Heemkamer: Raadhuisplein 21 a - 5473 GC – Dinther (357471). Secretariaat: Kleijne Hove 28 – 5473 TX – H-Dinther (293239).
e-mail: secretariaat@dewojstap.nl website: www.dewojstap.nl

Nieuwsbrief nr.7, juni/juli 2019.
Mededeling:

Excursie zaterdag 31 augustus 2019
Het jaarlijkse uitstapje van onze heemkundekring gaat dit jaar naar De Peel.
Om 9.30 uur komen we bij elkaar bij de heemkamer met als doel te gaan carpoolen.
Rond 10.30 uur arriveren we bij het Toon Kortooms Park in Deurne .
Adres: Griendtsveenseweg 80, 5753 SB Deurne,
We verzamelen ons eerst voor koffie met plaatselijke lekkernijen. Vervolgens krijgen
we een rondleiding door het museum. Die zal ruim een half uur duren. Na afloop
kunnen we zelfstandig het park gaan verkennen.
Vervolgens rijden we naar Natuurpoort De Peel voor een de lunch. Adres: Leegveld 8a,
5753 SG Deurne

Na de lunch rijden we naar Neerkant voor een rondleiding door het museum ‘Techniek met een ziel’.
Adres: Dorpsstraat 23, 5758 AM Neerkant
“Een feest van herkenning” voor de ouderen onder
ons. De geschiedenis van de techniek staat in dit
bijzondere museum centraal.
"Techniek met 'n Ziel" is een museum met een
verzameling techniek met een vleugje nostalgie. De
verzameling is vooral een collectie van de evolutie
van elektrische apparatuur.
In het museum zijn op dit moment een groot aantal
zaken aanwezig zoals een totaal overzicht van
allerlei technische objecten van het jaar 1900 tot
2000. Verder zijn er verschillende ruimtes, zoals
een woonkamer, winkel en een keuken waarin een
tijdsbeeld wordt weergegeven uit het verleden.
De rondleiding duurt een kleine twee uur.
Halverwege is er een pauze met koffie en koek.
Voor degenen die slecht ter been zijn staan overal
stoelen.
Kosten € 21,50 p.p.:
( inclusief koffie / thee ‘s morgens en ‘s middags
en de lunch met koffie of thee)

U kunt zich tot 17 augustus 2019 voor deze excursie opgeven
bij Fred Lennings, Kleijne Hove 24, 5473 TX Heeswijk-Dinther,
tel: 293031, mail: fredlennings@gmail.com.
Graag gelijktijdig € 21,50 overmaken op rekeningnummer
NL18RABO0120110369 t.n.v. HKK De Wojstap. (o.v.v.
excursie De Peel). Wilt u bij aanmelding aangeven of u wilt
rijden of liever meerijdt?

Graag tot dan.

