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    Nieuwsbrief nr. 2 maart / april 2022 

Mededelingen 

 

Het bestuur is heel blij dat onze Heemkundekring voor lezingen en ledenvergaderingen na 5 

april 2022 gebruik kan gaan maken van de zaal van het Gildehuis. Zoals u weet is de 

Heemkamer nauwelijks te ventileren en vinden wij het onverantwoord daar bijeen te komen 

met grotere groepen.  

We gebruiken voortaan bij genoemde bijeenkomsten de ingang van de Heemkamer. 

Bezoekers hangen hun jassen op de kapstok in de gang, nemen koffie, thee of een andere 

drank bij onze bar en gaan daarna naar het gildehuis. In de pauze haalt men eveneens een 

drankje in de Heemkamer om daarna weer terug te gaan naar het gildehuis. 

 

Alle coronaregels voor de heemkamer zijn inmiddels vervallen. 

 

Lezing en excursie 

 
De eerstvolgende lezing is op woensdag 13 april. 

De in januari geplande lezing door Jan Sanders, de archivaris van de abdij van Berne kan door 

het weg vallen van de coronamaatregelen nu wel door gaan. Daarom zal deze lezing over 900 

jaar Norbertijnen alsnog op 13 april om 20.00 uur gehouden worden in het Gildehuis.  

Als vervolg op deze lezing was er in januari jl. een rondleiding gepland door de abdij. Ook 

deze excursie is opnieuw georganiseerd op zaterdag 9 april. Dat is de zaterdag voor de lezing. 

U wordt om 13.45 uur verwacht bij de boekwinkel van de Abdij en wij zullen dan worden 

rondgeleid door Joost Jansen. De excursie eindigt met een kopje koffie of thee in de 

Norbertuszaal en dus niet met een biertje in het proeflokaal. Liefhebbers kunnen daarna 

eventueel op eigen kosten nog een biertje gaan drinken in het proeflokaal.  

U dient zich voor deze excursie voor 2 april 2022 opnieuw aan te melden bij het secretariaat: 

secretariaat@dewojstap.nl. De kosten van deze excursie zijn € 5,= p.p. Graag voor 5 april uw 

betaling overmaken naar onze bankrekening: NL18 RABO 0120110369 t.n.v. HKK De 

Wojstap, onder vermelding van Excursie Abdij van Berne. 
 

Graag tot  ziens in de Heemkamer. 
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