PERSBERICHT
TWEEDE EDITIE LILLO WATERDORP
OP ZONDAG 12 AUGUSTUS 2012
ALLEREERSTE BEZOEK AAN ANTWERPEN
VAN HISTORISCHE MIJNENVEGER
BERNISSE !
Op zondag 12 augustus 2012 organiseert Watererfgoed Vlaanderen van 10 tot 17 u de
tweede editie van het havenfeest Lillo Waterdorp.

In Lillo, het kleinste, groenste en lieflijkste havendorpje van Vlaanderen vind je:
- Maritieme erfgoedmarkt met info, boeken, maquettes en gadgets van o.a. Belgica
Genootschap, De Kogge, Havenbedrijf Antwerpen, Op Stoapel, Promotie Binnenvaart
Vlaanderen, Red Star Line museum, Scheepvaartmuseum Baasrode, Save Askoy II, Scaldis
Yachtclub Lillo, Scheepsbouwmodelclub Antwerpen, The New Belgica, Uitgeverij Pandora,
de Zeescouts Antwerpen en Watererfgoed Vlaanderen
- Bezoek aan de mijnenveger AMS ms Bernisse en de klipper de Avontuur aan de
Scheldesteiger, oude boten in het haventje en ship spotting op de Scheldedijk. De Bernisse
is een op Europees vlak unieke houten mijnenveger van de Belgische Zeemacht
gebouwd op de Boelwerf in 1954 die in Nederland wordt beheerd en voor de eerste
maal Antwerpen bezoekt (zie www.msbernisse.nl)
- Vijf unieke expo's: de redding van de laatste overgebleven Kongoboot Charlesville op de
stand van Watererfgoed, havenfoto’s in het historische tolhuisje, Scheldefoto's in Eetcafé De
Lindelo en Louwke van ’t Licht, marineschilderkunst in Het Landshuis en de kerk
- Begeleide erfgoedwandelingen en Scheldetochten met historische schepen
- Animatie voor klein en groot door Kinderen van de Craen, Verteltheater over de Belgica,
Hilde Frateur en de kleine bootcompagnie en de Burgemeester van Lillo; workshop badges
maken door De Kogge; drank, hapjes en vermaak bij de havenkantine.
Lillo Waterdorp wordt georganiseerd samen met Lillo Boekendorp, de grootste
Vlaamse openluchtmarkt voor tweedehandse boeken. Lillo Waterdorp trok vorig jaar
duizenden enthousiaste bezoekers.
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Watererfgoed Vlaanderen verenigt en verdedigt al het nat en droog watererfgoed in Vlaanderen (meer dan 100
organisaties actief rond historische schepen, scheepvaart- en havenmusea, watermonumenten, watertradities, kunst en -cultuur, toeristische en commerciële dienstverleners i.v.m. watererfgoed, experten, onderzoekers en
liefhebbers). De koepel ijvert voor het behoud en de valorisatie van alle watererfgoed in Vlaanderen, voor de
versterking van het waterbewustzijn van de Vlaming en voor de internationale uitstraling van Vlaanderen als
baken van scheepvaart-, haven- en watercultuur.
vzw Watererfgoed Vlaanderen, Emiel Banningstraat 25, 2000 Antwerpen, T +32 3 216 92 26, E
sita@watererfgoed.be

