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1.1 LEZINGEN FARO-MEDEWERKERS 
 

Bijlage bij het FARO-jaarverslag van 2015 
 

Rob Belemans 
 

 07/03/2015, Hoogstraten: interne denkdag beleidsvisietraject Hoge Gilderaad der 

Kempen – begeleiden van de gespreksgroepen met deelnemers van alle bij de HGK 

aangesloten gilden 

 23/04/2015, Bertem: lezing ‘Koffietafels in de Vlaamse literatuur en beeldfictie’ voor de 

Orde van den Prince afdeling Leuven-Arenberg 

 09/05/2015, Leuven: feestrede n.a.v. 25-jarig bestaan van de Academie voor het Leuvens 

dialect in het stadhuis 

 15/05/2015, Leuven: vorming ‘Inhoudelijk lezen van 15de-eeuwse schepenbankakten’ voor 

de vrijwilligersgroep van het Itinera Novaproject – Stadsarchief Leuven. 

 05/06/2015, Moorslede: lezing ‘Koffietafels in de Vlaamse literatuur en beeldfictie’ 

georganiseerd door RADAR (onderdeel van IOED BIE Terf) 

 12/9/2015, Sint-Joris-Weert & Leuven: slotwoord bij de herdenkingsviering ‘De eerste 

Nederbelg herdacht: Pieter Willems (1840-1898)’ in de Promotiezaal van de KU Leuven 

 1/10/2015, Leuven: lezing over Pieter Willems bij de finissage van de tentoonstelling in 

het stadsarchief 

 22/10/2015, Sint-Eloois-Vijve: lezing ‘ Taal of tongval?’ voor de Marnixring Waregem  

 10/11/2015, Leuven: vorming ‘Inhoudelijk lezen van 15de-eeuwse schepenbankakten’ voor 

vrijwilligersgroep Itinera Novaproject – Stadsarchief Leuven 

 19/12/2015, vorming ‘Inhoudelijk lezen van 15de-eeuwse schepenbankakten’ voor 

vrijwilligersgroep Itinera Novaproject – Stadsarchief Leuven 

 

Roel Daenen 

 
 28/1/15, Brussel, VRT, Presentatie en modereren ‘Erfgoed en media’-traject met VRT 

 7/3/15, Brussel, BOZAR, Deelname jury Topstukken-selectiecomité van de Brusselse 

Museumraad (n.a.v. Museum Night Fever) 

 28/4/15, Brussel, Boudewijngebouw, Modereren panelgesprekken tijdens 

‘Sectormoment Erfgoedveld’ van het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media 

 7/5/15, Brussel, FARO, Presentatie eindevenement #vrterfgoed 

 11/5/15, Antwerpen, RSL Museum, Presenteren en modereren van ‘Praatjes bij plaatjes’ 

 18/5/15, Gent, MIAT, Presenteren en modereren van ‘Tête à tête. Industrieel erfgoed en 

toerisme’ 

 23/6/15, Brussel, deBuren, presentatie avond bij deBuren, lancering themanummer faro, 

over het erfgoed van de ‘Franse Tijd’ 

 21/9/15, Roeselare, Arhus, Moderatie panelgesprek tijdens studiedag ‘Oud maar niet 

out!’ (Erfgoedcel BIE/Terf) 

 17/11/15, Brussel, Brussels Parlement, Workshop ‘Haal meer uit je persrelaties!’ op het 

colloquium van 20 jaar Brusselse Museumraad 
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 2/12/15, Wetteren, Posthotel, Presentatie boeklancering  ‘Erfgoed en dementie’, i.s.m. 

deBuren 

 

Bart De Nil 

 
 27/01/2015, Lier, Colibrantkapel: samenvatting uitkomst Werkwinkel | Het definiëren van 

alle stappen bij een verhuis tijdens kick-off collegagroep verhuizen van documentaire 

collecties 

 2/03/2015, Moortsele, Gemeenschapscentrum: presentatie Digital storytelling als 

educatieve tool tijdens archievenoverleg Erfgoedcel TERF 

 12/03/2015, Brussel, FARO: presentatie Collectiebeleidsplan in 6 stappen tijdens kick-off 

collagagroep collectieplan archieven 

 2/04/2015, Brussel, FARO: presentatie Het organiseren van een webconferentieverbinding 

in een educatieve context tijdens Crossmediale publiekswerking hands-on | module 1, 

