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Nieuwsbrief nr. 3 augustus 2021
Heemkamer
Onze Heemkamer is niet of nauwelijks goed te ventileren. Voor het houden van bijeenkomsten met 40 tot 60
bezoekers moet een adequaat ventilatiesysteem worden geïnstalleerd. Zo’n systeem zou meer dan
tienduizend euro gaan kosten. Het bestuur vindt het niet verantwoord een dergelijke investering te doen in
onze Heemkamer, die wij huren van het St. Barbaragilde. Daarom heeft het bestuur besloten de algemene
ledenvergaderingen en alle lezingen om de beurt voortaan te organiseren in de gemeenschapshuizen in
Heeswijk, Dinther en Loosbroek.
Algemene ledenvergadering
Vorig jaar was de algemene ledenvergadering in het Willibrordcentrum in Heeswijk. Dit jaar zal deze
bijeenkomst op 21 oktober 2021 plaats vinden in de Wis in Loosbroek. Na de zomervakantie ontvangt u de
uitnodiging met agenda.
Lezingen en excursies
Het bestuur heeft besloten de lezingen en excursies weer op te gaan starten. Tijdens de algemene
ledenvergadering zullen we als vanouds het jaarprogramma presenteren. We zijn op dit moment bezig met
het plannen van een excursie in oktober.
Open monumentendag
De open monumentendag is dit jaar op 12 september 2021.
Dan stellen we de Heemkamer open voor iedereen.
We laten het publiek kennis maken met de vele bijzondere
objecten, die in de Heemkamer aanwezig zijn. Zo zijn er
meubilairstukken, die we in bruikleen hebben van de
gemeente Dinther, glas-in-loodramen uit het voormalige
gemeentehuis van Dinther en de archeologische vondsten.
Verder de verzameling bidprentjes en de vele fotoboeken en
bijvoorbeeld ook schilderijen, die ons geschonken zijn. De
Heemkamer is op deze Monumentendag
geopend van 11.00 tot 16.00 uur.

Schenking
De familie van Aspert heeft de Heemkundekring een verzameling krantenknipsels over de
samenvoeging van Heeswijk-Dinther vanaf 1965 geschonken. Met dank aan de familie Van Aspert
zullen we deze verzameling opnemen in ons archief in de Heemkamer.
Mededeling:
Gelukkig is de Heemkamer al weer enige tijd geopend op de woensdagmiddagen. De coronaregels in
Heemkamer blijven voorlopig nog onveranderd.

Graag tot ziens in de Heemkamer.

