
 
Heemkamer: Raadhuisplein 21 a - 5473 GC – Dinther (06-24250293).     Secretariaat: Past. Maasstraat 16 - 5473 CG – Heeswijk (293239). 

                                        e-mail: secretariaat@dewojstap.nl website: www.dewojstap.nl 

                                         Nieuwsbrief nr.4, april 2018 

Mededelingen: 

- ! Woensdag 25-4-2018: Lezing ‘Wonderen in het Zonlicht’ door Hans van den Broek. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

- 2 en 3 augustus 2018: 70ste Brabantse Heemdagen in Meierijstad. 
                         “stroomopwaarts erfgoed Meierijstad” 
De heemkundekringen Sint-Oedenrode, Erp, Veghel en Schijndel organiseren deze 70ste editie van de Brabantse  
Heemdagen. Meer informatie kunt u vinden op de site van Brabants Heem. 
Om organisatorische redenen is het aantal deelnemers maximaal 100. De deelnamekosten zoals gebruikelijk € 95,-p.p. 
Einddatum van inschrijving is 31 mei 2018. Kopie inschrijfformulier e.d. nodig: mail secretariaat@dewojstap.nl 

 

Een lezing over de raakvlakken tussen religie, geneeskunde en de vele mirakels 
zoals die bekend zijn uit de periode 1330 tot 1780. In deze mirakels zitten vaak 
medische wetenswaardigheden en eigenaardigheden verborgen. Interessante 
vragen zijn hoe onze voorouders de geneeskunde beleefden en hoe de kerk 
daar tegen aankeek. Tijdens de lezing zal onder meer aan de orde komen 
waarom lamme kinderen hun krukken weggooiden en ineens gingen lopen, 
maar ook: hoe gek kon men worden van de angst voor de duivel en wat moest 
je doen bij een niersteenaanval, navelbreuk, koortsstuipen, een verdronken 
kind en syfilis. Uit die mirakels komen ook tal van interessante weetjes  naar 
voren over eieren, kaarsen, het vernoemen van kinderen naar een Heilige en 
het verschijnsel wisselkind. Ook krijgt u een beeld van de gang van zaken in de 
bedevaartsoorden.  

 
De lezing zal worden gehouden door Hans van den Broek, 
gepensioneerd radioloog van het Elkerliek ziekenhuis in 
Helmond. Tijdens zijn leven heeft hij zo’n 2500 beschrijvingen 
van Nederlandstalige wonderen verzameld. Een selectie daaruit 
vormt de basis voor zijn voordracht welke met relativerende 
humor voor het voetlicht zal worden gebracht.  
Aanvang: 20.00 uur in de Heemkamer. 
Gratis toegang voor leden; niet-leden € 2,-- 

(60 zitplaatsen beschikbaar). 

- Op 13-3-2018 hadden we de laatste 
bestuursvergadering met Jo van Helvoort. Na 
vele jaren als bestuurslid en enkele jaren als 
vice-voorzitter actief te zijn geweest geeft ze het 
stokje door.  
We zullen haar inbreng en inzet node gaan 
missen. 
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- 29-03-2018: Tijdens de algemene ledenvergadering werden enkele leden in de bloemetjes gezet als dank voor hun  
werk voor de heemkundekring.  Woorden vol lof en dank werden uitgesproken door de kersverse gekozen voorzitter  
Bart van Schijndel.   Applaus kregen zij van alle aanwezigen.                                                                                      

  

              
Co Potters brengt al ruim 20 jaar de post/kroniek rond . Hoog tijd om ook hem eens met bloemen, lekkers en  
dankwoorden te eren. Annie Kriele (helaas niet aanwezig)  en Jo van Helvoort kregen bloemen en lekkers voor hun 
jarenlange werk om  lezingen en excursies goed te laten verlopen. Daarnaast kreeg Jo een boekenbon voor haar  
langdurige bestuursfuncties.  

