
 Programma  lezingen en excursies 

2021-2022 

       Heemkundekring “De Wojstap   

      Heeswijk-Dinther-Loosbroek. 

Dit is het programma voor oktober 2021 t/m maart 2022. Bij de algemene ledenvergade-

ring op 31 maart 2022 ontvangt u het resterende programma van 2022.  

 

Zaterdag  30 oktober 2021. Excursie “Gluren bij de buren”. 

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

voormalige gemeentehuis en de Sint-Servatiuskerk in Erp. 

Donderdag 18 november 2021. Filmavond door Rene van de Broek. 

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

lijks leven in Heeswijk-Dinther in de vorige eeuw.  

Dinsdag 7 december 2021. Lezing door Wim van Lankveld over het Belgisch trekpaard.  

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

digt 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 filmbeelden 

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

tigheden en de bedevaart naar Hakendover. 

Donderdag 27 januari 2022.  Lezing door Jan Sanders over 900 jaar Norbertijnen.   

Dit jaar bestaan de Norbertijnen 900 jaar. De archivaris van de Abdij van Berne vertelt 

over de geschiedenis van de “Witheren”. Deze lezing willen we combineren met een ex-

cursie met rondleiding door de Abdij. Daarover ontvangt u nader bericht via de Nieuws-

brief. 

Donderdag 17 februari 2022. Een criminele lezing door Simon van Wetten. 

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. 

Uitgebreide informatie krijgt u verder via de Nieuwsbrief.  


