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Nieuwsbrief nr.4, april 2019.
Mededelingen:
- Helaas kregen we bericht dat Cor van Doorn is overleden. Cor stond aan de wieg van onze vereniging en bleef
veertig jaar een zeer betrokken lid. We condoleren hier nogmaals Wilma, Mark en familie.
- Onze door ziekte getroffen leden wensen we sterkte en een spoedig herstel.
- Donderdag 28 maart was de algemene ledenvergadering. Deze avond bood het bestuur de gelegenheid om drie van
onze leden te bedanken voor hun enorme lijst van inspanningen en bijdrage ten behoeve van onze vereniging. Zij
ontvingen hiervoor de exclusieve “pindullekesboom” .

Jan v Gemert
Krijgt hem eerdaags;
hij kon niet bij de
vergadering aanwezig zijn.

Piet vd Berg

Peter Kriele

Na de vlot verlopen vergadering werd er met een hapje en drankje
genoten van filmmateriaal uit 1930 tot ca 1970.
René vd Broek had een mooie compositie gemaakt uit ons archief.
(notulen van de vergadering ontvangt u binnenkort)

- woensdag 24 april komt Luc Eekhout een lezing geven over de Gouden Koets.

Aanvang: 20.00 uur in de heemkamer. Gratis voor leden; niet-leden vragen we € 2,--.

- De 71ste Brabantse Heemdagen 2019 worden op donderdag
22 en vrijdag 23 augustus gehouden in en rondom de oude
vestingstad Bergen op Zoom. De organisatie is dit jaar in
handen van de Geschiedkundige Kring van Stad en Land van
Bergen op Zoom, in samenwerking met andere
erfgoedorganisaties in het werkgebied van de Kring.
Op de eerste dag staat al wandelend de monumentale binnenstad centraal met onder meer het vijftiende-eeuwse hof
van de heren en markiezen van Bergen op Zoom en de recent gerestaureerde vestingwerken. Op vrijdag wordt de
omgeving op de fiets verkend en voert de route onder meer langs het mooie landschap van de West-Brabantse
waterlinie en de daaraan gelegen forten. Aanmelden via Brabants Heem of rechtstreeks bij Bergen op Zoom.
- Hebt u nog mooie foto’s van vruuger (straatbeelden, huizen, personen etc.) die u wilt delen met De Wojstap. Wij
scannen ze graag in voor ons archief en mogelijk ooit voor een nieuw fotoboek. Wij horen graag van u.

- Het secretariaat gaat verhuizen, Heemkamer adres blijft hetzelfde,:

(Raadhuisplein 21a 5473 GC Heeswijk-Dinther)

