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Bij het afsluiten van het seizoen sept. 1959 -

juli 1960 uil het Bestuur U gaarne nog eens een overzicht geven van datgene 

wat onze leden in dit seizoen geboden is. 

Speciaal voor de 30 nieuwe leden ( Het aan+al 

bedraagt momenteel bijna 100 ) die zich de laatste maanden voor het lidmaat

schap hebben opgegeven, is het misschien uel aardig, om dit overzicht eens 

te zien, zodat zij nu al tot de overtuiging kunnen komen, dat "Peelland" zijn 

best doet een behoorlijk programma aan te bieden. 

Uiteraard is het moeilijk om aan alle verlangens 

te voldoen. Niettemin houdt het Bestuur zich gaarne voor opbouwende kritiek 

alsmede voor practische suggesties aanbevolen. Wilt U deze dan ook aan ons 

doorgeven ? ? 

Voor het nieuwe seizoen, dat in sept. a.s, begint, 

kunnen wij U momenteel nog geen volledig programma aanbieden, daar wij nog di

verse besprekingen moeten voeren, alvorens wij dit plan definitief kunnen op

stellen. Wel kunnen wij U mededelen, dat het in onze bedoeling H g t op de hui

dige weg vieer voort te gaan n.l. 

4 excursies naar " buiten Helmond * 

' BöiBiiawïBEïK j j 3 excursies naar bedr i jven in Helmond of naaste 
'ii,A»tn,taüa«,<»ach«i^«»l omgeving. 

In Noordbrabi.ri 5 lezingen door Sprekers van en t u i t e n onze k r i n g . 
f 'S-HEKTOGËMSOSCH I 



2 • 

Onze eerste bedrijsexcursie, die we gaan maken, zal zijn naar de N.V. 

ROBUR te Helmond, een unique bedrijf in zijj soort in Nederland. Dit bezoek, 

dat in september Zal plaats vinden, wordt U nog nader aangekondigd, evenals 

de excursie naar modern Eindhoven, die momenteel in voorbereiding is met me

dewerking van ons lid, de Heer P.v.d. Burgt. 

Om de liefde tot ons heem ook bij de jongeren aan te kweken, hebben 

wij het plan gemaakt om de kinderen van onze leden, die hiervoor interesse 

hebben, op het einde van Augustus een middag aan te bieden met een KINDER

EXCURSIE naar het Kasteel van Croy, enkele bezienswaardigheden in Aarle-Rixtel 

en tot slot een traktatie in de nieuwe speeltuin daar. De leeftijdsgrens heb

ben we vastgeételd van 9 - 1 4 jaar. Wij hopen U t.z.t, nader bericht te sturen 

en wij zijn zelf erg benieuwd of dit plan zal slagen. Als dit het geval is, ho

pen we zo'n kinder-excursie meermalen te herhalen.. 

De bedoeling is, deze kinderexcursie elke vakantie te houden en de kin

deren NIET meer op de gewone excursies te laten meegaan. 

Tot slot wensen wij U en Uw huisgenoten allen een prettige vakantie toe, 

P.H. 

Tot onze spijt heeft onze secretaresse Mej. Tr.Cornelissen 
wegens zeer drukke werkzaamheden, haar plaats in het be
stuur moeten verlaten, zodat deze nu vacant is. 
Wij bedanken haar hierdoor reeds hartelijk voor alle moei
te en tijd, die zij voor onze kring heeft gegeven. 
In de eerstvolgende vergadering hopen wij haar dit nog 'ns 
persoonlijk te kunnen zeggen, 

TREES, ONZE HARTELIJKE DANK. 

De Heer J.M, Bazen Willemstr. 15 Helmond 

Mej. T.de Reydt Kr. Steenweg 35 „ 

Mej. M. de Reydt Kr. Steenweg 35 ,i 
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C O N T R I B U T I E 

In verband met de nieuwe programmering heeft het Bestuur beslo

ten het verenigingsjaar te bepalen van 1 sept. tot 1 sept. ( inplaats van 1 jan. 

tot 1 jan.) Dit is om organisatorische redenen wenselijk. Hieruit volgt, dat de 

begroting aan dezelfde termijn onderuorpen wordt. Daarom heeft het Bestuur beslo

ten de kwitanties niet per 1 jan. maar per 1 okt.e.k. te laten aanbieden. Uij ho

pen, dat U met deze wijziging zult instemmen, daar er uiteindelijk slechts sprake 

Zal zijn van een met 3 maanden vervroegde contributiebetaling. 

Uiteraard geldt bovenstaande niet dit jaar voor de nieuwe le

den, die onlangs aan hun verplichtingen voldaan hebben. Voor hen gaat de nieuwe 
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contributie-termijn pas op 1 okt.1961 in. 

Conclusie: dezelfdecontributie maar per 1 okt. e.k. betalen, 

in verband met aanbieding der kwitanties, dus vanaf 1 okt,,verzoek ik de 

leden, diehun contributie (ïi'j 5,-) willen gireren, dringend dit dan vtftfr 1 okt 

te willen doen. Giro No. 404856 t.n.v. Th.v.Mierlo. 

