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Kerk Oud-Vossemeer
De avond in de Hervormde kerk in Oud-Vossemeer, die in januari niet door kon gaan, is nu
voor maandag 7 maart a.s. gepland. Alle leden zijn uitgenodigd, maar ook belangstellende
niet-leden zijn welkom. De predikant ds. Scheurwater laat ons de kerk zien en vertelt over dit
monumentale gebouw. Aanvang 19.30 uur (kerk open vanaf 19 uur). De avond duurt,
inclusief koffiepauze, tot ongeveer half tien. De toegang is gratis.
Inloopdag Sint-Maartensdijk
Onze halfjaarlijkse inloopdag is op zaterdag 26 maart. Dit keer zijn we te gast in de
recreatiezaal van het woonzorgcentrum Maartenshof aan de Bloemenlaan in SintMaartensdijk. U bent er welkom tussen tien en vier uur. De fotowerkgroep is present met de
uitgebreide collectie foto’s van vroeger. Frank Kousemaker heeft oude portretfoto’s en Janny
en Jacob Gunter uit Goes zijn aanwezig met hun foto- en plakboeken. Wie nieuw materiaal
heeft voor de werkgroep, kan dat ter plekke laten scannen.
Verder kunnen bezoekers grasduinen in de indexen op de burgerlijke stand vanaf 1811. En
ook zijn uitgaven van onze vereniging te koop.
We hopen velen van u te mogen ontmoeten.
Jaarvergadering
De definitieve datum voor de jaarvergadering is dinsdag 12 april, om half acht in de
Wellevaete te Sint-Annaland.
Aan de orde komt onder meer het afscheid van de voorzitter, die na acht jaar zijn
bestuursfunctie neerlegt. En een aanpassing van de statuten.
Als spreker voor deze avond is de heer Gerard Smallegange, voorzitter van de Zeeuwse
Boerderijenstichting, bereid gevonden.
De agenda en andere stukken worden de leden t.z.t. toegestuurd.
E-mailadressen
Onze oproep in de vorige nieuwsbrief heeft een leuk aantal reacties opgeleverd. Bedankt
daarvoor. Voor wie wel e-mail heeft, maar het adres nog niet aan de secretaris heeft
doorgegeven: doe het alsnog! Als we u deze nieuwsbrief voortaan kunnen mailen in plaats
van op papier toesturen, scheelt dat het bestuur behoorlijk wat werk. En de vereniging
bespaart het kosten.

