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Jaaroverzicht 2020 
 
 

1. Inleiding 
 
2020 is door de corona-pandemie een bijzonder jaar geworden. De geplande activiteiten zijn 
voor een belangrijk deel niet doorgegaan door de restricties die door de overheid zijn 
opgelegd. 
Het bestuur heeft de vereniging moeten leiden vanuit thuissituaties en/of in kleinere groepen, 
toegespitst op specifieke onderwerpen. Dit heeft zijn weerslag gehad op de effectiviteit en het 
aantal wapenfeiten wat aan dit jaar toegekend kan worden.  
Ondanks bovenstaande hebben de leden en zusterorganisaties de Plekbord’s en MGT’s 
ontvangen. De andere noemenswaardige activiteiten zijn vermeld in het hoofdstuk 
Activiteiten. 
  

2. Algemene gegevens 
 
De heemkundekring heeft als huidig werkgebied alle dorpen en kernen van de Gemeente 
Heusden en het dorp Bokhoven, en is gehuisvest in de oude kasteeltoren van Abdij 
Mariënkroon te Nieuwkuijk. De belangrijkste contactgegevens zijn: 

• Bezoek- en postadres : Abdijlaan 6b, 5253 VP Nieuwkuijk 

• Telefoon secretaris : 06 1171 6890 

• Email   : secretaris@hkkonsenoort.nl 

• Website  : www.hkkonsenoort.nl 

• Facebook  : https://www.facebook.com/hkkonsenoort .  
 

3. Bestuur & organisatie 

a. Bestuur 
 
Tijdens de ALV van 11 februari zijn de volgende wijzigingen voorgesteld en aanvaard: 

• Gien van Wijk  : aftredend en als herkiesbaar gekozen 

• Jan van Gils  : aanvulling bestuur, gekozen 

• Bas Rietdijk  : aanvulling bestuur, gekozen 

• Jean-Pierre Beerens : aanvulling bestuur, gekozen 
 
De bestuurssamenstelling en de aandachtsgebieden zijn gedurende 2020 als volgt geweest:  

• Voorzitter  : Adrie Verboord externe contacten, redactie Plekbord 

• Vicevoorzitter  : Gien van Wijk  (foto-)archief 

• Secretaris  : Jan van Gils 

• Penningmeester : Frank Velthuizen 

• Leden   : Adrie van Bladel huisvesting 

mailto:secretaris@hkkonsenoort.nl
http://www.hkkonsenoort.nl/
https://www.facebook.com/hkkonsenoort
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Nico Dircksens  redactie MGT, educatie, publiciteit 
  Frans van Noppen redactie MGT 
Bas Rietdijk  archeologie 
Jean-Pierre Beerens wandelingen, landschapscultuur 

• Erevoorzitter  : Anton van der Lee 

• Erelid   : Adrie de Bonth. 

b. Externe relaties 
 
HKK Onsenoort is aangesloten bij Brabants Heem en is lid van Historische Vereniging Brabant, 
de Van der Laan Stichting (Bossche School) en de Stichting Menno van Coehoorn 
(Zuiderwaterlinie). 

c. Financiën 
 
Sinds 2010 bedraagt de contributie €21 voor ”incassoleden” en €23 voor ”overboekingsleden”. 
Een uitgebreid financieel verslag is beschikbaar als bijlage van dit verslag. 
 
Naast de contributie zijn financiële bijdragen, subsidies dan wel toezeggingen ontvangen van 
onder andere: 

• Gemeente Heusden 

• Prins Bernhard Cultuurfonds 

• Brabants Heem 

• Rabo ClubSupport 

• Stichting Abdij Mariënkroon. 
 
In 2020 daarnaast zijn totaal 956 boeken en 661 kwartetspellen “75 jaar bevrijding” verkocht. 
In het financieel verslag is aangegeven op welke projecten subsidie is ontvangen en wat het 
resultaat van de belangrijkste projecten is geweest. 

d. Overzicht leden 
 
In de voorgaande jaarverslagen zijn overzichten gepresenteerd van MGT abonnementhouders. 
Op verzoek van de ALV van 11 februari 2020 is dit aangepast naar betalende en gratis leden. 
Deze overzichten zien er door deze aanpassing nu als volgt uit: 
 

Categoriën   31-12-2019   31-12-2020 

Betalend Incasso/overboeking 758 -13 745 

 Erelid 1  1 

 Donateur 2  2 

          

