
Programma  2020  lezingen en excursies  Heemkundekring “De Wojstap”  

Heeswijk-Dinther-Loosbroek. 

Donderdag 23 januari 2020.  Lezing door Harrie van Schijndel: 

Mondriaan, zijn tijd in Uden en een beeld van zijn leven voor en na die tijd. 

Wat bracht Mondriaan naar Uden en wat liet hij na? Van januari 1904 tot februari 

1905 woonde Piet Mondriaan in Uden. In Uden en omgeving heeft hij een 25-tal schil-

derijen gemaakt variërend van landschappen, boerderijen, interieurs, molens en koei-

en.  

Donderdag 20 februari 2020.  Lezing door Jos Korsten: 

Lodewijk XIV in Brabant.  

Was Lodewijk XIV wel of niet op Kasteel Heeswijk? En als hij er al geweest is, hoe lang 

is hij gebleven en wat heeft hij daar allemaal uitgespookt?  Hoe zat het ook alweer met 

het “Traktaat van Heeswijk? “ 

Donderdag 23 april 2020. Lezing door Jan van Oudheusden:  

Tussen vrijheid en vrede.  

De bevrijding van Zuid-Nederland in 1944 en het leven in bevrijd gebied. In de eerste 

dagen van september 1944 had het er nog naar uitgezien dat een snelle en moeiteloze 

bevrijding van Nederland binnen handbereik lag. De geallieerde opmars van de weken 

daarvoor was als een mes door de boter gegaan. Maar juist toen het front tot de Bel-

gisch-Nederlandse grens was opgeschoven, begon de machine te haperen. De bevrij-

ding van Zuid-Nederland liep daardoor uit op een maandenlange, vaak bloedige en  

verwoestende strijd. Ieder had verwacht dat de bevrijding zou leiden tot een snelle 

terugkeer van de normale verhoudingen, maar het tegendeel bleek het geval.  

 
Zaterdag 6 juni 2020. Jaarlijkse excursie. 

Kasteel Nemelaer in Haaren en Marie van de Middelhaai in Vlijmen. 

Vertrek om 9.30 uur vanaf de Heemkamer. 

Om 10.15 uur koffie met gebak in het souterrain van het kasteel. 

Om 10.45 uur lezing over De Nemelaer en bezoek aan het kasteel. 

Om 12.00 uur lunch bij ‘De twaalf trappisten’ in het souterrain. 

Om 13.30 uur  bezoek aan de boerderij van Marie van de Middelhaaij tot 16.30 uur 

met vele verassingen en koffie / thee. 

Zaterdag 20 september 2020. Excursie “Gluren bij de buren”. 

We brengen een bezoek aan  de heemkamer van Heemkundekring  ‘Erthepe’ in Erp en 

aan het voormalige gemeentehuis in Erp. 

Donderdag 8 oktober 2020. Lezing door Simon van Wetten: 

Een criminele lezing. 

U wordt meegenomen naar de harde tijden van weleer: de activiteiten van een 

notoire paardendief in diens persoonlijk Rampjaar 1672, de bedelbrieven van 

rondzwervende invaliden, Thijs met-den-crommen-mond, wat schokkende scènes uit 

een huwelijk, de criminele gevolgen van een pestepidemie, het dobbelen om een 

varken en nog tientallen andere wetenswaardigheden. 

Donderdag 7  mei 2020.  Lezing door Rien de Visser: 

Wonderlijke lezing over Kasteel Nemelaer 

 Rien de Visser toont ons ongeziene kanten van het rijk gelaagde landgoed. Op de Ne-

merlaer als lustwarande van Kasteel Heeswijk onderhield jonker Alberic een hotline 

met juffrouw Koosje. 

Woensdag 11 november 2020. Filmavond door Rene van de Broek. 

De beelden, die deze avond op groot scherm vertoond gaan worden, betreffen het 

dagelijks leven in Heeswijk-Dinther in de vorige eeuw.  

Donderdag 10 december 2020. Lezing door Wim van Lankveld: 

Het Belgisch trekpaard.  

Aan de hand van uniek filmmateriaal dat begint in de jaren 20 van de vorige eeuw en 

eindigt in het heden, laat hij U genieten van zijn passie. De film die Wim samengesteld 

heeft komt uit zijn eigen rijke archief, dat hij de laatste jaren heeft verzameld. De film-

beelden gaan terug tot 1925. Verwacht beelden van boswerk, vissen, ringsteken, be-

grafenisplechtigheden en de bedevaart naar Hakendover. 

Alle lezingen zijn in de Heemkamer, Raadhuisplein 21a te Dinther. Van 20.00 tot 22.00 uur  

Uitgebreide informatie krijgt u verder via de Nieuwsbrief.  


