Graag zelf printen, volledig invullen en inleveren bij de secretaris (Korte Dijk 5) te Zeeland. In het
heemhuis zijn deze inschrijfformulieren op papier verkrijgbaar.
Inschrijfformulier
Ondergetekende

Dhr./Mevr.

(achternaam)………………………………………………………
(roepnaam)………………………………………………………..
(adres)………………………………………………………………..
(postcode)………………………………………………………….
(plaats)……………………………………………………………….
(telefoonnr)……………………………………………………….
(e-mailadres)……………………………………………………..

Leden van buiten Zeeland kunnen kiezen hoe ze het
tijdschrijft willen ontvangen:
Ik betaal de verzendkosten bij mijn contributie.
Dat is 9 euro per jaar extra (voor 3 bladen).
Ja / Nee
Of
Ik heb een postadres (gratis) in Zeeland:
(adres)...................................................................
(postcode).............................................................
(plaats).................................................................

meldt zich aan als lid van Heemkundekring Zeeland
met ingang van: …………………………………………… (datum)

Ik machtig de penningmeester van Heemkundekring Zeeland om de jaarlijkse contributie af te schrijven van
mijn bankrekening met IBAN nummer :
………………………………………………………………………….
Ten name van :
…………………………………………………………………………
Handtekening:
…………………………………………..
Ik ga er mee akkoord dat Heemkundekring Zeeland mijn persoonsgegevens verwerkt volgens hun
Privacyreglement. Ik heb er geen bezwaar tegen dat een foto van mij, gemaakt tijdens activiteiten van de
vereniging, getoond wordt op een van de digitale media (website, Facebook etc.).
Handtekening: ..........................................................................

Met de Nieuwsbrief of mail worden leden op
de hoogte gehouden van alle clubactiviteiten.
Binnen de Heemkundekring Zeeland zijn de
volgende werkgroepen actief:
Heemkundekring Zeeland heeft o.a. de
volgende doelstellingen:
• Belangstelling wekken voor de
geschiedenis van Zeeland
• Het verschaffen van heemkundige
informatie door lezingen en
filmavonden
• Het organiseren van twee grote
tentoonstellingen per jaar
• Het verzamelen en bewaren van alles
wat met de plaats Zeeland te maken
heeft
• Het behoud van cultuurhistorisch
erfgoed in Zeeland

HET HEEMHUIS:
• Adres: Kleine Graspeel 3b
5411 LA Zeeland
Telefoon: 0486-454620
• Vergaderruimte voor lezingen
• Archief en bibliotheek
• Expositieruimte
• Heemtuin

OPENINGSTIJDEN:
Het heemhuis en archief is iedere
woensdagmiddag open van 14.00-16.00 uur.
Het archief is ook geopend op iedere
maandag van 19.30-22.00 uur.

INFORMATIE:
Maandelijks komt het laatste nieuws en de
agenda in maandblad ut Rookelijzer. Iedere 4
maanden verschijnt het blad voor de leden:
Zeeland, in verleden en heden.

1. Tentoonstellingen
2. Wandelingen Cultuur en Natuur
3. Archief
4. Heemtuin
5. Scholen
6. Restauratie en Onderhoud
7. Archeologie
8. Liederentafel
9. Kerkhof
10. Compostella
Heemkundekring Zeeland is aangesloten bij
Stichting Brabants Heem, samen met nog
122 andere heemkundekringen. We bieden
twee keer per jaar onderdak aan de regionale
vergadering van Brabants Heem.

LIDMAATSCHAP:
• Contributie is 15 euro per jaar.
• Partner betaalt 10 euro per jaar.
• Aanmelden kan door het inschrijfformulier in te vullen en in te leveren
bij het secretariaat of het heemhuis.

SECRETARIAAT:
Korte Dijk 5, 5411 BH Zeeland
Telefoon: 06-44378506
secretaris@heemkundekringzeeland.nl

WEBSITE:
www.heemkundekringzeeland.nl

FACEBOOK: Heemkundekring ZEELAND