Gratis Erelid 1  1 

 Gratis 13 -2 11 

Totaal   775 -15 760 
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Verdeling per kern   31-12-2019   31-12-2020 

Bokhoven  2  2 

Doeveren  1  1 

Drunen  272 -3 269 

Elshout  56 -2 54 

Haarsteeg  55 -3 52 

Hedikhuizen  8  8 

Heesbeen  3  3 

Herpt  19  19 

Heusden  23  23 

Nieuwkuijk  47 -2 45 

Oudheusden  6  6 

Vlijmen  171 -3 168 

Overig  112 -2 110 

Totaal   775   760 
 

e. Huisvesting 
 
In 2020 is onderzocht of de Heemtoren en nabije kamers en zalen voldoende ruimte bieden 
om de gehuurde portacabin (Heemunit) af te kunnen stoten. In 2021 verloopt de vergunning 
en er is door de Werkgroepen de afgelopen 2 jaar slechts beperkt gebruik gemaakt van de 
unit. 
Er is overleg met Stichting Honsoirde over een gezamenlijk gebruik van de Heemtoren en de 
bijbehorende ruimtes. Dit zal midden 2021 zijn beslag krijgen. 
Daarnaast heeft de heemkundekring een opslag bij C. Klijn in Elshout. 
 

4. Met Gansen Trou, Plekbord en Facebook 
 
Begin 2020 is Met Gansen Trou MGT in een vernieuwde vorm verschenen. De kleurenversie 
met foto-omslag van een hedendaagse kenmerkende locatie in de gemeente en foto-inzet van 
de locatie in het verleden, is inmiddels bekend bij de bijna 800 lezers van de papieren en 
digitale uitgave. 
De digitale kleuren-versie van Plekbord, ons mededelingenblad, wordt door circa 450 leden en 
niet-leden gelezen. De papieren versie zit elke maand als insteek bij MGT. 
De Heemkundekring kan rekenen op een vijftiental trouwe adverteerders en hun informatie 
wordt verspreid via een insteek bij MGT/Plekbord en het digitale Plekbord. 
 
De Facebook-pagina geeft informatie over de Heemkundekring maar ook van 
zusterorganisaties of belangrijk heemkundig nieuws uit de regio. 
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5. Activiteiten & Projecten 
 
In 2020 heeft de Heemkundekring zich bezig gehouden met de volgende activiteiten en 
projecten . 
 
Met NMVH Natuur & Milieuvereniging Heusden is onderzocht om gezamenlijke publicaties te 
gaan doen waarbij historie en natuur bij elkaar komen. Door corona staat dit tijdelijk in de 
wacht. 
 
De voorbereidingen zijn gereed om de foto- kaartencollectie van de Heemkundekring onder te 
gaan brengen bij een extern digitaal archief. Alle bestanden (meer dan 100.000) zijn 
grotendeels opgeschoond voor wat betreft duplicaten. Er volgt nog een controle op 
auteursrechtelijk beschermde objecten. Daar naast heeft een  evaluatie van externe archieven 
plaatsgevonden. 
 
Er is overleg met de beheerder van de website “Heemkunde van de oostelijke Langstraat” 
(HVDOL) over het samenvoegen van de digitale archieven. De HVDOL-bestanden zullen 
worden opgenomen in het nieuwe externe digitale archief van de Heemkundekring. 
 
In de tweede helft van 2020 is door een werkgroep een nieuwe website ontworpen die 
vervolgens door Huub van Helvoort in WordPress is geprogrammeerd. Met deze nieuwe 
website is ook een nieuwe huisstijl geïntroduceerd die ook zichtbaar is in dit Jaarverslag. 
In de webwinkel kan nu met iDEAL betaald worden en men kan een vriend of familielid  
digitaal een jaar-lidmaatschap cadeau doen. 
 
In de aula van de algemene begraafplaats Duynhaeghe in Drunen is een expositie van de 
architectuurstroming “Bossche School” ingericht. Deze aula is daar een typisch voorbeeld van. 
In de bibliotheken van Drunen en Heusden zijn exposities geweest gerelateerd aan 75 jaar 
bevrijding. In dat kader heeft de Heemkundekring ook een kwartetspel uitgebracht. 
 