Door te gireren en vooral door tijdig te gireren, bewijst U mij een grote 

dienst en bespaart Uzelf de inkassokosten, welke in het komend zeizoen zeker 

Verhoogd zullen worden, aangezien het ste.}ds moeilijker wordt een incasseerder 

hiervoor te vinden. Vooral ook, omdat het te veelvuldig voorkomt, dat de incas

seerder meerdere maler zich aan hetzelfde adres moet vervoegen voorhet ontvange 

der contributie. 

Het is best te begrijpen, dat bij de eerste aanbieding de betreffende per 

soon niet altijd aanwezig is. Men kan dan met de incasseerder wellicht oon datui 

afspreken of een tijd bepalen om even terug te komen. Dit is helemaal niet erg. 

U moet zich ecnter realiseren, dat het voor hem niet prettig is(nog mindei 

lonend) om drie tot vier,ja zelfs meerdere malen terug te moeten komen. 

Vlilt U hierin medewerken, liefst door te gireren, dan dank ik U 

bij voorbaat, 
De Penningmeester 

T .V.M. 
OVERZICHT 
van_het afgelopen seizoen sept, 1959 - juli 1960 

27 sept, 1959 Excursie naar G E M E R T 

Bezoek aan het gemeentehuis met ontvangst door Burgemeester de 
Bekker - Bezichtiging van de kerk van de H.Gerardus Majella o.l.v. Pastoor Stnj-
bosch - Rondleiding in het Kasteel-Klooster door Pater Dr.Loffeld,waarna koffie
tafel in derefter. 

25 okt. 1959: Excursie naar BAKEL 
Ontvangst op het raadhuis door Burgemeester Mr.Muyser - Bezich

tiging van de kerk van St.Uillibrord o.l.v. Pastoor van Velthoven - Rondleiding 
door het Sanatorium Sint Jozefsheil door de Heren Dr.Mulder en F.Schollekens -
Erwtensoep met kluif in Hotel Swinkels - van Tiel. 



nov, 1959 Lezing van Drs.W.Harkx 
De titel luidde: De Economische Ontwikkeling van floord-Brabant, 

in het bijzonder van Peelland, vanaf 1815. 
jan. 1960 Excursie naar Boekdrukkerij Helmond 

Hier voriden een prettige ontvangst en een rondleiding plaats o.l.v. 
de Heren Dr. van der Grinten en J. Hendriks, 

naart 1960 Causerie met lichtbeelden door de Heer J» Vriends 
Deze was getiteld: Bijen houden, vroeger en nu 
en vond plaats na de 11de jaarvergadering. 

april 1960 Voordracht door de Hcsr K.M.Elno 
Deze handelde ^over: De betekenis van de 19de eeuw voor de hedendaag
se kunst, architectuur en vormgeving. 
Zij werd gehouden onder gezamenlijke auspiciem van het Provinciaal 
Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Üoord-Brabant en onze 
Kring. 

mei 1960 Excursie naar Horn-Swalmen-Asselt 
Tijdens deze tocht werd bezocht: Kasteel Hillenraedt te Swalmen,met 
ontvangst door Douairi^re Gravin yolff Metternich» 

Kasteel te Horn, met rondleiding 
van Douairi^re Magnee de Horn Gravin van AefTerden. 

Bezichtiging van het kerkje en mu
seum te Asselt. Daarna koffie, die met de reis gratis aan de leden 
werd aangeboden. 

mei 1960 
juni 1960 Excursie naar de i\l.V.P.F.van Vlissingen en Co's, Katoenfabrieken te 

Deze excursie werd tweemad door een vijftal mede- Helmond, 
werkers van het bedrijf op een prettige en leerrijke uijze verzorgd. 
Men kreeg een zeer interessante beschrijving en aansc'iouuing van het 
produktie-proces in deze bekende katoendrukkerij. 

6 juni 1960 Excursie naar lleeze-Leende-Sterksel 
Bezichtiging van het Kasteel te heeze o.l.v. Mr.Baron van Tuyil van 
Serooskerken - Ontvangst op het raadhuis te Heeze door Burgemeester 
Cox - Rondleiding door de St.Martriuskerk te Heeze - Bezichtiging van 
de kerk van Leende van Sint. Petrus Banden - Causerie op het gemeen
tehuis van Leende met Burgemeester van Lokkant - Bezoek aan de school 
van Huize Providentia te Terksel o.l.v. hei Hoofd De Heer J.Frissen 
Daarna koffietafel. 
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door Jac.J.M.Heeren 

Aan de leden van onze kring, die de excursie van zondag 26 juni heb
ben meegemaakt, werd door de Burgemeester van Leende, mede namens zijn ambtge
noot van Heeze, een waardevol boek ten geschenke aangeboden, 

In mijn dankwoord aan Z.[.Achtbare merkte ik op, dat dit boekwerk 
voor ons Helmonders nog een specifieke waarde heeft, doordat de auteur van de 
oorspronkelijke kroniek, van Helmondse origine was, 

ik wil dit hieronder even toelichten: 

De vader van de kroniekschrijver uerd geboren in Helmond en aldaar ge 

doopt 13 april 1757, als zoon van dokter Petrus van Moorse! en van Maria E. va 

Hoeck. Deze zoon, Henricus van Hoorsel, werd 26 april 1780 te Leiden als stu

dent in de rechten ingeschreven. Na zijn promotie vestigde hij zich als advo

caat in Izijn geboorteplaats en werd spoedig daarna oók drossaard van Geniert. 

