Datum: 07-08-2019
Betreft: Feestelijke lancering Erfgoedpaspoort Goeree-Overflakkee

Beste deelnemer van het Erfgoedpaspoort Goeree-Overflakkee,
Gefeliciteerd, u staat er in! Met veel enthousiasme kunnen we u
mededelen dat het Erfgoedpaspoort inmiddels bij de drukker ligt
en ook u erin staat met een mooie pagina.
Omdat deze mooie uitgave een feestelijke lancering verdient, wordt het
Erfgoedpaspoort gepresenteerd tijdens de Open Monumenten Dag op
zaterdag 14 september 2019. Op de Menheerse Werf is de hele dag een
vol programma: er zijn allerlei spellen te doen voor de kinderen, er zijn
verschillende eetkraampjes en op deze dag wordt het Erfgoedpaspoort
uitgereikt aan een speciale gast. Ook is er de gelegenheid om met
speciale oude rijdende bussen van het RTM Museum een aantal
erfgoedlocaties op het eiland te bezoeken, zodat de kinderen alvast een
aantal stempels en/of stickers kunnen verzamelen voor in hun paspoort.
U bent uiteraard van harte uitgenodigd om de lancering van dit paspoort
met ons te komen vieren deze dag. Het volledige programma en een
officiële uitnodiging volgen t.z.t..
De paspoorten zullen op deze Open Monumentendag voor u klaar staan
op de Menheerse Werf, waarbij het de bedoeling is dat u zelf de
paspoorten komt ophalen. Het paspoort komt in een mooie displaydoos:
deze kunt u op uw locatie zetten, zodat kinderen ook bij u gratis het
paspoort mee kunnen nemen. Verder ontvangt u van ons een extra
voorraad paspoorten en een promotieposter om op te hangen. In het
geval er bij uw locatie een stempel gehaald kan worden ontvangt u de stempel en de stempeldoos in
de week voorafgaande aan de Open Monumentendag, zodat er op deze dag gelijk gestempeld kan
worden.
Bij dit alles hoort ook dat u uw bijdrage van €50,00 betaalt. Hier ontvangt u eind
augustus een factuur voor.
Bij vragen horen we graag van u. We hopen u te zien op de 14e september!

Vriendelijke groet, ook namens mijn collega Evelien Masselink,
Iris Brandts
E: brandts@erfgoedhuis-zh.nl
T: 015-2154391

