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Extra nieuwsbrief
van de
heemkundekring
13 oktober 2021
Een tussentijdse nieuwsbrief om u
op een aantal zaken te attenderen

Rabo ClubSupport
U draagt ons toch ook een warm hart toe?
Als lid en/of vriend van onze heemkundekring vragen wij u daarom
mee te doen aan de actie Rabobank ClubSupport.
Als lid van de Rabobank kunt u tussen 4 en 25 oktober uw favoriete verenigingen
financieel ondersteunen door deze uw stem te geven. Hoe meer stemmen onze
vereniging krijgt des te meer geld we kunnen verwachten uit het fonds van de
Rabobank voor de ClubSupport.
In tegenstelling tot voorgaande jaren krijg u dit jaar geen (stem)code meer thuis
gestuurd, maar kunt u digitaal uw stem uitbrengen. Dit gaat als volgt:

•
•
•
•
•
•

Inloggen via internetbankieren of via de Rabo-app
Ga naar ‘service’ (knop aan de rechterzijde)
Ga naar ‘lidmaatschap’ (naar beneden scrollen)
Klik aan ‘Rabo Clubsupport’
Hier staan alle deelnemers vermeld. Eventueel kunt u zo ook op naam
zoeken b.v. Heemkundekring H.N. Ouwerling
Daarna de gewenste clubs aanklikken en uw stem bevestigen

U kunt uiterlijk tot 25 oktober uw stem uitbrengen.
Medio november wordt bekend gemaakt welk bedrag we toegekend hebben
gekregen. Wij danken u bij voorbaat voor uw stem!

Films “Pareltjes van Deurne” op herhaling!
Onder de naam "Pareltjes uit de geschiedenis van Deurne" vond op 27 augustus de
première plaats van een 5-tal films over historische gebeurtenissen te Deurne.
Dit filmproject werd gerealiseerd door de filmmakers Frans van de Pas en Henk Goorts.
Diverse Heemkundeleden hebben hierbij hun spontane en deskundige medewerking
verleend.
De reacties op deze films na afloop van de première waren lovend!
Door de enorme belangstelling op deze premièreavond was er voor vele geïnteresseerden
helaas geen plaats en moesten zij onverrichte zake omkeren...
Welnu, op vrijdag 29 oktober vindt er een tweede filmavond plaats in Den Draai te
Zeilberg.
Het programma ziet er als volgt uit:
•
•
•
•
•

Vanaf 19.15 uur inloop
20.00 uur: Start van de eerste 3 films
21.10 uur: Pauze met een (gratis) drankje
21.35 uur: vervolg met 2 films
Einde avond rond 22.15 uur

De normale toegangsprijs is € 7,00, in deze prijs is het pauzedrankje inbegrepen.
Leden van de Heemkundekring krijgen echter € 2,00 korting en betalen daarom slechts €
5,00. Ook hierbij is het pauzedrankje inbegrepen.
Reserveren is mogelijk via pareltjesvandeurne@gmail.com
Vergeet bij reservering niet het aantal personen te vermelden én aan te geven dat u lid
bent van de Heemkundekring.
Via bovenstaand emailadres kunt u ook terecht voor eventuele verdere informatie.
Verder aandachtspunt: Bij binnenkomst wordt de Coronacheck uitgevoerd d.m.v. de
corona-QR-code.

De Wegh van Meijl op Seven
Ons lid Huub Kluijtmans is de grote initiator achter "De Wegh van Meijl op Seven". De
openingshandeling vond op 11 oktober 2020 plaats bij de St. Wilbersput te Meijel.
Van de boekpresentatie en de openingshandeling is een film gemaakt. Deze film wordt
op vrijdag 22 oktober 2021 om 19:30 uur worden vertoond in ’t Gasthoes, Gasthuisstraat
25, 5961 GA Horst. De zaal is vanaf 19:00 uur open en de toegang is gratis.
Als u de filmpremière wilt bijwonen kunt u zich aanmelden vóór 17 oktober via het
volgende e-mailadres: filmwvmos@gmail.com onder vermelding van uw naam en aantal
personen.
De huidige coronamaatregelen zijn van toepassing, bij binnenkomst van ‘t Gasthoes moet
u te beschikken over de QR-code die voor horeca- en theatertoegang noodzakelijk is.
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