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NIEUWSBRIEF 1997-98
HET ZEVENDE MUSEUMJAAR ..
Een jaar geleden schreven we:
"Het museum leeft... dankzij uw jaarlijkse steun kunnen wij onze plannen uitvoeren" .
PLANNEN? Onze ploeg vrijwilligers werkt onvermoeibaar verder.
Na enkele experimenten vorige jaren, hebben wij nu o.a. een permanent plan voor kinderen uitgewerkt, jaarlijks, tijdens de week van de grootouders: een museumbezoek voor
kleuters. Wat doe je met kleuters in het museum René De Clercq? "Een onvergetelijke
dag maken voor die kinderen", zeggen wij met overtuiging. Hoe doen wij dat? Dat lees je
in deze nieuwsbrief.
Dit jaar plannen we een lespakket voor het vierde leerjaar van het basisonderwijs. In de
nabije toekomst lonken wij ook naar het secundair onderwijs. Wij beseffen maar al te
goed: onze jeugd is onze toekomst!
WIJ KIJKEN OOK REEDS NAAR 2002!
Op 14 november 2002 is het precies 125 jaar dat René De Clercq in ons dorp geboren
werd.
Op 12 juni 2002 is het precies 70 jaar dat hij in Maartensdijk (NL) overleed.
Wat doen wij in 2002? Ook dat lees je in deze brief!
Wij werken totaal belangeloos en hopen dan ook dit jaar weer op je bijdrage te mogen
rekenen. Over onze plannen en de realisaties ervan, lees je verder in deze nieuwsbrief.
Niet alleen financieel, maar ook anders kan je ons helpen. Ook dat lees je in deze brief.

STEUNFONDS MUSEUM RENE DE CLERCQ
BESCHERMEND LID: vanaf 1.000 fr.
STEUNEND LID: vanaf 500 fr.
GEWOON LID: 300 fr.
Alle bijdragen, hoe klein ook, zijn welkom. Alle leden ontvangen een lidkaart voor het
museumjaar 1998 en hebben gratis toegang tot alle activiteiten in het museum.
Wij hebben voor de beschermende leden weer een mooi geschenk: een video "René De
Clercq van Deerlijk", duur: ong. 40 minuten.
Stort op bankrekeningnr. 463-5147011-71 van Stichting René De Clercq, Vichtesteenweg
15, 8540 Deerlijk. Onze vrienden uit Nederland maken het bedrag over op girorekening
000-1657775-45.
Wij danken u van harte !
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HET LEVEN EN WERK VAN GRETHA EN ADRI PIECK
.... ex. x 600= ....
Gebonden boek, linnen kaft met goudopdruk,
(+ 120 fr. port)
216 pagina's, 360 illustraties waarvan 170 in kleur,
uitgegeven door de Stichting G. en Adri Pieck, met advies van Max Pieck
RENE DE CLERCQ ... UIT LIEFDE ALLEEN
geïllustreerde biografie met tientallen foto's.
Prachtig kijk- en leesboek.
Voorwoord: André Demedts,
geschreven door G. DEPAMELAERE

....ex. x 400= ....
(+ 100 fr. port)

DAGBOEK 1917-1920 DOOR A.F. PIECK
Herinneringen aan René De Clercq door Betty Pieck.
Samenstelling en redactie: Marcus van der Heide

.... ex. x 400= ....
( + 60 fr. port)

WENSKAARTEN VAN HET MUSEUM
Pakje van 5 wenskaarten met afbeeldingen van het museum
Getekend door Ives De Roo

.... ex. x 200= ....
( + 40 fr. port)

WANDELPAD RENE DE CLERCQ

..... ex. x 80= ....
(+ 35 fr. port)

Betaal ........... fr. op rekening nr. 463-5147011-71 van Stichting René De C1ercq, Vichtesteenweg 15, 8540 Deerlijk. Voor het buitenland gironr. 000-1657775-45. U ontvangt deze
boeken en wenskaarten.
Ik wens een factuur in ..... exemplaren met de volgende tekst ....................... .
Richt uw bestelling aan:
Stichting René De Clercq vzw
Vichtesteenweg 15
8540 Deerlijk
en deze wordt prompt uitgevoerd.
DANK U
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Gratis!
Fotokopieën van de originele dichtbundels van René De Clercq.
U kunt een aanvraag doen om gratis, in een mooie klasseermap, fotokopieën te ontvangen van de originele dichtbundels van René De Clercq.
Tien personen zullen om de twee maand per post een dichtbundel ontvangen. Daarbij is
een lijst van de gedichten gevoegd.
Na lezing van alle gedichten verwachten wij dat u ons deze lijst terugstuurt met uw
keuze van de beste gedichten.
Zo helpt u bij de samenstelling van de bloemlezing van zijn werk die wij zullen uitgeven in het jaar 2002.

2002 is niet alleen 700 jaar Gulden Sporen maar het is dan ook 125 jaar geleden dat
René De Clercq te Deerlijk geboren werd op 14 november 1877 en ook 70 jaar dat hij
overleed te Maartensdijk (Nederland) op 12 juni 1932.
Doe uw aanvraag voor de gratis dichtbundels door onderstaand formulier in te vullen en
in de bijgevoegde enveloppe terug te sturen vóór 28 februari 1998. Het kan zonder postzegel.

AANVRAAG

Ondergetekende
(Naam) ............................................................................................................................................... .

(Adres) ............................................................................................................................................... .

(Beroep) ............................................................................................................................................. .
Eventuele opmerkingen of mededelingen: ............................................................................ ..

wenst in aanmerking te komen voor de gratis toezendingen van fotokopieën van de
originele dichtbundels van René De Clercq. Zij (hij) zal telkens, na twee maanden,
de lijst van de gedichten terugsturen met haar (zijn) keuze van de beste gedichten.
Datum:

Handtekening:

Help ons kosten besparen!
U wenst onze Nieuwsbrief niet meer te ontvangen?
Laat het ons weten. Gebruik bijgevoegde enveloppe. Versturen zonder postzegel kan.
Naam: ................................................................................................................................................ .
Adres: ................................................................................................................................................ .

Heeft u familie, vrienden, kennissen of collega's die interesse zouden kunnen hebben voor René De Clercq?
Laat het ons weten. Gebruik bijgevoegde enveloppe. Versturen zonder postzegel kan.
Uw naam en adres: .......................................................................................................................... .

wenst dat de nieuwsbrief gestuurd wordt aan:
Naam + adres: .................................................................................................................................. .

U wenst mee te werken met de Stichting René De Clercq?
Laat het ons weten.
Uw naam + adres: ............................................................................................ :.............................. .

Uw beroep of functies: ................................................................................................................... .

