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Nieuwsbrief nr.11, december 2018.
Mededelingen:
5-12-2018:feestelijke opening spaaractie voor het unieke fotoboek “70 jaar verbeeld”

5 december 10.30 uur: trotse
bestuursleden bij de opening van
de spaaractie voor het boek
'70 jaar verbeeld'.
Gemaakt door HKK De Wojstap
in samenwerking met Jumbo
Heeswijk-Dinther o.l.v. Niels
Merkelbach (filiaalhouder).

De HKK bestaat op 30-1-2019
40 jaar. Het bestuur zag hierin
een mooie gelegenheid voor de
lancering van een nieuw boek.
En dankzij Niels (Jumbo) is dit
o.a. financieel mogelijk gemaakt.
Hiervoor onze hartelijke dank.
Met een volle spaarkaart en
slechts €4,95 bijbetaling komt u
in het bezit van dit unieke
fotoboek.
Zonder spaarkaart te koop voor €19,95
(alleen bij Jumbo H-D)

(foto’s boven: edjehend; onder: Jan Veuskens)

--- Komend voorjaar wordt de cursus ‘Regionale geschiedenis in Brabant: een verkenning’ van de
leerstoel ‘Cultuur in Brabant’ opnieuw gegeven op de Universiteit van Tilburg. De cursus wordt aangeboden
door de Erfgoed Brabant Academie, het deskundigheidsprogramma van Erfgoed Brabant.
De reeks hoorcolleges begint op maandag 28 januari en eindigt op maandag 20 mei. Tijd: 12.45-15.30 u.
Ergens aan het begin van de cursus organiseren ze een excursie. De colleges worden gegeven door prof. dr. ArnoudJan Bijsterveld en drs. Jan van Oudheusden. Prof. dr. Jos Swanenberg verzorgt een gastcollege.
Het hoorcollege behelst een inleiding in de bestudering van het verleden van de regio en de regionale volkscultuur.
Centraal staat de wisselwerking tussen de beeldvorming over het Brabantse verleden en de vormgeving van de
hedendaagse Brabantse identiteit.
Tijdens de cursus gebruiken ze als cursusboek: Jan van Oudheusden, Verhalen van Brabant. Geschiedenis en
erfgoed in tien tijdvakken (Zwolle: WBooks en Erfgoed Brabant, 2015). ISBN 9789040077807.
Deze cursus staat open voor studenten van Tilburg University, mensen uit de archief- en museumwereld, studenten
van de Open Universiteit en heemkundigen. De deelnamekosten voor niet-UvT-studenten bedragen € 100 exclusief
en € 120 inclusief de aanschaf van het bovengenoemde boek van Jan van Oudheusden, Verhalen van Brabant.
Geschiedenis en erfgoed in tien tijdvakken. Ook niet-UvT-studenten zijn dus van harte welkom, mits zij de hele
cursus volgen en actief deelnemen in het lezen en bespreken van de literatuur. Het maximaal aantal plaatsen is 30,
dus snelle aanmelding kan u van een plaats verzekeren.
De cursus vindt plaats op de campus van de Universiteit van Tilburg. Locatie: gebouw The Cube, zaal 21.
Inschrijving is vanaf heden tot 21 januari 2019 mogelijk door het sturen van een e-mail naar
info@erfgoedbrabant.nl onder vermelding van:
- naam
- adres, postcode en woonplaats
- telefoonnummers (ook mobiel)
- e-mailadres
- aangeven: met of zonder cursusboek.
U krijgt dan een rekening thuisgestuurd van Erfgoed Brabant. Na betaling ontvangt u het collegerooster en nadere
gegevens.
Let wel: de eerste 2 leden van HKK De Wojstap die zich aanmelden kunnen hun rekening
declareren bij de penningmeester. Kopie aanmelding naar secretariaat@dewojstap.nl

Voor de leden die dit nog niet gedaan hebben: u hebt nog een paar dagen om u aan te
melden voor het 40 jaar Jubileumfeest op 2-2-2019