Tijdens de revolutionaire woelingen zijner dagen, onderscheidde hij 

zich als een van de meest verwoede Patriotten in de Meierij, 

In augustus 178? verklaarde hij voor de Magistraat van Helmond, dat 

hij ten zijnen huize ( Hotel de Leeuw op de Markt - hoek Veestraat, thans het 

kantoor van het Centraal Ziekenfonds) een exercitie-gezelschap had opgericht 

van ong, 20 personen, dat zich onder leiding van de Helmondse koperslager en 

oud-militair, Arnold Otto Bragard, in het gebruik van de wapenen oefende. 

Bij het uitbreken van de Franse Revolutie (1793) had hij met zijn nee 

kapelaan Adriaan van Hoeck uit Boxtel, de leiding van de revolutionaire bewe

ging in de Meierij. 

Terwijl de kapelaan als gevangene naar Den Haag werd gevoerd, wist 

van Moorsel nog tijdig naar Frankrijk te vluchten met zijn vrouw. 

Kort daarop was hij reeds secretaris van de stad Duinkerken, 

Nadat de ergste gevaren voor hem geweken waren, keerde hij naar Holla 

terug en werd Notaris en later Schout van Heeze. 

Kort nadat het echtpaar van Hoorsel-Voncken zich in Duinkerken bevond, werd da 
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3p 17 oktober 1793 hun zoontje Henricus Godefridus van Moorsel geboren en hij 

Ontving 14 oktober van het volgend jaar te Maarheze onder voorwaarde het H. 

Doopsel. 

Welke scholen hij afliep of hij hogere studiën maakte, is ons niet 

bekend. Wellicht is hij reeds vroeg op de secretarie van Heeze bij zijn vader 

gekomen en heeft hij deze bij diens dood, 31 juli 1830, opgevolgd voor de dor

pen Heeze, Leende en Sterksel. 

Hij bleef ongehuwd. 

Bij zijn dood 4 juli 1851 liet hij een dik boek raet aantekeningen na, 

die later bleken waardevolle gegevens te bevatten voor de geschiedenis van 

deze streken van omstresks l6oo tot in het midden van de 19de eeuw. 

Vooral natuurlijk voor de dorpen Heeze en Leende zijn deze van het 

meests belang. 

Voor Helmond is het interessant de tekening van het huis "het Varken" 

(blz. 126), het oudste huis van Helmond, dat gelegen was in de Kerkstraat. 

Het v;as, volgens een oude traditie, het enige huis, dat bij de grote 

stadsbrand van 4 juli 1587 is gespaard gebleven. Bij de bouw van de pastorie 

van de St. Lambertusparochie in 1883 werd het afgebroken. 

Van Moorsel heeft deze tekening dus reeds vóifr die tijd gemaakt. 

Omstreeks 1930 kreeg Ouwerling, de toenmalige Voorzitter van de Museum-

commissie, via de Pastoor van Heeze, een kopie in potlood, door een van de 

zusters aldaar vervaardigd. 

De Heer Joh. Jacobs maakte hiervan de fraaie pentekening, die op het 

Gemeente-museum alhier is tentoongesteld. 

G E M E E N T E M U S E U M 

-Indien leden van onze Kring of andere verzamelaars e.d, die interes-
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santé voorwerpen, tekeningen of v/at dies meer zij, wat voor de Helroondse 

gemeenschap van historische waarde is, aan het Gemeente-museum willen af

staan of Tn bruikleen v/illen geven, kunnen zij zich in verbinding stellen 

met de Archivaris, de Heer C. van Bokhoven tel. 2541, die hen verdere ge

wenste inlichtingen zal geven. • 

Vooral voor de toekomstige generaties is het van belang, indien zij 

d.m.v. aanschouwelijk onderricht in ons Museum meer inzicht in de geschie

denis van Helmond kunnen verwerven. * .. 

Daarom is de medewerking van iedere Helmonder voor dit doel gewenst 

Wanneer U deze voorwerpen etc. thuis houdt, genieten er slechts en

kelen van; wanneer U ze in het Museum laat tentoonstellen, geniet er strak 

de hele gemeenschap van. 

Helmond heeft een mooi Museum. 

Toont er Uw belangstelling voor. 

Geeft het Uu steun. 
P.H. 


