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Nieuwsbrief nr. 4 september 2021
Mededelingen:
M.i.v. 22 september is de heemkamer op de woensdagmiddag weer gewoon voor iedereen geopend. Of dan de anderhalve
meter-maatregel nog geldt, is op dit moment nog niet duidelijk. In ieder geval zullen vanaf die dag alle andere regels, die nu nog
gelden in onze Heemkamer, vervallen.

De algemene ledenvergadering zal plaats vinden op donderdag 22 oktober
2021 om 20.00 uur in de Wis in Loosbroek. De agenda en de bijbehorende
verslagen ontvangt u rond 16 september 2021.

Lezingen en excursies
De eerste excursie dit jaar is getiteld: “Gluren bij de buren”. Deze excursie stond een jaar geleden ook op het programma.
We gaan op zaterdag 30 oktober naar Erp.
Om 13.00 uur worden we met koffie e.d. ontvangen in de Heemkamer van Heemkundekring Erthepe in het oude
historische raadhuis van Erp. Onze groep zal na de koffie worden gesplitst. Een deel gaat de Servatiuskerk bezoeken
onder leiding van een gids. De andere groep bezoekt, na een inleiding door de voorzitter van de Heemkundekring, de
Heemkamer en het oude raadhuis. Halverwege de middag wordt er geruild zodat iedereen beide locaties heeft bezocht.
Na afloop van dit bezoek is er voor iedereen een drankje en rond 17.00 uur keren we weer huiswaarts.
Op 30 oktober verzamelen we om 12.30 uur bij de heemkamer en aldaar bekijken we ‘wie met wie’ mee kan rijden. Wilt
u graag met iemand meerijden? Geef dat dan even door aan Jo van Helvoort, telefoon: 0413-292308 of mail:
jovanhelvoort41@gmail.com.
De kosten van deze excursie zijn € 5,= per persoon. U kunt zich tot 4 oktober 2021 opgeven voor deze excursie door €5,00
over te maken naar IBAN-nummer NL 18 RABO 0120110369 t.n.v. Heemkundekring De Wojstap onder vermelding van
Excursie Erp.
Schenkingen
Er zijn afgelopen tijd veel historische foto’s geschonken:
Van Wilma van Doorn zwart-wit foto’s van Jet Cranen van Den Dolvert e.o. en van Mia Verbakel foto’s
verzameld door Toon Verbakel van o.a. voetbalteams, hoofdonderwijzers in Heeswijk, jongens op schoolplein,
Koninginnedag op Plein 1969, historische optocht met fanfare in Heeswijk, enz.
Van de Abdij van Berne via Theo Kennis de tijdschriften Berne van 1999/2021 als aanvulling op de bestaande
verzameling.

Kom naar de heemkamer op open monumentendag
Er is daar meer te zien dan u denkt!
De Heemkamer is op 12 september geopend van 11.00 tot 16.00 uur.

Graag tot ziens in de Heemkamer.

