De plek van
Het Nederlandse thema van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed luidt: Erfgoed verbindt, Europa
inspireert. Het Oversticht geeft hier inhoud aan door de burgemeesters in ons werkveld te vragen een
keuze te maken uit hun bijzondere erfgoed: burgemeesterserfgoed. Hoe ziet het erfgoed in onze eigen
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achtertuin er uit? Wat zijn de pronkstukken uit onze regio?

Vereenigingsgebouw van Stork
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Het Vereenigingsgebouw van Stork in Hengelo-Zuid [Foto: Het Oversticht].
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