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Beste leden en belangstellenden, 

 

Dit Heemjaar 2020 kenmerkt zich tot nu toe door een aangepast jaarprogramma door de 

bijzondere omstandigheden in verband met het Coronavirus. Lezingen, excursies en bezoek van 

enkele schoolklassen vervielen, de Heemkamer kon op woensdagmiddag alleen met aangepaste 

regels worden geopend en u heeft tot nu toe slechts een Kroniek ontvangen. 

En terwijl dit alles zich voltrok, werden we geconfronteerd met het uitvallen van onze 

voorzitter en secretaris vanwege ziekte, wat er toe heeft geleid dat het bestuur zich op dit 

moment buigt over de vraag hoe een aantal bestuurstaken opnieuw te verdelen. Verder zorgen 

we er voor dat alle lopende zaken zo goed mogelijk worden uitgevoerd en hebben we de 

ledenvergadering in september voorbereid. Bij deze nieuwsbrief vindt u derhalve drie bijlagen 

die allen te maken hebben met de algemene ledenvergadering op 22 september. De agenda, 

het verslag van de vorige jaarvergadering en het jaarverslag van 2019. Onder de agenda ziet 

u de foto’s van de leden die door het bestuur worden voorgedragen als bestuurslid en tevens 

van de bestuursleden die hun werk de komende tijd kunnen en willen voortzetten.  

Hopelijk treffen zo veel mogelijk leden elkaar tijdens deze voor onze vereniging zo belangrijke 

bijeenkomst. 

 

Namens het bestuur en met vriendelijke groet, 

Fred Lennings, waarnemend voorzitter. 

 

 

Algemene ledenvergadering 

 

   

                       Graag tot ziens in de Heemkamer. 

22 september 2020  
Het bestuur heeft besloten dat de Algemene Ledenvergadering zal 
plaats vinden op dinsdag 22 september. Natuurlijk kunnen 
maatregelen vanwege het Coronavirus nog roet in het eten gooien. 
 
In onze heemkamer is het onmogelijk aan de 1,5 meter regel te 
voldoen. Daarom gaan we uitwijken naar het Willebrordcentrum in 
Heeswijk. Tegelijk met deze nieuwsbrief ontvangt u de uitnodiging 
voor de ledenvergadering en de bijbehorende documenten. 

 
 Nieuws over het voorzitterschap en het secretariaat. 

Anderhalve maand geleden is onze voorzitter Bart van Schijndel getroffen door een ernstig herseninfarct. 

Gelukkig gaat het nu weer redelijk goed met hem, maar Bart heeft wel te kennen gegeven het 

voorzitterschap van onze Heemkundekring te willen neerleggen. Vicevoorzitter Fred Lennings heeft 

inmiddels zijn taken overgenomen totdat er op de algemene ledenvergadering een nieuwe voorzitter zal 

worden gekozen. 

Onze secretaris, Anny Janssen, is ernstig ziek. Haar ziektebeeld is zodanig dat zij genoodzaakt is te 

stoppen met haar werk als secretaris van De Wojstap. Inmiddels heeft zij haar werk overgedragen aan 

kandidaat-bestuurslid Annie van de Braak. 
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