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Mededelingen: 
 
  30-1-1979 

      
   30-1-2019 

Wij nodigen daarvoor alle leden van HKK De Wojstap uit. Iedereen mag één introducee meebrengen.  
Een comité uit het bestuur houdt zich nog bezig met de inhoud van de avond, maar u kunt rekenen op in ieder geval 
een ludieke historische kwis, ontspanning en muziek en een gezellig hapje en drankje vóór, tijdens en na afloop van 
de bijeenkomst. U zult over het precieze programma tijdig bericht ontvangen. 

In verband met de beschikbare ruimte is het van belang dat u zich voor deze feestavond aanmeldt. Laat het vóór 15 
december 2018 via de mail (secretariaat@dewojstap.nl) weten of u komt en zo ja  met 1 of 2 personen.  

    

Aezelproject 
De Heemkundekringen van Heesch, Nistelrode en Heeswijk-Dinther doen mee aan het Aezelproject. Dat is een 
project, waarbij alle gebouwen en alle percelen grond van heel Bernheze nauwkeurig wordt gedigitaliseerd en voor 
iedereen toegankelijk (letterlijk) in kaart gebracht. Het is een groot werk, waaraan veel vrijwilligers meedoen.  

Op maandag 26 november om 19.00 uur wordt een presentatie gehouden in de Heemschuur in Heesch, voor alle 
leden van de Heemkundekringen van Heesch, Nistelrode en Heeswijk-Dinther die daar interesse voor hebben. 
Graag nodigen wij de leden van De Wojstap uit om deze presentatie bij te wonen. In verband met de beschikbare 
ruimte is het nodig om je aan te melden. Stuur een mailtje naar secretariaat@dewojstap.nl vóór 23 november a.s..  
 
 
                                                             We horen graag van u. 

                                      De Wojstap bestaat 40 jaar. 

Op 30 januari 1979 werd onze Heemkundekring opgericht. Dat betekent dat we volgend jaar 
een jubileum te vieren hebben. Wij willen dat graag doen met: 
 
                                  een feestelijke bijeenkomst op 

                 zaterdag 2 februari 2019 om 20.00 uur 

                  in het Willibrordcentrum in Heeswijk. 

70 jaar verbeeld 

Behalve een feestelijke avond is er nog een tweede manier waarop De 
Wojstap haar 40-jarig jubileum onderstreept. 

Onder de titel “70 Jaar verbeeld” geeft de Wojstap een fotoboek over onze 
dorpen uit. We hebben daarbij de volledige medewerking gekregen van de 
plaatselijke Jumbo. Zij zorgen voor het drukwerk, de reclame en de verkoop. 
Als je bij de Jumbo namelijk een vel vol stickertjes hebt gespaard, kun je het 
boek spotgoedkoop verkrijgen: het kost dan slechts € 4,95.  

De actie begint op 5 december in de winkel en loopt tot eind januari. Hou de 
mededelingen over de actie in de gaten! 
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