Erfgoeddag maakt school!
Na een geannuleerde editie in 2020 en de coronaproof editie in 2021 is Erfgoeddag, dé hoogdag
voor het culturele erfgoed in Vlaanderen en Brussel, weer helemaal terug. Onder het motto
Erfgoeddag maakt school! duikt Erfgoeddag op zondag 24 april 2022 in het rijke schoolleven en verleden.
In Maldegem organiseren we verschillende activiteiten in twee Maldegemse scholen: GO!
Basisschool De Kruipuit en vrije basisschool De Ark. Alle activiteiten zijn gratis en hebben een link
met onderwijs en schools erfgoed. Voor sommige activiteiten moet je wel op voorhand
reserveren.

GO! Basisschool De Kruipuit
GO! Basisschool De Kruipuit bestaat dit jaar 150 jaar en dat wordt gevierd. Erfgoeddag op zondag
24 april 2022 luidt de start in van dit jubileumjaar. We duiken in het verleden van 150 jaar school
‘De Kruipuit’.
Programma
Zondag 24 april:
10.00 - 11.00 uur

11.00 - 12.00 uur
11.00 - 17.00 uur
11.00 - 17.00 uur
13.30 - 17.00 uur
14.00 - 16.00 uur
Maandag 25 april:
17.00 - 22.00 uur

KICK-OFF jubileumjaar
Toespraak door mevr. Raymonda Verdyck, voormalig
gedelegeerd bestuurder GO!
Voorstelling publicatie met de geschiedenis van de school
Onthulling gedenkplaat
Opening expo en retrobar
Comedyvoorstelling: PIV@SCHOOL*
EXPO: 150 jaar school Kruipuit
RETROBAR met jubileumbier
Oude SPELEN op de speelplaats
OPEN KLASMOMENT
NOCTURNE*

* Voor deze activiteiten dien je vooraf in te schrijven via 150jaarbestaan@schoolkruipuit.be.
Meer info schoolkruipuit.be

Vrije basisschool De Ark
Vrije basisschool De Ark presenteert op haar 2 centrumlocaties een tentoonstelling met in de
glansrol het schoolerfgoed van Maricolen Maldegem en de Broederschool:
1. Turnzaal Maricolen Maldegem (Marktstraat 15): De Maricolen, een mooi verleden en een
mooie toekomst
2. Broederhuis (39e Linielaan 4): Verrassende stukken uit het schoolarchief van de
broederschool
Beide locaties zijn gratis toegankelijk tussen 10.00 en 12.00 uur en tussen 13.00 en 16.00 uur.
Het is een unieke kans om nog eens de sfeer van weleer op te snuiven vooraleer met het
nieuwbouwproject een nieuw hoofdstuk in de onderwijsgeschiedenis van Maldegem wordt
aangevat.
Meer info www.dearkmaldegem.be
Brochure
Naar aanleiding van deze Erfgoeddag brengt gemeentebestuur Maldegem in samenwerking met
Erfgoedcomité Maldegem (werkgroep cultuuradviesraad) een publicatie uit over geschiedenis van
het onderwijs in Maldegem. De brochure is gratis te verkrijgen op de 3 erfgoedlocaties.
Erfgoeddag-week in de scholen
Deze editie biedt ook een primeur. Van maandag 25 tot en met vrijdag 29 april is er voor de
leerlingen en leerkrachten een hele Erfgoeddag-week. Zowel de leerlingen van Vrije basisschool
De Ark als van GO! Basisschool De Kruipuit maken die week kennis met het erfgoed van hun
school en gaan hiermee samen met hun leerkrachten in de klas aan de slag.
Info
050 72 89 79 | Cultuurdienst
cultuurdienst@maldegem.be
www.maldegem.be/erfgoeddag

