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Nieuwsbrief nr. 2 mei 2021
Hoera! De Heemkamer mag na bijna een half jaar weer open!
Aangezien de bibliotheken en de archieven weer open mogen, kunnen wij onze heemkamer m.i.v. 26 mei
ook weer openen voor leden van onze vereniging. Wanneer u de Heemkamer bezoekt, gelden er natuurlijk
nog wel coronamaatregelen en er mag slechts een beperkt aantal mensen naar binnen. We vragen u de
volgende regels, die verspreiding van het coronavirus moeten voorkomen, op te volgen:










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 klok mee.
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.

De heemkamer is in principe alleen geopend voor leden van Heemkundekring De Wojstap.
Toegang voor niet-leden is alleen mogelijk indien men dit een dag van te voren middels een mail heeft
aangevraagd. Het mailadres luidt: secretariaat@dewojstap.nl.
Lezingen en excursies kunnen door de vele beperkingen voorlopig nog geen doorgang vinden.
Mededelingen:
Per 1 juni wordt de jaarlijkse contributie geïncasseerd.
Het boek ‘Dinther, Heeswijk en Loosbroek, de geschiedenis van de drie kleine biggetjes en de grote boze wolf,’ van Elle
Klop is onlangs door onze voorzitter informeel aangeboden aan het gemeentebestuur. Burgemeester
Moorman heeft het boek persoonlijk in ontvangst genomen.

Graag tot ziens in de Heemkamer.

