
STICHTING RENE DE CLERCQ vzw 

Secretariaat: Jan Dhaluin, Vichtesteenweg 15, 8540 Deerlijk 
Telefoon en fax: 056/72.86.70 Kredietbank 463-5147011-71 

NIEUWSBRIEF 1999 
HET ACHTSTE MUSEUMJAAR .. 
Alléén het museum openhouden vinden we niet voldoende. Dat merkte je reeds de vorige jaren aan 
onze plannen en realisaties. Onze raad van bestuur vergadert niet alleen om de maand maar werkt ei
genlijk iedere dag voor het goede doel van de vzw: het leven en werk van René De Clercq beter leren 
kennen. 
ONDERWUS 
Het kleuterbezoek tijdens de week van de grootouders is zijn experimentele periode voorbij. 
Dat bezoek staat nu volledig op punt als we de kleuterleidsters mogen geloven: "Er kan niets meer aan 
verbeterd worden" en toch blijven we verder afwerken. Voortaan zullen we het bezoek van kleuters aan 
het museum uitbreiden tot de hele regio. 
Het lespakket voor de vierde leerjaren van het lager onderwijs werd opgesteld en uitgetest. 
Hierover lees je meer in de nieuwsbrief. 
Wij zoeken nog leerkrachten van het secundair onderwijs om ook voor die jeugd een lespakket te ma
ken en een bezoek aan het museum uit te testen. 
BLOEMLEZING 2002 
750 jaar Gulden Sporen, 125e verjaardag van de geboorte van René De Clercq in Deerlijk en 70e jaar 
na zijn overlijden in Maartensdijk (NL). Een ploeg van 29 personen, jong en oud, amateur en profes
sor, zijn systematisch alle gedichten aan het lezen. 
Ook hierover lees je meer in deze nieuwsbrief. 
NETWERK. VAN MUSEA 
Uit een project van onze stichting, bekroond door de Koning Boudewijnstichting, is het netwerk van 
de "Musea in de Leievallei" gegroeid, waar we met 21 musea samen promotie maken, een museumdag 
inrichten ... ook hierover lees je meer in deze nieuwsbrief. 
KOKEN KOST GELD 
Wij gebruiken de nieuwste technieken. Wij werken allemaal totaal belangeloos en hopen dan ook dit 
jaar weer op je bijdrage te mogen rekenen. Over onze plannen, stand van zaken en realisaties ervan, 
krijg je verder in deze nieuwsbrief alle details. 
Heb je vragen? Wil je meewerken? Bel, fax of schrijf ons! 

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 
1999 en hebben gratis toegang tot alle activiteiten in het museum. 
Wij hebben voor de beschermende leden dit jaar een mooi geschenk: een doorkijksticker met het gesti
leerde hoofd van René De Clercq. 
Stort op bankrekeningnummer 463-5147011-71 van de Stichting René De Clercq, Vichtesteenweg 15, 
8540 Deerlijk. 
Wij danken u van harte! 
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