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In memoriam: Martien van Griensven.  
Op 25 oktober is Martien van Griensven overleden.
Martien heeft veel voor de vereniging betekend.
Hij was in 1989 betrokken bij de oprichting van de Heemkunde-
vereniging. Hij was een van de bestuursleden van het eerste uur.
Martien had een onuitputtelijke bron van kennis als het gaat om de 
Tweede wereldoorlog. Dit zien we nu nog terug in ons dorp, als we over 
de brug lopen, of door het nieuwe Parkhaege. 
Daarnaast hebben  tijdens de ledenavond vele malen genoten van zijn 
films en voordrachten.
We zullen zijn inbreng, zijn kennis en betrokkenheid bij de vereniging 
missen.

Nieuw jaar, nieuwe kansen.  
Het eind van 2013 is in zicht. En 2014 staat voor de deur.
Het voorspelt een bijzonder jaar te worden voor onze vereniging.
Ten eerste hebben we een aftredende voorzitter.
Op 10 maart 2014 hebben we onze jaarlijkse ledenvergadering. Daarna zal Bert van Beek 
aftreden als bestuurslid en als voorzitter. We moeten, helaas, melden dat we nog geen nieuwe 
voorzitter in het vooruitzicht hebben. Hebt u ambities, laat het ons weten. Hebt u ze niet maar 
kent u iemand die voor deze functie geschikt zou zijn en het leuk zou vinden om te doen, laat het 
ons weten.
Ten tweede: in 2014 bestaat de vereniging 25 jaar. Dus daarmee wordt 2014 een jubileumjaar!
Dit willen we niet stil voorbij laten gaan. Daarom willen we een commissie oprichten die zich 
gaat bezigheden met de feestelijkheden rondom ons jubileum. Het jubileumthema is hetzelfde als 
dat van de Open Monumentendag 2014: “Reizen”. 
Hebt u interesse, dan kunt u contact opnemen met Bert van Beek, 075 – 551 49 12 of  
bert.vanbeek@xs4all.nl.  

Vertel eens een verhaal.  
Wij zijn voortdurend op zoek naar mensen die een verhaal te vertellen hebben. Dat kan zijn voor 
ons blad De Heertgang. Maar eventueel ook voor een ledenavond, of een lezing. Hebt u een 
mooi verhaal? Maar bent u geen schrijver? Of bent u geen prater voor een groep? Laat ons toch 
uw verhaal horen. Er is altijd wel iemand die u het voor u schrijft of vertelt. Als u een bijzondere 
hobby of verzameling heeft, komen we graag langs om te kijken hoe we het met de andere leden 
van de vereniging kunnen delen.

De Nieuwsbrief digitaal.  
U kunt zich nog steeds aanmelden voor het digitaal ontvangen van de nieuwsbrief.
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