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OP STAP MET ...
OP 25 EN 26 APRIL 2020 VIERT ERFGOEDDAG FEEST EN MAG HET EVENEMENT TWINTIG KAARSJES
UITBLAZEN. ERFGOEDDAG IS DE JAARLIJKSE ‘OPENDEURDAG’ VOOR ROEREND EN IMMATERIEEL
ERFGOED IN VLAANDEREN EN BRUSSEL. EEN HEEL WEEKEND LANG DRAAIT ALLES OM ‘DE NACHT’,
HET CENTRALE THEMA VAN DEZE FEESTEDITIE. DE NACHT BETOVERT EN ONTSLUIERT, SPREEKT
TOT DE VERBEELDING EN NODIGT UIT. BEN JIJ OOK VAN DE PARTIJ?

CO7 ontwikkelt i.s.m. het Intergemeentelijk Archief
Poperinge-Vleteren, Oetang en talrijke partners een heus
erfgoednachtspel voor jeugdbewegingen. Aan het woord
zijn Glenn Lignel en Louis Vermeersch, hoofdleiding
KSA Pops Poperinge. Zij reageerden enthousiast op de
oproep om deel uit te maken van de ‘creatieploeg’ van het
erfgoednachtspel. Het spel is gericht op leden van jeugdbewegingen tussen 13 en 16 jaar. Op 25 april spelen zij
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met hun ploeg als eerste het spel. Nadien wordt het
format ook aangeboden aan andere jeugdbewegingen.
Waarom doen jullie mee aan de creatie van het erfgoednachtspel?
LOUIS EN GLENN: We willen op deze manier in contact
komen met andere verenigingen en kennis verzamelen
om toe te passen binnen activiteiten in het jeugdwerk. We

Leidingsgroep werkjaar 2018-2019 (zomerkamp Essen) © KSA Poperinge

zagen direct de opportuniteit om het spel te spelen in onze
jeugdbeweging.
•
Hebben jullie in jullie werking al aandacht gegeven
aan erfgoed (vb. activiteiten over de geschiedenis
van de stad, aandacht voor het archief van de
vereniging …)?
LOUIS EN GLENN: Het is al enkele jaren geleden dat
we binnen onze werking in aanraking kwamen met erfgoed. Tijdens het maken van dit spel ontdekten we dat een
opfrissing van de lokale geschiedenis zowel voor leden als
leiders goed kan doen. We zien zeker een mogelijkheid om
samen met het stadsarchief een activiteit te ontwikkelen.
Wat vinden jullie bijzondere tradities in jullie KSAgroep?
LOUIS EN GLENN: Onze KSA-groep heeft heel wat
leuke jaarlijkse tradities. Een korte opsomming:
Tijdens het zomerkamp
•
Voetbaltoernooi met de volledige groep waarbij de
winnaars moeten strijden tegen de leiders
•
KSA’sche zondag waarbij ‘meneer pastoor’ komt
om een bezinningsmoment te geven
•
Daguitstap (wandeltocht van 7km, 15km, 20km,
25km (naar gelang de leeftijdsgroep) en de tweedaagse wandeltocht van 50km voor de oudsten)
•
Gerechten zoals: wentelteefjes, BBQ, spaghetti,

WAP (worst appelmoes patatten) en ‘hete bliksem’
voor de oudsten
Het prachtige kampvuur met bijhorende pannenkoeken

Tijdens het werkjaar
•
KSA-misviering samen met onze ‘zusjes’ van meisjes-KSA De Kouter. Op deze dag vieren we de K in
KSA en sluiten de leiders samen af met een gezellige receptie.
•
Schaatsactiviteit waarbij we met de volledige groep
naar Kortrijk gaan
•
Ribbetjesfestijn
•
Leidersweekend om de groepssfeer te versterken.
Tijdens dit weekend houden we elk jaar een vriendschappelijke worstelwedstrijd waarbij de winnaar
een trofee krijgt.
En natuurlijk nog veel meer …

Op
Erfgoeddag
organiseren
musea,
bibliotheken, archieven en (erfgoed)verenigingen
activiteiten.
Stel
je
eigen
programma samen en maak Erfgoeddag mee!
Alle activiteiten zijn gratis.
www.uitindewesthoek.be/erfgoeddag
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