
 

 

Beste vrienden, 
 
Het jaar 2021 loopt ten einde, een jaar 
waarin onze (hoopvolle) verwachtingen 
maar ten dele zijn uitgekomen. 
Weer moesten we met een zekere 
gelatenheid accepteren dat corona-
maatregelen activiteiten van de 
vereniging ernstig beperkten. 
 
De evenementen die wel konden 
plaatsvinden, zoals het bezoek aan de 
tentoonstelling van World Press Photo 
2021 en de algemene ledenvergadering 
met de lezing van Jan Kreijenbroek 
werden goed bezocht en enthousiast 
ontvangen. 
 
Verder was natuurlijk de presentatie van 
het godsbeeld, waaraan de vereniging 
een (financiële) bijdrage heeft geleverd 
ten behoeve van de console, een 
memorabel moment. 
 
In dit licht mag uiteraard de start van de 
actie om een bijdrage te leveren aan de 
jaarlijkse verplaatsing, in april/mei, van de 
vlaggenmast in de toren  i.v.m. het 
broedseizoen van de slechtvalken in de 
toren, niet ontbreken. De voorlopige 
opbrengst is € 1295,00 en deze is 
inmiddels overgemaakt aan de stichting. 
De actie loopt nog door om het 
resterende bedrag binnen te halen, maar 
de voorbereidingen voor de verplaatsing 
van de mast zijn in volle gang. 
 
Het was de bedoeling het jaar af te  
sluiten met het in het kader van het 
kerstfestival optuigen van een kerstboom 
in de Walburgiskerk. Onze kerstboom 
maakt daarin onderdeel uit van in totaal 
20 kerstbomen in de kerk die in de 
periode van 17 december tot 30 
december dagelijks te bewonderen 
zouden zijn. Helaas hebben de recente 
coronamaatregelen andermaal (vorig jaar 
waren de bomen 3 dagen te bewonderen) 
roet in het eten gestrooid en is het niet 
meer mogelijk van dit evenement te 
genieten. 
 

Voor het volgende jaar hebben we, 
ondanks de beperkingen die op dit 
moment nog van kracht zijn, toch weer 
een aantal activiteiten op het oog.  
We willen het jaar starten op 31 januari 
met een nieuwjaarsbijeenkomst. 
Vervolgens zijn er voorbereidingen 
gaande om in maart en april een 
evenement te organiseren waarin 
respectievelijk het Baderorgel en de 
Walburgiskerk centraal zullen staan.  
Vóór de zomervakantie willen we in juni 
de algemene ledenvergadering houden 
en in juli een bezoek aan de World Press 
Photo 2022 tentoonstelling proberen te 
organiseren. 
  
Uiteraard vinden de evenementen plaats 
mits de omstandigheden dit toelaten. 
 
Tot zover een (beperkte) terugblik op het 
afgelopen jaar en een kleine vooruitblik 
op het komende jaar.  
Rest ons u fijne feestdagen te wensen en 
een voorspoedig en gezond begin van 
het nieuwe jaar. Hopelijk tot ziens op 31 
januari 2022. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
namens het bestuur, 
 
Max Assies, secretaris 
 
 
 
 
 