sessie Brussel 

 7/04/2015, Gent, Liberaal Archief: presentatie Het organiseren van een 

webconferentieverbinding in een educatieve context tijdens Crossmediale 

publiekswerking hands-on | module 1, sessie Gent 

 21/04/2015, Antwerpen, Universiteitsbibliotheek: presentatie Het organiseren van een 

webconferentieverbinding in een educatieve context tijdens Crossmediale 

publiekswerking hands-on | module 1, sessie Antwerpen 

 5/05/2015, Brussel, FARO: presentatie Digital storytelling in een educatieve context 

tijdens Crossmediale publiekswerking hands-on | module 2, sessie Brussel 

 7/05/2015, Gent, Liberaal Archief: presentatie Digital storytelling in een educatieve 

context tijdens Crossmediale publiekswerking hands-on | module 2, sessie Gent 

 18/05/2015, Rotterdam, Belasting & Douane Museum Rotterdam: presentatie 

Registreren, publiceren en ook wat crowdsourcing 

 26/05/2015, Antwerpen, Universiteitsbibliotheek: presentatie Digital storytelling in een 

educatieve context tijdens Crossmediale publiekswerking hands-on | module 2, sessie 

Antwerpen 

 11/06/2015, Brussel, FARO: presentatie tijdens workshop Het creëren van een aanbod 

personen met dementie en hun mantelzorgers 

 17/06/2015, Antwerpen, Letterenhuis, presentatie Workshop Digital storytelling met 

archiefbronnen volkssprookjes 

 7/09/2015, Swansea, National Waterfront Museum: presentatie FARO tijdens Meeting 

Swansea Creative Learning Partnership/Pioneer Areas 

 9/09/2015, Swansea, The Ark Blaen y Maes: voorstelling FARO tijdens bezoek Fusion 

projects in Swansea  

 17/09/2015, Oostende, Kursaal: samen met Gerhard Jan Nauta (DEN) presentatie Meten 

en vergelijken: kengetallen verzamelen over je digitale collecties tijdens Informatie Aan 

Zee 2015 VVBAD 

 21/09/2015, Roeselare, ARhus:  deelname aan panelgesprek tijdens Studiedag Oud, maar 

niet out! Org. EGC TERF 

 27/10/2015, Gent, Het Pand: presentatie Het creëren van een aanbod voor personen met 

dementie en hun mantelzorgers tijdens Groot Onderhoud V 

 5/11/2015, Gent, Liberaal Archief: samen met Bram Wiercx presentatie Erfgoedroutes 

tijdens Crossmediale publiekswerking hands-on | module 5, sessie Gent 
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 17/11/2015, Brussel, FARO: samen met Bram Wiercx presentatie Erfgoedroutes tijdens 

Crossmediale publiekswerking hands-on | module 5, sessie Brussel 

 24/11/2015, Brugge, Stadhuis: samen met Jeroen Walterus presentatie Collectiebeleid: in 

zes stappen naar uw eigen collectieplan tijdens Overlegplatform Vlaamse 

Erfgoedbibliotheek 

 26/11/2015, Antwerpen, Letterenhuis: presentatie Digital storytelling in een educatieve 

context tijdens workshop voor leerkrachten 

 26/11/2105, Antwerpen, Letterenhuis: presentatie Digitaal verhalen en context tijdens 

Studiedag Werken met traditionele volkssprookjes in de klas 

 1/12/2015, Antwerpen, Letterenhuis: samen met Bram Wiercx presentatie Erfgoedroutes 

tijdens Crossmediale publiekswerking hands-on | module 5, sessie Antwerpen 

 2/12/2015, Wetteren, Posthotel: voorstelling publicatie Erfgoed & Dementie tijdens 

boeklancering Erfgoed & Dementie i.s.m. deBuren 

 17/12/2015, Brussel, FARO: presentatie Open digital tools for education tijdens FARO-The 

National Archive Winter School Archives & Education, a digital perspective 

 18/12/2015, Brussel, FARO: presentatie principes LeerDok en opbouw educatief pakket 

tijdens lancering Censuur en vrije meningsuiting. Een modulair educatief pakket 

 

Katrijn D’hamers 

 
 12/02/2015, Beringen, Vlaams Mijnmuseum, moderatie collegagroep diversiteit 

 18/03/2015, Tielt, VIVES, gastcollege ‘Erfgoed, migratie en mondelinge geschiedenis’ 

