
                                                                                        

 

UITNODIGING | P E R S C O N F E R E N T I E 

Erfgoeddag 2017: Zorg 
 

 

Erfgoeddag: nu zondag, 23 april, bundelt de 

cultureel-erfgoedsector de krachten met de 

zorgsector, in heel Vlaanderen en Brussel. Zorg is het 

thema. Het publiek heeft de keuze uit 800 gratis 

activiteiten in 276 gemeenten.  
 

Op vrijdag 21 april, twee dagen voordien, nodigen 

Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Media en Brussel 

Sven Gatz en Jo Vandeurzen, Vlaams 

minister Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, u uit. Zij 

stellen tijdens deze persconferentie het programma 

van Erfgoeddag 2017 voor, en vertellen u welke 

verbindende accenten hun beleid inhoudt. Beide 

ministers verzorgen bovendien samen een 

verrassende ‘zorgrondleiding’ in het Magritte 

Museum, op de Kunstberg in Brussel. 
 

Jo Vandeurzen: “Zorgen voor cultureel erfgoed ligt voor de hand. In alle uithoeken van 

Vlaanderen, ook dicht bij waar u leeft, wordt in tal van voorzieningen binnen de 

zorgsector zorgvuldig omgegaan met archiefstukken, museumobjecten, boeken en 

andere dingen. Zondag is het moment om op ontdekking te gaan.” 
 

Sven Gatz: “Een duurzame samenwerking tussen de zorg- en erfgoedsector leeft echt 

aan de basis. Dat blijkt overduidelijk uit het programma van Erfgoeddag. Heel wat 

erfgoed- en zorgorganisaties sloegen de handen in elkaar.” 

 
 

PERSCONFERENTIE ERFGOEDDAG | P R A K T I S C H  
 

DATUM 
vrijdag 21 april 2017 om 13u30 (onthaal vanaf 13u15) 

   

LOCATIE 

Magritte Museum, Koningsplein 1, 1000 Brussel, verdieping -2 

 

 



PROGRAMMA 

Intro | Isabelle Vanhoonacker (KMSKB) 

Speech | Vlaams minister Sven Gatz  

Museum op Maat | Isabel Vermote (KMSKB)  

Speech | Vlaams minister Jo Vandeurzen 

Erfgoeddag 2017 | Tine Vandezande (FAR0) 

Vragenronde 

Rondleiding | Sven Gatz & Jo Vandeurzen 

Receptie (einde: 15u) 

 

 

 

ERFGOEDDAG? 
 

Erfgoeddag is een initiatief van FARO, het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed. In 2017 

vindt de 17e editie plaats. Anders dan de Open Monumentendag, die plaatsvindt in september, 

wordt op Erfgoeddag het ‘roerend en immaterieel cultureel erfgoed’ belicht. Dat gebeurt aan de 

hand van een waaier van gratis activiteiten, waaronder tentoonstellingen en rondleidingen, 

maar ook lezingen, workshops, wandelingen en film- en theatervoorstellingen. Dit jaar is het 

thema ‘Zorg’. 

 

U vindt het persdossier van Erfgoeddag online. 

 

Perscontact | niet voor publicatie 

 
Bedankt om uw aanwezigheid op de persconferentie van 21 april te bevestigen! Voor meer 

informatie, beeldmateriaal en interviews kunt u terecht bij: 
 

ROEL DAENEN 

Coördinator communicatie, pers en partnerships  

T. 02 213 10 73 

G. 0496 62 66 08 

E. roel.daenen@faronet.be 

www.erfgoeddag.be  | www.faro.be | www.erfgoeddoel.be  


