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Kerstgroet en de beste wensen voor 2021
Vanuit de Lockdown wensen wij iedereen fijne kerstdagen toe. Het is een bijzondere situatie, vooral het niet zomaar
spontaan ergens heen te kunnen gaan en het even lekker bijpraten missen velen van ons. Diegenen die te maken
hadden met persoonlijk verlies binnen familie of naasten en het afscheid op afstand moesten meemaken, hebben
het contact ook gemist op het moment toen ze het het hardste nodig hadden. Veel sterkte gewenst voor iedereen.
Zo tegen het eind van het jaar kijken we graag even terug op wat het jaar ons heeft gebracht, dat moeten we dus
ook nu doen. Het heeft ons veel gebracht, vooral het besef dat niet alles zomaar vanzelfsprekend is. Als
Heemkundekring zijn we veelal bezig met het verleden en daardoor wisten we vanuit allerlei archieven dat er in het
verleden diverse malen pandemieën over de wereld raasden. Dan lazen we erover en hoorde de verhalen en dat
was het dan. Nu we er midden inzitten is het toch een ander verhaal, wij gaan in de toekomst vastgelegd worden in
archieven die mensen over honderd jaar lezen zoals wij de geschiedenis nu lezen. Het woord “Corona” zal dan
dezelfde klank hebben als de “Spaanse Griep” of de “Pest”. Gelukkig leven we in 2020 waarbij de hele wereld zich
heeft gestort op het vinden van een geneesmiddel of vaccin, waardoor we nu het vooruitzicht hebben dat er in 2021
een vaccin voor iedereen beschikbaar zal zijn. Hopelijk dat we snel aan de beurt zijn zodat we weer wat meer
vrijheid gaan krijgen.
Tussen al de beperkingen die we hadden is het ons als Heemkundekring toch gelukt om te verhuizen naar onze
nieuwe plek in de Karkooi in Rijsbergen. Het verhuizen is goed gegaan, bijna alles is nu bij elkaar op één plek wat
overzicht geeft. Nu de boel ordenen en indelen zodat we niet alleen weten wat we hebben maar het ook kunnen
vinden. In 2021 hopen we een mooi moment te vinden om samen met jullie te vieren dat we verhuisd zijn en om
onze locatie feestelijk te openen. We willen dit gebruiken om met trots te laten zien waar we nu zitten en om de
gemiste bijeenkomsten van 2020 in te halen. Een planning voor 2021 is nu nog echter moeilijk te maken. We willen
zo snel mogelijk terug naar wat we normaal vonden met lezingen, activiteiten, uitstapjes, enz. Dit zal afhangen van
het terugdringen van het virus. Ook onze algemene vergadering over 2020 willen we houden, waarbij we
verantwoording afleggen aan u als lid van de Heemkundekring en zodat we het jaar 2020 kunnen afsluiten. Hopelijk
is het mogelijk om hiervoor bij elkaar te komen. Mocht dit binnen afzienbare tijd niet lukken, dan gaan we naar een
andere oplossing zoeken.
Heemkundeverenigingen kijken graag terug in de geschiedenis maar zijn er ook onderdeel van. En wij willen niet de
geschiedenis ingaan als diegenen die bleven stilstaan op het moment dat alles veranderde in de wereld. Dus ook wij
gaan mee in de tijd en gebruiken de mogelijkheden om contact te houden via de nieuwe mogelijkheden.
In 2020 gingen velen digitaal door vanuit thuis te werken, kinderen kregen online les, waar mogelijk hielden we
digitaal contact met onze kinderen, kleinkinderen, ouders en grootouders, vrienden, enz.
Ook de toekomst van onze Heemkundekring zal meer digitaal worden en gemakkelijk bereikbaar zijn. Dit is onze
volgende uitdaging om zoveel mogelijk geschiedenis online beschikbaar te maken én zeker niet alleen wat we zelf
bezitten maar ook andere archieven. Dit is een van de voornemens die we hebben voor 2021.
Fijne Kerstdagen en een gezond 2021 gewenst.
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Jaarvergadering Heemkundekring De Drie Heerlijkheden
Onze jaarvergadering hadden we gepland op dinsdag 19 januari 2021. Gezien de richtlijnen omtrent het
corona-virus welke recentelijk zijn aangescherpt, hebben wij besloten om de jaarvergadering te verplaatsen naar de
maand maart 2021. Een exacte datum hebben we voorlopig nog niet vastgesteld vanwege de onzekerheid omtrent
het virus en de vaccinatie. Zodra het bestuur een datum heeft geplant ontvangt u hierover bericht.

