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Deze publicatie is een initiatief van de Erfgoedcel Brussel/ VGC als lokale coördinator
van de Erfgoeddag in Brussel. De Erfgoeddag in Brussel is een samenwerking tussen de
Erfgoedcel en alle deelnemende organisaties, musea, archieven, erfgoedinstellingen en
gidsenverenigingen zonder wie de Erfgoeddag niet mogelijk is.
Coverbeeld: FARO
Foto’s: deelnemende organisaties, tenzij anders vermeld
Verantwoordelijke uitgever: Eric Verrept, leidend ambtenaar, E. Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel
Erfgoeddag is een initiatief van FARO, Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed in
samenwerking met de erfgoedgemeenschappen in Brussel en Vlaanderen. Erfgoeddag krijgt
de steun van de Vlaamse overheid.
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Erfgoeddag 2022
Onder het motto Erfgoeddag maakt school! duikt Erfgoeddag 2022 in het
thema ‘onderwijs’. Op zondag 24 april is er de klassieke Erfgoeddag. In de
daaropvolgende week, van maandag 25 tot vrijdag 29 april, verwennen
erfgoedorganisaties de scholen, leerkrachten en leerlingen met een speciaal
aanbod in de klas of in de stad.
Grasduin door het aanbod en schrijf je snel in voor een activiteit. De
activiteiten zijn gratis, maar voor sommige activiteiten moet je wel op
voorhand inschrijven.
Heb je vragen?
Aarzel dan niet om contact op te nemen met de Erfgoedcel Brussel:
02 563 05 42 - erfgoedbrussel@vgc.be
Veel plezier!
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Mode & Kant Museum
Broodhuis
Bibliotheek Koninklijk Conservatorium Brussel
Klare Lijn
Korei
Riolenmuseum
GardeRobe MannekenPis
Brukselbinnenstebuiten > Graanmarkt
Brukselbinnenstebuiten > Keizerslaan
AMVB
Kunstberg
CAVA / huisvandeMens Brussel
Cinematek
Aximax
Huis van de Europese Geschiedenis
Museum Kunst & Geschiedenis
Muziekinstrumentenmuseum
BELvue Museum
Museum van de Nationale Bank van België
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1020 LAKEN

20. Epitaaf / Kerkhof Laken
21. Design Museum Brussels
22. Laken Onthuld / Schola Europea BXL IV

1120 NEDER-OVER-HEEMBEEK
23. GC Nohva

1070 ANDERLECHT

24. Academie voor Beeldende Kunsten Anderlecht
25. Erasmushuis

1080 SINT-JANS-MOLENBEEK
26. Foyer
27. Migratiemuseum
28. MoMuse & Micro-Folie

1082 SINT-AGATHA-BERCHEM
29. Instituut Alexandre Herlin

1030 SCHAARBEEK
30. ABC-huis
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BRUSSEL
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(c) Caroline Lessire

> RONDLEIDINGEN

MODE & KANT MUSEUM
‘Brussels Touch’ in de mode
Samen met een gids ontdekken gezinnen op een speelse wijze de invloed van
Brussel op de hedendaagse mode van de jaren tachtig tot vandaag. Kunnen we
over een ‘Brussels Touch’ spreken zoals we dit over Belgische mode doen? En
hoe Brussels vinden kinderen hun eigen kleding? Maak kennis met de mode van
bekende en minder bekende modeontwerpers in onze hoofdstad.

Mode & Kant Museum
Violetstraat 12
1000 Brussel

Inschrijven verplicht:
https://www.fashionandlacemuseum.
brussels/nl/evenement/erfgoeddag-2

10:00 > 17:00
Rondleiding: 10:00 / 13:00 / 15:00

vanaf 10 jaar
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(c) Jonathan Sommereyns

> WORKSHOP

MODE & KANT MUSEUM
Leer zelf ontwerpen met een Brusselse ‘touch’
Wat is er meer Brussels dan het surrealisme? En wat is er surrealistischer dan de
bolhoed? Naar het voorbeeld van Christophe Coppens en Elvis Pompilio decoreren
we samen met textielkunstenares Leila Boukhalfa hoeden met de meest absurde
objecten. We laten ons daarbij inspireren door het universum van René Magritte.
Breng vooral je fantasie mee naar deze leuke workshop!

