Maart 2021

Nieuws van de bestuurstafel
De huidige lockdown heeft een grote invloed op het reilen en zeilen van onze
vereniging. De persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge op
23 februari 2021 heeft weinig verlichting gebracht. Vooralsnog ontbreekt het
aan perspectief om dingen te gaan organiseren. Ook in maart hebben we
geen fysieke bijeenkomsten. We blijven de ontwikkelingen volgen.
We merken dat de laatste maanden veel mensen zolders, schuren en
garages opgeruimd hebben. We krijgen tenminste het een en ander
aangeboden. Daarbij kijken we wel of het voor ons toegevoegde waarde
heeft. Per slot van rekening moet alles wel bekeken en zo nodig vastgelegd
worden. Wat dat betreft zijn vrijwilligers altijd welkom.
Verderop in deze nieuwsbrief besteden we aandacht aan een schenking, die
we uit de nalatenschap van Frederik Ouwerling hebben mogen ontvangen.
Voor iedereen geldt: houdt afstand en pas goed op jezelf en een ander.
Namens het bestuur,
Jos Thijssen, secretaris

Stichting Menno van Coehoorn
Deze stichting stelt zich ten doel het bevorderen van de instandhouding en
de herkenbaarheid van voormalige verdedigingswerken en de daarbij
behorende militair-historische infrastructuur (o.a. vestingwerken, linies,
stellingen, schansen) alsmede het verzamelen en delen van kennis hierover.

Om goed en tijdig geïnformeerd te blijven over lokale en regionale
ontwikkelingen op het terrein van militair erfgoed heeft deze stichting het land
in 38 rayons ingedeeld. In elk rayon is een correspondent aangesteld. De
correspondenten zijn de ‘ogen en oren ́ van deze stichting en zijn daarmee
van cruciaal belang.
Een van hun taken is het verzamelen van informatie en het signaleren van
ontwikkelingen met betrekking tot het militair erfgoed.
Voor het rayon Oostelijk Noord Brabant wordt nu een correspondent
gezocht.
Belangstellenden kunnen contact opnemen met Kees van Dam,
2e secretaris, telefoon 06-17 19 88 21 of per mail via info@coehoorn.nl
Website: www.coehoorn.nl

Schenking vanuit de nalatenschap van Frederik
Ouwerling
Onlangs werden we aangenaam verrast met een mail, die we via Theo
Vosmeer mochten ontvangen. Frederik Röder, kleinzoon van Frederik
Ouwerling, bood ons vanuit de nalatenschap van zijn overleden ouders een
groot aantal boeken aan, welke door Frederik Ouwerling en in mindere mate
door Hendrik Ouwerling waren verzameld. Inmiddels hebben we ruim 180 kg
aan boeken gratis ontvangen. Het staat ons vrij om boeken in onze
bibliotheek op te nemen of te verkopen, waarbij de opbrengst dan ten goede
moet komen aan onze heemkundekring. Het is nog een hele klus om de
boeken te catalogiseren. Een deel van de boeken zal via Boekwinkeltje
Deurania aangeboden worden.

Herinnering contributie 2021
In de nieuwsbrief van januari hebben we een verzoek gedaan om de
contributie 2021 te voldoen.
Van onze leden op 450 adressen hebben er inmiddels 400 de
contributie al voldaan.
Een vriendelijk verzoek aan de 50 leden, die nog niet hebben betaald
om de contributie vóór 1 april over te maken.
De contributie bedraagt voor:
•
•
•
•

Leden € 20,00
Een lid en een gezinslid samen € 25,00
D’n Uytbeyndel per post buiten Deurne € 10,00 extra
Abonnement op D’n Uytbeyndel zonder lidmaatschap:
o Binnen Deurne € 11,50
o Buiten Deurne € 15,00

Overmaken
Maak dan de contributie over naar rekeningnummer NL 86 RABO 0129
0039 48
ten name van Heemkundekring H.N. Ouwerling.
Alsnog machtigen
Wilt u alsnog een machtiging afgeven? Hier zouden wij erg blij mee zijn.
Dit bespaart ons heel veel administratief werk.
Download het formulier op de website, vul dit in en stop het in de
brievenbus van het Heemhuis, Stationsstraat 73.
U mag het ingevulde formulier ook scannen en mailen naar onze
penningmeester Michel van den Berkmortel.
Mailadres: penningmeester@heemkundekringdeurne.nl
Vragen
Hebt u vragen over de machtiging of contributie?
Stuur dan een mail naar het mailadres zoals hierboven vermeld.
Michel van den Berkmortel, penningmeester

