- IN DECEMBER ZIJN ZE ER -

HET BOEK EN DE TENTOONSTELLING

Op zoek naar het caféleven in Lokeren
Van de makers van ‘Lokerse Liekskes’

Reserveer vandaag je exemplaar op

www.blijvenhangen.be

35 euro in voorverkoop (tot 5 december, daarna 42 euro)
Volg ons, like ons en hang mee BlijvenHangen

Blijven Hangen
Een boek op zoek naar het caféleven in Lokeren
Het gonst al een paar jaar, dat boek over het Lokerse caféleven dat er gaat komen. Ook
hier ramde covid de planning.
Maar in december is het er: Blijven Hangen. Op zoek naar het caféleven in Lokeren.
Je kan er in blijven hangen tussen pot en pint, foto en schilderij, kaartenboek en
gaaibol, tussen vandaag, gisteren en morgen. Een stevig gebonden boek waarin we
uitpluizen hoe het caféleven vandaag en gisteren floreerde in de Durmestad, Eksaarde
en Daknam.
Paul De Schepper en Gerry De Mol (de makers van Lokerse Liekskes) zijn de cafés
ingedoken. In het boek zal je kunnen uitpluizen of er al cafés waren in de zestiende
eeuw in Lokeren. Je vindt er het ware verhaal van café Den Bescheten Durpel en
hoeveel cafés er in Lokeren waren in 1902. Hoe zit dat overigens met de criminelen, de
sportmannen en de politiek op café? Ontdek en snuister mee door honderden foto’s,
de een al ouder dan de ander, de ander al mooier dan de een.

Tegelijk met de publicatie van het boek is er vanaf begin december ook een tentoonstelling
in het Stedelijk Museum in Lokeren met dezelfde titel. Het wordt een tentoonstelling
die een sociaal medium op zich zal zijn. En een zigzagtrip door veel (niet altijd duidelijke)
herinneringen.
Het boek is een uitgave van de Cultuurraad Lokeren. We verwachten een stormloop,
dus bestel alvast je eigen exemplaar op www.blijvenhangen.be. Het boek kost €35 in
voorverkoop tot en met 05/12/2021, daarna €42.
Je kan ook nog sponsoren. Ga ook daarvoor naar de website.
Volg ons ondertussen op facebook

BlijvenHangen

Blijven Hangen is een uitgave van Cultuurraad Lokeren. Met dank aan de Stedelijke Dienst voor
Toerisme, Brouwerij Boelens, Stedelijk Museum Lokeren, Erfgoedraad Lokeren en Erfgoedcel Waasland.

v.u. Marc Duym, Cultuurraad Lokeren, Torenstraat 1 , 9160 Lokeren

De kern van het boek is een kaart met meer dan 900 locaties waar ooit cafés waren en
wie ze allemaal heeft gekend geeft een rondje.

