WELKOM BIJ

Van Emmikhoven
tot Altena
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• Wandel langs het verleden
•
•
•

van de Altena-gemeenten
Puzzel de nieuwe gemeente in elkaar
Bekijk de tastbare herinneringen
aan verdwenen gemeenten
Oude trouwfoto’s in voormalige
gemeentehuizen

Heesbe

Vanaf
3 september
tot
17 december
2018
In de drie
n
gemeentehuize
van Altena

Van Emmikhoven…
Op 22 april 1879 werden de gemeenten Almkerk
en Emmikhoven samengevoegd, onder de naam
Almkerk. De gemeente(naam) Emmikhoven
moest als eerste in een reeks van 14 gemeenten
het veld ruimen.
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…tot Altena
Op 1 januari 2019 zullen de gemeenten Aalburg,
Werkendam en Woudrichem samengaan tot één
gemeente. Het zijn de laatste drie Altena-gemeenten die hun zelfstandigheid opgeven en onder de
vlag van één Gemeente Altena verdergaan.
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Agenda

Wie waren deze 14 gemeenten in
het Land van Heusden en Altena?
Tijdens de expositie Van Emmikhoven
tot Altena maakt u kennis met
het verleden van de voormalige
gemeenten in de regio Altena.
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De opening van de expositie vindt plaats
op 5 september 2018 in Kasteel Dussen,
in bijzijn van oud-burgemeesters Henk
Hellegers (Dussen en Werkendam) en Jan
Nico Scholten (Andel, Giessen en Rijswijk).

September
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Wanneer 9, 16, 23 en 30 september,
reguliere openingstijden
Waar Kasteel Dussen

Oktober
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Foto- en ﬁlmavond 3 oktober
Expositie 3 tot 26 oktober,
reguliere openingstijden
Waar Gemeentehuis Woudrichem/De Werf
Raadhuisplein 1, Woudrichem

November
December

Opening expositie

Foto- en ﬁlmavond 3 december
Expositie 27 november tot 14 december,
reguliere openingstijden
Waar Gemeentehuis Werkendam
Raadhuisplein 1, Werkendam

Foto- en ﬁlmavond 6 november
Expositie 31 oktober tot 23 november,
reguliere openingstijden
Waar Gemeentehuis Aalburg
Grote Kerkstraat 32, Wijk en Aalburg

Doe mee en win een etentje in
een voormalig gemeentehuis!

De expositie Van Emmikhoven tot Altena laat u
het verleden zien van 14 verdwenen gemeenten.
Wat weet u zelf van deze periode? Tijdens de expositie kunt u de Altena-puzzel leggen, bestaande uit 14 puzzelstukjes. Én u kunt al puzzelend
langs de informatiepanelen een heerlijk etentje
winnen in Restaurant ‘t oude Raedthuys te
Woudrichem, t.w.v. € 75.
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Hoe werkt het?
Kom naar de expositie en zoek uit bij welke
voormalige gemeente de fotofragmentjes op deze
pagina behoren. Vul de gemeentenamen in op de
achterzijde en noteer de letters uit het roze vlakje
onder elkaar.

14

Vul hier de namen van de
gemeentes in per nummer

Vul hier de letters uit
het roze vlakje in
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De oplossing kunt u
achterlaten bij de
expositie of u stuurt
deze naar:
Erfgoed Altena
p/a Andries Visserhuis
Slikstraat 15
4251 CB Werkendam

Naam

Adres

Telefoon

De uitslag wordt in januari 2019 bekend gemaakt.

Historische
Vereniging
Werkendam en
De Werken c.a.

