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Wij zijn goed aangekomen... Opwijkenaren in de wereld

Opendeurdag met rondleiding in ’t Opwijks Archief
’t Opwijks Archief is goed aangekomen in de Doortstraat nummer 2. Deze Erfgoeddag plaatsen
we onze verhuis in de kijker. Na 10 jaar hebben we het Oud Gemeentehuis van Mazenzele
geruild voor De Loods. De voormalige Fläktsite leent zich perfect als opslagruimte voor onze
erfgoedcollectie. Zowel documenten en foto’s, als kleine en grotere voorwerpen vinden er een
onderdak. Benieuwd hoe we er geraakten? Kom een kijkje nemen op onze nieuwe locatie en
ontdek er ieder verborgen plekje van. Je zal verstomd staan! Een unieke gelegenheid om kennis
te maken met het gemeentelijk archief.

Tentoonstelling: “ Opwijkenaren in de wereld”
We leggen de link tussen het thema ‘grenzeloos’ en de vele Opwijkenaren die ooit ons
vertrouwde dorp ruilden voor onbekende oorden. Je vraagt je af: Waarheen? Waarom? Wat doen
ze daar?… Samen met jou zoeken we antwoorden: documenten vertellen je over vertrekken,
reizen, communicatie met het thuisfront. Foto’s geven een beeld van het verre verblijf en
meegebrachte souvenirs ademen de sfeer van andere culturen. En terugkomen is dat dan thuis
komen?

Grenzeloze verhalen
We laten mensen aan het woord die het zelf meemaakten. Kom luisteren naar hun boeiende
verhalen:
14u: Maria Arnout vertelt over haar verblijf in Zuid-Afrika van 1970 tot 1973
15u: Pol Verhaevert spreekt over zijn vrijwilligerswerk in Zaïre van 1976 tot 1978
16u: Pater Hugo De Bauw praat over zijn missiewerk in Zaïre van 1970 tot 1976
17u: Familie Pelicaen brengt verhalen uit het rijke verleden van vader Marcel en kinderen in de
Congo van 1945 tot 1960

Datum

van 10u tot 18u

Prijs
Gratis toegang

Locatie
't Opwijks Archief
Doortstraat 2
1745 Opwijk

T 052 35 50 43
E archief@opwijk.be
Doortstraat,2
,Opwijk, Belgium
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Bekijk ook
Erfgoeddagen
Bert Van den Broeck ... en zijn erfenis!
Opwijkse zorginitiatieven. We zijn blijkbaar in goede handen!
Toen leven overleven was. Dagelijks leven tijdens de Groote Oorlog in Opwijk en
Mazenzele
Een stapje in de wereld van dementie
Prikkelende zorgverhalen voor en door mensen van vroeger en nu!
Ontwikkeling Opwijk: toeval en keuze
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