                                                                                  
                                                                                                                              (foto’s: Fred Lennings en Peter Kriele) 
De op deze avond gekozen nieuw bestuurslid Gerard Kuijpers bracht meteen een mooie schenking mee. Een schilderij  
van kasteel Avesteijn, geschonken door het bestuur van RKSV Avesteyn. 
Hiervoor uiteraard hartelijk dank aan de schenker en we zullen er een mooi plaatsje voor zoeken. 

 -! Zaterdag 9 juni 2018: Excursie 

                                                                                      

 

 

 

 
 

 

Na de lunch verzamelen we wederom bij het oude raadhuis. De gidsen Frans van Haaren en Toon van Uden  
zullen ons dan gaan rondleiden door de  oude straten van de historische dorpskern. 

Cor, Wilma, Co, Jo en Annie: 
       bedankt voor jullie 
   B (betrokkenheid) 
    E (enthousiasme) 
    D (doorzettingsvermogen) 
    A (aanwezigheid) 
    N (nauwgezetheid) 
    K (kwaliteiten) 
    T  (trouw) 

Kosten € 24,50   (inclusief  koffie / thee  
‘s morgens en de lunch met koffie / thee bij 
restaurant  De Burgemeester) 

Voor Cor van Doorn, lid vanaf de oprichting van de HKK en steunpilaar in en om de heemkamer, 
had het bestuur het exclusieve geschenk de ‘pindullekesboom’ laten maken. Cor heeft helaas zijn 
werkzaamheden moeten beëindigen. 
Cor’s rechterhand en echtgenote Wilma kreeg voor haar lange lijst van verdiensten voor de Wojstap 
naast eeuwige roem, bloemen en paaseieren. 
 

Het jaarlijkse uitstapje van onze heemkundekring gaat dit jaar 
naar Oirschot. 
Om 9.45 uur komen we bij elkaar bij de heemkamer met als doel 
te gaan carpoolen. 
Rond 10.15 uur verzamelen we bij het oude raadhuis op de 
markt in Oirschot (zie foto). 
Van daar lopen we gezamenlijk naar het Franciscanessen klooster 
in de Koestraat, alwaar de koffie voor ons klaar zal staan. Na de 
koffie volgt een rondleiding door het klooster. Die zal ruim een 
uur duren.  
Vervolgens gaan we terug naar de markt voor een de lunch in 
restaurant De Burgemeester naast het raadhuis. 



We brengen een bezoek aan het oude Raadhuis, het Boterkerkje, een uit tufsteen opgetrokken gebouw in 
Romaanse stijl en tot slot bezoeken we het meest indrukwekkende gebouw van Oirschot, de Gotische Sint 
Petruskerk.  
Tijdens de rondgang door het dorp wordt van menig opvallend pand een stukje geschiedenis verteld en 
bekijken we het moois dat uit het verleden bewaard is gebleven. 

 

 

 

 

data om te noteren 
- Vóór 20-04-2018 opgeven voor deelname excursie Oirschot 
- Woensdag 25-04-2018: lezing “Wonderen in het Zonlicht’” door radioloog Hans van de Broek. 
- inschrijven voor 31 mei 2018 deelname Brabantse Heemdagen 
- Zaterdag 9 juni 2018: excursie naar Oirschot 
- Woensdag 26-09- 2018: lezing “Mottenburchten” door Bas Aarts 
- Donderdag 22-11-2018: lezing “Heidense herkomst van Kerst- en Carnavalsgebruiken” door Ton 
Spamer. 

Heemkamer is elke woensdagmiddag open van 14.00 uur tot 16.00 uur. 

 

 

                                                            

 

Wilt u zich uiterlijk 20 april opgeven bij  Fred Lennings: fredlennings@gmail.com  Of per telefoon: 0413 293031   
Graag gelijktijdig € 24,50 overmaken op rekeningnummer NL18RABO0120110369 t.n.v. HKK De Wojstap. 
(o.v.v. excursie  Oirschot). 

Wilt u bij aanmelding aangeven of u wilt rijden of liever meerijdt? 
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