
Persbericht Erfgoeddag 2017 

Op zondag 23 april 2017 trekken we het erfgoedseizoen op gang, en ook dit jaar hopen we u 

wederom te bekoren met een divers en boeiend activiteitenaanbod. Met het nationale thema ‘Zorg’ 

schenken we aandacht aan de relatie tussen zorgverlening en erfgoed. Met een bezoekje aan 

woonzorgcentrum Briels in Beveren komt u alles te weten over de zorggeschiedenis van Beveren.   

Intussen zijn we met de herdenking van de Eerste Wereldoorlog in 1917 aanbeland. Arme burgers 

worden massaal opgeëist en verplicht tewerkgesteld aan het front of in Duitsland.  Via de 

biografische tentoonstelling ‘Jozef Simons en WOI’, krijgt u als bezoeker ook een mooi tijdsbeeld van 

hoe een flamingante schrijver met Beverse relaties de oorlog aan het front beleefde. Als toemaatje 

kan u op kasteel Cortewalle doorlopend van 10 tot 18 uur genieten van gegidste rondleidingen. Ook 

het PolderMAS is weer van de partij met ditmaal een muzikaal object in de kijker.  Tot op 

Erfgoeddag!   

Jozef Simons en WOI 

Als huisleraar in het kroostrijke gezin van Joseph de Brouchoven de 

Bergeyck verhuisde Jozef Simons (1888-1948) in 1913 vanuit Beveren 

naar het verre Proven bij Poperinge. Daar maakte hij WOI mee als 

burger in onbezet België, als kanonnier aan het front én als militair 

tolk voor de Britse troepen in België. Hij verwerkte zijn persoonlijke 

oorlogservaringen in tal van zijn romans. Ook zijn - door zijn 

oorlogsbeleving alsmaar sterker wordend - flamingantisme 

weerklinkt in zijn verhalen. 

Archief de Bergeyck i.s.m. Geheugen Collectief 
www.jozefsimons.be 

 
Van 23 april t.e.m. 28 mei 2017, iedere zondag van 14 tot 17 uur en op afspraak 
Kasteel Cortewalle 
gratis 

 
Tot slavernij gedwongen. De verplichte opeising van arbeiders in Beveren tijdens de Eerste 

Wereldoorlog 

In de herfst van 1916 pakt de Duitse bezetter overal ter lande jonge 
(werkloze) mannen op om verplicht te gaan werken in de 
oorlogseconomie in Duitsland of aan het Westerse front. De 
geallieerde pers sprak van georganiseerde slavernij door de Duitse 
vijand. Velen onder hen zouden nooit terugkeren, geveld door ziekte 
of verzwakt door de zware arbeid in loopgraven, fabrieken, mijn- en 
bosbouw. Wie wel terugkeerde, probeerde om na de oorlog 
schadeloosstelling te bekomen. Een pakkend verhaal over één van de 
meest brutale acties uit de Duitse bezettingsgeschiedenis.  

Hertogelijke Heemkundige Kring het Land van Beveren vzw i.s.m. 
Gemeentearchief Beveren en CC Ter Vesten / www.landvanbeveren.be 

  
 
Van 23 april t.e.m. 25 juni 2017, iedere zondag van 14 tot 17 uur en 

http://www.jozefsimons.be/
http://www.landvanbeveren.be/


op afspraak 
Kasteel Cortewalle 
gratis 
 
 
Wonen en leven in Briels: zorgzaam erfgoed  

Met een gegidste rondleiding en een intieme tentoonstelling wordt u als bezoeker meegenomen in 

de rijke zorggeschiedenis van het dorp Melsele en het woonzorgcentrum Briels. Ook de figuur van 

Frans Briels en andere weldoeners worden hierbij in de kijker gezet. Kom dus zeker langs en leer het 

erfgoed in de zorgsector van nabij kennen.   

 

CC Ter Vesten en Gemeentearchief Beveren i.s.m. OCMW Beveren, Hertogelijke Heemkundige Kring Het Land 
van Beveren vzw en Gidsenvereniging Beveren vzw 

 
Zondag 23 april 2017, van 10 tot 18 uur 
WZC Briels 
Kerkplein 8 – 9120 Melsele 
gratis 
 
Ons doel: Sint-Cecilia hoog in het vaandel 
 
De schenking van het vaandel van de Gilde van Sint-Cecilia (Doel , 1850) aan het Museum gaf een 
klik: de fragiliteit van dit prachtig object had de juiste zorg nodig! Beleef onze zoektocht én 
ontdekkingen mee in de tentoonstelling, geniet mee van de muziek van een bevriende fanfare uit de 
streek ter evocatie en sluit mee aan voor het feestmaal van streekproducten. Welkom! 
 
Zondag 23 april 2017, van 10 tot 19 uur 
PolderMAS 



Ouden Doel-dijk 13 
9130 Ouden Doel 
gratis  
 
i  
CC Ter Vesten 
www.tervesten.be 
03 750 10 00 
www.erfgoeddag.be  


