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Nieuwsbrief nr.7, aug./september 2018
Mededelingen:
De zomer nadert zijn einde en we maken ons weer op voor heemkundige activiteiten.

In Europa!
In het weekend van 8 en 9 september 2018 vindt de 32ste editie van de BankGiro Loterij
Open Monumentendag plaats, een van de grootste culturele evenementen van Nederland. Met het thema ‘In Europa’
ligt dit jaar het accent op alles wat ons in dit werelddeel cultureel aan elkaar bindt.
Ook Bernheze sluit aan bij het landelijke thema. Op zondag 9 september openen de Bernhezer monumenten gratis de
deuren van 11.00 tot 17.00 uur. Bij enkele monumenten kunt u ook genieten van heerlijke streekproducten uit
‘Boergondisch Bernheze’. Deelnemende open monumenten zijn:
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MUSEUMBOERDERIJ Heeswijk-Dinther

Dit jaar brengt de museumboerderij tijdens Open Monumenten Dag (in
samenwerking met HKK De Wojstap) Polen en de Polen in beeld. De dag
begint om 11.00 uur met een openluchtmis in het Nederlands en het Pools.
Er is toeristische informatie met foldermateriaal, films en info over het
alledaagse leven in Polen. Heemkundekring ‘De Wojstap’ verzorgt weer
een prachtige fototentoonstelling. Het terras, met gezellige ‘live’ muziek is
open voor een Pools of Nederlands drankje en hapje. Bakkers bakken
speciaal voor deze gelegenheid extra lekker brood. In het museum laten de
gidsen zien dat in 1900 het boerenleven in Polen niet zo veel verschilde van
dat in Nederland.
Poolse troepen in Nederland. De Polen gebruiken snelle pantservoertuigen voor het vervoer van de infanterie (Drenthe).
Polscy żolnierze w Holandii. Polacy używają szybkie pojazdy opancerzone do przewożenia piechoty (Drenthe).

-----------------------------------------------------

Stem op Heemkundekring De Wojstap in de Rabobank Clubkas Campagne 2018.
Het bestuur van De Wojstap wil de verlichting in de heemkamer verbeteren en
daarom nieuwe (energiezuinige) lampen aanschaffen.
De verlichting is sterk verouderd en geeft te weinig licht om bij te kunnen studeren.
Goede verlichting is onontbeerlijk. Daar willen we dit jaar de clubkasbijdrage voor
gaan gebruiken. Dus doen we weer mee met de Rabobank Clubkas Campagne .
Oproep aan alle leden.
Het is voor ons belangrijk om deze actie onder de aandacht te brengen om zo stemmen te vergaren. Onze club kan
deze bijdrage goed gebruiken! Het zou fantastisch zijn als u en uw familie en vrienden stemmen geven aan
Heemkundekring De Wojstap.
Leden van Rabobank Oss Bernheze mogen van 11 tot en met 24 september 2018 hun stem uitbrengen op hun
favoriete club(s). Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, des te meer geld deze
vereniging of stichting krijgt.

Mocht u om welke reden dan ook niet kunnen of willen stemmen, dan vragen wij onze leden die lid zijn van
de Rabobank, hun stemkaart met code af te geven bij een van onze bestuursleden. Zij geven dan uw stem aan
HKK De Wojstap.
Weet u geen bestemming voor de overgebleven stemmen? De Meierijsche Museumboerderij, BC de Klotbeek en
koor Vivace zullen u ook zeer dankbaar zijn voor uw stem.
Kijk voor meer info over de Rabobank Clubkas Campagne op: www.rabobank.nl/ossbernheze
Bedankt voor uw steun!

-----------------------------------------------De MOTTEBURCHT

een lezing door Bas Aarts Woensdag 26 september 2018, aanvang 20.00 uur.

Heemkamer HKK De Wojstap, Raadhuisplein 21a te Dinther. Gratis voor leden, niet-leden betalen € 2,-

Wilt u wat meer weten over de achtergronden die tot het ontstaan van kasteel Heeswijk hebben geleid, welk
politiek spel er gespeeld werd en of er in Dinther ook een kasteel heeft gestaan? Is het antwoord ja, kom dan op
26 september a.s. naar de heemkamer van De Wojstap. Door Bas Aarts zal een lezing worden gehouden over de
ontwikkeling van Middeleeuwse kastelen en er zal door hem ook de nodige aandacht worden besteed aan de
situatie in Dinther en Heeswijk.
Bas Aarts is historicus, voorzitter van de vereniging vrienden Brabantse Kastelen en redacteur van het tijdschrift
´Het Brabants Kasteel´. Momenteel bereidt hij een proefschrift voor over de motteburchten in het hertogdom
Brabant.

--------------------------------------------Nieuwe werkgroep binnen HKK De Wojstap: Historische werkgroep.
De werkgroep stelt zich ten doel om op basis van archeologische vondsten, archief- en literatuuronderzoek de
geschiedenis van Dinther, Heeswijk en Loosbroek systematisch te bestuderen, te documenteren en te beschrijven.
De onderzoeksperiode eindigt in 1969, het jaar waarin de zelfstandige gemeenten Dinther (incl. Loosbroek) en
Heeswijk ophielden te bestaan. De resultaten van het onderzoek zullen op toegankelijke wijze worden gepubliceerd.
De werkgroep heeft met name behoefte aan archiefonderzoekers, documentalisten en mensen die behulpzaam zijn
om het onderzoeksmateriaal op een visueel aantrekkelijke manier te presenteren.
De werkgroep wordt gecoördineerd door Elle Klop
Heb je interesse mee te doen? Aarzel niet en meldt je via het secretariaat@dewojstap.nl

-----------------------------------------Namens onze club is Peter Kriele degene die verantwoordelijk is voor
onze documentatie. Hij ordent wat er binnenkomt, voorziet dat van
een code, bewaart dat in de juiste mappen, in de goede lades van de
correcte kasten. We hebben het dan over boeken, tijdschriften,
artikelen, verslagen, rapporten etc. etc. Verder zorgt hij dat er
duidelijke overzichten zijn van wat we allemaal hebben.
Het is de bedoeling dat door zijn werk de geïnteresseerde Wojstapper gemakkelijk zijn weg kan vinden in onze
bibliotheek en documentatiecentrum. Peter heeft behoefte aan assistentie.
Wie vindt het werk dat Peter doet ook leuk en wil hem daarbij behulpzaam zijn? Het kost je een paar uur per week
op woensdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur. Uiteraard zal Peter je helemaal inwerken.
Graag aanmelden via het secretariaat.

Graag tot ziens in de Heemkamer.

