Februari 2021

Nieuws van de bestuurstafel
In deze eerste maand van 2021 is het weer Corona, dat de klok slaat. En dat zal nog
wel een aantal maanden duren. Zo hebben we de Algemene Ledenvergadering, die
normaliter in februari wordt gehouden, voorlopig uitgesteld. Als de beperkingen blijven
zullen we mogelijk naar een andere manier omzien om toch een soort van Algemene
Ledenvergadering te organiseren.
Vooruitlopend op het aftreden van Henk Verbakel tijdens de komende Algemene
Ledenvergadering zijn de bestuursvertegenwoordigingen bij enkele werkgroepen
aangepast. Dit is een wijziging ten opzichte van het jaarprogramma. Voor de actuele
situatie verwijzen wij u naar onze website.
De ledenadministratie wordt met ingang van januari 2021 door het secretariaat
verzorgd. Zaken rond bezorging en dergelijke gebeuren nog op de gebruikelijke
manier.
Bij deze Nieuwsbrief hebt u ook het Jaarverslag over 2020 ontvangen. De verschillende
werkgroepen hebben daarin hun activiteiten weergegeven. Helaas heeft het Covidvirus er voor gezorgd, dat veel activiteiten niet konden doorgaan.
Een aantal maanden geleden is Leny Hendriks ongelukkig gevallen en is als gevolg
daarvan al maanden uit de roulatie. Inmiddels gaat het de goede kant uit, maar het
genezingsproces verloopt traag. Er is nog een lange tijd van revalidatie nodig. Wij
wensen Leny veel sterkte en een spoedig herstel toe.
Voor iedereen geldt: houdt afstand en pas goed op jezelf en een ander.
Namens het bestuur, Jos Thijssen, secretaris.

Heel de Peel
Stichting VEEN, een particuliere natuurorganisatie, brengt binnenkort een boek uit onder de
naam “Heel de Peel”. In dit boek wordt ingegaan op allerlei facetten van de Peel zoals
geologie en geografie, archeologie en cultuurhistorie, flora en fauna, ontginnings- en
verveningsgeschiedenis, bedreigingen en natuurontwikkeling.
Het boek is in de voorverkoop verkrijgbaar via: www.heeldepeel.nl
Nadere informatie over Stichting VEEN is te vinden op: www.stichtingveen-depeel.nl

Verenigingsactie TriNed
Nog steeds worden er in de gemeente Deurne panden aangesloten op het
glasvezelnetwerk. Iedereen die een glasvezelabonnement afsluit bij TriNed kan
na aanmelding een vereniging kiezen. Die vereniging krijgt dan per aanmelding €
10,-. Dus sluit u zich aan bij TriNed laat dan de kans om onze vereniging te
sponsoren niet verloren gaan.

Educatie
Met het project ‘educatie’ worden de groepen 7 en 8 van (nagenoeg) alle
basisscholen in de gemeente Deurne elke 2 jaar door vrijwilligers van onze
heemkundekring bezocht om kinderen te vertellen wat er vroeger in hun omgeving
heeft afgespeeld. Ook voor 2021 stond dit op het programma. In overleg met de

organisatie en de scholen is besloten om de educatielessen in ieder geval het
eerste half jaar niet door te laten gaan.

Jaarverslag heemkundekring HN Ouwerling
Het jaarverslag 2020 van de werkgroepen en het bestuur vindt u
hieronder óf op de site van de heemkundekring onder "ANBI
status".
Jaarverslag 2020 werkgroepen en bestuur heemkundekring HN
Ouwerling - pdf
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