 18/05/2015, Antwerpen, Internationaal Comité, workshop ‘cultureel erfgoed’ 

 20/05/2015, Brussel, FARO, presentatie over erfgoed en migratie aan studenten 

Reinwardt Academie 

 20/05/2015, Anderlecht, Unie van Religieuzen, presentatie over Etnocoll 

 08/07/2015, Dilbeek, Erfgoedcel Pajottenland-Zennevallei, vorming mondelinge 

geschiedenis 

 07/09/2015, Brussel, FARO, presentatie over armoede 

 21/09/2015, Antwerpen, M HKA, moderatie studiedag ‘Musea en NT2’ 

 28/09/2015, Sint-Gillis, De Pianofabriek, toelichting over Erfgoeddecreet 

 05/10/2015, Brussel, BELvue, moderatie op studiedag Etnocoll ‘Etnografische collecties in 

privéhanden’ 

 07/10/2015, Mechelen, Cimic, gastcollege ‘Mondelinge geschiedenis’ 

 12/10/2015, Antwerpen, Red Star Line Museum, inleiding bij vorming 

woonwagenbewoners 

 01/12/2015, Staden, BIE Terf, begeleiding bij opstart project vluchtelingen 

 03/12/2015, Sint-Gillis, FMDO, begeleiding gesprekstafel ‘Hallo baby’ 

 

Alexander Vander Stichele 
 

 26/02/2015 Brussel FARO, Presentatie: ‘FARO en publieksonderzoek’ tijdens 

lanceringsmoment ‘Vloek of zegen’.  

 26/03/2015 Brussel, FARO, speakers corner: Presentatie eerste resultaten FARO-klanten-

tevredenheidsonderzoek. 
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 27/03/2015 Antwerpen, Anna Bijns: Deelname aan panelgesprek over duurzaamheid en 

duurzaam ondernemen in het Vlaamse cultuurveld. Organisatie: MVO Vlaanderen. 

Online verslag: 

http://www.mvovlaanderen.be/over-mvo/nieuws/duurzaamheid-moet-beleidsthema-

zijn-voor-de-cultuursector 

http://pulsenetwerk.be/persbericht-de-weg-naar-duurzaamheid-is-een-queeste-naar-

de-graal/ 

 18/05/2015 – 22/09/2015: Lesgeefweek PARTS: ‘The culture of everyday life’. 

 22/09/2015 Gent, Vooruit, deelname aan gesprekstafel over (onroerend) erfgoed en 

duurzame culturele infrastructuur. Organisatie: Pulse 

 24/09/2015 Brussel, FARO, speakers corner: Presentatie resultaten FARO-

klantentevredenheids-onderzoek. 

 06/11/2015 Brussel, FARO, modereren intervisie marketing in kader van ‘Vloek of Zegen’. 

 

Hildegarde Van Genechten 

 
 16/2/2015, Leuven, KU Leuven, gastcollege in het kader van het vak Historische 

Pedagogiek/P. Verstraete 

 24/3/2015, Gent, MSK, organisatie Kunstbelevingsworkshop i.s.m. Charlotte de Mey en 

Sarah Neirinckx (samen met Olga Van Oost) in het kader van het traject ‘Museum en 

Publiek’. 

 28/4/2015, Brussel, Boudewijngebouw, moderatie sessie tijdens ‘Sectormoment 

Erfgoedveld’ van het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media 

 4/5/2015, Brussel, Cinematek, moderatie Collegagroep digitale bemiddeling 

 6/5/2015, Tielt, VIVES, ‘Erfgoededucator anno 2015’, tijdens de slotdag van de opleiding 

Erfgoed en Onderwijs 

 7/5/2015, Brussel, KMKG, moderatie sessie en round-up tijdens de studiedag ‘Digitaal: 

kans of noodzaak’, AthenaPlus Conferentie, een organisatie van OKV, KMKG, Packed, KIK 

i.s.m. Agentschap Kunsten en Erfgoed 

 18/05/2015, Mechelen, Lamot, begeleiding workshop tijdens studiedag ‘Het museum, 

een open huis?’, een organisatie van Erfgoedcel Mechelen, tapis plein, Icom-Vlaanderen 

i.s.m. FARO.  

