O v e r m e e s t e r d (expo)
ste

Onder leiding van kunstenaar Tim Onderbeke gingen de leerlingen van 1 en 2B van de 1

graad voeding en verzorging Maricolen

Maldegem aan de slag met het artistieke erfgoed van hun streek. Hoe kijken zij naar het werk van de Meetjeslandse en
Maldegemse meesters? Laat je overmeesteren door hun unieke blik en bewonder het resultaat op deze expo. Dit initiatief kadert
in het project Hoogtewerk van MUS-E Belgium en het kunstzinnig erfgoedproject Meetjeslandse Meesters van Comeet, dat – naast het
artistiek erfgoed van de regio – het meesterschap van de lokale kunstenaars in de kijker zet.
Info: 02 660 25 80 |MUS-E Belgium | info@mus-e.be | http://mus-e.be

In 1992 sloot brouwerij Kruger in Eeklo de deuren. Van de laatste brouwdag werd een amateurfilm gemaakt, die door Ambibrew
werd bewerkt tot een docu met authentiek foto-en filmmateriaal. Er is ook een fotovoorstelling van oude Meetjeslandse
brouwerijen, en natuurlijk kun je een ambachtelijk Ambibrewbier proeven!
Info: 0486 80 17 60 | Rob De Jaeger | rob@ambibrew.be | www.ambibrew.be

Dit agrarisch museum herbergt een collectie oud landbouwmateriaal en huiselijke voorwerpen uit de tijd van toen. Elk aspect van
het boerenbuitenleven is er vertegenwoordigd. Er is een wagenmakerij en een unieke verzameling oldtimertractoren. Twee gidsen
geven doorlopend toelichting, er worden verschillende ambachten gedemonstreerd en De Donkse Klopperdans treedt op.
Info: 050 71 34 34 | Smoufelbeekhoeve | smoufelbeekhoeve@telenet.be | www.smoufelbeekhoeve.be

In de kampementen zie je hoe de middeleeuwer zijn dagen doorbracht met het uitvoeren van ambachten, huishoudelijke werken
en het bereiden van voedsel. Op de markt kan je middeleeuwse waren kopen, ambachtslui aan het werk zien of genieten van een
heerlijk hapje en/of drankje. Er is middeleeuwse muziek en animatie, er zijn demonstraties en je kan ook zelf dingen uitproberen.
Info: 0474 36 73 65 | Bruno De Naegel | info@herbeleef.eu | www.herbeleef.eu

