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BELANGRIJKE MEDEDELINGEN 
 
Beste donateurs, 
Enkele weken geleden hebben we van de directie van de Woningbouwvereniging bericht gekregen dat 
we uiterlijk 14 juli het Feyne Kwartier verlaten moeten hebben. U was al op de hoogte dat dit zou gaan 
gebeuren en nu is het zover. 
Het bestuur heeft de zaken op een rijtje gezet en we vinden het daarom belangrijk dat u op tijd 
geïnformeerd wordt. 
De eerste zaterdag van juli, 5 juli, is dus de laatste openstelling aan Achterdorp 7. We willen dit 
historische moment niet zo maar voorbij laten gaan en nodigen u daarom uit voor een hapje en een 
drankje ter gelegenheid van de afsluiting periode Achterdorp 7. Om een beetje een idee te hebben 
hoeveel gasten we kunnen verwachten, willen we u vriendelijk verzoeken even te bellen of te mailen als u 
van plan bent te komen (naar voorzitter of secretaris, graag pas na 22 juni, dit ivm hun vakanties). De 
openingstijden zijn op deze zaterdag van 10.00-17.00 uur. 
 
 
Toekomst 
Een deel van de collectie wordt naar de leeszaal van het Streekarchief overgebracht. Er zijn ook diverse 
mappen die al in het Streekarchief aanwezig zijn,  dus die worden overbodig. In eerste instantie willen we 
u als donateurs in de gelegenheid stellen een keuze te maken als u iets wilt hebben en dat gebeurt dus 
ook op 5 juli. 
Daarnaast zijn er artikelen die we graag kwijt raken en die u voor een schappelijke prijs kunt overnemen, 
omdat we die niet meenemen naar het Streekarchief: 
Tafels en stoelen. 
Gratis mee te nemen: 2 computertafeltjes, klappers op dopen en trouwen, kopieën van de originelen (de 
witte mappen) kopieën van de originele doopboeken (ingebonden)  
 
 
Opening. 
De maanden juli en augustus gebruiken we om de zaken te regelen en met ingang van 1 september 
hopen we dat alles rond is. Dat wordt feestelijk gevierd met de eerste avondopenstelling op 10 
september die alleen voor donateurs bestemd is. We hopen dat u daar ook ruimschoots gebruik van zult 
maken. 

GENEALOGISCH CENTRUM GOEREE-OVERFLAKKEE 

mailto:elassing@planet.nl


In het vervolg is er steeds één avondopenstelling per maand. De juiste data komen in de volgende 
nieuwsbrief.  
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