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Nieuwsbrief nr.8, november 2020.
Nieuw boek over de geschiedenis van Dinther, Heeswijk en Loosbroek

Het bestuur van de Wojstap prijst zich gelukkig dat het een boek kan uitgeven waarin de
geschiedenis van onze woonkernen vanaf de prehistorie tot 1969 uitvoerig wordt beschreven. Het
boek is geschreven door Elle Klop en de uitgave wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële
bijdrage van de stichting Het Geleer uit Heeswijk-Dinther. Het boek draagt als titel “Dinther Heeswijk – Loosbroek” en de ondertitel luidt “De geschiedenis van de drie kleine biggetjes en de
grote boze wolf”. Wie de drie kleine biggetjes zijn spreekt voor zich. Wie de grote boze wolf is mag
u zelf invullen.

Het omvangrijke boek telt 345 pagina’s, omvat 21 hoofdstukken, 58 illustraties en een appendix.
Het bestaat uit drie delen die afzonderlijk van elkaar gelezen kunnen worden, namelijk De
Bevolking (eerste deel), Het Bestuur (tweede deel) en De Kerk (derde deel). Een speciale bijlage is
gewijd aan de abdij van Berne en de rol die de abdij heeft gespeeld in de Heeswijkse
gemeenschap.
De prijs van het boek in de boekhandel bedraagt € 22,50. Voor onze leden is er een aantrekkelijke
korting. Zij kunnen voor slechts € 15,00 in het bezit komen van dit boek met een schat aan nieuwe
informatie over de geschiedenis van Dinther, Heeswijk en Loosbroek.

Voor leden zijn er drie manieren om in het bezit te komen van dit boek.


Afhalen (€ 15,00)
Het boek kan tegen contante betaling worden afgehaald in de Heemkamer aan de Raadhuisplein
21a op de woensdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur of bij Annie van de Boom,
Krommedelseweg 19 in Loosbroek.



Bezorgen (€ 15,00)
Na betaling van € 15,00 aan de penningmeester van de Wojstap (IBAN-nummer: NL18RABO 012
01 10 369) bestaat voor leden, die niet naar de Heemkamer kunnen komen en woonachtig zijn in
Heeswijk, Dinther of Loosbroek, de mogelijkheid om het boek thuis te laten bezorgen. Geef bij
betaling wel uw naam en adresgegevens op.



Toezenden per post (€ 23,00)
Toezending per post is ook mogelijk doch dan zien wij ons genoodzaakt om € 8 aan verzendkosten
in rekening te brengen. Het boek weegt ruim 1 kg en kan niet door de brievenbus.
Het boek is vanaf woensdag 4 november voor iedereen verkrijgbaar.

Veel leesplezier!

Presentatie boek over de geschiedenis van Dinther, Heeswijk en Loosbroek

De presentatie van het boek van Elle Klop vindt op dinsdagmiddag 3 november om 14.00 uur
plaats in onze Heemkamer. We doen dat door het cadeau te geven aan Jan van Gemert.
Jan van Gemert, een van de oprichters en oud voorzitter van onze vereniging, wordt op 5
november 2020, 90 jaar. Hij is tot op de dag van vandaag nog steeds actief. Daarom hebben we
besloten hem het boek voor zijn verjaardag en voor zijn verdiensten cadeau te doen. Door de
Coronamaatregelen zijn we helaas genoodzaakt deze bijeenkomst in kleine kring te laten plaats
vinden. Daarom zijn alleen genodigden welkom.

Herhaalde oproep De Kroniek

Door bekende omstandigheden in het voorjaar is de tweede Kroniek van 2020 niet kunnen
verschijnen. De oorzaak was niet alleen dat men niet bij elkaar kon komen, maar ook was er een
duidelijk gebrek aan kopij en verhalen. Met veel moeite is de redactie er in geslaagd voldoende
kopij te verzamelen voor de Kroniek, die begin oktober is verschenen.
Een tekort aan verhalen kan er toe leiden dat er opnieuw een moment komt, dat er geen Kroniek
verschijnt. Het bestuur van De Wojstap en de redactie ( nu nog maar 2 personen) zoeken nieuwe
redactieleden en mensen die verhalen over de geschiedenis van Heeswijk, Dinther en Loosbroek
kunnen en willen maken.
Hebt u een verhaal maar vindt u het schrijven ervan te moeilijk, dan willen de redactieleden u
graag helpen. Meld u aan bij Bart van Schijndel, tel: 0413-293964.

Graag tot ziens in de Heemkamer.

