ERFGOEDVERENIGING “HEERLIJKHEID HOOGE EN LAGE ZWALUWE”
______________________________________________________________________
Beleidsplan
--------------Vastesteld door het bestuur van de erfgoedvereniging “Heerlijkheid Hooge en lage Zwaluwe” april 2016.

Waar staat de erfgoedvereniging “Heerlijkheid Hooge en Lage Zwaluwe”voor, wat doet ze.
1.
2.
3.
4.
5.

De erfgoedvereniging “Heerlijkheid Hooge en Lage Zwaluwe” heeft een sleutelfunctie in
verzamelen,ontsluiten, bewaren, beheren en tonen van materiaal en immaterieel erfgoed voor de
gemeenschap van Hooge en Lage Zwaluwe.
Ze is er voor de gemeenschap van Hooge en Lage Zwaluwe in het algemeen en voor haar leden in het
bijzonder.
Ze wil in brede kring belangstelling wekken voor plaats en streek door leden en belangstellenden te
betrekken bij historisch en archeologisch interessante projecten. Hiertoe organiseert ze activiteiten die
erfgoed dichter bij de mensen brengt.
Ze onderzoekt en bestudeert verschillende aspecten die tot het begrip erfgoed behoren en doet daarvan
verslag in woord en geschrift.
Ze verleent medewerking aan het veiligstellen van belangrijke erfgoedterreinen, -voorwerpen en –zaken
in de meest uitgebreide zin.
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4x per jaar lezingen voor onze leden, maar ook voor een ieder die hiervoor belangstelling heeft.
4x per jaar uitgaven van “De Bùrt” plus 1x een jaarlijks themaboekje
zodra we meerdere e-mailadressen van onze leden ontvangen hebben wil het bestuur 6x per jaar een
nieuwsbrief verzenden
in het voorjaar en het najaar een excursie organiseren
1x per maand een “inloop”middag/avond organiseren
elk jaar een thema organiseren. Op de lijst staan bijv.:
- 2016 de geschiedenis en het belang van de scheepvaart voor Hooge en Lage Zwaluwe, Drimmelen en
Moerdijk
- 2017 de families van Hooge en Lage Zwaluwe, waar woonden ze
- 2018 het huis van Nassau (500 jaar geleden werd dit huis Heer van Lage Zwaluwe)
- 2019 de overstroming door de eeuwen heen en de sporen daarvan in het landschap
- 2020 griendcultuur in Hooge en Lage Zwaluwe
- 2021 600 jaar na de St. Elisabethvloed
Deze (of andere) thema’s kunnen door onze erfgoedvereniging georganiseerd worden, maar ook samen
met erfgoedverenigingen en geschiedkundigen in onze omgeving
proberen de Griendcultuur op de lijst van het Nationaal Erfgoed te krijgen
het drenkelingenkerkhofje verder opknappen (in 2016 voegwerk)
een bord met de naam “Thorpad” en een tekst daarbij op de Biesboschweg plaatsen
deelnemen aan de Havenfeesten in Lage Zwaluwe
ondersteun geven aan het plaatsen van een info-bord bij het Linie-Crossers monument
leden interviewen voor stukjes in De Bùrt over het “Eten van Vroeger”
proberen jongere leden te krijgen
samenwerken met andere erfgoed- en geschiedkundige verenigingen op diverse manieren (thema’s,
excursies, lezingen, etc.)
deelname Brabants Heem
“pop-up” tentoonstellingen
leskisten voor de scholen uitlenen
studiedagen bij Erfgoed Academie Brabant volgen
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ledenbestand bijhouden
web-site bijhouden
krantenberichten bijhouden
digitaliseren van bestanden en archief

Communicatieplan
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website up-to-date houden
Facebook pagina voor direct contact
eenmaal per maand in ’t Carillon staan
folders van diverse routes met naam van onze erfgoedvereniging verspreiden
elders kleine tentoonstellingen
6 maar per jaar nieuwsbrief voor leden en geïnteresseerden

Begroting
Nog uit werken

HIERONDER ONS “ACQUIRIT QUITUETUR”
Ik weet niet hoe ik dat moet doen.

