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Nachtelijke uitspattingen in het Meetjesland
Allerbeste collega,
Zo af en toe houden we van een nachtelijke uitspatting. U ongetwijfeld ook…?
Doorgaans vinden die nachtelijke partijtjes op een klassieke feestlocatie plaats. Welnu,
wij pakken het met de Nacht van de Meetjeslandse Kerken en Erfgoednacht net iets
anders aan.
Wij heten jullie van harte welkom op beide evenementen. Verwacht je aan een vurig
spektakel, dans, muziek, enkele strelingen voor het kunstminnende oog, …
We zijn heel trots op wat de Meetjeslandse vrijwilligers realiseren in deze toch wat
ongewone tijden. Contacteer ons gerust als we jou in contact kunnen brengen voor
een interview met één van onze deelnemende verenigingen.

Erfgoednacht
Na een lange periode van radiostilte slaan enkele Meetjeslandse erfgoedverenigingen
de handen weer in elkaar. In coördinatie van Plattelandscentrum Meetjesland en
Erfgoedcel Meetjesland werkten ze een hartverwarmend programma uit rond nachtelijk
erfgoed.
Ontdek nachtelijke verhalen over de streek op en rond de Huysmanhoeve, gebracht
door verschillende Meetjeslandse verenigingen. Let op voor de boerenwacht en laat je
meeslepen in een spannend nachtspel! Of wat dacht je van krulbollen bij kaarslicht of
ambachtelijke pizza uit de bakoven?
We voorzien een kinderprogramma met een geanimeerde zoektocht en enkele
mysteries vertelt door verhalenvertelster Veerle Ernalsteen. Het kinderprogramma is
volzet.
Het avondprogramma bestaat uit een doorlopend aanbod met veel variatie. Van
vertelsels tot een erfgoedspel. Ook iets oudere kinderen zullen zich amuseren! We sluiten
af met een gezellige zangstonde van onder leiding van het Meetjeslands
Zanggenootschap waarna we de nacht in gaan met een vurige afsluiter die nog lang
zal nazinderen.

Praktische info
➢

➢

Trek een lekker warme trui aan want de meeste activiteiten vinden plaats in
open lucht. Voor de activiteiten die binnen doorgaan is het dragen van een
mondmasker verplicht.
De Huysmanhoeve is gezellig verlicht maar breng gerust een extra (zak)lamp
mee.

Activiteiten van De Twee Ambachten, “Assenede Vertelt”, Tamboer Jan Martens,
Bibliotheek Stad Eeklo, Bardelaeremuseum, de Belgische Krulbolbond, het Meetjeslands
Zanggenootschap, Zomergem Het Dorp van Toen, Academie van de Smaak,
Plattelandscentrum Meetjesland en COMEET/Erfgoedcel Meetjesland.

Meer info over Erfgoednacht?
Veerle Van Buggenhout, projectmedewerker Erfgoedcel COMEET
louise.vermeersch@comeet.be
09 373 75 96
Het hele programma vind je terug op
https://www.uitinhetmeetjesland.be/agenda/search?search=erfgoednacht

Nacht van de Meetjeslandse Kerken
Op vrijdag 19, zaterdag 20 en zondag 21 november vindt de tweede Nacht van de
Meetjeslandse Kerken plaats. 17 (!) parochiekerken openen hun deuren voor het grote
publiek en zetten daarmee het religieus erfgoed uit onze regio in de kijker.
Het aanbod aan activiteiten is zeer gevarieerd en verschilt van kerk tot kerk, gaande
van yoga, gidsbeurten tot lezingen, tentoonstellingen, concerten of een expo met werk
van lokale kunstenaars.

Het programma: https://www.comeet.be/nacht-van-de-meetjeslandse-kerken-2021/
Benieuwd hoe dat eruit ziet? Ontdek ons filmpje: https://youtu.be/WHTZdlI7ybg
Dank om alle Meetjeslanders op de hoogte brengen van al dit moois.

