Programma lezingen en excursies 2022-23

Heemkundekring “De Wojstap”
Heeswijk-Dinther-Loosbroek.

Alle lezingen zijn in het Gildehuis te bezoeken via de Heemkamer, Raadhuisplein 21a te Dinther. Van 20.00 tot
22.00 uur. Uitgebreide informatie krijgt u verder via de Nieuwsbrief.

Woensdag 13 april 2022. Lezing door Jan Sanders:
900 jaar Norbertijnen.
De geschiedenis van de Norbertijnen ofwel Witheren gaat terug tot in de vroege Middeleeuwen. Jan Sanders, archivaris van de Abdij van Berne vertelt over allerlei wetenswaardighe-

den, die bij de meesten van ons nog niet bekend zijn.
Zaterdag 9 april 2022. Excursie naar de Abdij van Berne. Joost Jansen leidt ons rond.
Opgeven voor 2 april 2022 bij het secretariaat. Kosten: € 5,= inclusief koffie.

Woensdag 18 mei 2022. Lezing door Wim van Lankveld.:
Het Belgisch trekpaard.

Woensdag 26 oktober 2022. Joost van de Berg en Rien de Visser:
Film en lezing over Kasteel Nemelaer
Joost van de Berg vertoont een film over het kasteel gemaakt voor het project Oisterwijk
in Beeld en Rien de Visser vertelt ons over ongeziene kanten van het landgoed.
De film vertelt de geschiedenis van een kasteel dat al uit 1304 stamt en veel markante bewoners heeft gekend. Over hen en hun leefwijze wordt uitgebreid aandacht besteed waarbij bijzondere onthullingen aan het licht komen. Natuurlijk komt ook de legende van het
spook tot leven en vooral de rol van de eigenzinnige jonkheer Alberic, zijn buitenechtelijke
relatie en de gevolgen daarvan, komen uitgebreid aan bod. Door nagespeelde scenes van
opmerkelijke gebeurtenissen en authentiek filmmateriaal krijgt u een goed beeld van het
leven op het kasteel en worden verborgen verhalen ontrafeld.

Woensdag 23 november 2020. Filmavond door Rene van de Broek.

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.

Woensdag 18 januari 2022. Lezing door Ton Cruijsen, aardrijkskundeleraar op gymnasium Bernrode:

Zaterdag 11 juni 2022. Jaarlijkse excursie

Bernrode; van klein seminarie naar klein gymnasium.

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. Zo drie keer in de maand wandelt André met een groep belangstellenden door het park. Prachtige gebouwen, mooie natuur, een beuk van 130 jaar oud en interessante verhalen over het klooster Mariënwater, dat is wat bezoekers kunnen verwachten. Na
afloop is er koffie met gebak in restaurant Leefgoed, gelegen op het landgoed. De kosten voor
deze excursie bedragen € 7,50.

Donderdag 15 september 2022. Excursie “Gluren bij de buren”.
We brengen dit keer een bezoek aan de heemkamer van Heemkundekring ‘Schijndel’ om daarna te worden rondgeleid door het voormalie raadhuis. Om 14.00 uur verzamelen we bij " het
Spectrum". Er zijn geen kosten aan verbonden. Nadere informatie volgt via de Nieuwsbrief.

De beelden, die deze avond op groot scherm vertoond gaan worden, betreffen het dagelijks
leven in Heeswijk-Dinther in de vorige eeuw.

Ton Cruijsen vertelt de over geschiedenis van het gymnasium. Op 4 oktober 1886 wordt op de
Abdij van Berne begonnen met een eigen school onder de naam Gymnasium Bernense Sancti
Norberti. Vier leerlingen telt de school dan, maar het leerlingenaantal neemt snel toe. In 1889
wordt de eerste steen gelegd voor een eigen schoolgebouw. Doel van de school is in eerste
instantie de eigen aanwas voor de abdij veilig te stellen, maar later groeit de school uit tot een
algemeen gymnasium. Veel historisch fotomateriaal en zelfgemaakte foto’s geven een beeld
van de veranderingen van het gebouw en in het onderwijs.

Woensdag 15 februari 2023. Lezing door Simon van Wetten.
Evenals in februari 2022 zal Simon ons wederom op zijn bkende boeiende vertelwijze meenemen door een stukje geschiedenis over het leven van onze voorouders in onze omgeving. Het

onderwerp van zijn lezing wordt begin 2023 via de Nieuwsbrief bekend gemaakt.

