De grote
blijf-in-uw-kot

Erfgoed Bingo
Het is geen toeval dat er ‘goed’ in het woordje ‘erfgoed’ zit: erfgoed is
weldadig voor lichaam en geest!
Probeer dus elke dag minstens 1 van onze opdrachtjes uit.
En heb je een volle rij (of nog beter: een volle kaart!) dan win je…
een goed gevoel, een verrijkte geest en een groter hart.
Verplicht zo veel mogelijk thuisblijven: zo maken we er samen het beste van!

Maak je familie-

Stuur deze erfgoed-

Ga naar www.

Ga tijdens

Voer op geo.

Schreft vandoag al

Get creative:

Haal je oude

Surf naar

Doe een dag zonder

Zoek het oudste

Bel of skype met

Deel via onze

Zoek het oudste

Abonneer je op

Kleurplaten zijn

Zet je lekker in de

Bezoek het

Maak een

Noteer alvast in je

Breng een virtueel

Sta tijdens je

Ken jij de

Speel archeoloogje:

Maak een

aw ezzemeskes en
meejls int dialect. Oe
platter oe liever.

voorwerp in je huis
en deel een foto en
het verhaal achter
het voorwerp op
Facebook.

voor alle leeftijden.
Hier vind je
hele bijzondere:
library.nyam.org/
colorourcollections

bezoek aan een
museum via
artsandculture.
google.com

bingo door naar
minstens 3 personen.

ontwerp je eigen
wapenschild.

je (groot)ouders,
oudtante, … en vraag
hen om anekdotes
van vroeger te
vertellen.

zetel met je oude
fotoalbums.

dagelijkse wandeling
eens 5 minuten stil
bij dat kapelletje, die
oude hoeve,… Kijk en
bewonder!

kempensekranten.be
en scroll naar ‘Krant
in de kijker’.

dagboeken of
brieven van onder
het stof en lees ze
nog eens.

Facebookpagina
wat je van de bingoopdrachten vond.

‘museum van
bedreigde geluiden’
op savethesounds.
info

vogeltjesdans, de
twist, de hucklebuck
of de charleston
nog? Hup met die
beentjes!

je wandel- of
fietstochtje op zoek
naar een boom van
minstens 100 jaar
oud.

www.erfgoedbank
noorderkempen.be
en ga op ontdekking.

kookboek dat je in
huis hebt en bereid
hieruit het meest
klassieke gerecht.

tijdscapsule met
briefjes, tekeningen,
krantenknipsels, ...
Ten vroegste in
2030 mag ze terug
geopend worden.
breek 1 of meer
oude bloempotjes,
verstop de scherven
in de tuin, laat de
kinderen ze zoeken
en puzzel de potjes
terug ineen.

onroerenderfgoed.be
je adres in, en ontdek
welk onroerend
erfgoed zich in je
buurt bevindt.
(deel 1)
tv, radio, computer
of gsm en amuseer je
op ouderwetse wijze:
puzzelen, breien,
modelbouwen,
kaarten, …
onze maandelijkse
digitale nieuwsbrief
via erfgoednoorder
kempen.be/
nieuwsbrief

agenda: 13-9 Open
Monumentendag,
23 en 24-10 Nacht
van het Kempens
Erfgoed.

wandeling of
fietstocht langs het
onroerend erfgoed in
jouw buurt. (deel 2)

afbeeldingen: retrovectors.com

stamboom op.

