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Nieuwsbrief nr.9, september 2019.
Mededeling:
- Op zaterdag 14 september en op de nationale archeologiedag zaterdag 12 oktober zullen de vondsten van de opgravingen
op ‘t Retsel tentoongesteld worden in de Heemkamer. Normaliter liggen deze in het Tuighuis in 's-Hertogenbosch.
De heemkamer is deze zaterdagen open van 11.00 tot 16.00 uur. De tentoonstelling is uiteraard ook te zien op
woensdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur. Entree is gratis voor leden en belangstellenden.

- Rabo ClubSupport is van start!
De Wojstap doet weer mee. Het bestedingsdoel is: Onze technische infrastructuur is verouderd en de server voor het interne
netwerk moet worden vernieuwd. Verder zullen bestaande monitoren door grote computerschermen vervangen moeten
worden.
Oproep aan alle leden. Het is voor ons belangrijk om deze actie onder de aandacht te brengen om zo stemmen te vergaren.
Onze club kan deze bijdrage goed gebruiken! Het zou fantastisch zijn als u en uw familie en vrienden stemmen geven aan
Heemkundekring De Wojstap.
Leden van Rabobank Oss Bernheze mogen van 27 september tot en met 11 oktober 2019 hun stem uitbrengen op hun
favoriete club(s). Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, des te meer geld deze vereniging
of stichting krijgt.
We willen alle Rabobank -leden dan ook vriendelijk vragen een stem op ons uit te brengen. Bij voorbaat heel hartelijk dank.
Mocht u (nog) geen bestemming weten voor de overige stemmen? De Meierijsche Museumboerderij, BC de Klotbeek en koor
Vivace zullen u ook zeer dankbaar zijn voor uw stem.

- Lezing op woensdag 25 september: het Belgisch Trekpaard.
In de Heemkamer zal om 20.00 uur Wim van Lankveld uit Schijndel een lezing
geven over het Belgisch Trekpaard. Aan de hand van uniek filmmateriaal dat begint
in de jaren 20 en eindigt in het heden laat hij u mee genieten van zijn passie. Een
ieder die dit paard een warm hart toe draagt mag deze avond absoluut niet missen.
De vergoeding die Wim ontvangt voor deze lezing schenkt hij aan de stichting
,,Overleven met alvleesklierkanker" van prof.dr. Casper van Eijck, oncologisch chirurg
verbonden aan het Erasmus MC te Rotterdam.
Gratis voor leden; niet leden vragen we € 2,--.

Graag tot ziens in de Heemkamer.

