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                                          Nieuwsbrief nr. 1, januari 2018 
 

Mededelingen: 
 
- Het bestuur wenst u allen een goed en gezond 2018. 
 
- Hulpvraag van Annie van den Hurk:  
 

 
 

 
 
- Schenking: 
 

 
 
 
- Belangrijke data:    
 
12-01-2018: 11.00 uur onthulling foto’s van de Wojstap in het Jumbo filiaal aan de st-Servatiusstraat. 
 
25-01-2018: 19.30 uur extra ledenvergadering; aansluitend om 20.00 uur foto/filmavond in de Heemkamer. 
 
30-01-2018: nieuwe leden vanaf januari 2014 zijn uitgenodigd voor kennismaking met bestuur om 20.00 uur in de Heemkamer. 
 
15-02-2018: lezing “Pastoors” door prof. Dr. Arnoud-Jan Bijsterveld om 20.00 uur in de Heemkamer 
 
                                                    

                                                        Graag tot ziens in de Heemkamer. 
 

Met enkele familieleden zijn wij een familieboek aan het maken 
over de familie Johannes van den Braak en Carolina Heesakkers. 
Woonachtig op Rukven b33 .  
De moeder van de familie, Carolina vd Braak- Heesakkers, is jong 
overleden en nu heb ik enkele foto's waar een onbekende 
jongedame op staat. wij denken de hulp in de huishouding die 
waarschijnlijk uit Dinther kwam. 
foto 1 wie is de vrouw vooraan rechts aan tafel, de rest van de 
tafelgenoten zijn allemaal familieleden van de familie van den 
Braak  
foto 2 bij de put staat Annie (van den Hurk) van den Braak  maar 
wie is de andere vrouw? 
Misschien kan iemand ons verder helpen.......  
(NB graag het antwoord naar secretariaat@dewojstap.nl) 

Op 6 december 2017 kwam Jan Heeren uit Rosmalen een schilderij brengen van de 
standaardmolen in Heeswijk aan de Molenberg. Het is in 1952 door Brekelmans  
geschilderd. De molen was toen al door brand verwoest (1949). 
Jan’s vader, destijds werkzaam bij slager Steenbakkers, zag de brand en waarschuwde 
vervolgens Jan Schreppers.  
Naar aanleiding van die gebeurtenis is dit schilderij tot stand gekomen. Vermoedelijk 
heeft de schilder een zwart-wit foto van voor de brand gebruikt als voorbeeld. 
Jan ontdekte het schilderij weer toen hij op zolder hun kerstspullen wilde pakken. 
Het had jarenlang bij zijn vader thuis gehangen. Na de dood van zijn vader heeft het 
ook nog een tijdje bij hem thuis gehangen.  
Zij vader was getrouwd met Stientje Keetels (een zus van Door van de Biezen-
Keetels uit de Dokter Boutkanstraat).  
 


