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                                                     Nieuwsbrief nr.2, februari 2019. 
Mededelingen: 
 
- Helaas zijn er leden die kampen met ernstige gezondheidsklachten. We wensen hen sterkte en hopelijk 
spoedige beterschap. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

                   
                                                
 

              

- Op 30 januari j.l. bestond de Wojstap 40 jaar. Een reden voor 
het bestuur om hier extra aandacht aan te schenken. Er werden 
commissies gevormd om a. een boek samen te stellen en uit te 
geven en b. een feestavond te organiseren. 
 
a. We vonden in Niels Merkelbach, bedrijfsleider van de Jumbo 
in Heeswijk-Dinther, een enthousiaste medewerker. Deze zorgde 
voor de voorbereiding, zoals financiering en drukwerk, om via 
een spaaractie goedkoop in het bezit te komen van het boek ’70 
jaar verbeeld’. Een oplage van1800 exemplaren vloog de winkel 
uit.  Op 29 januari j.l stopte de spaaractie. 
Er komt een nadruk van 300 exemplaren voor hen die nog een 
volle spaarkaart hebben. 
 
b. een feestavond organiseren. Er werd gezocht naar een goede 
locatie; zangers/zangeressen; papieren die bewezen dat er leden 
zijn die al die 40 jaar lid zijn gebleven etc. etc. Kortom; de 
bestuursleden waren bezige bijtjes. 
 
 
Op 2 februari konden we onze leden met introducé welkom heten 
in het mooie Willibrordcentrum. Hier kregen we alle hulp en 
ondersteuning van de vrijwilligers Cees Markus, Dirk van Esch 
en hun teamgenoten. We konden het niet beter treffen. 
 
 
Na het welkomstwoord en enige terugblikken op de afgelopen 40 
jaar noemde voorzitter Bart van Schijndel de leden die vanaf het 
begin onafgebroken lid zijn gebleven, t.w. Jan van Gemert,  Jan 
v.d. Broek, Wim vd Heijden. Peter Kriele, Cor van Doorn, Piet 
v.d. Akker, Co Potters, Willy Oosterholt en Agnes Vissers.    
De aanwezige jubilarissen kregen een pen aangeboden met de 
inscriptie 40 jaar Wojstap en 40 jaar lid. 
                                                                                                            (foto’s: Peter Kriele) 
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Na een korte pauze kwam Cohda KREK op het podium en kon er meegezongen worden met de refreinen van de 
prachtige heemkundige liedjes op ‘zun brabants gezonge’. En tot slot werden er nog tranen met tuiten gelachen om 
de verhaaltjes van Cor Swanenberg en zijn muze Nelleke de Laat met Henk Verhagen als accordeonist. 

 

                              
                                                                               En die als leste op huis oan ging die di het licht uit 

Een taak van de Wojstap is om kennis te delen over ons 
heem, zo ook deze avond. Elle Klop maakte 14 quizvragen en 
Fred Lennings was quizmaster. De meerkeuzevragen waren 
divers en hier en daar pikant van aard.  
De laatste vraag zou bij gelijke eindstand bepalend zijn: 
hoeveel eieren werden er bij de eierbond aangeleverd in 
1958? 

Bij de prijsuitreiking was er even hilarische 
verwarring: de 3de prijs was voor Frans Dortmans. 
Daar bleken er 2 van aanwezig!  
Handschriftdeskundig onderzoek bewees dat de Frans 
rechts op de foto de echte winnaar was. 
2de prijs was voor Jo van Hemmen en de 1ste prijs 
ging naar Rob Cremers ook met 9 vragen goed maar 
het dichtst bij de bijna 3,5 miljoen aangeleverde 
eieren. 
Felicitaties voor de heren en een boek of 2! 



Gezien ook de reacties kijkt het bestuur terug op een leuke, geslaagde viering van het 40 jaar bestaan en 
gaan we over tot de orde van de dag. 
 
 
Archief: 
 

 
 
- Nadja van Driel schonk de HKK dozen vol met mooi filmmateriaal van wijlen haar vader. 
 
- Cor Swanenberg schonk ons deel 3 en 4 van een Oostbrabants woordenboek … zin ’t wefke en ze waar al 
80 joar maagd. 
 
Heemkamer: 
- Het geld van de Raboclubkasactie 2018 is besteed aan nieuwe ledlampen in de heemkamer. Zag je 
voorheen elkaars rimpeltjes niet dan is het nu echt het tegenovergestelde! Een zee van licht. Een genot 
voor de ogen als je wilt lezen! 
 
Website: 
- Onze nieuwe website is in de lucht. Hier en daar is hij nog onder constructie. Ga gerust eens kijken. 
 
Lezing op woendag 27/2 door Klaasje Douma. 
 
Klaasje schreef een proefschrift over de adel in Noord-Brabant  in de periode 1814-1918. In het eerste 
deel van haar lezing zal zij met name ingaan op het hoe en waarom van de totstandkoming van de 19e 
eeuwse adel in Noord-Brabant (groepsidentiteit, familienetwerken en adellijke levensstijl). In het tweede 
deel (na de pauze) zal zij haar verhaal toespitsen op de locale situatie (met name kasteel Heeswijk). 
 
Aanvang 20.00 uur in de Heemkamer. Voor leden gratis toegang; niet-leden vragen we € 2,--. 
 
 
 

                                                   

We kregen van Mevr. Van Venrooij-van Zoggel een schilderij 
geschonken. Het gaat hier om vader en zonen Dobbelsteen, die  
alle drie voor het priesterschap kozen. 
De moeder van de schenkster was een telg uit de 
Dobbelsteenfamilie en had het schilderij via erfenis in haar 
bezit gekregen. 


