 
plaatsen in de gemeente vind je zijn 
werk nog terug. Hoewel, misschien 
loop je er wel vaak onopgemerkt 
voorbij? Een wandeling van 3,5 km leidt 
je langs verschillende van zijn beelden 
en plaatsen die in zijn leven een 
belangrijke rol hebben gespeeld. In het 

museum kan je ook de modellen van 
het werk van Vits bewonderen. Voor 
de kinderen is er een zoektocht voor-
zien, met foto’s en kleine opdrachten. 

RONDLEIDING & TENTOONSTELLING 
Heemkunde Houtem, i.s.m. gemeente Sint-Lievens-Houtem 

en de kerkfabriek Sint-Michaël

Sint-Michaëlkerk, een verleden met toekomst
Deze prachtige kerk herbergt enkele 
minder bekende pareltjes: een Ro-
maans koor uit de 11de-12de eeuw, de 
unieke Livinuscrypte en de etagekapel. 

Tijdens je bezoek kom je meer te 
weten over de architecturale ingrepen 
om de aan Livinus toegewijde grafkerk, 
terug te brengen tot het oorspronke-

lijk middeleeuws bedevaartsoord. De 
architecten vertellen hoe ze dit stukje 
erfgoed een nieuwe toekomst zullen 
geven. 
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MERELBEKE
OOSTERZELE
MELLE
SINT-LIEVENS- 
HOUTEM

VRIJE WANDELING (3 KM)
VVV Oosterzele

Wandeling Lange Munte
In 2018 herdenken we het einde van 
WO I. De wapenstilstand betekende te-
vens het einde van het Duits vliegveld 
op de Lange Munte. Kom wandelen 
langs het vliegveld en geniet van de 
unieke vergezichten. V.U
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TENTOONSTELLING & FILM 
Werkgroep erfgoed Melsen, i.s.m. gemeente Merelbeke 

en het modemuseum Gavere

Sint-Stephanuskerk, feesten in ons dorp
Allerlei feesten zoals kermissen, pro-
cessies, kampioenenvieringen, … 
gingen letterlijk en figuurlijk door 
onder de kerktoren, het middelpunt 
van het dorpsleven. Bezoek de 
tentoonstelling en ontdek ook de 
vele attributen zoals het baldakijn en 
andere processiestukken. 

Om 11 uur: eerste (feestelijke) verto-
ning van de film waarin Melsenaars 
vertellen hoe men vroeger feestte. 
Aansluitend, uitreiking Erfgoedprijs 
door de Werkgroep Erfgoed Melsen.

De tentoonstelling en de film zijn ook 
nog te bezichtigen op 16 september 
2018 tijdens Melsen Kermis. 

 Start- en eindpunt 
 Sint-Amanduskerk  
 Kloosterstraat 2 
 9860 Moortsele-Oosterzele

 Wandeling van 14u30 tot 16u30 
 Vooraf inschrijven verplicht

 Heemkundig genootschap 
 Land van Rode 
 09 362 69 95  
 secretaris@landvanrode.be 
 http://www.landvanrode.be/

 Start- en eindpunt 
 Museum, archief en docu- 
 mentatiecentrum Melle (MAD) 
 Brusselsesteenweg 393-395 
 9090 Melle 

 Doorlopend van 10u tot 18u

 Gratis brochure met wandel- 
 parcours en kinderzoektocht, 
 op te halen in het MAD

 Museum, archief en docu- 
 mentatiecentrum Melle (MAD) 
 09 210 07 86 
 museum.melle@skynet.be 
 www.melle.be

 Sint-Michaëlkerk 
 Marktplein 1 
 9520 Sint-Lievens-Houtem

 Doorlopend van 10u tot 18u

 Doorlopend rondleidingen 
 door Heemkunde Houtem en 
 AIT architecten 

 Heemkunde Houtem 
 053 62 49 60 
 heemkunde.houtem@gmail.com 
 heemkundehoutem.wordpress.com 

MEER INFO?

Erfgoed Viersprong 
Sint-Antoniusplein 10 

9860 Oosterzele (Moortsele)

T 09 362 87 19 
E info@4sprong.be

www.erfgoedviersprong.be



1989. In Vlaanderen vindt de eerste 
Open Monumentendag plaats. Het 
idee om onroerend erfgoed open 
te stellen voor het grote publiek en 
zo het draagvlak voor erfgoed te 
vergroten, was toen heel vooruit-
strevend. Nu 30 jaar later staat het 
originele uitgangspunt nog steeds als 
een huis overeind. Mensen onbekende 
pareltjes laten ontdekken, hen met 
andere ogen naar hun eigen straat 
en erfgoed laten kijken, daar doen we 
het voor! 

Was er u er 30 jaar geleden ook al 
bij? Wat was voor jou de mooiste erf-
goedontdekking? En wat ga je dit jaar 
bezoeken in de Viersprong regio?

Bertrand Vrijens 
voorzitter Erfgoed Viersprong 

v.u. Margit Bal, Herita vzw, Oude Beurs 27, 2000 Antwerpen, Vrij van zegel, art. 198
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IOED! IO WAT? 