Mode & Kant Museum
Violetstraat 12
1000 Brussel

Inschrijven verplicht:
https://www.fashionandlacemuseum.
brussels/nl/evenement/erfgoeddag-2

10:00 > 17:00
Workshop: 11:00 / 12:00 / 14:00

vanaf 8 jaar
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(c) Andreo Anoni

> QUIZ

BROODHUIS
Het gezelschapsspel over de Grote Markt
Altijd al meer willen weten over de gebouwen van de Grote Markt en de straten
die ernaartoe leiden? Speel dan mee met Bruskwer, het grote spelbord (3 meter
diameter) dat de eenvoudige regels van het ganzenspel volgt. Doe een beroep op al
je talenten en leer de Grote Markt op een speelse wijze kennen.

Broodhuis
Grote Markt
1000 Brussel

Inschrijven verplicht:
https://www.brusselscitymuseum.
brussels/nl/evenement/erfgoeddag-3

10:00 > 17:00

vanaf 10 jaar
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> WORKSHOP

KONINKLIJK CONSERVATORIUM BRUSSEL
Masterclasses voor amateurmusici
De bibliotheekmedewerkers, die ook opgeleid zijn als professionele musici, geven
een masterclass aan amateurmusici. Er zijn twee disciplines: hobo en zang. Uniek
is dat de docenten vertrekken van een historische methode, zoals de methode Brod
voor hobo en García voor zang. Een unieke gelegenheid om zelf te ervaren hoe het
muziekonderwijs vroeger gebeurde.

Koninklijk Conservatorium
Brussel
Regentschapsstraat 30
1000 Brussel
14:00 > 17:00
Hobo en de methode Brod:
14:30 / 15:30 / 16:30

Zang en de methode Garcia:
14:00 > 16:20 (duur: 20 min.)
Inschrijven verplicht:
https://www.kcb.be/nl/agenda/
erfgoeddag-maakt-schoolerfgoeddag-2022
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> TENTOONSTELLING & RONDLEIDING IN HET DEPOT VAN DE BIB

KONINKLIJK CONSERVATORIUM BRUSSEL
Muziekmethodes voor dummies en anderen
Muziek wordt meestal van leraar op leerling doorgegeven. Omdat muziek zich
afspeelt in de tijd en de ruimte gebeurt dat best individueel. Om dit unieke
leerproces te ondersteunen, werden er door de eeuwen heen heel veel methodes
ontwikkeld. Wij laten je een selectie zien waarvan de oudste dateert uit de 14e
eeuw. De jongste is een online video. De tijden veranderen, maar leren blijven we
doen.

Koninklijk Conservatorium
Brussel
Regentschapsstraat 30
1000 Brussel
12:00 > 17:30
(duur: 30 min.)

Inschrijven verplicht:
https://www.kcb.be/nl/agenda/
erfgoeddag-maakt-schoolerfgoeddag-2022
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> WANDELING

KLARE LIJN
Van Atheneum naar K.A.B.
De betere leerlingen uit de dorpen rond Brussel werden naar het Brussels middelbaar
onderwijs gestuurd: naar het Atheneum of naar ‘de Paters’. De wachtzaal van het
Centraal Station liep dagelijks vol. Volg deze jongens op hun tocht en ontdek met
hen een nieuwe wereld. Door de confrontatie met de multiculturele grootstad werd
hun wereldbeeld verrijkt en ontwikkelden zij ook nieuwe gewoonten.

NMBS-station Brussel-Centraal
Europakruispunt
1000 Brussel

Inschrijven verplicht:
info@klarelijn.be
0493 50 40 60

Afspraak in de lokettenzaal van NMBSstation Brussel-Centraal.

