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Mededelingen: 

  

                                                          
                                                                                                                                             (fotoarchief De Wojstap)   

Archief: 
Er zijn weer nieuwe aanwinsten binnen gekomen: 
1. ‘Een verdwenen voorburcht ontdekt’ door H.F.G.Hundertmark, 2004, 27 blz.  ( op papier en digitaal)  
       Dit katern is tot stand gekomen na de restauratie van de voorburcht in 2003/2004.  
2. ‘De kunstverzameling van de familie Van den Bogaerde op Kasteel Heeswijk’ door Barbara Kruijsen , 31 blz. 
3. ‘IJzeren ridders en hoofse edelmannen’: ridderideaal en hoofse cultuur door drs. Sunny Jansen, 36 blz.   

We missen in deze reeks nog: 4. een boekje over Tuinen door Mariette Kamphuis. 
De Heeswijkse katernen zijn, naar aanleiding van enkele lezingen gehouden in 2003 en 2004, gemaakt in 2004. Ze zijn 
uitgegeven op initiatief van de Commissie Cultuur van Stichting kasteel Heeswijk onder redactie van drs. Sunny Jansen en dr. 
Stef Bugter. 
 
Overig: 
Heemkundekring  Schijndel zal op 10 en 11 november 2018 in ’t Spectrum een heemmanifestatie houden ter 
gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de historische werkgroep. Belangstellenden zijn welkom. 
 
 

                    Graag tot ziens in de Heemkamer. 
 

 

24-10-2018 was de herhaling van de foto/filmavond van 
januari j.l.. Omdat toen niet iedereen terecht kon in de 
heemkamer besloot het bestuur voor een tweede vertoning. 

Ook nu was er weer voldoende belangstelling. 

Donderdag 22-11-2018: Lezing Heidense achtergronden 
van Kerst- en Carnavalsgebruiken, 
door Ton Spamer  
(historicus en oud-leraar Peellandcollege Deurne).  

Ton zal deze avond  met name ingaan op de heidense 
achtergronden van Kerst- en Carnavalsgebruiken. Hij neemt 
de toehoorder mee naar een wereld van feest en traditie, van 
geloof en bijgeloof die teruggaat tot de Romeinen, Grieken en 
de oude wereld van het Midden-Oosten. 

Aanvang 20.00 uur in de Heemkamer. 
Gratis voor leden; niet leden € 2,-- (meer mag ook)  
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