
DOE MEE ! 
 

 

Tentoonstelling bijzondere voorwerpen 
 

 

De districten  roepen hun inwoners en verenigingen op om uit te 

pakken met het erfgoed dat zij koesteren, om welke reden dan ook: 

het is historisch belangrijk, het heeft een emotionele waarde, het is 

kostbaar, het is mooi, het is pas gerestaureerd of integendeel 

bedreigd…Beschrijf het, vertel er je verhaal bij en voor je het weet 

pronkt jouw stuk, dat misschien nu nog op zolder ligt te verstoffen, 

ook in de tentoonstelling. 

 

 

 Praktisch 
 

Het inschrijvingsformulier kan je downloaden van de site 

www.erfgoedcelantwerpen.be  en doorklikken naar erfgoeddag of 

ophalen bij de cultuurantenne Dirk Wyns. Inschrijven van de 

voorwerpen is mogelijk tot 6 april 2007. Neem een (digitale) foto van 

het voorwerp, geef er een beschrijving van, de vervaardiger, 

afmetingen, materiaal, jaartal, verzekeringswaarde en vooral de 

waarde die het voorwerp voor jou heeft.Vergeet ook niet je naam, 

adresgegevens en telefoonnummer te vermelden. 

Voor 16 april hoor je of je voorwerp geselecteerd is voor de expo. De 

voorwerpen worden verzekerd. 

 

Info: tel. 03 820 30 42 

www.erfgoeddag.be en cultuurantenne.hoboken@stad.antwerpen.be 
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