 1/6/2015, Antwerpen, Atheneum, korte introductie studiedag Museumbeleving 

 15/7/2015, Gent, Designmuseum, begeleiding zomerkuur cultuureducatie 

 24/8/2015, Antwerpen, Zilvermuseum/Diamantmuseum, begeleiding zomerkuur 

cultuureducatie 

 11/9/2015, Veurne, Bakkerijmuseum, begeleiding zomerkuur cultuureducatie 

 18/9/2015, Brussel, FARO, moderatie sessie tijdens bijeenkomst Conceptnota ‘erfgoed 

valoriseren’ 

 27/10/2015, Gent, Het Pand, moderatie sessie ‘Cultuur in de spiegel: de gedroomde 

samenwerking tussen erfgoed en onderwijs?’ 

 23/11/2015, Antwerpen, M HKA, moderatie Collegagroep digitale bemiddeling 

 18/12/2015, Brussel, FARO, korte toelichting van een onderdeel in LeerDok over Censuur 

en vrije meningsuiting 
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Jürgen Vanhoutte 
 

 12/01/2015, Kortrijk, Museum Texture: moderatie panelgesprek over museum-

/depotbouw en publiek-private samenwerking op de FARO-studiedag ‘Duurzaam 

verbouwen en PPS. Interactief werkbezoek aan Texture en discussie over PPS’ 

 10/03/2015, Tongeren, Gallo-Romeins Museum: lezing ‘Hoera een calamiteitenplan … en 

dan. Blijvende aandacht voor veiligheidszorg in erfgoedinstellingen’ op de studiedag ‘Een 

andere kijk op risicobeheer’, georganiseerd door de provincie Limburg en Optimit 

 04/05/2015, Leuven, Stadsarchief, deelname panelgesprek i.v.m. de aanpak van 

schimmelaantasting in archieven op de Braktiviteit gewijd aan schimmelproblematiek, 

georganiseerd door de BRAK, koepel van Vlaams-Brabantse en Brusselse archivarissen 

 13/05/2015, Ontmoetingscentrum Mere, Erpe-Mere, workshop ‘Bewaring van archief en 

documentatie’ i.s.m. Anne-Catherine Olbrechts (Provincie Oost-Vlaanderen) in het kader 

van de vormingsreeks ‘Aan de slag met archief en documentatie’, georganiseerd door 

Heemkunde Vlaanderen  

 28/09/2015, Mechelen, Erfgoedcentrum LAMOT: moderatie afsluitend panelgesprek op 

de FARO-studiedag ‘Niet al goud wat blinkt? Waardering, selectie en afstoting van 

erfgoedcollecties’ 

 19/11/2015, Antwerpen, deSingel: lezing ‘Climate control without complexity’ op de 

FARO-studiedag ‘Goed begonnen is half gewonnen. Duurzaam (ver)bouwen van 

museum- en depotinfrastructuur’ i.s.m. Tim Padfield (Conservation Physics) en deelname 

aan het afsluitend panelgesprek 

 

Jacqueline van Leeuwen 
 

 16/01/2015, Brussel, presentatie over actieplannen en jaarverslagen FARO (op 

ervaringsdeling jaarverslagen en actieplannen) 

 20/01/ 2015, Brussel, vorming beleidsplanning (open aanbod) 

 22/01/ 2015, Etten-Leur (Nederland), Lezing over participatieve trajecten in Vlaamse 

musea (namiddag voor kleine heemkundige musea, georganiseerd door Erfgoed 

Brabant) 

 9/01/2015, Brussel, workshop doelstellingen en indicatoren (voor nieuwe aanvragen 

convenants) 

 17/02/2015, Brussel, Starten met OSCAR (samen met collega Silke Theuwissen) 

 10/03/2015, Brussel, Vorming: Didactiek voor beginners 

 23/03/2015, Deinze, Denkdag musea Deinze (op vraag van tapis plein) 

 24/03/2015, Brussel, Gastcollege VUB, opleiding sociale agogiek 

 18/05/2015, Mechelen, workshopnamiddag tijdens studiedag “Museum als open huis” 

 6/06/2015, Brussel, SWOT-dag AMVB 

 15/06/2015, Izegem, Denkdag borstel- en schoeiselmuseum Izegem 

 24/06/2015, Antwerpen, Jury thesis restauratie 

 19/08/2015, Hasselt, Zomerkuur (missie en visie) 

 21/08/2015, Passendale, Zomerkuur (nieuwe activiteiten) 