Start: 10:15
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> WANDELING

KOREI
Schoolarchitectuur in Brussel
In het centrum van Brussel vind je een prachtige staalkaart aan schoolarchitectuur.
We maken kennis met de vooruitstrevende ideeën rond school en opvoeding die
opgang maakten in de 19e eeuw, o.a. onder impuls van Karel Buls. We kijken ook
naar renovaties en nieuwbouw. De dichtbebouwde stad heeft nood aan meer
scholen zodat kinderen en jongeren kunnen opgroeien in een warme en aangename
omgeving.

Start wandeling
Anneessensplein 11
1000 Brussel

Inschrijven verplicht:
https://tinyurl.com/mrxx89yb

14:00 > 16:00
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> THEATERVOORSTELLING

RIOLENMUSEUM
Rioolwerker, een bijzonder beroep!
Het beroep van rioolwerker spreekt tot de verbeelding. Maar wat moet je nu precies
kennen om dagelijks in de riolen af te dalen? Over welke vaardigheden moet je
beschikken en vooral ... Waar mag je echt niet bang voor zijn? Een olijk duo geeft
een unieke performance over de opleiding van een rioolwerker.

Rioolmuseum
Anderlechtsepoort
1000 Brussel

Inschrijven verplicht:
https://sewermuseum.brussels/nl/
news/erfgoeddag-3/

10:00 > 17:00

8-12 jaar
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> DEMONSTRATIE

RIOLENMUSEUM
Ontdek de geheimen van water in ons dagelijks leven
Zet je schrap voor een bezoek vol activiteiten die de zintuigen prikkelen. Speel met
geluiden en geuren, maak zelf constructies of probeer dingen uit. Een interactieve
maquette maakt alles duidelijk. Al doende steek je heel wat op over de watercyclus
in de stad en ontdek je op een leuke manier hoe we dat kostbare water beter
kunnen beschermen!

Riolenmuseum
Anderlechtsepoort
1000 Brussel

Inschrijven verplicht:
https://sewermuseum.brussels/nl/
news/erfgoeddag-3/

10:00 > 17:00

8-12 jaar
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(c) E. Gomez

> VERTELWANDELING

GARDEROBE MANNEKENPIS
Legendes in de kleerkast van MannekenPis
Ontdek de lange mondelinge traditie van de legendes die er bestaan over
MannekenPis en creëer samen een nieuwe versie met een bevlogen verhalenverteller!
De wandeling start in de GardeRobe MannekenPis, waar een 100-tal van zijn
mooiste kostuumpjes getoond worden, gaat langs de fontein om te eindigen bij
het originele beeldje in het Broodhuis.

GardeRobe MannekenPis
Eikstraat 19
1000 Brussel

Inschrijven verplicht:
https://www.mannekenpis.brussels/
nl/evenement/erfgoeddag-2

10:00 > 17:00
NL 11:00 & 15:00 / FR 13:00

vanaf 8 jaar
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(c) Brukselbinnenstebuiten

> WANDELING

BRUKSELBINNENSTEBUITEN
Zit stil! Over onderwijs in Brussel
Van het Brusselse onderwijs wordt veel verwacht. Te veel? Het onderwijs staat zelf
immers ook voor enorme uitdagingen. In Brussel zijn die nog groter dan elders.
De gidsbeurt van Brukselbinnenstebuiten leidt je langs traditie en vernieuwing,
aftandse en nieuwe schoolgebouwen, schoolstraten en stadscampussen.

Start wandeling
Oude Graanmarkt 5
1000 Brussel

Inschrijven verplicht:
https://www.brukselbinnenstebuiten.
be/event/erfgoeddag-zit-stil-overonderwijs-in-brussel-2022-04-24-241/
register

14:00 > 17:30
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(c) Brukselbinnenstebuiten

> WANDELING

BRUKSELBINNENSTEBUITEN
Familiewandeling: Pierewaaien met Bruegel
Wij wandelen met Bruegel doorheen de Marollen, waar hij trouwde en ook begraven
werd. Hoe leefden de mensen binnen en buiten de muren van de stad? Welke
spelletjes speelden de kinderen? Wat vertellen de schilderijen van Bruegel ons over
vroeger én nu? Wat vinden we hiervan in het straatbeeld terug?

