Nieuwsflits: Er op uit!
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Betreft: contributie, fietsroute, 75 jaar bevrijding

Beste Vrienden, reders

We hebben meer bewegingsvrijheid en activiteiten worden beoordeeld of ze Corona proof zijn. We
hebben niet stil gezeten. Het is heerlijk fietsen op Schouwen-Duiveland. De wandel en- fietsroute,
langs de oevers van de Ouwe Gouwe, speuren naar sporen in de middeleeuwen rond 1300 is
opnieuw uitgebracht en aangepast in samenwerking met Museumboerderij Goemanszorg, het
Brouws Museum en de Museumhaven. Klik hier voor de route. De SVEZ heeft de route bekostigd. De
pioniersgroep van Kloosterwelle in Noordwelle heeft 4 kloosterroutes uitgezet, voor de wandel- en
fietsroutes klik hier. Beide routes kunnen op elk punt starten en zijn te combineren met andere
routes: stap op, stap af en geniet!

Opening musea en horeca

De musea gaan binnenkort weer open en op Schouwen-Duiveland wordt hard gewerkt om ze corona
proof te maken. Naast de vaste collecties en thema’s is er een speciale editie over 75 jaar Bevrijding
in de vijf kleine musea! We hebben meegewerkt aan de brochure en de opzet en invulling van de
tentoonstelling ‘Schouwen-Duiveland Bevrijd!’. Bij elk thema zijn interessante aanvullingen te zien,
zoals filmpjes, attributen en hergebruikte oorlogskleding. De uitgebreide brochure krijgt u gratis als u
de Burghse Schoole, het Brouws Museum, de Museumboerderij Goemanszorg, Brusea of de
Museumhaven Zeeland bezoekt. Elk museum presenteert een thema van de bevrijding. Het is de
moeite waard ze allemaal te bezoeken.

Er op uit!

Pak de fiets en picknickmand en ga er lekker op uit in de prachtige natuur, met kunst, cultuur en
historie. Bij elk museum zijn aansluitend interessante wandelingen in en rond de steden en dorpen.
Zo leert u de omgeving heel goed kennen en steunt u de musea en horeca nu ze weer opengaan en
het eiland aantrekkelijk maken voor bezoekers.
Let op! Volg de Wregio en de website van de musea voor openingstijden van activiteiten en
tentoonstellingen. De musea gaan vanaf 1 juni gefaseerd open www.museasd.nl.

Contributie Vrienden €

Normaal gesproken sturen wij u in het voorjaar de nota of we incasseren de contributie via
automatisch incasso. De economische omstandigheden zijn verslechterd. Daarom doen we dit jaar
geen automatische incasso. We willen u vragen om uw bijdrage over te maken. Lukt het echt niet
omdat door de Corona omstandigheden inkomsten zijn weggevallen, dan maakt u de helft over en.
als het echt niet kan maakt u niets over. We willen u dan volgend jaar opnieuw benaderen en zolang
blijft u Vriend.
Betaling graag naar: Stichting Vrienden Erfgoed Zierikzee
Banknummer: IBAN: NL06 RABO 0105 8517 79
Onder vermelding van: Poorter 1 of Poorter 2
We hopen op mooie zomermaanden voor u allen. Pas goed op.
De volgende Nieuwsbrief komt in juni, met onder andere erfgoed
weetjes over cartografie, muziek , fotografie, kunst en cultuur.
Met Vriendelijke groet,
Luitzen Bijlsma, Peter Bracke, Lisette van de Velde, Jozé van de Sande en Baukje Bijlsma

