Heemkamer: Raadhuisplein 21 a - 5473 GC – Dinther (357471). Secretariaat: Kleijne Hove 28 – 5473 TX – H-Dinther (293239).
e-mail: secretariaat@dewojstap.nl website: www.dewojstap.nl

Nieuwsbrief nr.1, januari 2020.
Mededelingen:
Lief&leed:
Helaas vernamen we het overlijden van Annie Buijs-Hagens. Annie was vaak behulpzaam bij de bardiensten tijdens lezingen.
We condoleren de familie en wensen hen veel sterkte.
Programma:
-- Specifiek voor diegenen die dit de vorige keer niet konden zien zal in de Heemkamer een herhaling van de
filmvoorstelling worden georganiseerd met filmbeelden over ‘Heeswijk-Dinther in de jaren 1970-1978’. Dit gaat plaats
vinden op zaterdagmiddag 18 januari 2020 om 14.00 uur. Op veler verzoek op een middag. De filmvoorstelling duurt
ongeveer 1 uur en 45 minuten inclusief een pauze. Leden gratis, niet-leden € 2,=.
-- 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. Heemkamer, van 20.00 tot 22.00 uur. Leden gratis, niet-leden € 2,=.
-- Correctie jaarprogramma: excursie ‘gluren bij de buren’ is op zaterdag 19 september en niet 20-9-2020.
Diversen:
- De opbrengst van de RaboClubsupport is goed besteed.
We zijn een mooi en duidelijk scherm bij de computer rijker.

- Wij hebben nu 6.177 foto’s op onze website staan. Bij vrijwel elke foto is
beschreven wie of wat er op staat.
Wij hebben dat met een aantal leden/vrijwilligers gedaan en die hebben hun
uiterste best gedaan om te zorgen voor volledige en juiste beschrijvingen.
Maar ondanks de ijver en de inspanningen weten we dat er nog
onjuistheden en onvolledigheden in staan. Om meer dan 6.000 foto’s na te
kijken en te controleren is een hels karwei, maar vele handen maken licht
werk.
Wij vragen daarom nu aan ALLE leden: ga naar de foto’s op de site en
controleer in ieder geval je eigen familie en je eigen straat.
Hoe doe je dat? Voer de volgende stappen uit en het zal je zeker lukken:
1. Ga naar de site van De Wojstap: www.dewojstap.nl
2. Klik op het woord Foto’s rechts bovenaan
3. Noteer in het zoekvenster je eigen naam of je eigen straat. Er
verschijnt een aantal foto’s
4. Klik op de foto. Die verschijnt groter in je scherm en er komt een
tekst onder te staan
5. Bekijk de tekst op onjuistheden of onvolledigheden
6. Noteer die onjuistheden of onvolledigheden en mail ze naar
secretariaat@dewojstap.nl en wij gaan zorgen dat de juiste
informatie bij de foto komt staan
7. Heb je nog andere vragen of opmerkingen over de foto, dan kun je
die op hetzelfde adres kwijt
Bedenk: Hoe juister de informatie is, hoe waardevoller de foto’s voor de
gemeenschap zijn!

Graag tot ziens in de heemkamer.

