
Vanaf 24 april, de Erfgoednacht, brengt de Erfgoedwandeling ‘Nacht’ 
jou en je bubbel langsheen historische locaties in het centrum van 
Rijmenam. 

Op 7 locaties kan je een QR-code scannen. Je krijgt dan verrassende 
‘digitale’ vertellingen te zien en te horen via je smartphone. Jaak Van 
Assche (ereschepen en bestuurslid Cultuurraad) en Luc Vangeel 
(voorzitter Heemkring ’t Hoefijser) vertellen je meer over feest en 
het nachtleven met hun cafébabbels. Over licht en donker met een 
verhaal over dwaallichtjes. En over sprookjes, sagen en legendes met 
onder andere het verhaal van de schat van den turk. Glenn Deliège, 
een Natuurpunt gids, vertelt je meer over het nachtleven van de 
kerkuil die in de toren van de Sint-Martinuskerk woont. 

Hoe werkt het? Je volgt de route op het plan of je maakt een eigen 
route die langs de 7 stopplaatsen loopt. Bij de aangeduide stops zoek 
je naar QR-codes om te scannen met je smartphone.

De QR-codes blijven hangen tot en met 31 december 2021. 

Digitale erfgoedwandeling
“Nacht”



1 Oude Gemeentehuis / Sint-Maartensberg
En toen besliste de gemeenteraad dat er straatverlichting kwam …
Verteller: Luc Vangeel

Ga naar de voorzijde/ingang van de Sint-Martinuskerk.

2 Sint-Martinuskerk / Sint-Maartensberg
Het nachtleven van de kerkuil 
Verteller: Glenn Deliège, Natuurpuntgids

Ga naast de gebouwen van Sint-Maartensberg tot aan de Dijledijk. 
Steek de brug over tot aan ’t Brughuizeke.

3 ’t Brughuizeke / Dijk 10
Gezellige cafébabbel over ’t Brughuizeke
Vertellers: Jaak Van Assche & Luc Vangeel

Steek de brug over en ga de Dijledijk langs de kant van Rijmenam 
op. Stop ter hoogte van de zitbank aan je linkerkant.

4 Dijledijk
Dwaallichtjes
Verteller: Jaak Van Assche Auteur: Veerle Bueds

Blijf de Dijledijk volgen tot je met de trap de dijk kan afgaan en 
uitkomt aan de Sint-Jansheide.

5 Sint-Jansheide / Kapel O.L.Vrouw
De schat van den turk
Verteller: Jaak Van Assche Auteur: Veerle Bueds

Vanaf de Sint-Jansheide ga je naar ’t Smiske.

6 Heemmuseum ’t Smiske / Hoogstraat 52A
Het Harents kapelleke
Verteller: Jaak Van Assche Auteur: Veerle Bueds

Vanaf ’t Smiske ga je via de Sint-Marcusweg naar De Zwaan.

7 Café De Zwaan / Gemeenteplein 22
Gezellige cafébabbel over De Zwaan
Vertellers: Jaak Van Assche & Luc Vangeel



Sint-
Maartensberg

Ho
og
stra

at

St
at
io
ns
-

pl
ein

Dijk

Sint-Marcusweg

Meurop

1
2

3 4

5

6

7

Met dank aan:  
Jaak Van Assche – Luc Vangeel – Heemkring ’t Hoefyser Rijmenam – Veerle Bueds – 
Glenn Deliège – Natuurpunt kern Bonheiden – Vrienden van Café De Zwaan



Meer zin in Erfgoed?
Nog meer erfgoed vind je bij creatief collectief Imaginair. 

Zij resideren in de voormalige Meurop-meubelfabriek in afwachting van de 
herbestemming ervan tot woonproject Dijledonk. Imaginair vult de site met 
schoonheid, met verhalen én met het meubilair dat er in de vorige eeuw werd 
gemaakt. 

De meubeltjes spoorden ze op in het hele land en daarbuiten, om ze terug 
thuis te brengen in de fabriek. Bezoekers kunnen er de vintage-design-collectie 
ontdekken, naast de vele grote of kleinere artistieke interventies waar Imaginair 
het meubilair mee omringt. 

Als Corona dat toelaat, is ook de bar op het zonnige en ruim overdekte 
fabrieksplein open. Er is iets te eten, te drinken en geregeld klinkt er sfeervolle 
muziek. Goed nieuws voor kleine bezoekers: Imaginair bouwde er een speelplek 
die enkel toegankelijk is met een Imaginaire sleutel. 

Wanneer? 
De expo ‘Meurop uit de kast’ opent op Erfgoeddag 2021. Vervolgens doorlopend 
te bezoeken. Openingstijden en programma via onze digitale kanalen, 
of loop even langs voor meer info. 

Waar? 
IMAGINAIR @Dijledonk | Oude Keerbergsebaan 8 | 2820 Rijmenam
www.imaginair.be | www.dijledonk.be

Wil je nog meer weten over de straatverlichting? 
In Heemmuseum ’t Smiske brandt de lamp! 
Scan de code en breng een virtueel bezoek aan 
Heemmuseum ’t Smiske.
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