Beste Vrienden,
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De zomer is aangebroken en we hopen dat het, waar u ook verblijft, een aangename tijd wordt
met mooi weer. Er zijn leuke evenementen te melden. Voor Vrienden die er niet bij kunnen zijn
vindt u wat beelden bij de items door erop te klikken.
Zomer Tentoonstellingen / rondleidingen / workshops Stadhuismuseum (SHM)
Op zolder huist kunstenares Miems van Citters met Observaties, in de Thesaurierskamer is
Olifant op Schouwen-Duiveland te zien. Er zijn rondleidingen door het Museum en in de
gevangenis ‘Het Gravensteen’. Het mag duidelijk zijn dat er ooit Graven waren in het stenen
huis. Er zijn diverse workshops en speurtochten in vakantietijd voor kinderen gemaakt door de
werkgroep educatie. Leuk voor oma’s en opa’s met hun kleinkinderen of als u Vrienden op
bezoek heeft. Klik regelmatig op stadhuismuseum.nl of op facebook voor actueel nieuws.
Beiaardconcerten
Op het binnenpleintje van het SHM zijn deze zomer beiaardconcerten te beluisteren of op het
Monmaertre Plein vlakbij het SHM. De toegang is gratis, aanvang 14.30

23 juli 2016
13 augustus 2016

Yolanda Davids (harp) & Nynke de Jong (sopraan)
Janno den Engelsman (beiaard)
Bauke Reitsma (beiaard)
Gijsbert Kok (beiaard)

27 augustus 2016

Paul Maassen (beiaard) & Rogier Telderman (toetsen)

9 juli 2016

Opera en Liederen
Salon- en Dansmuziek
Improviseren op brons
Swinging Jazz

Middeleeuws Rondje door Zierikzee / Project beeld van een Zeeslag
- In de Dikke Toren zijn kostuums, rekwisieten, vaandels en verhalen over de
Slag op de Gouwe en het beleg van Zierikzee anno 1304. Op 9 en 18
augustus is er een workshop van de werkgroep educatie met als startpunt de
Dikke Toren: Beleef een Zeeslag. Volg het nieuws op stadhuismuseum.nl
- In het Stadhuismuseum zijn middeleeuwse voorwerpen en wapenkunde.
- In de Noordhavenpoort is een compilatie van het openluchtspel de Ridderslag met het beleg van Zierikzee in 2000-2001 te zien. Klik hier
- In de Zuidhavenpoort op de weergang hangen platen van de Intocht van
de Hollanders binnen bevrijd Zierikzee in 1304.
De poorten zijn geopend op dinsdag - donderdag en zaterdagmiddag van 13.00 - 16.00 uur

- Voor de sportievelingen onder u kan de wandel - fietsroute Langs de oevers van de Ouwe
Gouwe gedaan worden, met na afloop een goedkoop arrangement in de Gekroonde Suikerbiet.
De route is verkrijgbaar bij de Biet , VVV , Dikke Toren en Stadhuismuseum.
- Op 23 juli organiseert Centree een gratis Zomerfestival bij de Dikke Toren en de Nieuwe Kerk.
Voor kinderen is er s’ middags een ridder- en prinsessenfeest met knutselen, ridder- en
jonkvrouwenverhalen in de Dikke Toren, spelletjes en een bourgondische maaltijd aan het
einde voor kinderen. ’s Avonds is er muziek en film op het plein bij de Nieuwe Kerk. Komt allen!
Meer informatie klik op centree.nl.
Met dank aan de bijdrages van Cultuurfonds Zeelandia voor de Zuidhavenpoort, het SHM voor
de bijdrage aan Beeld van een Zeeslag en de Gemeente voor het gereed maken van de
Zuidhavenpoort.

Fijn dat er Vrijwilligers zijn voor het ontvangen van de bezoekers, veel plezier!
De Noord- en Zuidhavenpoort zijn gratis toegankelijk. Er is korting met Zeelandpas of Museumkaart bij de beklimming van de Dikke Toren en Stadhuismuseum. De begane grond van de
Dikke Toren en het SHM zijn rolstoel toegankelijk.
VMSD
Acht eilandelijke Musea werken samen in de Vereniging Musea
Schouwen-Duiveland onder de vlag van Schatkamers van het eiland.
Op de gezamenlijke website zijn de activiteiten en evenementen bij
elkaar gezet om bezoekers te informeren. Deze website wordt
binnenkort in samenwerking met de VVV uitgebreid. Klik hier
Hutkoffers vervolg : bericht van conservator Veronica Frenks
Het SHM is in het bezit gekomen van twee scheepskisten die zijn gebruikt door Lambertus
Augustus Sevenhuysen (1857-1921). Deze zeeman was machinist op een stoomzeilschip en is
verschillende malen langs Kaap de Goede Hoop gevaren. Op de kisten staan zijn initialen L.A.S.
De koffers zijn bekleed geweest met krantenpapier. De kleindochter van Lambertus Sevenhuysen en diens vrouw Geertje, vonden het belangrijk dat de koffers op het eiland bleven en
betaalde daartoe ook de restauratiekosten.
Het Rolpaard
Na de zomervakantie is er meer te vertellen over de uitvoering van het
rolpaard voor onder het kanon. Airpack en Cultuurfonds Zeelandia
hebben inmiddels sponsoring toegezegd.
Poorters
Welkom nieuwe poorters. We hopen u te ontmoeten in het Stadhuismuseum of bij de projecten
van MM2016. De eerstvolgende Nieuwsbrief komt in September. Mocht er iets bijzonders zijn
dan komt er een Nieuwsflits naar u toe.
Een Zomerse groet van,
Luitzen Bijlsma, Gera Klijnsma, Stella Venema, Lucie Krans en Baukje Bijlsma

