Heemkundevereniging Hoensbroek
secretaris: W. Kortekaas
Klinkertstraat 79
6433 PA Hoensbroek
tel.: 045 - 52177 21
e-mail :

sec

retaris,'@heenlkundehoensbroek. nl

Terugblikken op de geschiedenis van Hoensbroek is mogelijk in verenigingsverband.
Door dit in verenigingsverband te doen zijn er veel meer mogelijkheden om zakente achterhalen die
voor bepaalde mensen, families of groeperingen historisch belangrijk kunnen zijn.
Leden yafl onze vereniging zijn mensen die zich hebben toegelegd op het verzamelen van oude
ansichten of die zich verdiept hebben in de ontstaansgeschiedenis van markante gebouwen. Soms heeft
dat ook raakvlakken met het Breuker plat. En dat kan uitgedragen worden door onder andere
bijeenkomsten, al of niet geï'llustreerd met dia's en of oude films.

Ook onderzoeken naar het romeinse en middeleeuwse verleden zijn binnen de vereniging mogelijk,
maar natuurlijk ook archeologie, stamboomonderzoek en b.v. de herkomst van de straatnamen met hun
betekenis en achtergrond.

Als u zich betrokken voelt in deze Hoensbroekse gemeenschap en onze vereniging wilt steunen, dan
kunt u lid worden en al of niet actief deelnemen aan onze activiteiten.
De contributie bedraagt slechts iets meer dan één euro p$ maand (€ 15,- per jaar) en kan zowel
coníant bij de secretaris (Wim Kortekaas, Klinkertstrant 19, Hoensbroek) als via een
bankoverschrijving voldaan worden op IBAN NL431NG80003280562 t.n-v. Heemkundevereniging
Hoensbroek o.v.v. contribuÍie I jaan

Aanmelding als lid van de vereniging kan geschieden door dit formulier ingevuld:
- per post te sturen aan het secretariaat: Klinkertstraat 19,6433 PA Hoensbroek
- per e-mail te sturen aan: secretaris@heemkundehoensbroek.nl

AANMELDSTROOK
Ondergetekende heeft interesse in de activiteiten van de Heemkundevereniging Hoensbroek en meldt
zich aan als lid:

IJiilzii

Naam:

Adres:

Postcode:
Tel:

..

... Woonplaats:......

E-mail......

heeft interesse in:*
O Fotoivideo
O Historie-heemkennis
O Straatnamen
O Woonomgeving - gebouwen
O Archeologie
O Verenigingen en samenleving
O Genealogie-stamboomonderzoek
O Verenigingsblad - redactiewerk
* U krurt

Handtekening:

meerdere interessegebieden aankruisen.