 24/08 2015, Antwerpen, Zomerkuur Museum voor Edelsmeedkunst, Zilver en Diamant 

(missie, visie en lotusbloem) 

 26/08/2015, Mechelen, Zomerkuur stedelijke musea 

 7/09/2015, Brussel, collegagroep armoede 
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 18/09/2015, Brussel, stagedag lerarenopleidingen Odissee 

 2/10/2015, Brussel, toelichting over netwerken op focusgroep conceptnota 

 19/10/2015, Brussel, collegagroep armoede 

 26/10/2016, Turnhout, coaching Brabantse archivarissen voor hun studiedag op 22/11 

 9/11/2015, Brussel, inspiratiedag “Tijd voor vakmensen, lancering van een nieuw traject” 

 12/11/2015, Brugge, gastcollege opleiding cultuurmanagement VIVES 

 17/11/2015, Brussel, reünie leiderschapstraject 

 3/12/2015, Leuven, “onthaal in opleiding” lezing op het eerste Salon voor Toerisme 

(SalTo) 

 8/12/2015, Kortrijk, Gastcollege erfgoed, opleiding sociaal werk, HOWEST 

 

Olga Van Oost 

 
 12/01/2015, Kortrijk, Texture, museum-/depotbouw en publiek-private samenwerking op 

de FARO-studiedag ‘Duurzaam verbouwen en PPS. Interactief werkbezoek aan Texture en 

discussie over PPS’ 

 28/01/2015, Brussel, VRT, organisatie en moderatie erfgoed en media, #vrterfgoed 

(samen met Roel Daenen) 

 05/02/2015, Antwerpen, Plantin-Moretus Museum, lezing/begeleiding nieuwe 

presentatie 

 28/02/2015, Lokeren, organisatie en moderatie studiedag ‘De spin in het web’ (samen 

met Heemkunde Vlaanderen, ICOM-Vlaanderen en Gregory Vercauteren 

 02/04/2015, 10/06/2015, 17/09/2015, 03/12/2015, Brugge, Turnhout, Lier, Ieper, 

organisatie  en moderatie intervisietraject ‘Stadsmusea en hedendaagse stedelijkheid’ 

(samen met Hildegarde Van Genechten).  

 24/03/2015, Gent, MSK, organisatie Kunstbelevingsworkshop i.s.m. Charlotte de Mey en 

Sarah Neirinckx (samen met Hildegarde Van Genechten) in het kader van het traject 

‘Museum en Publiek’ 

 04/05/2015, Brussel, Cinematek, organisatie en moderatie collegagroep digitale 

bemiddeling (samen met Hildegarde Van Genechten) 

 11/05/2015, Antwerpen, Red Star Line Museum, organisatie ‘Praatjes bij plaatjes’ (samen 

met Roel Daenen en Hildegarde Van Genechten) 

 18/05/2015, Mechelen, Lamot, organisatie en moderatie panelgesprek ‘Museum als open 

huis’ i.s.m. Erfgoedcel Mechelen en tapis plein (samen met Hildegarde Van Genechten 

en Jacqueline van Leeuwen). 

 27/05-28/05/2015, Parijs, UNESCO, deelname Expertenmeeting voor België, 

Recommendation on the Protection and Promotion of Museums and Collections, Unesco, 

Parijs 27 en 28 mei 2015 

(http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/museums/recommendation-on-the-

protection-and-promotion-of-museums-and-collections/) 

 29/05/2015, Leuven, Museum M, brainstorm nieuwe presentatie vaste opstelling 

 01/06/2015, Antwerpen, zaal Athena, organisatie en moderatie studiedag Kunstbeleving 

in het kader van het traject Museum en Publiek (samen met Hildegarde Van Genechten) 

 12/10/2015, Brugge, provinciehuis, moderatie panelgesprek eerste West-Vlaamse 

Museumdag 

 19/11/2015, Antwerpen, deSingel, organisatie en presentatie lezing afsluitende studiedag 

van het traject Duurzaam Verbouwen i.s.m. Provincie Antwerpen 
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 23/11/2015, Antwerpen, M HKA, organisatie en moderatie collegagroep digitale 

bemiddeling (samen met Hildegarde Van Genechten). 

