GESCHIEDKUNDIGE KRING VAN RONSE
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OPEN DEUR GESCHIEDKUNDIGE KRING
AFHALEN ANNALEN 2014
FOTOTENTOONSTELLING RONSE WO I
ZONDAG 21 DECEMBER 2014
VAN 9 TOT 12 UUR
VANHOVESTRAAT RONSE.

De Geschiedkundige Kring is al enkele jaren terug in de gebouwen van het voormalig (ci-devant)
Rijksarchief, waar we de volledige leeszaal ter beschikking krijgen.
Graag wordt U uitgenodigd om te komen zien naar wat wij aan erfgoed bezitten en dat wordt bovendien
vrijelijk tentoon- en toegankelijk gesteld : boeken, tijdschriften, donaties, foto’s, kaarten, weekbladen,
studies, Annalen…
Als topattractie, tevens een primeur, toont de heer Pascal Havenne van de Cercle historique du Mont de
l’Enclus en tevens Ronsenaar en lid van de GKRonse zijn fotocollectie over de Duitse bezetters in Ronse
tijdens de Eerste Wereldoorlog. Een levenswerk. Vanaf 9.00 u...zal hij er een toelichting over geven.
Meteen kunnen de leden de Annalen, jaargang 2014 nummer LXIII, 63, afhalen op zondag 21 december
2014 dus, vanaf 9.00 u tot 12.00 u. U krijgt daarbij een retour van 5 euro.
Ingang A. L. Van Hovestraat 45, tel. 0478 066 404 en 055 20 61 16.
Wie niet kan komen op zondag kan zijn / haar exemplaar nog afhalen in de Van Hovestraat 45 op vrijdag
namiddag 26 december van 14.00 tot 17.00 u.
Wie niet persoonlijk komt, zal zijn / haar exemplaar thuis (Ronse) besteld krijgen, of per post (buiten
Ronse) bezorgd worden, voor 1 januari.
Wie dat wil kan het lidgeld voor 2015 betalen - dat blijft 25 euro met de gebruikelijke terugbetaling van
5 euro bij afhaling Annalen in december 2015. Dat ware uiterst interessant voor onze financiële vooruitzichten en adminstratie.
Met de beste groeten en hopelijk tot ziens.
Daarop volgende vergadering (statutaire) : vrijdag 6 februari 2015 in de Ververij, Wolvestraat: Lorenz
Depessemier, hoofdinspecteur politiezone en expert Zuid-Oost Azië over Thailand en Cambodgja /
Kampuchea
Voor het bestuur van de GKR.
Decraene Bernard, secretaris.
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Verantwoordelijke uitgever : Christophe Deschaumes, De Biesestraat, 2 - 9600 Ronse

