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                                          Nieuwsbrief nr.2, februari 2018 
 

Mededelingen: 
- schenking 

 
 
- aanwinst foto archief 

  
    (Aa-brug) 

Deze (iets aangepast) foto’s  zijn gemaakt in augustus 1930 door Piet Tünnissen uit Veghel van zijn familie bij kasteel 
Heeswijk. We kregen ze van de HKK Veghel (Jan v Erp). 
 

- “Onder Gods Zegen” terug op oude plek. 
 

   
 
Vrijdag 12 januari j.l. schonk de HKK 3 foto’s aan de Jumbo supermarkt aan de st. Servatiusstraat. 
Een foto op straatniveau en een luchtfoto uit 1945 van de voormalige zuivelfabriek “Onder Gods Zegen”. Daarnaast 
een foto van de molen van Van Eerd gezien vanuit de Torenstraat. Bij die molen begon het familiebedrijf eigenlijk. 
 

   
(Foto’s: Wim vd Lubbe) 
 

Betsie Ploegmakers, lid van de HKK in Vinkel en werkzaam in de plaatselijke 
kringloopwinkel, zag de mooie, puntgave koektrommel van keramiek en 
dacht meteen aan ons. “Als we hem niet hadden en wel wilden hebben zou ze 
hem schenken en zelfs komen brengen! 
Ze wilde dan meteen graag even “gluren bij de buren”. 
Ze bracht woensdagmiddag 10 januari j.l een bezoek aan onze Heemkamer.  

 
               (Mocht u ooit horen dat iemand de vaas of het wandbord weg wil doen, dan houden wij ons 

aanbevolen) 
 

Navraag bij Jan en Annie van Erp leverde op dat zo’n 
koektrommel gegeven werd als men een (bruiloft-) 
feest kwam betalen. Het kon dan ook een wandbord of 
vaas zijn. Maar altijd met de afbeelding van het kasteel. 
 



Niels Merkelbach (filiaalmanager) kreeg na de onthulling van de foto’s uit handen van Fred Lennings een originele 
“Tuile du Nord”-pan aangeboden. Deze lag vroeger op de ‘melkfabriek’. De ‘Wojstappers’ kregen ieder een mooi 
boeket bloemen. Door deze foto’s en het behoud van de voorgevel van de voormalige directeurswoning is oud en 
nieuw met elkaar verbonden. 
 

- oude komborden 
 

 
  
- foto en filmavond groot succes 

  
 
- belangrijke datum 
15-02-2018: lezing Van hoog en paars tot laag en grauw. De pastoors in Noord-Brabant 1400-1570 
                    door prof. dr. Arnoud-Jan Bijsterveld om 20.00 uur in de Heemkamer. 
                                                 

   
                                                                                                                         
Van deze pastoors werden gegevens verzameld over bepaalde aspecten van hun leven en werken, te weten de 
geografische herkomst, de sociale afkomst, de scholing, de rekrutering, het carrièreverloop, de taakuitoefening en de 
levenswandel (vooral het onderhouden van de celibaatplicht). Het doel van het onderzoek was cijfers te verzamelen 
over bijvoorbeeld het intellectuele en zedelijke peil van de pastoors. 
                In het eerste deel van de lezing zal de spreker - aan de hand van het leven en de carrière van vier pastoors - 
ingaan op de belangrijkste conclusies van zijn onderzoek en een algemeen, wat meer genuanceerd beeld schetsen van 
de geestelijkheid op het breukvlak van Middeleeuwen en Nieuwe Tijd. Daarna zal hij ingaan op de kerkelijke situatie 
en de pastoors in Heeswijk en Dinther.                    

                                                                                                 

- data om alvast te noteren  
Donderdag 29-03-2018: algemene ledenvergadering 2018 om 
                                        20.00uur in de Heemkamer. 
Woensdag 25-04-2018: lezing “Mirakels” door radioloog  
                                       Hans van de Broek. 
Woensdag 26-09- 2018: lezing “Mottenburchten” door  
                                        Bas Aarts  
 
Hierover ontvangt u later meer gegevens.  
 

Over de pastoors in de vijftiende en zestiende eeuw lijken zowel 
toenmalige humanisten en hervormers als hedendaagse historici het 
eens te zijn: zij waren onontwikkeld en incompetent. Ze zouden op 
een ‘laag zedelijk peil’ hebben gestaan omdat ze vaak samenleefden 
met een vrouw, en lieten zich in hun parochies vervangen door 
ongeschikte ‘huurlingen’. Dit eenzijdige beeld verdient echter 
nuancering.   
De spreker onderzocht tijdens zijn promotie- onderzoek (1988-1992) 
ruim drieduizend pastoors die tussen 1400 en 1570 werkzaam zijn 
geweest in de dekenaten Hilvarenbeek, Cuijk en Woensel, ongeveer 
overeenkomend met het huidige Noord-Brabant.  

Woensdag 17 januari j.l. schonken Harry Mikkers (Stichting 
Dorpsnieuws) en Jan van de Broek (Actief Burgerschap) 
4 oude komborden van Heeswijk en Dinther. Ze werden dankbaar 
in ontvangst genomen. 

(Foto’s: Anny Janssen)                
 

De Heemkamer bleek te klein op 25-01-2018. Tot onze spijt 
moesten we zelfs een aantal personen de toegang weigeren. Het 
begon met filmpjes uit de mobilisatietijd 1939-1940. 
Daarna verschenen foto’s van neringdoenden vroeger en nu op 
het grote scherm. Prachtige foto’s, met mondeling commentaar 
door Bart van Schijndel en zo nodig bewerkt door Jan van de 
Bosch. De avond vloog voorbij. Wellicht de moeite waard om 
nog eens een avond hierover te plannen  
(zie meer mooie foto’s, gemaakt door Ton Lunenburg, op onze website 
www de wojstap.nl onder werkgroep communicatie)  


