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Nieuwsbrief nummer 2, februari 2017.
Mededelingen:
- De jaarvergadering is goed verlopen. De notulen worden u binnenkort gemaild.
Na de vergadering genoten de aanwezigen van een erg mooie en zeer interessante presentatie van de Roman-Visscherkaart
door Jos Korsten. Deze kaart hangt in kasteel Heeswijk en het aandachtig bekijken is de moeite waard.
Helaas hebben we geen foto’s van deze presentatie. Wel willen we Jos nogmaals hartelijk bedanken.
-

16 februari a.s:

ZIEHIER KLOOSTERKASTEEL BENTLAGE
Bordesscènes en Nachtwacht met Heeswijkse baron, gilde en fanfare
Ziehier! Blik op de plek laat historie en erfgoed pas echt leven, is de boodschap
van presentaties door Rien de Visser. Hij geeft nu een ‘siteseeing’ van het
Duitse slot van de laatste Heeswijkse baron, kloosterkasteel Bentlage aan de
Ems bij Rheine. Met een caleidoscoop aan exclusieve foto’s ontdekken we de
markante gelaagdheid van het eind-middeleeuwse kruisherenklooster dat in
1803 kasteel werd, in 1955 residentie van de Heeswijkse baron en zijn
adoptiefdochter prinses Marie-Louise, en in 1978 in veilige handen kwam van
Stadt Rheine. Wat zien we in Bentlage aan sporen van Heeswijk, wat in
Heeswijk aan sporen van Bentlage?!
Met een topobiografische blik doemen buiten beelden op van pachthoeven tot
vogelverblijven. Van kasteelkoetsen en een ‘pausmobiel’, van historische en
eigentijdse architectuur. Na adoratieve bordesscènes mogen we binnen een blik
werpen in de salons, kloostergangen, kapel en grafkelder. In de grote eetzaal
staan de Heeswijkse baron met ‘zijn’ gilde en fanfare opgesteld als De
Nachtwacht van Bentlage…!

Bentlage

de laatste baron en zijn oom van wie hij Bentlage erfde

De stenen zijn afkomstig van de afgebroken kloosterkerk. Het varkensluik is nog steeds
geschilderd in de Heeswijkse kasteelkleuren.

- Aanwinsten archief:
Boek: "Een band voor het leven - a bond for life" door Jeanne Hoevenaars-Voets, Publisher services, Oss, voorjaar 2016.
(Het gaat over 2 Joodse onderduikers die bij de ouders van Jeanne aan de Hoofdstraat in de oorlog van 1942/1944 waren
ondergedoken. Ze zijn in 1952 naar Brazilie verhuisd, maar komen nog regelmatig hier op bezoek.
- Meierijsche Museumboerderij: Stemmen kan tot 8 februari a.s.!
De website van het museum doet mee aan de tweejaarlijkse publieksprijs voor de “BESTE HISTORISCHE WEBSITE VAN
NEDERLAND” . Vorige keer werden ze vijfde, deze keer gaan ze voor de hoofdprijs ! Daarvoor moeten ze heel VEEL
stemmen verzamelen. Zij hopen dan ook heel erg dat je hun wilt helpen. Met ELK email adres mag gestemd worden dus als dat
zo uit komt, mag je zelfs meerdere keren op ze stemmen.
1. Ga naar: www.museumboerderij.nl . Je bent nu op de website. 2. Druk op de grijze knop: “STEM OP ONS”.
3. Je komt automatisch op een andere pagina. Daar mag je commentaar intypen maar dat hoeft natuurlijk niet.
4. Onderaan zie je een stemknop...klik die aan en je hebt gestemd. 5. Je krijgt automatisch een retour mailtje wat je moet
bevestigen. Daarmee heb je pas definitief gestemd.

Graag tot ziens in de Heemkamer!

