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Nieuwsbrief nr.1, januari 2019.
Mededelingen:
- Het bestuur wenst u allen een goed en gezond 2019.
- Programma

jubileumfeest op 2 februari a.s.
De zaal van het Willibrordcentrum gaat om 19.45 uur open voor de leden en hun introducé die zich aangemeld
hebben. Ontvangst met koffie of thee tot 20.15 uur.
Om 20.15 zal de voorzitter de avond openen met een korte inleiding
Hierna staan een quiz en 2 optredens op het programma, steeds afgewisseld door een pauze.
Tijdens de pauze draait een ‘stille’ PowerPointpresentatie met foto’s uit het nieuwe boek.
Tot slot zien we wel hoe laat het doek valt.

- De verkoop van het nieuwe fotoboek, ’70 jaar
verbeeld’ met de Jumbo spaaractie loopt ontzettend
goed. Er zijn al exemplaren bijgedrukt.
U begrijpt dat het bestuur hier erg verheugd over is.
Op 29 januari stopt de actie.
Door dit deel 2 in de Wojstap reeks is er ook weer vraag
naar deel 1. ‘Terugbladeren’ is voor € 9,95 te koop in de
Heemkamer.

- Laura v Herpen, medewerker communicatie gemeente Bernheze, schreef het volgende:
In 2019 en 2020 vieren we 75 jaar bevrijding. In september 2019 al in het zuiden van Nederland en in mei 2020 in
de rest van Nederland. Ook Bernheze doet mee. Er is een werkgroep 75 jaar bevrijding opgericht, in eerste
instanties met de Oranjecomités en andere betrokkenen.
Omdat de Heemkundekringen veel kennis en materiaal in huis hebben van de Tweede Wereldoorlog, willen wij
jullie hier ook graag bij betrekken.
Het bestuur vraagt nu: wie wil namens de heemkundekring zitting nemen in deze werkgroep? Graag zo spoedig
mogelijk doorgeven aan het secretariaat als je interesse hebt.
Archief:
Jet Donkers beschrijft het leven van haar vader (Harrie Donkers) in het dialect. De tot nu toe twee verschenen delen
zijn geschonken aan De Wojstap en te lezen in de heemkamer.
Data om alvast te noteren:
Woendag 27-2-2019: Klaasje Douma: lezing over de adel in Noord-Brabant in de periode 1814-1918.
Donderdag 28-3-2019: algemene ledenvergadering.
Woensdag 24-4-2019: Luc Eekhout: lezing over de gouden koets.
Woensdag 25-9-2019: Wim van Lankveld lezing met filmbeelden over de betekenis van het trekpaard (de
Belgische knol) in het 20e eeuwse boerenleven
In elke voorafgaande nieuwsbrief ontvangt u meer informatie over de lezingen.

Graag tot ziens in de heemkamer.