Start wandeling
Bowling Crosly
Keizerslaan 36
1000 Brussel

Inschrijven verplicht:
https://www.brukselbinnenstebuiten.
be/event/erfgoeddag-kinderenpierewaaien-met-bruegel-2022- 04-24242/register

10:00 > 12:00
vanaf 8 jaar met volwassenen
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> TENTOONSTELLING

AMVB
Van kabas tot rugzak
Het AMVB brengt voor Erfgoeddag een vervolg op de tentoonstelling Van kabas
tot rugzak, 200 jaar Nederlandstalig onderwijs in Brussel. Ontdek aan de hand van
oud schoolmateriaal, archiefstukken en filmpjes de bewogen geschiedenis van het
Brusselse onderwijs in de Nederlandse taal. Speciaal voor Erfgoeddag breien we
aan de tentoonstelling ook een luik over speelplaatscultuur en -spelletjes.

AMVB
Arduinkaai 28
1000 Brussel

Inschrijven verplicht:
info@amvb.be
02 209 06 01

10:00 > 17:00

Geschikt voor kinderen
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> ZOEKTOCHT

KUNSTBERG
Panorama Kunstberg Festival
Ontdek de Kunstberg! In het hart van Brussel, op een helling, kenmerkt de wijk zich
door een hoge concentratie aan culturele, kerkelijke en economische topinstellingen.
Via ludieke routes, exclusieve bezoeken aan dakterrassen en evenementen worden
verborgen schatten onthuld. Tientallen viewers markeren bijzondere vergezichten
of historische gezichtspunten in de buitenruimte.
Kunstberg-wijk
1000 Brussel

Reserveer je festivalpas:
sabine@scenoscience.com

10:00 > 18:00

Meer info:
http://www.panoramakunstberg.be
02 563 63 99

Deze activiteit loopt tot:
zo, 01/05/2022 - 18:00

8-12 jaar
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> TENTOONSTELLING EN WORKSHOP

CAVA
Prikkelobjecten van Roggen: spreekwoorden
Oud-professor Emeritus Domien Roggen hield zich in zijn vrije tijd bezig met het
creëren van objecten van gerecycleerd materiaal. Met onderwerpen als ‘Vrijzinnigheid’
en ‘Wetenschap’ prikkelde hij de geest en spoorde hij aan om zijn werken te
interpreteren. Deze tentoonstelling en workshop focust op spreekwoorden. Ga na
de tentoonstelling zelf aan de slag en maak spreekwoorden visueel.

HuisvandeMens Brussel
Zaal De Verlichting
Sainctelettesquare 17
1000 Brussel

Meer info:
https://erfgoeddag.be/activiteit/
prikkelobjecten-van-roggenspreekwoorden

10:00 > 17:00

4-12 jaar
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> FILMVOORSTELLING

CINEMATEK
School op het scherm
Deze filmcompilatie laat je kennismaken met het Landbouwinstituut te Laken
(1953), een klas met een actieve pedagogie in Antwerpen (1926), maar ook met een
reportage over de financiële middelen die de regering uittrok voor de bouw van
scholen. Het programma eindigt met een ode aan de vakantiekampen in eigen land,
een zinvolle tijdsbesteding tijdens de grote vakantie.

CINEMATEK
Baron Hortastraat 9
1000 Brussel

Inschrijven verplicht:
jeni.reghem@cinematek.be
Meer info:
https://erfgoeddag.be/activiteit/
school-op-het-scherm

14:00 > 14:45
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> WORKSHOP

AXIMAX
Kalligrafie? Dat kan jij straks ook!
We keren terug naar de tijd van toen en ontdekken het vak schoonschrift. Deze
familieworkshop dompelt je onder in de kunst van de kalligrafie. Je leert het alfabet
van A tot Z en maakt een originele wenskaart.

Jeugdcentrum Aximax
J.W. Wilsonstraat
1000 Brussel

Inschrijven verplicht:
https://tickets.vgc.be/aximax/
ticketingActivity/subscribe?id=AXI_
JAAR2122ERFGOED2

10:00 > 12:30
3-12 jaar
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> WORKSHOP

AXIMAX
Word herborist!
We keren terug naar de tijd van toen en ontdekken het vak biologie. Tijdens deze
familieworkshop geeft een ervaren herboriste uitleg over verschillende planten
en hun helende werking. Je steekt ook zelf de handen uit de mouwen en maakt
natuurlijke verzorgingsproducten die je nadien mee naar huis mag nemen.

