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Mededelingen: 
M.i.v. 1 juli willen wij de heemkamer op woensdagmiddag weer openen voor de leden van onze vereniging.  
Bent u geen lid en wilt u op woensdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur graag een bezoek brengen aan onze 
heemkamer, dan moet u zich middels een mail minstens drie dagen van te voren daar voor aanmelden. Het 
mailadres luidt: secretariaat@dewojstap.nl. 
Lezingen en excursies kunnen door de vele beperkingen voorlopig geen doorgang vinden. Na 8 september zal 
duidelijk worden welke activiteiten verder weer zullen worden opgestart, indien dat gezien de omstandigheden  
dan mogelijk is. 
Het is jammer dat een flink deel van het Wojstap-jaar komt te vervallen, maar beter dit dan zieken (of nog erger) 
onder ons leden- of bezoekersbestand. 
 
Wij hanteren de volgende voorzorgs-maatregelen tegen het coronavirus  
De heemkamer is in principe alleen geopend voor leden van Heemkundekring De Wojstap. 
Toegang voor niet-leden is alleen mogelijk indien men dit van te voren middels een mail heeft aangevraagd.  
Zodra u binnen komt trekt u een set handschoentjes aan en houd die aan zolang u binnen bent. 
Gooi bij vertrek de handschoentjes in de prullenbak of neem ze mee naar huis. 
Schrijf uw naam en adresgegevens op de presentielijst. 
Houd minimaal 1,5 meter afstand van andere mensen in de heemkamer.  
Loop (gezien vanaf de ingang) altijd rond de tafelopstelling in de heemkamer met de richting van de klokmee. 
Koffie en thee staat op de bar; bedien u zelf! 
Gooi voor bezoek aan het toilet uw handschoentjes in de prullenbak, die bij het toilet staat. 
Was uw handen na gebruik van het toilet. 
Trek een set nieuwe handschoentjes aan voor u de heemkamer betreedt.           Dank voor uw begrip. 
 

   

De Monumentendag in september gaat niet door. Wel kunnen zij die willen hun monument open stellen, waarbij 
men gratis naar binnen kan. Dat zal ook in de Mooi Bernhezer Krant bekend gemaakt worden. De HKK zal niets 
organiseren. 

Pastorietuin Dinther: eeuwige zonde…… 

           

                       Graag tot ziens in de Heemkamer. 

Het bestuur vraagt u alvast 22 september 2020 te reserveren voor de (uitgestelde) 
algemene ledenvergadeing. 
Het is op zoek naar een geschikte locatie omdat de heemkamer hiervoor nu te 
klein is.  U krijgt hier tijdig nader bericht over. 
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