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Nieuwsbrief januari 2020.
“Recht zo die gaat”
“Recht zo die gaat” is de lezing over de Nederlandse Zeesleepvaart die Hans van der Ster gaat
verzorgen op donderdag 23 januari 2020. Aanvang 19.30 uur. Ook niet-leden zijn welkom, maar
betalen € 3,00.
De zeesleepvaart werd bekend door het boek “Hollands Glory” van Jan de Hartog. Deze avond wordt
uitgebreid verteld over deze bijzondere tak van de Nederlandse Scheepvaart. Een lezing over het
ontstaan en de geschiedenis van de Zeesleepvaart aan het begin van de vorige eeuw tot aan de
vandaag de dag nog steeds actuele scheepvaarttak.
Voor de pauze worden diverse facetten van deze maritieme sector belicht zoals sleepwerk, berging en
bemanningen.
Na de pauze zal een film worden vertoond van ongeveer een half uur uit de zestiger jaren van de
vorige eeuw. Hierin zien we hoe de sleepvaartorganisatie werd/wordt gerund.

Lidmaatschapsgeld.

Het bestuur stelt voor om de contributie voor 2020 te continueren en bedraagt 10 euro per
jaar per lid. U kunt uw contributie overmaken op de rekening NL 96 RABO 0148802729 van
Heemkundekring Ambachtsheerlijkheid te Nieuw Vossenmeer met de vermelding
"lidmaatschap 2020" met uw postcode en huisnummer. Dit voor een juiste verwerking in de
boekhouding.

Film Merijntje Gijzen en digitaal boeken van A.M. de Jong lezen.
Via onze website kan de film van Merijntje Gijzen uit 1936 bekeken worden en de boeken van A.M. de
Jong zijn digitaal te lezen. Veel kijk- en leesplezier! (http://members.home.nl/amdejongmuseum/)
Merijntje verplaatst.

Thematentoonstelling ‘De jaren twintig’.
De museumweek begint in 2020 op maandag
20 april. Ons museum gaat daarom op
zaterdag 25 april weer open.
De Thematentoonstelling brengt ons dit
museumseizoen terug naar de jaren twintig
van de vorige eeuw.
Aanmelden dorpsquiz 2020!
Binnenkort gaan de uitnodigingen voor de
dorpsquiz weer de deur uit. Kunt u niet
wachten? U kunt uw team nu al aanmelden bij
Jan Knuit, janknuit.nvs@home.nl.
Wat brengt 2020 ons voorlopig?
-

Donderdag 23 januari: Lezing “Recht
zo die gaat”.
Algemene Ledenvergadering op
donderdag 13 februari.
Dorpsquiz op vrijdag 20 maart.
Opening museumseizoen op zaterdag
25 april.

Het bestuur.

Het bestuur wenst alle leden een heel mooi 2020!

