Beste dames,

Kortgene, 8 februari 2019

Onze eerste museumbezoek van dit jaar gaat op vrijdag 8 maart naar het Stadhuismuseum,
Meelstraat 6-8 in Zierikzee.
Daar zijn 3 tentoonstellingen te bewonderen, namelijk: Zeeuwse meesters, De Zeeuwse
keuken en bevroren beeld( fotografie). Bovendien is het Stadsmuseum gevestigd in een
prachtig gebouw.
Voorafgaand willen we nog een stadswandeling maken, Jeannette van de Hoek heeft zich
bereid verklaard onze gids te willen zijn. Alvast onze dank daarvoor.
Dames, die daar niets voor voelen kunnen rechtstreeks naar het museum gaan, dan
ontmoeten we elkaar daar om 14:30u.
Datum: Vrijdagmiddag, 8 maart
Vertrek: Emelisse Kamperland 12:15u, Kortgene 12:30u. Meerijden €3,00. Opgeven bij
Suze als je kunt rijden.
Parkeren: Scheldestraat(gratis), vanaf daar is het 10 min. lopen. Dames, die wat minder
goed ter been zijn mogen parkeren bij het museum(samen rijden graag , kaartje vragen in
het museum en onder voorruit leggen).
Toegang: € 7,50 museumjaarkaart gratis
Rondleiding museum: €35,00 duurt 1 uur
Aanvang stadswandeling vanaf de parkeerplaats: 13:00u
Start museumbezoek: 14:30, tevens start van de rondleiding.
Opgave: bij Suze voor 1 maart. Srtr@zeelandnet.nl of 0653813333.
Na afloop gaan we nog gezellig ergens wat drinken.
Een goed begin van het museumjaar lijkt ons en lekker dichtbij.
Het volgende bezoek staat gepland op dinsdag, 2 april( zet alvast in de agenda) en gaan we
naar het Noordbrabants- en designmuseum in s’Hertogenbosch. In het Noordbrabants
museum is een tentoonstelling van Jan Sluijters.
In mei staat het Markiezenhof in Bergen op Zoom op de planning, waar o.a. een reizende
tentoonstelling is met werken uit het Rijks.
In juli of augustus gaan we naar het Rijksmuseum in het kader van de 350ste sterfdag van
onze beroemdste schilder, Rembrandt. Achter het glas kunnen we dan de restauratie
bewonderen van de Nachtwacht.
Van deze komende tentoonstellingen komt nog nader bericht.
Wij kijken uit naar een interessant en gezellig museumjaar en hopen velen van jullie te zien.
Hartelijke groet,
Corrie en Suze

