NIEUWSBRIEF

Nummer 52, oktober 2020

Jaarvergadering afgelast
De eerder uitgestelde jaarvergadering 2020 die nu gepland stond voor 27 oktober gaat niet
door.
Het bestuur meent dat het in de huidige en de voor de komende weken te verwachten situatie
rondom de coronapandemie niet verantwoord is om de leden bijeen te roepen.
Daarnaast verdient Kees de Koning ook een afscheid waarbij elk lid dat daarbij aanwezig wil
zijn, daartoe ook de mogelijkheid krijgt. Voorlopig schuiven we deze activiteit door naar onze
reguliere februari-bijeenkomst.
Op deze bijeenkomst plannen we dan ook weer he o eden an Keetie van Oosten-Hage en
Tineke Fopma .
Hopelijk kunnen we op deze ledenvergadering ook een nieuw bestuurslid benoemen in de
vacature die met het afscheid van Kees is ontstaan. Informeer eens bij de secretaris of een
ander bestuurslid wat het inhoudt om bestuurslid van onze vereniging te zijn en mogelijk hebt
u zelf ideeën om samen met de andere bestuursleden vorm te geven.
Excursie Markiezenhof afgelast
Het bestuur heeft besloten de voor 14 november 2020 geplande excursie niet te laten
doorgaan. Er hebben buitenom het bestuur slechts 5 leden positief gereageerd op de oproep in
de vorige nieuwsbrief. Dit in combinatie met de nog steeds onzekere situatie rondom Corona
waren de motieven om dit besluit te nemen.
We voldoen op deze plaats graag aan het verzoek van het Markiezenhof om de tentoonstelling
Koele Wa e en, Scha en i he Rijk bij u aan te bevelen om deze individueel te
bezoeken. Op de website van het Markiezenhof vindt u via onderstaande link de nodige
informatie hierover. De tentoonstelling loopt van 10 november 2020 t/m 7 maart 2021.
https://www.markiezenhof.nl/ontdek-het-paleis/zien-doen/tentoonstellingen/koele-waterenschatten-uit-het-rijks
Streekmuseum De Meestoof
In de Meestoof kunt u genieten van de tentoonstelling 75 jaar Eendrachtbode , waarin ook
een mooi overzicht is opgenomen van de sportieve carrière van Keetie van Oosten-Hage en
Tineke Fopma; een mooi voorproefje voor hun eigen presentatie.
https://www.demeestoof.nl/75-jaar-eendrachtbode
In memoriam
Sinds het verschijnen van de vorige nieuwsbrief is ons lid Bart Keur, Sint-Annaland, ons
ontvallen. We wensen de naasten veel sterkte.
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Website
De Heemkundekring heeft al geruime tijd een eigen website. Binnenkort wordt de website
gerenoveerd, en wordt de software gedeeltelijk vervangen en uitgebreid. Als gevolg daarvan
zal de website er anders gaan uitzien. De bestaande pagina's en berichten zullen tegelijkertijd
kritisch worden bekeken en waar nodig aangepast. De website zal daardoor dan waarschijnlijk
enige tijd uit de lucht zijn.
Naast het technische gedeelte zijn wij ons ook aan het bezinnen over het gebruik van de
website. Tot nu toe werd de website vooral gebruikt om geplande activiteiten te melden en
daar na afloop enkele foto's van te plaatsen. Onze mening is dat in deze tijd de website wat
prominenter in beeld zou mogen zijn en daardoor hopelijk een belangrijke rol gaat spelen om
de doelstelling van onze vereniging meer gestalte te geven dan tot nu toe het geval is.
De website kan dan het middel zijn waardoor naast het bestuur ook de leden actief betrokken
geraken bij willekeurig welke activiteit dan ook die de doelstellingen van de vereniging
nastreeft.
Wij hebben zelf wat ideeën ontwikkeld hoe we de website wat levendiger en informatiever
kunnen maken. Zo willen wij regelmatig artikelen plaatsen met de fotoverzameling van de
Heemkundekring als basis. Hiermee zijn we onlangs gestart, en binnenkort kunt u de eerste
resultaten verwachten. Daarnaast willen we het fotoraadsel dat we in de Thoolse Bode
publiceren ook op onze eigen website zetten, zodat u ook via de website kunt reageren. Aan
zaken die met de ANBI-status van de vereniging te maken hebben, zal uitgebreider aandacht
worden besteed.
Maar wij zijn ook benieuwd wat u er zelf van vindt:
Hoe belangrijk vindt u een goede website?
Kijkt u er wel eens op en zo ja, waar bent u dan naar op zoek?
Wat zou u graag anders zien?
Welke onderwerpen zou u graag op de website zien?
Welke bijdrage zou u zelf eventueel willen leveren ( bijv. door deelname aan een
werkgroep)?
Enz.
Laat het ons weten!
Stuur een mailtje naar webmaster@heemkundetholen.nl
of bel Ad de Graaf 06-27544968
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