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 Nieuwsbrief nr. 5  september 2022

De vakanties zijn voorbij en de Heemkamer is weer geopend op de woensdagmiddagen 
van14.00 uur tot 16.00 uur. U bent uiteraard weer van harte welkom!

Rabo club support 2022 

Ook dit jaar mogen de leden weer hun stem uitbrengen op hun favoriete verenigingen. Elke 
stem is geld waard. Stem op Heemkundekring De Wojstap.
Door uw stemmen mochten wij vorig jaar wij €392,- ontvangen.
De stemperioden is van 5 tot en met 27 september 2022. Alleen leden van de Rabobank 
krijgen automatisch bericht hoe en wanneer ze hun stem kunnen uitbrengen. Vraag ook u 
andere familieleden of ze hun stem aan De Wojstap willen geven

Dit jaar willen wij het Aezel project voor iedereen toegankelijk maken. Als je in Heeswijk, 
Dinther en Loosbroek geïnteresseerd bent, dan wil je graag meer weten over je eigen 
herkomst of over de geschiedenis van het huis waar je nu woont. Als je daar nu iets over wil 
weten zijn er kadastrale gegevens, documenten over de huizen en gebouwen, gebruikers en 
bewoners. Al die gegevens zijn er , maar niet met elkaar verbonden en moeilijk toegankelijk. 
We willen die gegevens - vanaf 1832 - gaan vastleggen en digitaliseren. Je kunt straks dan 
vanaf je eigen computer al die gegevens inzien.

Excursie 15 september 

Op donderdagmiddag 15 september is er een excursie georganiseerd naar de Heemkundekring
in Schijndel. Er zijn nog niet veel aanmeldingen. U kunt zich nog opgeven tot 5 september.

Open monumentendag 11 september

Zondag 11 september is het open monumenten dag. Als Heemkundekring  werken wij die dag
samen met de Meierijsche Museumboerderij, die dan de gehele dag open is. Wij zorgen voor 
een filmvertoning over het boerenleven aan het begin van de 20e eeuw. Ook hier bent U van 
harte welkom.

Graag tot  ziens in de Heemkamer.
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