Jeugdcentrum Aximax
J.W. Wilsonstraat
1000 Brussel

Inschrijven verplicht:
https://tickets.vgc.be/aximax/
ticketingActivity/subscribe?id=AXI_
JAAR2122ERFGOED

10:00 > 12:30
3-12 jaar
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> WORKSHOP

AXIMAX
Maak een plantenhanger uit macramé
We keren terug naar de tijd van toen en ontdekken het vak handwerk. Tijdens deze
familieworkshop maak je samen met René een plantenhanger uit macramé. Ideaal
om je huis in de lente op te fleuren!

Jeugdcentrum Aximax
J.W. Wilsonstraat
1000 Brussel

Inschrijven verplicht:
https://tickets.vgc.be/aximax/
ticketingActivity/subscribe?id=AXI_
JAAR2122ERFGOED

10:00 > 12:30
3-12 jaar
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> WORKSHOP

AXIMAX
Alles over havermout
We keren terug naar de tijd van toen en ontdekken het vak huishoudkunde.
Tijdens deze familieworkshop steek je letterlijk zelf de handen uit de mouwen en
maak je tal van gerechten en snacks met havermout. Van pap tot pannenkoek of
energiereep, smullen maar!

Jeugdcentrum Aximax
J.W. Wilsonstraat
1000 Brussel

Inschrijven verplicht:
https://tickets.vgc.be/aximax/
ticketingActivity/subscribe?id=AXI_
JAAR2122ERFGOED3

10:00 > 12:30
3-12 jaar
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> WORKSHOP

HUIS VAN DE EUROPESE GESCHIEDENIS
Op ontdekking door de onderwijsgeschiedenis
van Europa
Onderwijs is voor iedereen herkenbaar. Wellicht heb ook jij ergens nog wel enkele
schoolfoto’s liggen waarop je je mooiste glimlach tevoorschijn tovert? Breng één
van die foto’s mee naar het Huis van de Europese geschiedenis en ontdek de
geschiedenis van verschillende technologieën die gebruikt worden om een venster
naar de wereld te creëren in het klaslokaal! Is er veel veranderd?
Huis van de Europese
geschiedenis
Belliardstraat 135
1000 Brussel

Meer info:
https://historia-europa.ep.eu/nl/
agenda/erfgoeddag-het-huis-van-deeuropese-geschiedenis

13:00 > 18:00

7-12 jaar
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> RONDLEIDING EN WORKSHOP

MUSEUM KUNST & GESCHIEDENIS
Terug naar school!
(Her)ontdek de collecties en het aanbod voor scholen in het Museum Kunst &
Geschiedenis. Vakken die aan bod komen zijn geschiedenis, PO, esthetica en LO.
Je kiest zelf of je een of meerdere lesuren bijwoont. In elke sessie is er aandacht
voor diversiteit en identiteit en hoe erfgoed daarin een cruciale rol kan spelen. We
sluiten telkens af met een vragenrondje.

Museum Kunst & Geschiedenis
Jubelpark 10
1000 Brussel

Inschrijven verplicht:
https://www.artandhistory.museum/
nl/activity/erfgoeddag-maaktschool-0

10:00 > 17:00
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> EXPERTENBEURS

MUZIEKINSTRUMENTENMUSEUM
Muziekinstrumentenbouwopleidingen in België
In het MIM zijn een 1.200-tal muziekinstrumenten te zien. Die werden ooit met
veel liefde en vakmanschap gemaakt. Tijdens Erfgoeddag lichten de Belgische
instrumentenbouwscholen een tipje van de sluier op en tonen ze je hoe een viool,
gitaar en andere instrumenten ontstaan.

