Uitgave 4 – augustus 2021

4e Nieuwsbrief 2021
We kunnen bijna gaan aftellen! Op 10 september gaan de Open Monumentendag en de
Cultuurmaand 2021 van start met als thema ‘Mijn monument is jouw monument’. Wij wensen u
succes met de voorbereidingen en alvast veel plezier tijdens een van de activiteiten. Vanwege de
coronamaatregelen biedt het programma dit jaar wederom een ‘light’-versie. Toch valt er van alles
aan erfgoed en kunst en cultuur te bezoeken. Uiteraard dienen hierbij de RIVM-richtlijnen in acht te
worden genomen. Wij wensen alle deelnemers veel succes toe en hopen op mooi weer!
!

Flyer en brochure met
het programma
In de brochure staan alle
activiteiten vermeld die tijdens de
Cultuurmaand en de Open
Monumentendag plaatsvinden.
De flyer wordt in de tweede helft
van augustus verspreid.
De brochure met alle activiteiten
wordt alleen digitaal beschikbaar
gesteld via de websites
www.halderberge.nl,
www.hartelijkhalderberge.nl en
www.visithalderberge.nl.
U kunt eventuele wijzigingen voor
in de brochure nog tot
1 september aan ons door geven,
daarna wordt het meest actuele
programma weer gepubliceerd.
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Opening / Klassendag
Op vrijdag 10 september vindt de opening van de Open
Monumentendag en de Cultuurmaand plaats. Dit gebeurt
tijdens de Open Monumenten Klassendag bij en in
samenwerking met het Arboretum Oudenbosch. De
groepen 8 van alle basisscholen in de gemeente gaan deze
dag op pad op diverse monumentale locaties in de
gemeente.

RIVM-richtlijnen/protocollen

GENOMINEERDEN EN WINNAAR JEUGD
CULTUURPRIJS BEKEND
De drie genomineerden en de winnaar van de Jeugd
Cultuurprijs zijn op 7 juli jl. bekend gemaakt, zie
onderstaande foto.
V.l.n.r. Jac Bastiaanse (voorzitter vakjury), Renate van
Dongen (genomineerde), Gé Bijvoet (genomineerde),
Joris Wijnen (winnaar Jeugd Cultuurprijs), Anneke Wijn
(genomineerde), wethouder Hans Wierikx.

Let u er bij het organiseren en het bezoeken van de
activiteiten a.u.b. op dat de regels in acht worden
genomen. Mocht u hier nog vragen over hebben,
dan kunt u contact opnemen met Jakob Spinder,
j.spinder@halderberge.nl of Rob Spijkers,
r.spijkers@halderberge.nl, tel. 140165
van het gemeentelijk corona-kernteam.

Vlag
Laat zien dat u deelneemt door de vlag van de
Cultuurmaand en/of Open Monumentendag uit te
hangen. Mocht u nog geen vlag hebben, maar wel
deelnemen, dan kunt u deze kosteloos aanvragen
via het mailadres m.otten@halderberge.nl.

Cultuurprijs Halderberge
Van iedere genomineerde is een filmpje gemaakt.
Deze zijn vanaf 1 september te zien op
www.youtube.nl/gemeentehalderberge. Hiernaast staat
hoe u kunt stemmen. De cultuurprijzen (vakjury en
publieksprijs) worden op zaterdagavond 9 oktober bekend
gemaakt en uitgereikt.

Halderbergs Talent
Vanwege onvoldoende aanmeldingen hebben we helaas
moeten besluiten om geen finale te organiseren van
Halderbergs Talent. Alle deelnemers zijn hierover bericht.

STEMMEN OP DE GENOMINEERDEN
Van 1 september tot 1 oktober kunt u stemmen op de
drie genomineerden voor de Cultuurprijs Publiek:
• Renate van Dongen, aquarellist
• Gé Bijvoet, (jazz)pianist
• Anneke Wijn, cultuurmaakster
via www.halderberge.nl. Per IP-adres kan er één keer
gestemd worden.

Contactpersonen
•
•
•
•

Algemeen contactpersoon: Colinda Voet, tel. 140165, c.voet@halderberge.nl
Aanmelden nieuwsbrief en activiteiten: Monique Otten, tel. 140165, m.otten@halderberge.nl
Aanmelden/contact jury Cultuurprijs: vakjuryhalderberge@gmail.com
Klassendag en Halderbergs Talent: Nelleke van Aken, marktplaats@cultuureducatiehalderberge.nl

