
Inspirerend 
� fgoed

INSPIRATIEDAG 

OVER LOKALE ERFGOEDPROJECTEN 

VOOR EN DOOR VRIJWILLIGERS

LOCATIE:

STAM, STADSMUSEUM GENT
met een blik achter de schermen in het museum

Op zaterdag 24 september organiseren de Oost-Vlaamse erfgoedcellen en het STAM 

een inspiratiedag over lokale erfgoedprojecten, voor en door vrijwilligers en organisatoren. 

Aan verschillende tafels stellen Oost-Vlaamse verenigingen inspirerende projecten voor, 

waarna er meteen ruimte is voor vragen en gesprek. In de namiddag krijgen deelnemers 

een unieke blik achter de schermen van het Stadsmuseum Gent.

ZATERDAG 
24/09/16

UITNODIGING



V.
U

. S
tij

n 
C

op
pe

ja
ns

, v
oo

rz
itt

er
 C

O
M

EE
T,

 V
an

 H
oo

re
be

ke
pl

ei
n 

1 
b4

, 9
90

0 
Ee

kl
o 

 /
 G

ra
fi s

ch
 o

nt
w

er
p:

 w
w

w
.jo

sn
ot

te
bo

om
.b

e

� ogramma 
PRAKTISCH 
WANNEER: zaterdag 24 september 

WAAR: STAM, Stadsmuseum Gent 

(Godshuizenlaan 2, Gent)

PROGRAMMA 
9.00 UUR: onthaal 

9.30 - 12.00 UUR: voorstelling en 

vraaggesprekken inspirerende projecten  

12.00 UUR: broodjeslunch met drankje 

13.00 - 14.30 UUR: een blik achter de schermen 

in het STAM  

VOOR WIE: Oost-Vlaamse verenigingen en 

organisatoren die met erfgoed werken

KOSTPRIJS: vijf euro 

INSCHRIJVEN: ten laatste tegen 

vrijdag 16 september via mail naar 

info@egclandvandendermonde.be of telefonisch 

op het nummer 052 25 03 42. Betalen kan door 

vijf euro over te schrijven op het rekeningnummer 

BE27 0910 1939 4773 met vermelding van 

“Inspiratiedag STAM, voornaam + naam”. 

De betaling geldt als defi nitieve inschrijving.

MEER INFO: via info@egclandvandendermonde.be 

of 052 25 03 42 

INSPIRERENDE PROJECTEN
• Crowdfunding voor de terugkeer van het 

beeld Sint-Antonius, HK De Faluintjes (Aalst)

• De berenfeesten, Gezinsbond 

Vlierzele-Zonnegem (Vlierzele) 

• De Ghesellen van Sint-Pieter (Bazel) 

• De heropstanding van de Gaverse reuzen, 

werkgroep De Lustige Tonussen 

(afdeling VVV ’t Gaverland) 

• Den Broaven Goad Uit, 

HK De Twee Ambachten (Assenede) 

• Erfgoedkampen, HOK Berlare  

• GPS-spel WOI, Sint-Maarteninstituut Aalst

• Karayol Busmuseum, cdf vzw (Gent) 

• Op Stoapel (Temse) 

• ’t Peird van den Halt, de Orde der Stalhouders 

(Sint-Gillis-Dendermonde)

• Reproductie van een Leiepont, De Pontgenoten 

(oud-Scouts Sint-Martens-Latem) 

• Tuinstraat, winkelstraat: een kabas vol 

verhalen, Feestcomité Tuinstraters (Melle) 

• Van Bosnië naar België en terug, 

Bosna vzw i.s.m. Thomas Van Roey (Gent)

• Wandeling “Wippelgem door Vossenogen”,

 Herdenkingscomité Luc De Vos (Evergem)

Deze inspiratiedag is een initiatief van Oost-Vlaamse 

erfgoedcellen Denderland, Land van Dendermonde, Leie Schelde (POLS), 

Meetjesland (COMEET), Viersprong en Waasland en het STAM, Stadsmuseum Gent. 