Muziekinstrumentenmuseum
Foyer Sax
Hofbergstraat 2
1000 Brussel

Meer info:
https://www.mim.be/nl/activity/
erfgoeddag-maakt-school
vanaf 5 jaar

10:00 > 17:00
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(c) Emmanuel Crooy

> ZOEKTOCHT

BELVUE MUSEUM
Spelparcours: op weg met Zeno
Dankzij de Erfgoedapp kunnen slechthorende kinderen het educatief spel ‘Op weg
met Zeno’ ontdekken, terwijl volwassenen heel wat bijleren met de historische films
over Belgische sites en hun betekenis, met ondertitels in Vlaamse gebarentaal. Het
spelcircuit en de historische filmpjes zijn beschikbaar in het Nederlands, Frans,
Vlaamse gebarentaal en Langue des signes de Belgique francophone.

BELvue museum
Paleizenplein 7
1000 Brussel

Inschrijven verplicht:
https://belvue.be/nl/activities/
activiteit/erfgoeddagweek-belvue

10:00 > 18:00

9-12 jaar
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(c) Emmanuel Crooy

> WORKSHOP

BELVUE MUSEUM
Democracity voor individuele volwassenen
‘Democracity’: deelnemers vormen in dit spel een politieke partij en stellen een
programma op. Door te discussiëren en te argumenteren met de andere partijen,
bouwen ze een stad. Zij moeten prioriteiten verdedigen en rekening houden met
budgetten. Elke deelnemer ervaart zo de uitdagingen van de representatieve
democratie. Voor het eerst bieden wij deze workshop aan individuele bezoekers
aan.

BELvue museum
Paleizenplein 7
1000 Brussel

Inschrijven verplicht:
https://belvue.be/nl/activities/
activiteit/erfgoeddagweek-belvue

NL 10:00 > 13:00 / FR 14:30 > 17:30
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> RONDLEIDING

MUSEUM VAN DE NATIONALE BANK VAN BELGIË
Geld op de speelplaats
Weet jij wat knikkers en Pokémonkaarten gemeen hebben met goederengeld
zoals vederriemen, schelpengeld en beverpelzen? Je ontdekt het in ons museum,
waar we illustreren hoe het begrip ‘geld’ wordt ingevuld op de speelplaats. Draag
zelf bij aan ons levend archief of beleef authentiek spelplezier met traditionele
speelplaatsspelletjes voor jong en oud.

Museum van de Nationale Bank
van België
Warmoesberg 57
1000 Brussel

Inschrijven verplicht:
https://www.nbbmuseum.be/nl/
agenda/erfgoeddag-maakt-schoolgeld-op-de-speelplaats

10:00 > 18:00

Geschikt voor kinderen
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(c) Tom Verhofstadt

> RONDLEIDING

EPITAAF
Nobele onderwijzers en onderwijzeressen
Onderwijs is een belangrijke maatschappelijke pijler. In de 19e eeuw woedde er
een heuse ‘schoolstrijd’, waarbij katholieken en liberalen strijd voerden over het
inrichten van onderwijs. Op de begraafplaats van Laken is er dan wel geen spoor
van die strijd, maar blijkt wel dat prominente figuren een rol hebben opgenomen
in de organisatie van het onderwijs.

Kerkhof van Laken
Onze-Lieve-Vrouwvoorplein 16
1020 Laken

Inschrijven verplicht:
info@epitaaf.org

10:00 / 14:00
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> WORKSHOP

DESIGN MUSEUM BRUSSELS
Het tekenatelier
Tekenen is voor de designer een onmisbare tool. Het geeft de mogelijkheid om
ideeën, inspiratie en creativiteit vorm te geven. Tijdens dit tekenatelier leren de
kinderen tekenen volgens verschillende perspectieven. Ze leren ook schaduwen van
designobjecten tekenen. Nadien ontwerpen we elk een meubelstuk, geïnspireerd op
de vormen die we verkregen bij het schaduw- en perspectieftekenen.

Design Museum Brussels
Belgiëplein 1
1020 Laken

Inschrijven verplicht:
info@designmuseum.brussels
02 669 49 21

14:00 > 16:00

Geschikt voor kinderen
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> RONDLEIDING

					

LAKEN ONTHULD
Schoolarchitectuur en -erfgoed in Laken: de Europese
School Brussel IV

Met deze rondleiding op één van de grootste schoolsites van onze gemeente vertellen
we je de geschiedenis van het onderwijs in Laken. De Europese School Brussel IV
(site van de Cadettenschool) vormt een mooi voorbeeld van schoolarchitectuur en
-erfgoed. Hoewel onbekend voor het grote publiek, is die zeker een bezoek waard!