Het aantal wandelingen is door corona is beperkt gebleven. In de periode januari t/m maart en 
juni t/m september zijn totaal 17 wandelingen onder de vlag van de Heemkundekring 
georganiseerd, in de tweede periode met gebruik van het audiosysteem zodat afstand kon 
worden bewaard.  
Bij de wandelingen in Vlijmen-dorp heeft de thematiek van de V1 centraal gestaan. De enige 
lezing die doorgang heeft kunnen vinden, stond ook in het teken van de V1. Deze is verzorgd 
door Henk Koopman. 
 
HKK Onsenoort heeft daarnaast het initiatief genomen om jaarlijks op 4 november een 
herdenking te organiseren bij het Pijl-monument aan de Steegerf in Drunen. 
  
Ten aanzien van publicaties heeft onze heemkundekring in 2020 weer een aantal boeken 
uitgebracht en ook aan enkele publicaties medewerking verleend. Dit zijn onder andere: 

• Elke dag angst, Vlijmen en de V1 door Bart Beaard (uitgave HKK) 

• Haarsteeg in de jaren 50, 60 en 70 door Gini van Wijk en Adrie van Bladel (uitgave HKK) 

• Hoe de mandenmakerij verdween uit Haarsteeg door Joop Roes en Frans van Halder. 
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6. Werkgroepen & Commissies 
 
De werkgroep Archeologie heeft afgelopen jaar geen veldactiviteiten gehad of gevolgd. 
Er wordt gewerkt aan het documenteren van de grachtvondsten rond Mariënkroon. Deze zijn 
eind 2019 aan Focolare zijn overgedragen, maar dit werk is door corona een moeizaam proces.   
 
De werkgroep die zich bezig houdt met het verzend-gereed maken en distributie van ons 
maandblad Met Gansen Trou MGT heeft ondanks corona iedere keer op de geplande datum 
het blad met de Plekbord-inlage in uw brievenbus gekregen.  
 
De werkgroepen Sterrenkunde Heusden, Monumenten en Educatie hebben hun eigen 
jaarverslagen gemaakt. Deze zijn als bijlage aan dit verslag toegevoegd. 
 
De commissie “75-jarig bestaan HHK” is in 2020 gestart met de voorbereidingen van het 
jubileumjaar 2022.  
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7. Bijlagen 

a. Financieel verslag 2020 
 
  



31-12-20 31-12-19 31-12-20 31-12-19
Inventaris 0 0 Eigen vermogen 13.656 58% 18.522 86%

Rabobank 2.340 1.688 Nog te betalen posten 2.044 440
RABO Doelsparen 13.322 2.821 Vooruitontv. Contributies 0 575
Te ontvangen posten 1.596 8.915 Vooruitontvangen posten 6.729 500
Vooruitbetaalde posten 498 750 Voorziening 75 jarig Jubileum HKK (2022) 1.000 0
Voorraad boeken en USB sticks 5.673 7.469 Voorziening huisvesting 0 1.606

23.429 21.643 23.429 21.643

Specificatie Te ontvangen posten: Specificatie Vooruitontvangen posten

Sikkers: 720 Hagedoornstichting bijdrage boek G.vd Merwe(Verdwenen winkels) 4.500
Zin in Boeken: 747 RABO Clubsupport, opbrengst 2020 (expositiemateriaal) 1.346
To Daze(incl. credit) 130 SAM subsidie expositiemateriaal 883

1.596 6.729

Specificatie Vooruitbetaalde posten 2020:  (Dialectboek) Specificatie Nog te betalen posten

Kosten Prijsprinter proefdrukken 498 Bankkosten dec 2020 21

498 A Hartjes, kmverg fotoos tbv Monumenten 34

A Verboord, decl portokosten okt t/m dec 2020 114

Prijsprinter, 150 exempl b Haarsteeg 1.572

Post NL factuur over dec 2020 135

Energiekosten Plekhoek 2e halfjaar 2020 169

2.044,46

Activa Passiva
Balans  per 31-12-2020



baten € lasten €
2020 Begroot 2020 2019 2020 % Begroot 2020 % 2019

Advertenties 2.000€               2.000€          1.850€          Administratiekosten 285€                               1.000€          913€              
Bankkosten 1€                       -€              2€                  Algemene kosten 1.933€                           1.750€          3.146€          
Boeken 760€                  1.500€          1.492€          Bankkosten 273€                               275€              250€              

Contributie 15.657€             16.200€        15.869€        Bestuurskosten 1.450€                           1.250€          3.980€          

