
 
 
Sas van Gent, juli 2018 
 

50 JARIG JUBILEUMPROGRAMMA 
 
Geachte donateur,  
  
Dit voorjaar hebben wij u al geïnformeerd over de hoofdlijnen en data van ons 50 jarig jubileumprogramma. 
Inmiddels zijn we zo ver dat wij u onderstaand het volledig uitgewerkte overzicht kunnen aanbieden. 
 
1 september (Sasse kermis) - Bootreis over het kanaal van Gent naar Terneuzen 
Aangezien het ook 50 jaar geleden is dat het kanaal werd verbreed, varen we die zaterdag een deel van het 
kanaal op en neer onder deskundige leiding van een gids.  
De afvaarten zijn om 13.00 en 15.00 uur vanaf de steiger voor de ingang van het Industrieel Museum aan de 
Westkade en deelname is gratis voor donateurs en één huislid, of introducé.  
Vanwege het beperkte aantal plaatsen aan boord, vragen wij wel om u van te voren aan te melden.  
Dit kan vanaf dinsdag 31 juli bij mw. Erna Ranschaert (telefoonnummer 0115-452317). 
  
25 september - Symposium ‘Wat is Heemkunde’? om 19.30 uur in MFC de Statie 
Een avond met diverse sprekers waar we trachten uit te vinden wat we nu precies verstaan onder Heemkunde. 
Is het vooral gebaseerd op geschiedenis? Bezien we de huidige situatie van onze omgeving wel genoeg en 
denken we toekomstgericht?  
Zoals eerder aangekondigd, begint de avond op een ludieke manier. Om 19.00 uur onthullen we met samen 
met locoburgemeester Frank van Hulle een straatnaambord bij het nieuw aangelegde pleintje op de plek waar 
vroeger (in de Noordstraat) de Roselaer stond.  
Bent u benieuwd naar deze  -door de HK ingebrachte- toepasselijke naam en wilt u die als eerste vernemen, 
dan nodigen wij u graag uit om hierbij aanwezig te zijn. Aansluitend wandelen we samen naar de Statie om de 
uitleg en discussie door vertegenwoordigers van verschillende zusterorganisaties bij te wonen. 
 
23 oktober - Boekpresentatie ‘Sasse kunst(enaars) om 19.30 uur in MFC de Statie 
Op deze avond wordt het boek ‘Sasse kunst(enaars) gepresenteerd. Bijna 60 kunstenaars zijn geïnterviewd en 
met foto’s van enkele van hun werken opgenomen in dit boek.  
De presentatie zelf, waarvoor ook de deelnemende kunstenaars zijn uitgenodigd, wordt verzorgd door 
kunstkenner en -docent Jaap Clement. 
Donateurs, welke die avond aanwezig zijn, kunnen het boek direct mee naar huis nemen. 
 
27 november – Feestavond in MFC de Statie, aanvang 19.30 uur 
We sluiten het jubileumprogramma af met een feestavond. Tijdens deze feestavond is er een optreden van de 
Groedse kleinkunstaar Adrie Oosterling en worden o.a. jubilerende donateurs in het zonnetje gezet. 
De toegang voor het feest is gratis voor donateurs samen met één huislid c.q. introducé. 
Om een indruk te krijgen van hoeveel mensen we op de feestavond kunnen verwachten, vragen wij opnieuw 
om u hiervoor van te voren aan te melden. Dit kan gelijktijdig met de eerdergenoemde opgave voor de 
boottocht vanaf 31 juli bij Erna Ranschaert. 
 
Graag zien wij u terug bij een of meer van de hierboven genoemde activiteiten! 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Namens het bestuur van de Heemkundige Kring 
Co Vercouteren, voorzitter 

         

STICHTING HEEMKUNDIGE KRING SAS VAN GENT 
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