Schola Europea BXL IV
Sint Annadreef 86
1020 Laken

Inschrijven verplicht:
laeken.decouverte@gmail.com

14:00 > 16:00 / FR 14:30
36

NEDEROVER					 HEEMBEEK
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> TENTOONSTELLING

GC NOHVA
Naar school vroeger en nu
De Kinderen van Curieuzeneuzen delen wat ze ontdekt hebben over de school van
vroeger en nu. Tijdens hun zoektocht riepen ze de hulp in van bezoekers van het
GC en het LDC en brachten ze een bezoek aan de tentoonstelling ‘Van kabas tot
rugzak’. Deze ervaringen delen ze graag met de buurt.

Gemeenschapscentrum Nohva
Peter Benoitplein 22-23
1120 Neder-Over-Heembeek

Meer info:
https://www.gcnohva.be/
activiteiten/mini-expo-naar-schoolvroeger-en-nu

9:00 > 17:00
Geschikt voor kinderen
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ANDERLECHT
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> WORKSHOP

ACADEMIE BEELDENDE KUNSTEN ANDERLECHT
Van onopvallend verfijnd meisjeshandwerk tot de
‘flashy visible mending hype’ van vandaag
In de restauratieklas ‘Textiel’ conserveren we onder andere 19e- en vroeg 20e-eeuwse
merk-, stop- en oefenlappen die gemaakt zijn op de schoolbanken. Met naald en
draad probeerde men vaak dure kleding en huisraad steeds opnieuw te redden. Wil
je vandaag zelf op de recycling-kar springen? Laat je inwijden in de kunst van het
verstelwerk!
Academie voor Beeldende
Kunsten Anderlecht
Dapperheidsplein 17
1070 Anderlecht

De bruine poort (nr. 17) tegenover de SintGuidokerk leidt je naar de klassen polychromieen schilderijrestauratie/conservatie. Links van de
bruine poort is nog een smeedijzeren hek.
Wandel erdoorheen en bereik zo de garage,
waar je de Textielklassen zal vinden.

12:00 > 17:00

Inschrijven verplicht:
info@academieanderlecht.be
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> RONDLEIDING

ERASMUSHUIS
Laat je onderdompelen in de Renaissance
Wist je dat Erasmus, de beroemdste humanist van de 16e eeuw, verschillende
werken over de opvoeding van kinderen heeft geschreven en de schoolmethoden
wilde hervormen? Bezoek het Erasmushuis en zijn tuinen met een gids en dompel
je onder in de Renaissance!

Begijnhof Anderlecht
Kapelaanstraat 8
1070 Anderlecht

Inschrijven verplicht:
https://www.erasmushouse.museum/
nl/2022/04/24-04-erfgoeddagrondleiding-en-workshop-introductietot-het-latijn/

10:00 > 18:00
NL 10:00 & 14:00 /
FR 11:00 & 15:00

Geschikt voor kinderen
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(c) Andrea Anoni

> WORKSHOP

					

ERASMUSHUIS
Introductie tot het Latijn

Droom je ervan Latijn te leren? Of wordt het stilaan tijd je kennis wat op te frissen?
In het Erasmushuis zit je goed voor een snelcursus Latijn. In slechts één uur tijd
bieden we je een boeiende introductie tot de taal. Wie weet heb je de smaak te
pakken en mogen we je binnenkort verwelkomen in onze wekelijkse lessen Latijn?