Diversen 1.000€          830€             Boekenpresentatie 's 792€                               -€               -€               
Excursie -€                   5.000€          5.035€          Contributies en Abonnementen -€                                500€              425€              
Lezingen 45€                     -€              -€              Diversen 9€                                   -€               -€               
Projecten -€                   -€              844€             Drukwerkkosten (boeken) -€                                1.000€          975€              
Rondleidingen 174€                  250€             126€             Excursie 124€                               5.500€          6.210€          
Subsidie 1.736€               1.712€          1.712€          Huisvesting Heemtoren 3.434€                           3.500€          3.450€          
Tentoonstellingen -€                   -€              -€              Huisvesting  Unit 561€                               
USB 153€                  -€              -€              Jaarvergadering 806€                               650€              781€              

Res. Jubileum 75jr. 1.000€                           1.000€          -€               

Lezingen -€                                250€              188€              

MGT drukkosten 7.837€                           7.750€          7.665€          

Mutatie boekenvoorraad 1.302€                           -€               -€               
Plekbord drukkosten 1.426€                           -€               -€               
Porto 1.817€                           1.500€          2.097€          
Projecten 397€                               -€               -1.279€         
Rondleidingen -€                                -€               -€               

Tentoonstellingen 188€                               -€               -€               
Vergoedingen 300€                               
Verzekering 452€                               500€              411€              
Vrijwilligers 1.005€                           1.000€          596€              

resultaat (+) -4.866€                          237€              -2.048€         

20.526€             27.662€        27.760€        20.526€                         27.662€        27.760€        

Cijfers 31-12-2020



 

9 

b. Jaarverslag Werkgroep Sterrenkunde Heusden 
 

 
 
De WSH (Werkgroep Sterrenkunde Heusden) komt elke tweede maandag van de maand bijeen in de 
unit van Heemkunde kring Onsenoort. 
 
Op maandag 13 januari 2020 is onze eerste bijeenkomst van het nieuwe jaar. Astrologie in relatie tot 
Astronomie is het onderwerp. Een interessante bijeenkomst, zeker omdat veel mensen erg sceptisch zijn 
tegenover Astrologie. 
 
De tweede bijeenkomst is op maandag 12 februari 2020, met als onderwerp Venus. 
Onze derde bijeenkomst was reeds gepland, een excursie naar de Jan Paagman Sterrenwacht in Asten 
op maandag 9 maart. Ondertussen is de corona gearriveerd. Enkele leden melden zich af met 
verkoudheidsklachten en na overleg is op het laatste moment het lastige besluit genomen om de 
excursie af te gelasten. Achteraf blijkt het een goed besluit te zijn geweest want kort daarna ging heel 
Nederland in de Sociale Lockdown. 
 
Op 13 maart hebben wij op onze website gemeld dat alle bijeenkomsten tot nader bericht zijn afgelast. 
Hieronder valt ook de reeds geplande eerste bijeenkomst op Fort Hedikhuizen op 6 april. Dit is voor de 
WSH een harde klap omdat we in overleg met mevrouw van der Stelt van Fort Hedikhuizen voornemens 
zijn om hier een Sterrenwacht op te richten. Deze bijeenkomst zou een eerste start zijn. 
Opmerking: Op 30 januari 2021 hebben we het droevige bericht ontvangen dat mw. van der Stelt op 89 
jarige leeftijd is overleden. Daardoor is het nog onduidelijk hoe het verder gaat met Fort Hedikhuizen. 
Voorzitter van de WSH, René Esser, houdt contact met Het Fort en omdat de corona maatregelen het 
toelaten kunnen we op zondag 5 juli alsnog een eerste evenement organiseren op Fort Hedikhuizen, de 
Zonnemiddag. Een zeer geslaagde middag, ondanks dat de zon zich pas aan het eind van de middag 
even laat zien. 
 
Een tweede bijeenkomst op Fort Hedikhuizen is op dinsdag 11 augustus. Het is een waarnemingsavond 
waarbij we de ‘vallende sterren’ van de Perseïden willen waarnemen. Het is een hele gezellige avond 
maar we hebben, door de bewolking, helaas geen ster gezien. De avond is toch een succes door 
presentatie van Willem Schot. Het was fijn om weer een bijeenkomst te hebben met onze leden! 
 
