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“Oosterhout 75 jaar in Vrijheid“ een heel groot succes
We kunnen terugkijken op een fantastische periode met als thema “Oosterhout 75 jaar in
Vrijheid“.
De voorbereidingen hebben in feite ruim een jaar geduurd. Chapeau voor alle vrijwillige
bijdragen door vele leden. Het is onbegonnen om namen te noemen, dus doen we dat ook
maar niet. Laten we zeggen, vele handen hebben licht werk verricht.
De expositie in De Bussel is door ontzettend veel belangstellenden bezocht. En dat niet
alleen, vele bezoekers deelden vele complimenten uit, en daar doe je het toch voor!
Ook het concert op 2 november ’s avonds was een groot succes. Wel gehoopt, maar toch
ook onverwacht, nagenoeg uitverkocht. En ook hierbij waren de loftuitingen meer dan
gemiddeld.
Het speciaal voor deze gelegenheid ontwikkelde en samengesteld boek met dezelfde titel als
thema ging als zoete broodjes over de toonbank. Overigens, er is nog een groot aantal
exemplaren in voorraad.
Tenslotte heeft de speciale actie maar liefst 13 nieuwe leden opgeleverd. Over het hele jaar
2019 mochten we zelfs 41 nieuwe leden verwelkomen. Een unicum!
Op onze (nieuwe) website https://www.hkoosterhout.nl/ zijn een aantal filmpjes (van Rinus
Kuijpers) geplaatst. Ook is het hele concert in een video (van ruim anderhalf uur)
opgenomen en te downloaden van de website.
OPROEP
Ons kwartaalblad “De Heerlijkheid” wordt door een flink aantal vrijwillige leden verspreid
naar alle de leden. Door het grote aantal nieuwe leden is de belasting voor die distributeurs
groter en groter geworden. Het streven is om per distributeur zo’n 15 exemplaren te
verspreiden.
Ook hiervoor geldt dat vele handen licht werk maken. We zouden het dan ook erg
waarderen als zich “nieuwe” distributeurs aanmelden. Het bezorgen gebeurt slechts
eenmaal per kwartaal.
U kunt zich aanmelden via hkoosterhout@gmail.com
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