ERASMUSHUIS
De Formanoirstraat 31
1070 Anderlecht

Inschrijven verplicht:
https://www.erasmushouse.museum/
nl/2022/04/24-04-erfgoeddagrondleiding-en-workshop-introductietot-het-latijn/

11:00 / 14:00 / 16:00
(duur: 1 uur)
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SINTJANS					 MOLENBEEK
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> WORKSHOP

FOYER
Het Gewoon Vreemd Paleis
‘Het Gewoon Vreemd Paleis’ is een interactieve expo over vooroordelen, diversiteit
en democratie. Je leert nadenken over allerlei vormen van vooroordelen, hoe je de
wereld soms door een gekleurde bril ziet, hoe moeilijk het is om een eigen mening
te hebben. Ook maak je kennis met de basisprincipes van de democratie. Want
heeft democratie niet alles te maken met kiezen en gekozen worden?

Het Gewoon Vreemd Paleis
Werkhuizenstraat 40
1080 Sint-Jans-Molenbeek

Inschrijven verplicht:
atelier@foyer.be
Geschikt voor kinderen

12:00 > 16:00
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> TENTOONSTELLING

MIGRATIEMUSEUM
Het gekleurde verhaal van Brussel
Dit unieke museum brengt het verhaal van de superdiversiteit in Brussel. Elke
dag komen nieuwe mensen aan en vertrekken er anderen weer. Allemaal hebben
ze hun droom, hoop en verhaal. Deze verhalen kleuren hét verhaal van Brussel.
Het MigratieMuseumMigration zal dan ook nooit af zijn. Op die manier staat het
museum ook symbool voor de voortdurende dynamiek van Brussel.

MigratieMuseumMigration
Werkhuizenstraat 17
1080 Sint-Jans-Molenbeek

Inschrijven verplicht:
museum@foyer.be
02 609 55 61

12:00 > 16:00

8-12 jaar
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> WORKSHOP

MoMuse & MICRO-FOLIE
School in Molenbeek

Kom ontdekken hoe het onderwijs in Molenbeek er 100 jaar geleden uitzag. Speel
en experimenteer met letters, inktpot en pen, en schrijf je naam in een geheim
alfabet. Museumbezoek en activiteiten voor de hele familie rond school en schrift
in Momuse en het digitaal museum Micro-Folie.

MoMuse / Micro-Folie
Mommaertsstraat 2A
1080 Sint-Jans-Molenbeek

Inschrijven verplicht:
https://microfolie.be/index.php/
nl/2022/03/15/school-letterkunstexpo-atelier/

13:30 > 17:30
Vanaf 5-12 jaar
46

SINT			
AGATHA					 BERCHEM
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> RONDLEIDING

GEMEENTEBESTUUR SINT-AGATHA-BERCHEM
Op ontdekking in het Instituut Alexandre Herlin
Bezoek samen met een gids het Instituut Alexandre Herlin en kom meer te weten
over dit unieke schoolgebouw en de werking van het instituut. Na de rondleiding
kom je in de tentoonstelling meer te weten over de onderwijsgeschiedenis van
Alexandre Herlin.

Instituut Alexandre Herlin
Dilbeekstraat 1
1082 Sint-Agatha-Berchem

Inschrijven verplicht:
https://berchem.brussels/nl/
evenementen/erfgoeddag-maaktschool/

10:00 > 17:00
Vanaf 5-12 jaar
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SCHAARBEEK

49

> WORKSHOP

ABC-huis
Familiedag ‘De school van het leven’
Lang voordat de betekenis verschoof naar ‘gebouw waar studie plaatsvindt’,
betekende het Griekse woord scholè ‘vrije tijd’. Het ABC-huis zou je zo ook een
school kunnen noemen. Aan de hand van een speels en interactief familieparcours
onderzoeken we er samen de grote vragen van het leven: Hoe kan je liefde
onderwijzen? Waarom ben ik er? En wat is een goed leven? Hartelijk welkom!

ABC-huis
Gaucheretplein 13, 1030 Brussel

Inschrijven verplicht:
mail@abc-web.be

Adres voor gps: Jollystraat 125, 1030 Brussel

Vanaf 5-12 jaar
Sessie 1: 10:00 - 12:30
Sessie 2: 14:00 - 16:30
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Emile Jacqmainlaan 135
1000 Brussel
02 563 05 82
erfgoedbrussel@vgc.be

www.erfgoedcelbrussel.be
erfgoedcelbrussel
erfgoedcelbrussel
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