Vervolgens hebben we een reguliere bijeenkomst op maandag 14 september. Willem Schot geeft een 
presentatie over Klimaatverandering. De opkomst was groot. Ook nu hebben we gekozen voor Fort 
Hedikhuizen omdat daar de ruimte groot genoeg is om anderhalve meter afstand te houden van elkaar. 
Willem Schot heeft zoveel te vertellen dat hij nog wel een paar uur langer had kunnen doorgaan, maar 
om 22.00 uur zijn we toch gestopt. Daarna hebben we buiten nog enkele sterren en planeten kunnen 
waarnemen. Met de telescoop van Willem Schot zijn Saturnus (met ringen) en Jupiter (met enkele 
manen) goed te zien. 
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Vervolgens gaat het niet goed, de coronabesmettingen lopen weer op. Hierdoor zijn de verdere 
bijeenkomsten van 2020 allemaal afgelast. 
 
Het bestuur van de WSH, dit jaar aangevuld met twee nieuwe bestuursleden, Lisa van den Bogaerdt en 
Tonny van de Wiel, houdt regelmatig onderling contact. Ook houden we contact met onze leden door 
middel van Nieuwsbrieven, onze Facebookpagina, de website en een nieuwe WhatsApp groep voor 
leden. 
 
We zijn blij te constateren dat, ondanks ons relatief korte bestaan (op 8 oktober 2020 bestonden we 2 
jaar), we 36 leden op de ledenlijst hebben staan. Het komende jaar willen we meer leden proberen te 
krijgen maar we zijn ons er van bewust dat dit zonder regelmatige bijeenkomsten lastig zal zijn. Laten 
we dus maar hopen dat de corona 2021 niet zoveel zal domineren als dat het dit jaar heeft gedaan. 
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c. Jaarverslag Werkgroep Monumenten 
 
Al enige jaren was er binnen de Heemkundekring het voornemen om de monumenten binnen de 
gemeente Heusden te beschrijven. 
In de nazomer van 2020 is de werkgroep Monumenten, bestaande uit Bart Beaard, Ad Hartjes, Ine 
van Hulsentop en Adrie Verboord, van start gegaan. 
 
De monumentenlijst van de gemeente Heusden, waarop ca. 370 Rijks- en Gemeentemonumenten 
worden vermeld, en 3 M.I.P. gidsen worden als uitgangspunt gebruikt. 
 
De M.I.P. gidsen waren het resultaat van het “Monumenten Inventarisatie Project”, wat in de 
periode 1987-1994 werd uitgevoerd door de provincies en de vier grote steden, in samenwerking 
met de toenmalige Rijksdienst voor de Monumentenzorg (RDMZ). 
In de MIP Objecten Database werden gegevens opgenomen van waardevolle cultuurhistorische 
gebouwde objecten uit de periode 1850-1940. 
De M.I.P. gidsen Heusden, Vlijmen en Drunen dateren uit de periode van begin jaren ’90; nog van 
voor de gemeentelijk herindeling van 1997. 
Deze gidsen zijn inmiddels 30 jaar oud, maar ondanks recente restauraties en renovaties zijn de 
beschreven eigenschappen tot op de dag van vandaag een waardevolle bron van informatie. 
 
Met deze gidsen en de lijst is de werkgroep aan de slag gegaan: 
Voor het project is de huidige gemeente Heusden ingedeeld naar de 11 kernen, zodat voor elke kern 
een afzonderlijke gids wordt aangemaakt. 
Gaandeweg bleek, dat opmerkelijke gebouwen, zoals woonhuizen, boerderijen, bedrijfspanden en 
bijzondere herinneringsplaatsen niet op de lijst of in de M.I.P. gidsen vermeld worden. 
De projectgroep heeft besloten, dergelijke objecten aan de gidsen toe te voegen met vermelding 
“Onsenoort Monument”. 
Bart selecteert de objecten en zorgt voor aanvullende informatie, Ad Hartjes maakt de noodzakelijke 
foto’s en Ine neemt de informatie over uit de M.I.P. gidsen. 
Deze gegevens worden per kern, per object verzameld en vastgelegd, om deze later op de website 
van de Heemkundekring voor alle belangstellenden beschikbaar te maken. 
 
Inmiddels zijn van 10 kernen de beschrijvingen van 265 objecten gereed. Aan de oorspronkelijke 150 
vermeldingen zijn 115 “Onsenoort Objecten” toegevoegd. Heusden - Vesting staat op de planning: 
van nog eens 220 objecten zal de informatie worden verzameld en zullen de foto’s worden gemaakt,. 
 
