Heemkamer: Raadhuisplein 21 a - 5473 GC – Dinther (06-24250293).
Secretariaat: Past. Maasstraat 16 - 5473 CG – Heeswijk (293239);
e-mailadres: secretariaat@dewojstap.nl website: www.dewojstap.nl

Nieuwsbrief nummer 2, februari 2016.
Mededelingen:
Cor en Wilma v Doorn zijn al 20 jaar onze heemkamer
beheerders. Zonder dat wij het zien staat altijd alles
netjes klaar om een lezing bij te wonen, vergaderingen te
houden, naamstickers op de kroniek zodat ze bezorgd
kunnen worden, etc. Nadien wordt alles weer keurig op
zijn plek gezet, de vaat gedaan, de rommel opgeruimd,
de voorraad aangevuld. Kortom te veel om op te
noemen.
Namens het bestuur en vast ook alle leden heel veel
dank voor deze geweldige bijdrage/inzet voor onze
heemkundekring.

- Onze voorzitter Frans Dohmen is helaas ernstig ziek. We wensen hem veel sterkte en beterschap.
- De foto’s van de Aa en de Kasteellaan uit 1932, die gebruikt zijn als kerst- en nieuwjaarswens, zijn gemaakt door: Piet
Tünnissen uit Veghel ( een oom van o.a Adriaan Tünnissen ,bakker en levensmiddelen in de Gasthuisstraat). Piet was
amateurfotograaf die destijds al door heel Europa reisde en daar uiteraard ook veel foto’s maakte. We hebben deze foto’s
gekregen van de HKK Veghel.
- Donderdag 18 februari 2016 Lezing door Ruud van Nooijen
Over de aanleg van een steenweg in de 18e eeuw.
In de 18e eeuw zijn er nog weinig verharde wegen. De
wegen zijn van een zeer slechte kwaliteit en soms delen van
het jaar totaal onbruikbaar. Nieuwe wegen worden eigenlijk
alleen aangelegd als er (voornamelijk militaire) noodzaak is.
Nederland kent veel waterwegen en het reizen per trekschuit
is populair en comfortabel, hetgeen echter niet op NoordBrabant van toepassing is. Voorts is de kennis van de aanleg
van nieuwe wegen in ons land zeer beperkt. En... de aanleg
van nieuwe wegen is relatief duur gezien de bodem gesteld heid hier. Daarbij: grondstoffen als keien en grint moeten uit
het buitenland komen. Zelfs in 1814 bezit ons land nog
slechts 500 km verharde wegen
's-Hertogenbosch heeft behoefte aan betere verbindingen o.a. met Luik. Voornamelijk welgestelde protestantse ingezeten van
de stad 's-Hertogenbosch kopen obligaties om de aanleg van de weg - een particuliere onderneming - te financieren. In april
1742 wordt daarmee in 's-Hertogenbosch begonnen. In 1745 is de weg gevorderd tot Best. Uiteindelijk zal het duren tot 1818
voordat het gehele traject, via Eindhoven naar Luik, gereed is.

Hoe de aanleg van genoemde weg in zijn werk ging en de verdere geschiedenis, hoort en ziet u (veel afbeeldingen!) tijdens
deze lezing.
De lezing is in de heemkamer Raadhuisplein 21a te Dinther en begint om 20.00 uur.

- kijkt u wel eens op facebook?
John Bongers uit Uden, gehuwd met een hezikse vrouw, begon met foto’s plaatsen over hezik en dinther. Inmiddels heeft een
groot aantal volgers hetzelfde gedaan. Er zijn al veel mooie foto’s te zien. ''HEZIK-DINTHER VRUUGER'' is bedoeld om
alleen oude foto's van Heeswijk en Dinther te plaatsen, zoals het vroeger was. Het maakt niet uit of die van Internet komen of
uit je eigen album. Harstikke leuk !! aldus John.
- Anny heeft getracht een facebook account aan te maken voor de wojstap maar krijgt dit niet losgekoppeld van haar privé
account. Wie weet de oplossing. Graag een mailtje naar het secretariaat.
- kijkt u wel eens op onze website? www.dewojstap.nl
We zijn bezig deze nog actueler te maken/houden. Bezoek hem regelmatig aub en heeft u tips geef het door aan het secretariaat.

- de jaarvergadering is goed verlopen. Zo’n 35 leden kwamen bijeen om heemkundejaar 2015 door te nemen.
Na de vergadering werd gezamenlijk een begin gemaakt aan de canon van heeswijk-dinther-loosbroek. U hoort hier binnenkort
meer over.
De notulen zullen binnenkort beschikbaar zijn.
- er is weer een gevarieerd jaarprogramma samengesteld door Annie Kriele en Jo van Helvoort, 6 lezingen en 2 excursies. We
hopen dat u hier van gaat genieten.
- elke woensdagmiddag is de heemkamer open van 14.00 tot 16.00 uur.

Graag tot ziens in de Heemkamer!