 

Gregory Vercauteren 

 
 28/2/2015, Lokeren, Stadsmuseum Lokeren, lezing ‘Netwerken vandaag’ op studiedag 

‘De spin in het web. Kleine musea & netwerken’ + modereren workshop 

 21/5/2015, Brussel, FARO, moderatie rondetafelgesprek ‘WOI en Wapenstilstand’ 

 16/6/2015, Brussel, FARO, inleidende presentatie op ‘Tournée Générale. Over de toekomst 

van de erfgoedcelwerkingen” 

 19/8/2015 Brussel, LOCUS, lezing ‘Cultuurspreiding en erfgoed’ i.k.v. visietraject 

‘Cultuurspreiding 3.0’ 

 15/9/2015 Oudenaarde, Ename, lezing ‘Over spaghetti, cowboys en Gutman. 

Intergemeentelijk samenwerken rond erfgoed’, op info- en werkvergadering ‘Erfgoed in 

de Vlaamse Ardennen’ 

 21/9/2015, Roeselare (ARhus), lezing ‘Nog lang. Leven. Gelukkig. Slotbeschouwingen over 

erfgoed en ouderen(zorg)’, op studiedag Oud is niet Out.   

 2/10/2015 Brussel, FARO, lezing ‘Samenwerken rond erfgoed’ i.s.m. Jacqueline van 

Leeuwen, op focusgroep 3 i.k.v. ‘Conceptnota Cultureel Erfgoed’ 

 27/10/2015 Gent, Het Pand, inleiding en modereren sessie ‘Vertrouwen op Niveau’, op 

het ‘Groot Onderhoud’ 

 14/11/2015, Mechelen, Lamot, deelname panelgesprek ‘Erfgoed en lokaal beleid’, op 

‘Heemkunde Actueel’ 

 

Bram Wiercx 
 

 27/01/2015 Brussel, FARO, speakers corner: presentatie Faro.be, naar een eenvoudigere 

website. 

 4/05/2015, Brussel, Cinematek, collegagroep Digitale Bemiddeling: Presentatie project 

ErfgoedBeacons, het aanbieden van erfgoed op locatie. 

 25/06/2015 Brussel, FARO, speakers corner: Presentatie project ErfgoedBeacons, het 

aanbieden van erfgoed op locatie. 

 3/09/2015, Gent, Liberaal Archief: Presentatie / workshop ErfgoedApp, Augmented 

Reality & ErfgoedBeacons Crossmediale publiekswerking hands-on | module 3 

 15/09/2015, Brussel, FARO: Presentatie / workshop ErfgoedApp, Augmented Reality & 

ErfgoedBeacons Crossmediale publiekswerking hands-on | module 3 

 22/09/2015, Antwerpen, Universiteitsbibliotheek, Hof van Liere: Presentatie / workshop 

ErfgoedApp, Augmented Reality & ErfgoedBeacons Crossmediale publiekswerking hands-

on |module 3 

 8/10/2015, Gent, Liberaal Archief: Presentatie / workshop Open Platformen 

Laagdrempelige open tools om collecties online te tonen en te delen: Crossmediale 

publiekswerking hands-on | module 4 

 29/10/2015, Antwerpen, Universiteitsbibliotheek: Presentatie / workshop Open 

Platformen Laagdrempelige open tools om collecties online te tonen en te delen: 

Crossmediale publiekswerking hands-on |module 4 

 16/10/2015, Brussel, FARO: Presentatie / workshop ErfgoedApp, Augmented Reality & 

ErfgoedBeacons 
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 15/10/2015, Etterbeek, Vrije Universiteit Brussel: Presentatie / workshop ErfgoedApp, 

Augmented Reality & ErfgoedBeacons 

 5/11/2015, Gent, Liberaal Archief: samen met Bart De Nil  presentatie Erfgoedroutes 

tijdens Crossmediale publiekswerking hands-on | module 5, sessie Gent 

 17/11/2015, Brussel, FARO: samen met Bart De Nil presentatie Erfgoedroutes tijdens 

Crossmediale publiekswerking hands-on | module 5, sessie Brussel 

 1/12/2015, Antwerpen, Universiteitsbibliotheek, Hof van Liere: samen met Bart De Nil 

presentatie Erfgoedroutes tijdens Crossmediale publiekswerking hands-on | module 5, 

sessie Antwerpen 

 22/12/2015, Kontich, Heemkundige kring: Presentatie ErfgoedApp, Augmented Reality & 

ErfgoedBeacons 

 

 

 

 

 

 

 

 


