
Nieuwe erfgoedmemo’s te koop

Vanaf maandag 29 januari 2018 zijn de nieuwe erfgoedmemo’s te koop in de
Stadswinkel, De Zwarte Doos en het STAM aan 1 euro het stuk. De inhoud van deze
geïllustreerde steekkaarten wordt telkens aangeleverd door archeologen,
monumentenzorgers, historici en andere onderzoekers die nieuwe kennis uit
materiële bronnen halen en deze in stadsgeschiedenis vertalen.

De Gentse Vereniging voor Stad, Archeologie, Landschap, Monument vzw werkt
daarvoor samen met de Dienst Monumentenzorg en Stadsarcheologie Gent. De nieuwe
reeks omvat de Erfgoedmemo’s 87 tot 92.

De Erfgoedmemo’s 2017 behandelen de volgende onderwerpen: (87) Einde Were, (88)
Tissus Franchomme & Cie: van verval tot eerherstel, (89) De Gentse Stadshal: van
plaatselijke ‘schaapstal’ tot internationale hype, (90) Een Spaans Kasteel?, (91) De
architectenwoning van Jos Van Driessche en (92) Rood aardewerk.

Praktisch

De Erfgoedmemo’s worden aangeboden aan 1 euro per exemplaar. Ze zijn vanaf  29
januari  beschikbaar in De Zwarte Doos (Dulle-Grietlaan 12, 9050 Gentbrugge), het
STAM (Godshuizenlaan 2, 9000 Gent ) en de Stadswinkel ( Botermarkt 17A, 9000 Gent).
Ook alle eerder verschenen Erfgoedmemo’s zijn nog verkrijgbaar.

Informatie



OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een
compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000
studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig,
historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief
van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad.
Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.

Geert Vermeiren, wnd. directeur Stadsarcheologie, tel. 09 266 57 72, e-mail
geert.vermeiren@stad.gent

Bevoegd

Mevrouw Annelies Storms
Schepen van Cultuur, Toerisme, en
Evenementen, stadhuis, Botermarkt 1, 9000
Gent, tel. 09 266 51 45, e-mail:
schepen.storms@stad.gent
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