
uitnodiging
Erfgoedcel Land van dendermonde en 
Erfgoedcel Viersprong Land van Rode 
organiseren   
Vorming iCE: registratie  
immaterieel cultureel erfgoed
donderdag 31 januari 2013 – 19.30 uur – 
de Poort, Wetteren

Immaterieel erfgoed is niet-
tastbaar erfgoed zoals tradities, dialecten, 

praktijken, … die een gemeenschap of groep 
overgeërfd heeft en voldoende belangrijk acht om 

door te geven aan toekomstige generaties. Concrete 
voorbeelden zijn het dragen van reuzen, ommegangen, 

kermissen, jaarmarkten, ambachten, … ICE evolueert voortdurend: 
zijn dynamiek zorgt ervoor dat het steeds nieuwe betekenissen 
krijgt. Het gebruik of de functie ervan kan veranderen. 

Praktisch
Donderdag 31 januari 2013 om 19.30 uur in De Poort, 
Markt 27 te 9230 Wetteren
Het einde is voorzien rond 22 uur. De vorming is gratis. 
Napraten kan bij een drankje en een hapje. 

Meer informatie en inschrijven via: 
info@4sprong.be of 09 363 88 51
info@egclandvandendermonde.be of 052 25 03 40



Sinds september 2012 staat www.immaterieelerfgoed.be 

online. Deze interactieve website met databank is een 

initiatief van de Vlaamse overheid en fungeert als portaal 

voor immaterieel cultureel erfgoed in Vlaanderen (ICE). 

De website stelt het doorgeven van het niet-tastbare, 

immateriële erfgoed centraal. Welke initiatieven nemen 

groepen om hun erfgoed door te geven aan volgende 

generaties? 

Naast uitgebreide informatie over immaterieel erfgoed 

in Vlaanderen, biedt de website inspiratie over hoe met 

dit erfgoed om te gaan en gegevens over organisaties en 

verenigingen die er rond actief zijn. Een forum voor contact 

en vragen stimuleert ook de uitwisseling.

Bent u zelf bewust bezig met het doorgeven van 

immaterieel erfgoed? Wilt u uw ervaring graag delen met 

anderen en het erfgoed naar buiten dragen om het zo mee 

een toekomst te geven? Dan is deze vorming zeker iets 

voor u!

De Erfgoedcel Land van Dendermonde en de Erfgoedcel 

Viersprong Land van Rode zijn jonge erfgoedcellen. Beide 

willen organisaties binnen hun werkingsgebied stimuleren 

om hun ICE en de borgingsmaatregelen te registeren op 

de website www.immaterieelerfgoed.be. Om hen daarbij 

te helpen organiseren de erfgoedcellen een vorming 

in samenwerking met tapis plein vzw en Heemkunde 

Vlaanderen.


