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Nieuwsbrief nummer 12, december 2017.
Mededelingen:
- Helaas hebben we vernomen dat Harry van Helvoort is overleden. We wensen zijn nabestaanden veel sterkte met
dit verlies.
- Per abuis is in de nieuwsbrief nr.11 26 januari genoemd als avond van de extra ledenvergadering en de
film/fotoavond. Dit moet zijn donderdag 25 januari 2018. De uitnodiging hiervoor komt er aan.
- Omdat de portokosten almaar stijgen heeft het bestuur besloten deze los te koppelen van het lidmaatschap. Leden
die hun kroniek e.d. per post willen ontvangen gaan per 1 januari 2018 naast het lidmaatschap steeds de
daadwerkelijke verzendkosten betalen. Men kan altijd de kroniek in de Heemkamer komen halen of op een ander
adres in Heeswijk, Dinther, Loosbroek laten bezorgen.
Dit dan wel doorgeven aan het secretariaat@dewojstap.nl.
- Het bestuur wil graag nader kennis maken met degenen die de laatste jaren lid zijn geworden. Zij ontvangen
eerdaags een uitnodiging om op dinsdag 30 januari 2018 naar de Heemkamer te komen.
- Dankzij de opbrengst van de Rabo clubkasactie hebben we een nieuw projectiescherm in de Heemkamer.
Daarnaast zijn de gordijnen vervangen waardoor de ruimte een meer heldere uitstraling heeft.
- Erfgoed Brabant Academie geeft in samenwerking met en op de Universiteit van Tilburg de cursus ‘Regionale
geschiedenis in Brabant: een verkenning”. Deze zeer interessante cursus telt een aantal hoorcolleges tussen 1
februari en 31 mei en wordt afgesloten met een excursie.
De colleges worden gegeven door prof. dr. Arnoud-Jan Bijsterveld en drs. Jan van Oudheusden en een gastcollege
door prof.dr. Jos Swanenberg.
Het bestuur stelt twee plaatsen beschikbaar voor de leden. Aanmelden via secretariaat@dewojstap.nl
Wie het eerst komt…..
Daarnaast kan men zich ook rechtstreeks aanmelden bij info@erfgoedbrabant.nl Omdat de Wojstap is aangesloten
bij Brabants Heem krijgen onze leden €75,- korting. Bij aanmelding vermelden van welke vereniging je lid bent.
- Op 12 januari 2018 zal om 11.00uur de onthulling plaats vinden van enkele prachtige foto’s in de Jumbo aan de St
Servatiusstraat. Deze foto’s komen uit het archief van de Wojstap en hebben een historische band met deze plek en
de familie van Eerd. We hopen op jullie aanwezigheid.

Graag tot ziens in de Heemkamer.