We vieren niet alleen 30 jaar Open Monumentendag. 
Erfgoed Viersprong heeft nog een reden tot feesten! 

De gemeenten Destelbergen, Lochristi, 
Melle, Merelbeke, Oosterzele en 
Sint-Lievens-Houtem werken al jaren 
samen rond het roerend en immateri-
eel erfgoed in de regio, via de 
erfgoedcel. In april 2018 werd de 
werking uitgebreid met een dienst- 

verlening rond bouwkundig, archeolo-
gisch en landschappelijk erfgoed, via 
de IOED (intergemeentelijke onroerend 
erfgoeddienst). De twee diensten wer-
ken voortaan samen onder de noemer 
‘Erfgoed Viersprong’. 

De IOED wil hét aanspreekpunt zijn 
voor alle vragen over onroerend erf-
goed van zowel burgers als gemeen-
tes. Ook de inventarisatie van waarde-
vol onroerend erfgoed, uittekenen van 
een erfgoedbeleid, publiekswerking of 
adviesverlening bij een archeologieno-
ta of de verkoop van een erfgoedpand 
horen tot het takenpakket. 

Heeft u interesse in erfgoed, heb je 
nog enkele uurtjes tijd over en ben je 
bereid de handen uit de mouwen te 
steken? We zoeken nog vrijwilligers 
om mee te helpen bij een volgende 
editie van Open Monumentendag en 
de registratie van waardevolle graven. 
Laat het ons weten en we houden je 
op de hoogte.

Zowel architecten, bouwheren, 
notarissen, projectontwikkelaars, 
immobiliënkantoren, eigenaars van 
monumenten en geïnteresseerden 
omtrent onroerend erfgoed staan we 
graag te woord. Je kan ons telefo-
nisch of via mail bereiken maar wij 
komen ook vrijblijvend langs voor een 
plaatsbezoek. 

Sofie Moeykens is de coördinator van 
de IOED. Je kan haar vinden in het 
Erfgoedhuis, Sint-Antoniusplein 10 
te Moortsele (Oosterzele). 
Voor al jouw onroerend erfgoedvragen 
kan je haar bereiken via 
sofie.moeykens@4sprong.be of 
0471 88 39 04. 

OPENSTELLING GEBOUW MET TENTOONSTELLING
Dienst erfgoedprogrammatie gemeente Merelbeke, i.s.m. erfgoed Flora

Klinken op geslaagde herbestemmingen
Een gebouw herbestemmen is zoeken 
naar een moeilijk evenwicht tussen 
het behoud van authentieke elemen-
ten en het toevoegen van nieuwe 
functies. Ingenieur-architect Bert 
Dehullu slaagde hier wonderwel in – 
met respect voor de erfgoedwaarden 
- bij de omvorming van de voorma-
lige stallingen en hoeve horende bij 
het verdwenen kasteel Ysebrant de 
Lendonck. 

In dit uniek kader schetsen een 
fototentoonstelling en getuigenissen 
de historiek van de site, vanaf 1770 
tot heden. De eigenaar, architect, 
voormalige bewoners e.a. … vertellen 

hun verhaal. Ook de tentoonstelling 
met foto’s van Steven Vijverman is een 
bezoekje waard.

Na je bezoek biedt Diederich De Mae-
seneire, wijnbouwer met wijngaarden 
in Siënna en bedrijfs voerder van Vin-
tology Merelbeke je graag een gratis 
wijndegustatie aan.

OOK NOG IN MERELBEKE TIJDENS OPEN MONUMENTENDAG

MERELBEKE MERELBEKEIOED IOED IOED

 Vintology 
 Heidestraat 17 
 9820 Merelbeke

 Doorlopend van 10u tot 18 u

 Gemeente Merelbeke – dienst 
 erfgoedprogrammatie 
 09 210 32 92 (voormiddag) 
 mieke.van.damme@merelbeke.be 
 www.merelbeke.be 

 Sint-Bonifatiuskerk 
 Munteplein z.nr. 
 9820 Munte-Merelbeke

 De Muntenaar 
 09 362 70 43 
 jobeka@skynet.be 
 www.munte-info.be 

 Molenstraat z.nr. 
 9820 Schelderode-Merelbeke

 Paul Verschelden 
 09 361 84 22 
 schelderomolen@hotmail.com 

 Oude Gaversesteenweg 99-1 
 9820 Merelbeke

  atelier Mestdagh 
 09 223 41 29 
 info@ateliermestdagh.be
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Tentoonstelling 
Munte taferelen
De taferelen zijn een evocatie van be-
langrijke gebeurtenissen voor Munte. 
Sommigen herinneren zich de meeste 
gebeurtenissen nog levendig, anderen 
door overlevering.

9 en 16 september van 10u tot 18u

Schelderode molen
Vrij bezoek aan de gerestaureerde en 
opnieuw maalvaardige Schelderode 
molen.

Doorlopend van 10u tot 18u

Glazeniersatelier Mestdagh
Vrij bezoek aan glazeniersatelier Mest-
dagh, gespecialiseerd in de restauratie 
van glasramen, met 70 jaar ervaring.

Doorlopend van 10u tot 18u 