De meest markante objecten binnen de gemeente Heusden zullen dan beschreven zijn in de 
basisgidsen “Monumenten Gemeente Heusden”. 
Later kunnen deze gidsen met historische feiten en belevenissen worden uitgebreid, waarvoor ook 
een beroep wordt gedaan op vrijwilliger(ster)s uit de verschillende kernen. 
Daarnaast is er het voornemen om bij de objecten van de website “Monumenten” van de 
Heemkundekring links naar andere websites en doorverwijzingen naar publicaties en boeken van de 
Heemkundekring toe te voegen. 
 
De leden van de werkgroep hopen, dat het in september mogelijk zal zijn, de resultaten van hun 
werkzaamheden te kunnen presenteren.  
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d. Jaarverslag Werkgroep Educatie 
 
Sinds de coronapandemie in Nederland heeft de EC geen fysieke vergaderingen meer 
gehouden. Vele geplande activiteiten die in het teken van 75 jaar bevrijding stonden, konden 
niet georganiseerd worden en ook de "Zomerschool voor Senioren" en de HOHS-dag konden 
door de crisis geen doorgang vinden. Eind 2019 is Bert van Keulen gestopt als commissielid, 
door de crisis heeft het helaas nog niet tot een officieel afscheid kunnen komen. 
 
Medio februari Contact gelegd met Scouting Dr. Akkermansgroep uit Drunen en Scouting 
Garcia Moreno uit Nieuwkuijk om "Heemkunde Speurtochten" te plannen. In maart brak de 
coronacrisis in Nederland uit en het terrein van Mariënkroon werd uit veiligheidsoverwegingen 
gesloten. Hierdoor werden de plannen met de scoutinggroepen gestaakt. 
 
17 februari Bijeenkomst met Educatie Commissie van Het Gouverneurshuis in de Heemunit te 
Mariënkroon, kennis en ideeën uitgewisseld voor nadere samenwerking. 
 
18 maart EC lid Martijn van de Wiel heeft een concept lesboekje gemaakt voor scholen over de 
V1 terreur in Vlijmen. Dit lesboekje is door de crisis voorlopig nog bij een concept gebleven. 
 
24 juni Contact gelegd met Th.J.Rijkenschool in Elshout om een afspraak te maken om ons 
aanbod aan educatieve programma's te bespreken. 
 
29 juni EC lid Johan van den Ossenblok heeft samen met Bert van Keulen de gebarsten 
natuurstenen omlijsting van de struikelstenen in Nieuwkuijk vervangen. 
  
12 september De EC heeft een "Coronaproof Heemkunde Speurtocht" gehouden voor 
Scouting Maurice Flacard uit Vlijmen op Mariënkroon, 25 Kabouters. Hierbij waren de nodige 
veiligheidsmaatregelen getroffen. 
 
21 september Op bezoek geweest bij Th.J.Rijkenschool in Elshout om aldaar ons educatieve 
aanbod onder de aandacht te brengen. Met de school werd afgesproken om op 8 oktober een 
gastles over 75 jaar bevrijding te geven voor groep 7 en 8 (34 leerlingen). Helaas werd deze 
afspraak afgelast vanwege de strengere regels die voor scholen op 5 oktober ingingen. 
Afgesproken is dat de EC deze gastles alsnog op een geschikter moment zal verzorgen. 
 
4 oktober De datum van onze jaarlijks geplande HOHS-dag. Deze kon niet doorgaan daar het 
onmogelijk was om dit evenement coronaproof uit te voeren. 
 
8 oktober Contact gelegd met de leerkrachten van basisschool Het Kompas en basisschool De 
Vijfhoeven om te overleggen hoe de jaarlijks geplande struikelstenen overdracht van groep 8 
naar groep 7 vormgegeven kon worden. Normaliter zou deze overdracht begin november 
plaatsvinden maar op 4 november liet Scala weten dat deze activiteit geen doorgang kon 
vinden gezien de strengere regels die voor scholen gelden. Met beide scholen is afgesproken 
om de overdracht naar april/mei 2021 verplaatsen. 
 
7 november Op bezoek geweest bij Scouting Maurice Flacard alwaar de winnares van het 
"Mooiste familiewapen" bekend werd gemaakt, haar is een giftcard als prijs overhandigd. 




