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Verken Beveren tijdens de Erfgoeddag 
Erfgoedhuis Hof ter Welle 

24/04/2022 
 

 

Op zondag 24 april vindt de Erfgoeddag plaats. Dit jaar voorziet de gemeente Beveren zoals steeds een 

actief en boeiend programma. Ontdek de expo Klaskunst of Verborgen Geschiedenissen in Beveren. 

Beide projecten kregen vorm door een samenwerking met KA Beveren. Als kers op de taart kunt u de 

Martinusroute verkennen via een sponsortocht. De opbrengst gaat integraal naar het project 

Samentuin Puithoek. 

 

Wandelen langs Verborgen Geschiedenissen 

De leerlingen van 5 en 6 Humane Wetenschappen van het KA Beveren gingen op zoek naar ‘vergeten’ 

geschiedenissen in Beveren. Kritisch, met een open blik en veel grinta onderzochten zij verhalen, 

herinneringsplaatsen, monumenten en objecten waarvan de betekenis door de tijd verloren is gegaan 

voor de samenleving. De leerlingen vertellen hun nieuwe verhalen aan de hand van filmpjes die ze zelf 

maakten met de smartphonecamera. Dit project is gekoppeld aan de lokale kastelenwandeling. 

 

Ontdek de wandeling op RouteYou onder ‘kastelenwandeling’. 

 

Expo Klaskunst 

In het Erfgoedhuis Hof ter Welle worden heel wat schilderijen, tekeningen en gravures bewaard. De 

leerlingen van 6 ECMT-ECWI van het KA Beveren kregen een unieke blik achter de schermen van het 

kunstdepot. Na een lezing door prof. dr. Koenraad Jonckheere van de UGent kozen de leerlingen elk een 

kunstwerk uit om tentoon te stellen. Het resultaat is de expo Klaskunst. 

 

Schepen van Erfgoed Boudewijn Vlegels: ”Dit is een culturele hoogdag voor het Beverse erfgoed.  

Erfgoeddag is een mooie manier om de  eigen gemeentelijke kunst- en andere erfgoedcollecties in de 

kijker te zetten.  

De samenwerking met de scholen is ook heel belangrijk om de jongeren uit onze streek te betrekken en 

bewust te maken van de waarde van ons lokale erfgoed.” 

 

Erfgoedhuis Hof ter Welle 

Zo 24 april 2022 > woe 31 augustus 2022 

Iedere woensdag en zondag, 14 > 17 uur 

 

Wandel in het spoor van Sint-Maarten 

Sint-Maarten zit in het DNA van Beveren. De Sint-Martinuskerk, de Sint-Maartencampus of het grielen op 

11 november:overal ziet u verwijzingen naar de patroonheilige van Beveren. Vanaf nu zult u ook 

Martinuswandelaars in het straatbeeld kunnen opmerken. De Martinusroute werd in 2005 door de Raad 

van Europa erkend als een culturele route, vergelijkbaar met de Sint-Jacobsroute naar Compostella. De 
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noordelijke wandelroute van ca. 450 km loopt van Utrecht naar Tours en maakt deel uit van de meer dan 

4000 km lange ‘Via Sancti Martini’. Beveren is de trekker om de route door Vlaanderen vorm te geven. 

Op Erfgoeddag kunt u de Martinusroute op het grondgebied van Beveren voor het eerst verkennen via een 

luswandeling van 11 km. Onderweg tonen gidsen u hoe Beveren de traditie rond Sint-Maarten levendig 

houdt. Door in te schrijven steunt u ook het goede doel. Avansa, buurtbewoners en nieuwkomers bouwen 

op de Puithoek samen aan een prachtige tuin. In deze Samentuin kweken zij oeroude inlandse gewassen 

naast exotische teelten. Op deze manier wordt de Puithoek een hotspot voor de hele buurt. 

 

Erfgoedhuis Hof ter Welle 

Zo 24 april 2022 | 10 > 18 uur 

Deelname wandeltocht: minimum 5 EUR 

Opbrengst ten voordele van Samentuin Puithoek 

Inschrijven & meer informatie via www.beveren.be/sint-maarten 

 

Extra 

Een gedetailleerd overzicht van de activiteiten vindt u op de website van Beveren bij Erfgoeddag. 

https://www.beveren.be/nl/erfgoeddag-2022 

Alle activiteiten behalve de sponsortocht zijn gratis. 

 
 

Meer informatie 

Boudewijn Vlegels  

Schepen van Erfgoed 

T 0475 29 26 49  

E boudewijn.vlegels@beveren.be 
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