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Jaarprogramma 2021 
Wat hebben we weer hectische maanden achter de rug. Wat was het daarom fijn dat we op 
zaterdagochtend 7 en 14 augustus jl. weer een leuk uitje naar de Theetuin De lage brug in ‘s 
Gravenmoer voor onze leden konden organiseren. Gelukkig speelde het droge weer ook 
mee. U gaf in groten getale blijk dat het u ook beviel. We zullen foto’s daarvan in onze 
volgende Omroeper tonen.  
 
Algemene Ledenvergadering 31 juli 2021 
Met de Nieuwsbrief van juli verzochten wij onze leden om instemming met de 
vergaderstukken van de 34e Algemene Ledenvergadering van de heemkundekring vóór 31 
juli 2020. Het verheugt ons vele positieve reacties te hebben ontvangen. Daaruit hebben wij 
geconcludeerd dat de leden instemmen met de aangeboden vergaderstukken.  
 
Deelname aan Rabo ClubSupport 2021 en stemmen! 
Ook dit jaar hebben wij ons aangemeld voor deelname. De bank stelt geld beschikbaar voor 
maatschappelijke bestedingsdoelen van verenigingen in de regio. Wij kunnen de extra 
ondersteuning van de Rabobank prima gebruiken voor het behoud en het vervangen van ons 
historisch erfgoed en bepaalde monumenten en voorwerpen van de heemkundekring. De 
leden van de Rabobank bepalen welke clubs een bijdrage ontvangen en hoe groot die 
bijdrage is. Dat kunnen ze doen door vanaf 4 tot 25 oktober te stemmen via de website van 
de Rabobank De Langstraat. Wij zijn erg blij indien u uw stem op ons doel wilt uitbrengen.  
 
Bezoek weer mogelijk aan archief heemkundekring op de maandagochtend 
Vanaf 13 september 2021 zijn onze werkzaamheden voor het archief van de 
heemkundekring weer hervat. Dat betekent dat u weer welkom bent op de maandagochtend 
in Dorpshuis De Geubel. Wij helpen u graag bij uw zoektocht. 
 
Vrijwilligers gezocht voor historische commissie en voor activiteitencommissie 
Wij zijn actief op zoek naar vrijwilligers die onze activiteitencommissie en onze historische 
commissie willen versterken. Met verjonging en uitbreiding kunnen we onze leden nog een 
beter aanbod aan activiteiten aanbieden alsmede dat wat wij bezitten in ons historisch 
archief ook tonen aan de jongere generaties. Vrijwilliger worden is ook, meeluisteren, 
meedenken, initiatieven tonen. Meld u zich aan op onze e-mail 
heemkunde.sgravenmoer@gmail.com of onze website <heemkunde-sgravenmoer.nl> 
 
Repair Café in de Geubel weer open 
Vanaf zaterdag 25 september a.s. is er eindelijk weer het Repair Café in De Geubel. 
Aanvang 10.00 uur, einde 12.00 uur. Om aan de protocollen van COVID 19 te voldoen, zijn 
de vrijwilligers van het Repair Café in de grote zaal te vinden. 
 
Kopij voor de Nieuwsbrief of De Omroeper 
Mocht een van u of een van onze leden ook een bijzonder verhaal met ons willen delen dan 
horen we graag van u. U vindt ons op de e-mail of onze website, zoals hierboven vermeld. 
 
Met vriendelijke groet, 
BESTUUR HEEMKUNDEKRING “DES GRAVEN MOER” 
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