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Lezing
De eerstvolgende lezing is op woensdag 18 mei 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 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 filmbeelden gaan terug tot
1925. Verwacht beelden van boswerk, vissen, ringsteken, begrafenisplechtigheden en de
bedevaart naar Hakendover.
Excursie
Zaterdag 11 juni 2022 is onze Jaarlijkse excursie. Dit jaar gaan we naar Coudewater.
We verzamelen om 13.00 uur bij de Heemkamer om ons daarna rond 13.30 uur te melden aan
de Peter de Gorterstraat 7 in Rosmalen. Andre Sprierings zal ons rondleiden. Hij is een
enthousiast verteller, een buitenmens en kan niet stilzitten: de ideale combinatie voor zijn
‘bijbaan’ als rondleider. Na afloop is er koffie met gebak in restaurant Leefgoed, gelegen op
het landgoed. Voor deze excursie dient u zich voor 21 mei 2022 aan te melden bij het
secretariaat: secretariaat@dewojstap.nl
De kosten voor deze excursie bedragen € 7,50. Graag voor 21 mei uw betaling overmaken
naar NL18RABOo120110369 t.n.v. HKK De Wojstap o.v.v. Excursie Coudewater.
Bestuursleden gevraagd
Komend jaar zijn weer enkele bestuursleden aftredend maar dit keer niet herkiesbaar.
Daarom zijn wij op zoek naar nieuwe bestuursleden. Als u zich meldt dan kunt u de komende
maanden reeds aanwezig zijn bij de bestuursvergaderingen om op die manier voor u zelf de
vraag te kunnen beantwoorden of het lidmaatschap van ons bestuur iets voor u is. Wij nodigen
u van harte uit met ons mee te gaan doen. Bedenk dat onze Heemkundekring niet kan
functioneren zonder voldoende bestuursleden.
Assistentie voor de bardienst
Nu de lezingen weer bij de Heemkamer gegeven worden, eerst volgende is op 18 mei,
zou ik graag 1 persoon per avond erbij willen hebben. Graag per mail laten weten wie dat zou
kunnen. Dank jullie.
Groet Annie vd Braak
Schilders bedankt!! voor het schilderen van de binnenkozijnen.
Van diverse personen hebben we artikelen ontvangen voor ons Heemkundig archief.

Graag tot ziens in de Heemkamer.
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