- Van de redactie: In de eerder verstuurde nieuwsbrief van januari zijn wat foutjes
geslopen. Een goed begin is tenslotte het halve werk ;-). Vandaar dat u de
nieuwsbrief nogmaals - gecorrigeerd - in uw mailbox vindt. Excuses voor het
ongemak en een mooi jaar gewenst. -

Januari 2022

Nieuws van de bestuurstafel
De coronaregels zijn weer strakker geworden en is er sprake van een harde lockdown. Dat
houdt in dat we momenteel geen activiteiten organiseren waarbij personen
fysiek aanwezig zijn. Om die reden is ook de reguliere bestuursvergadering in december
vervangen door overleg per mail. Hierna de belangrijkste aandachtspunten daaruit:
•
•

•

•

De actie Rabo Club Support heeft ons in 2021 ruim € 900,- opgeleverd. Bij deze
willen wij iedereen, die op ons heeft gestemd, van harte bedanken.
Onlangs heeft Wim Boerekamp aangegeven te stoppen als lid van de werkgroep
Tuin. Toos Heinsbergen is bereid gevonden om als contactpersoon te gaan
functioneren. Bij deze willen wij Wim bedanken voor zijn inzet voor deze
werkgroep.
In de vorige nieuwsbrief hebben we een oproep gedaan aan leden om zich in te
zetten als vrijwilliger in het bestuur of in een werkgroep. Deze oproep is ook via
social media verspreid, waarop een potentiële vrijwilliger zich heeft gemeld.
Ook voor de eerder geplaatste oproep voor een vrijwilliger voor de fotorubriek in
het Weekblad voor Deurne heeft een lid belangstelling getoond.
Wij kunnen het niet genoeg benadrukken, dat er meer vrijwilligers nodig zijn
om onze mooie vereniging op het huidige niveau te laten functioneren. Wilt u
zich voor onze vereniging inzetten of kent u iemand, die dat mogelijk zou willen
doen, neem dan contact op met voorzitter Jan Adriaans of secretaris Jos Thijssen.
In deze nieuwsbrief vindt u ook de link naar het Jaarprogramma over 2022. De
verschillende werkgroepen hebben daarin hun plannen voor 2022 weergegeven.

Het doorgaan van deze plannen is natuurlijk afhankelijk van de ontwikkelingen
rond het Covid-virus.
Voor iedereen geldt: pas goed op jezelf en een ander.
Namens het bestuur, Jos Thijssen, secretaris.

Het bestuur van Heemkundekring H.N. Ouwerling wenst u
en hen die u dierbaar zijn
veel voorspoed en geluk in het nieuwe jaar 2022

De Lage Kerk omstreeks 1955, met op de achtergrond de voormalige mouterij en
bierbrouwerij De Zon

Schenking
De familie Berkers heeft ons de gehele collectie oude timmermansgereedschappen van
wijlen de heer Martien Berkers geschonken. Het is een zeer omvangrijke collectie, die
eerst door Hans van Hoek en anderen wordt gefotografeerd en beschreven.
Wij willen de familie Berkers van harte bedanken voor deze omvangrijke schenking.
Onderstaand een impressie van een klein deel van de schenking.

In memoriam
Op 1 december 2021 is Anneke van Ooij overleden.
Anneke (weduwe van Jan van Ooij) was een heel actieve vrijwilligster o.a. als
gastvrouw bij de openstelling op zondag en bij de werkgroep Tentoonstellingen.

Lezing 19 januari 2022 gaat niet door
Op 19 januari 2022 staat de lezing "Lucas Gassel, wereldschilder uit Deurne?" op het
programma. Gelet op de duur van de beperkingen, zoals die zijn afgekondigd op 18
december 2021, is er in overleg met de werkgroep Lezingen besloten om deze lezing dan
niet door te laten gaan. Hopelijk kan de lezing van maart wel doorgang vinden.

Contributie voor 2022
Vanaf 1 januari kan de contributie voor 2022 voldaan worden. De contributie bedraagt
voor:
•
•
•

Leden € 20
Een lid en een gezinslid samen € 25
D’n Uytbeyndel per post buiten Deurne € 20 extra.

Een nieuw abonnement op D’n Uytbeyndel zonder lidmaatschap is vanaf 1 januari 2022
niet meer mogelijk. Voor de bestaande abonnementen geldt:
•

Binnen Deurne of buiten Deurne digitaal € 11,50

•

Per post buiten Deurne € 20 extra

Machtiging
Bij de leden die een machtiging hebben afgegeven aan Heemkundekring H.N. Ouwerling
wordt de contributie in de tweede helft van januari afgeschreven.
Hebt u geen machtiging afgegeven?
Maak dan de contributie over naar rekeningnummer NL 86 RABO 0129 0039 48 ten name
van Heemkundekring H.N. Ouwerling.
Wilt u alsnog een machtiging afgeven?
Dit bespaart ons heel veel administratief werk.
Download het formulier op de website, vul dit in en stop dit in de brievenbus bij het
Heemhuis, Stationsstraat 73.
U mag het ingevulde formulier ook scannen en mailen naar onze penningmeester Michel
van den Berkmortel: penningmeester@heemkundekringdeurne.nl
Heeft u nog vragen over de machtiging of contributie?
Stuur dan een mail naar penningmeester@heemkundekringdeurne.nl
Michel van den Berkmortel, penningmeester
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