BRAINSTORM OVER TOFFE HEEMKUNDIGE ACTIVITEITEN VOOR JONGEREN
Door de activiteiten van jongeren te combineren met de activiteiten van heemkundige kringen
kwamen de jongeren van de werkgroep ‘Jongeren en Heemkunde’ en de deelnemers van de
ontmoetingsdag jongeren en heemkunde tot volgende heemkundige activiteiten die jongeren zelf
graag zouden willen uitwerken:
Jongerenactiviteiten voor/door jongeren bij heemkundige kringen:
Activiteit: Nocturne (avond of nacht: wandeling, bezoek aan monument)


Doel: brengen van volksverhalen, lokale legenden, broodje aap-verhalen, urban legends, ….

Activiteit: Historische film vertoning over een lokaal onderwerp (vertoning op locatie: vb. park, oude
cinema, … ; omkadering voor het onderwijs; omkadering met getuigen van toen)
Activiteit: Historische documentaire maken over een lokaal onderwerp (interviews opnemen,
samenwerken met andere organisaties, film op website plaatsen)


Doel: sociale media betrekken, heemkunde en jongeren linken

Activiteit: Publicatie geschiedenis jeugdhuis/jeugdorganisatie (met voorstelling ter plaatse, themaavond, …)


Doel: publiekswerking, drempelverlagend tov erfgoed

Activiteit: Erfgoedfietstocht/wandeltocht/gamewandeling (ev. met toneel, rond een thema)


Doel: beweging, leuke namiddag, reclame

Activiteit: Heemkundewiki (iedereen kan participeren, eigen geschiedenissen laten schrijven)
Activiteit : Game maken / WOI-shooter




Wat? Kleine flash game op Facebook
Doel: Spelend leren, edutainment
Doelgroep: zeker jongeren, maar vrij breed

Activiteit : Kroegentocht / verdwenen café



Wat? Uitstap
Doelgroep: nieuwe bewoners

Activiteit : Jeugdbewegingen spelen dorpslegende na
Activiteit: Tentoonstellingsproject




Wat? Geschiedenis computerspelletjes
Doel: jongeren betrekken + info over geschiedenis
Doelgroep: jongeren

Activiteit: Achter de schermen




Wat? Achter de schermen van een archief / heemkundige kring / (stedelijk) museum
Doel: secundair onderwijs betrekken; ontmoeting en inhoud
Doelgroep: jongeren van het secundair onderwijs

Activiteit: jubileum van een vereniging vieren (vb. scouts)


Doel: grote activiteit voor alle generaties

Activiteit: “Straffe verhalen”




Wat? Legendes, streekverhalen bundelen per regio en voordragen
Doel: erfgoed levend houden, verzamelen
Doelgroep: jong en oud

Activiteit: historisch fuif




Wat? Verkleedfuif
Doel: historisch feit van een gemeente in de verf zetten
Doelgroep: 25-40

Activiteit: Vlaamse kermis



Wat? Traditionele Vlaamse kermis, eventueel rondtoerend
Doelgroep: jeugdbeweging

Activiteit: “Schatten op zolder” of “Graaf in je verleden”



Wat? Je oude objecten tentoonstellen en laten schatten en eventueel geschiedenis vertellen
over een object.
Doelgroep: eerder plaatselijk

Activiteit: Tijdscapsule
Activiteit: historisch bier proeven + verkleed


Doelgroep: 16+

Activiteit: Facebook-quiz




Wat? Historische foto’s raden
Doel: algemene historische kennis
Doelgroep: iedereen

Activiteit: erfgoedfilmpjes
Activiteit: mondelinge geschiedenis
Activiteit: Verklede boombals met thema’s

Activiteiten voor een landelijke heemkundige jongerenwerking:
Activiteit : Website opstarten




Wat? Algemene website voor Heemkunde Vlaanderen
Doel: Heemkunde verjongen d.m.v. bekendmaking, communicatie, digitaal platform
Doelgroep: jongeren en alle leeftijden bij uitbreiding

Activiteit 11: Facebook-activiteit




Wat? Van één historische plaats verschillende foto’s laten maken
Doel: plaats in de kijker zetten:
Doelgroep: iedereen

Activiteit: Themadag met erfgoedspeeldoos
Activiteit: een gemeenschappelijk jaarthema rond geschiedenis voor jeugdbewegingen
Activiteit 16: stimuleer oud –leiding van scouts via leidingscafé of workshops op Vlaams niveau
Activiteit: musea van kleinere steden of gemeenten vergelijken


Wat: Vergelijking maken tussen de middelen van een stad en die van een gemeente

Activiteit: Provinciale quiz


Wat? Quiz (live of online): steden uitdagen tegen mekaar over een andere stad

Activiteit: kringbezoeken
Activiteit: Erfgoedfilmpjeswedstrijd (digitale wedstrijd,
jeugdverenigingen en middelbaar onderwijs bij betrekken

vb.

rond

thema’s

als

sport);

Activiteit: re-enactment
Activiteit: Nationale heemkunde wiki
Activiteit: ondersteuning: vooral praktijkvoorbeelden brengen, manieren om jongeren te bereiken
Activiteit: schattentocht (cf. Frankrijk)
Activiteit: vorming voor jongeren: wat is heemkunde en hoe doe je het? Tips om te publiceren. Vb.
een cursusreeks
Activiteit: publicatie over jeugdhuizen in Vlaanderen

