Op zondag 22 april is hij er opnieuw: de jaarlijkse Erfgoeddag, dé hoogdag voor het culturele erfgoed in Vlaanderen en Brussel.
Deze achttiende editie staat helemaal in het teken van “Kiezen voor erfgoed”. In Maldegem staan volgende activiteiten op het
programma:

EXPO | Twee eeuwen gemeenteraadsverkiezingen in Maldegem
“Kiezen voor Erfgoed” biedt de kans om het cultureel erfgoed over verkiezingen te tonen. Hoe werden lokale verkiezingen
vroeger georganiseerd? Waarin verschilde de organisatie van die verkiezingen vroeger met deze van vandaag? Wie mocht
stemmen en wie niet? Welke partijen en politieke figuren hadden het voor het zeggen? Dit en meer ontdek je tijdens deze expo
over bijna twee eeuwen gemeenteraadsverkiezingen in Maldegem.
In het Oud Schepenhuis - tot 1909 de administratieve zetel van het gemeentebestuur en daarvoor van Het Ambacht Maldegem zoomen we extra in op 'de strijd rond de toren', waarbij werd beslist om de kerk te behouden en een nieuw gemeentehuis op te
trekken op de markt, meer bepaald op de impact hiervan op de daaropvolgende verkiezingen.





Waar: Gemeentehuis Maldegem (Marktstraat 7)
en Oud Schepenhuis (Marktstraat 38)
Wanneer: van 10.00 tot 18.00 uur
Rondleidingen: starten om 14.00 uur en om 16.00 uur aan onthaal gemeentehuis. Duur: 1 uur.
Ook open op maandag 23 april 2018 van 8.30 tot 12.00 uur

Organisatie: Gemeentebestuur Maldegem, Erfgoedcomité Maldegem en Werkgroep Erfgoeddag, Camera Obscura

WORKSHOP | Maak je eigen verkiezingsaffiche
In het fractielokaal van het gemeentehuis kan je je portretfoto laten nemen, waarmee je dan creatief aan de slag kunt gaan om
je eigen verkiezingsaffiche te maken. Wat zou jij als toekomstig politicus in Maldegem willen realiseren? Maak er je verkiezingsslogan van en zet hem op je affiche. Deze workshop is vrij en doorlopend toegankelijk voor kinderen van 6 tot 12 jaar.



Waar: Gemeentehuis Maldegem (Marktstraat 7)
Wanneer: van 10.00 tot 18.00 uur

Organisatie: Gemeentebestuur Maldegem, Erfgoedcomité Maldegem en Werkgroep Erfgoeddag

DEBAT | Politiek café over ‘kiezen voor erfgoed’
Tijdens dit debat in de raadzaal van het gemeentehuis krijgen de politieke fracties de kans om hun visie over erfgoed in
Maldegem toe te lichten en kom je dus te weten hoe de toekomstige beleidsmensen zullen "kiezen voor erfgoed".
Aansluitend kan er nog wat worden nagekaart bij een drankje.



Waar: Gemeentehuis Maldegem (Marktstraat 7)
Wanneer: om 10.30 uur

Organisatie: Erfgoedcomité Maldegem

DIVERS | Verleden, heden en toekomst van het Oud Stadhuis en Oud Schepenhuis
Als muren konden spreken: Maldegemse getuigenissen op film door Future Talents* | Urbex fotografie: het Oud Stadhuis door de
lens van fotograaf Luc De Coninck* | Erfgoed in de praktijk - architectuurontwerp en historische gebouwen: aNNo architecten
lichten om 14.00 uur en om 16.00 uur de herbestemmingsplannen toe.




Waar: Oud Stadhuis (Marktstraat 40)
Wanneer: van 10.00 tot 18.00 uur
* Ook open op maandag 23 april 2018 van 8.30 tot 12.00 uur

Organisatie: Familie Bauwens-Maenhout

Cultuurdienst Maldegem: Marktstraat 7, 9990 Maldegem
050 72 89 79 (ook op Erfgoeddag zelf) |
cultuurdienst@maldegem.be
www.maldegem.be/erfgoeddag-2

