Volg de maatregelen tegen de verspreiding van COVID-19.
Zo houden we Open Monumentendag veilig voor iedereen!

• Voor veel activiteiten is inschrijven verplicht en zijn de plaatsen beperkt.
Jouw gegevens kunnen bijgehouden worden door de organisator
in het kader van de coronamaatregelen.
• Draag een mondmasker. In sommige gemeenten is er een mond-maskerplicht op
alle publiek toegankelijke plaatsen (straten, pleinen, parken, publieke gebouwen…).
Hou hier ook rekening mee op weg naar je bezoek en bekijk vooraf de geldende
coronamaatregelen van de gemeente waar je heen gaat.
• Ontsmet regelmatig de handen.
• Hou minstens 1,5 m afstand van elkaar.
• Volg de eventuele extra maatregelen die op 13 september van toepassing zijn.
Samen stoppen we het coronavirus!

KAPELLEKESGANGERS
In verschillende gemeenten kan je het kapelerfgoed van de streek de hele zomer lang beter
leren kennen, ook tijdens Open Monumentendag. Dit kadert in het project ‘de kapellekesgangers’
van de regionale erfgoeddienst IOED Schelde-Durme. Ontdek onze coronaproof wandel- en
fietsroutes en andere kapelactiviteiten via onze website www.ioedscheldedurme.be.
Een greep uit de activiteiten:
• Buggenhout-Lebbeke: fietstocht van 45 km langs 22 kapellen. Ook kortere kapelletjesfietsroutes
voor Buggenhout of Lebbeke mogelijk.
• Wichelen: fietslus van 16 km langs kapellen. Fotozoektocht onderweg. Vertrek aan
Bruinbekekapel. Brochure te verkrijgen vooraf in het Sociaal Huis en de bibliotheekfilialen.
• Zele: korte wandeling langs kapellen (6,5 km). Vertrek aan Onze-Lieve-Vrouw van Banneuxkapel
in Veldekensstraat, waar je ook een brochure met route kan bekomen.
• Berlare: kapelletjesfietsroute met zoekopdrachten (37 km). Vertrek aan onthaalpoort Donkmeer,
waar je ook een brochure met route kan bekomen.
• Laarne: 1. Processiewandeling in Laarne dorp (4,3 km), vertrek aan Sint-Machariuskerk.
2. Kapelletjeswandeling in Kalken-Laarne (16 km), vertrek aan Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt
Ontvangen in de Kruisenstraat.
• Wetteren: fietslus die je langs verschillende kapellen brengt.
• Dendermonde: wandeling langs Dendermondse kapelletjes.
t Op www.ioedscheldedurme vind je voor elke tocht een RouteYou kaartje en een
begeleidende folder.

VU: Jan De Graef, Voorzitter IOED Schelde-Durme, Markt 1 9230 Wetteren

In Dendermonde, Buggenhout,
Laarne, Lebbeke en Wetteren

Individuele wandel- en fietstocht
• ‘Dendermonde vestingstad' met wandelkaart.
• ‘De vestingen en batterijen van Dendermonde' met fietskaart.
• Kaarten te verkrijgen bij het infopunt op de Grote Markt.

OPEN MONUMENTENDAG 2020
Zondag 13 september in Dendermonde,
Buggenhout, Laarne, Lebbeke en Wetteren.

foto: Jazzclub Honkey Tonk huist in een van de bunkers van de oude vesting van Dendermonde.

De 32ste editie van Open Monumentendag zal door het coronavirus
anders dan anders zijn. Toch hopen
we je ook dit jaar te kunnen laten
genieten van het prachtige erfgoed
dat onze streek te bieden heeft.
Het programma werd aangepast en er
werden geschikte activiteiten uitgedacht. Het blijft echter mogelijk dat de activiteiten vermeld in
deze folder toch nog afgelast of
uitgesteld worden. Ga voor je vertrek
na op de website van de gemeente
of organisator of de activiteit van jouw
keuze zeker doorgaat.

BUGGENHOUT
BUGGENHOUT
Rondleiding in de pastorij met tuin van Buggenhout
Rondleiding in de pastorij met tuin. Vrij bezoek aan de tuin is tevens mogelijk.
• Drie rondleidingen om 11u, 14u en 16u.
• Reserveren is verplicht via www.openmonumentendag.be.
Buggenhoutse fietsroute met digitale ontsluiting van monumenten
Deze individuele fietstocht brengt je bij historische monumenten in Buggenhout. Bij elf monumenten werden infopanelen geplaatst met QR-codes. Wie
de codes scant, ontdekt meer over deze bijzondere getuigen uit het verleden.
• Brochure met fietsroute te downloaden via www.buggenhout.be of vooraf te
verkrijgen op de dienst Vrije Tijd van Buggenhout (De Pit, Platteput 16).

