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

Nieuwsbrief nummer 8, augustus 2017.
Mededelingen:
- In juli is lid en oud-bestuurslid Jan van de Velden overleden. We wensen zijn familie veel sterkte .
- Excursie naar Zaltbommel:

Zoals in het jaarprogramma meegedeeld is, gaan we op zaterdag 2 september
naar Zaltbommel.
Het programma ziet er als volgt uit:
11.00 uur Kopje koffie/thee met appeltaart in het Museumcafé van Museum
Stadskasteel Nonnenstraat 5
11.30 uur – 12.50 uur rondleiding in het Stadskasteel, ook bekend als het Maarten
van Rossumhuis.
U kunt daarna nog zelf rond kijken.
13.00 uur - 14.00 uur: lunch, incl. kopje koffie/thee bij de Verdraagzaamheid,
Waalkade 6.
14.00 uur: de groep wordt door de stadsgids opgehaald bij de Verdraagzaamheid.
14.00 uur- ongeveer 16.00 uur stadswandeling met gids, waarbij we de kerk en na
afloop op eigen gelegenheid de joodse Mikwe kunnen bezoeken.
De kosten zijn € 22.50 p.p. waarbij alle bovenstaande onderdelen zijn inbegrepen.
U kunt gratis parkeren vóór het centrum, het is dan 10 a 15 min lopen naar het
stadskasteel.
Er is ook een gratis (kleinere) parkeerplaats, P7, vlakbij het Stadskasteel.

(Annie Kriele en Jo van Helvoort gingen
een voorproefje nemen!)

Wilt u zich uiterlijk 20 augustus opgeven bij Jo van Helvoort: helmarjo@ziggo.nl
Of per telefoon: 0413 292308 Indien onbereikbaar: Annie Kriele 0413 292387
Graag gelijktijdig € 22,50 overmaken op rekeningnummer NL18RABO0120110369
t.n.v. HKK De Wojstap. (o.v.v. excursie Zaltbommel)
We vertrekken om 10.00 uur vanaf het kerkplein in Dinther. Wilt u bij aanmelding
aangeven of u wilt rijden of liever meerijdt?

Zaterdag 9 en zondag 10 september 2017: Open Monumentendag
thema: Boeren, burgers en buitenlui
-

We werken weer samen met de Museumboerderij bij het uitwerken van dit thema. Met name de fototentoonstelling
is gemaakt door leden van de Wojstap. We hopen u dan bij de Museumboerderij te mogen begroeten.

Graag tot ziens in de Heemkamer!