LAARNE
LAARNE

DENDERMONDE
Geniet van beiaardconcerten op
de Grote Markt
• 11u – 12u: Aperitiefconcert door
stadsbeiaardier Marc Van Boven.
• 14u – 15u: Namiddagconcert op
de beiaard – deel 1, door stadsbeiaardier Lorenz Meulebroek.
• 16u – 17u: Namiddagconcert op
de beiaard – deel 2.

Foto links: Hendrik De Schrijver

Lezing over de geschiedenis van de Dendermondse stadsbeiaard
Geanimeerde uiteenzetting ‘Zingend brons in Dendermonde’ over
de geschiedenis van de Dendermondse stadsbeiaard, de luidklokken en het vredesklokkenspel van de kerk van Sint-Gillis-Binnen
door Lorenz Meulebroek. Ook geschikt voor kinderen.
• Locatie: Ros Beiaardzaal, stadhuis Dendermonde.
• 15u – 16u: Bij voldoende interesse wordt de lezing om 17u
herhaald op dezelfde locatie.
• Inschrijven is verplicht voor 27/08 via musea@dendermonde.be
en lorenz@meulebroek.be.

Kleine verhalen voor een grote ontdekkingstocht
Dankzij vijf verhalen in de dorpskernen van Laarne en Kalken leer je de gemeente (en haar geschiedenis)
op een andere manier kennen. Je kan de podcasts beluisteren via QR-codes. Je vindt de QR-codes terug
in: Keistraat-Dorpsstraat-Hoogstraat-Kasteeldreef (Laarne) en Kalkendorp-Kruisenstraat-Menneweg-Kalken
Vaartplein-Mouterijstraat/Kerkakker (Kalken). De precieze locatie vind je in de flyer op www.laarne.be .

LEBBEKE
LEBBEKE
Gegidst bezoek aan de klokkentoren van de Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk
We beklimmen de 99 treden, langs de gewelven van de kerk, tot aan de imposante klokken. Vanuit deze
toren heb je een prachtig uitzicht.
• Gegidst bezoek om 12u30, 13u30, 14u30, 15u30, 16u30 en 17u30.
Bij grote interesse worden ook op zaterdag rondleidingen georganiseerd.
Info hierover volgt op www.lebbeke.be.
• Reserveren is verplicht via cultuurdienst@lebbeke.be of 052/46 82 79.
Geef bij het inschrijven jouw uur van voorkeur door.
• Draag gesloten schoenen, gemakkelijke kledij én een mondmasker.
• Volgende personen worden afgeraden deel te nemen aan de rondleiding:
kleine kinderen en mensen die slecht te been zijn.

De vestingen herontdekt
De stad Dendermonde stapt in een Europees project “Recapture the Fortress Cities” getrokken door
vier regionale landschappen. Dit project wil de (soms vergeten) vestingen rond steden gebruiken om
toekomstige uitdagingen (groen-klimaat-ruimte) het hoofd te bieden. Naar aanleiding van dit project
zet Dendermonde zijn militair erfgoed in de kijker. Je kan wandel- en fietskaarten ophalen en er zijn 2
gegidste rondleidingen.
Twee gegidste rondleidingen:
• Rondleiding 1: vertrek op de Grote Markt, kazerne,
monnik met beer, Kalendijk, einde aan Honky Tonk.
• Rondleiding 2: vertrek aan Honky Tonk (Leopoldlaan),
arsenaal, bastion 8, bastion 9, einde op Grote Markt.
• Beide rondleidingen starten telkens om 10u, 13u30
en 16u30.
• Inschrijven is verplicht voor 09/09/2020 via musea@
dendermonde.be: mail jouw naam, telefoonnummer
en welke rondleiding je op welk uur wilt volgen.

European Union

WETTEREN
WETTEREN
Rondleidingen en maaldemonstraties in Van Hauwermeirsmolen
Gegidste rondleidingen voor kleine groepjes in de watermolen. Ook de verkoop
van meel en bloem gaat door.
• Graag vooraf je komst bevestigen met een mailtje naar r.dogimont@skynet.be.

