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Hiermede nodigen wij U uit voor een 

bijeenkomst van de leden van do Heemkunde-

kring Peelland op 

donderdag I8 maart 1971 oxa. 8 uur 

in de bovenzaal van Restaurant de Brug 

.Veestraat te Helmond. — — ~ 



o. 
Door omstandigheden h-'ieft U reeds yni,;e tijd r.ie:.-

meer van ons vernomen.Wij heoben echter gemc-er.i, :.l-

vorens over te gaan tot een definitieve bnslicsi:v. 

eerst uw mening hierover te horen. 

In de afgelopen jaren hehben wij weinig aktivite;:-n 

kunnen ontplooien, omdat het niet meer verantvocrï 

was sprekers uit te nodigen, daar de kosten te hc:^ 

waren voor de kleine groep bezoekers. ^ 

Maar ook de betaling van de kontributie geeft iecfr 

jaar zoveel stagnatie, dat wij het niet meer yr̂ nnir. 

verantwoorden t.o.v. de verplichtingen, die v.-ij hebben, 

tegenover Brabants Heem.De vragen die U zullen wer

den gesteld zijn dan ook: 

Stelt U nog prijs op het voortbestaan van de Eeezxun— 

dekring Peelland? 

En ondersteunt U dan de aktiviteiten van het huidi^^ 

bestuur? Of geeft U de voorkeur aan een heel r.ie-jv 

bestuur, voortkomende uit de leden? Wie wil zich iar.— 

didaat stellen voor hot bestuur? Geeft U er de vĉ ivr-.ur 

aan dat het lidmaatschap gekoppeld blijft aan he> olc'— 

Brabants Heem, of dat ieder zich persoonlijk 3.1s ibon— 

ncc opgeeft? 
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Om deze avond toch in het kader van de hcomkundo 

te houden, hebben wij genieond de Heren Broe

der Barontius van de Ven en Alphons Niecscn te 

vragen hun verzameling ansicht-kaartun van Hel

mond te tonen, zowel in aun albums als met een 

projektor als dat mogelijk is. 

Het kan een gezellige Helmondso avond worden, 

waar dan het nuttige met het aangengune ver

enigd zou kunnen worden. 

Hot bestuur. 

Qeachte Bestuur, 
U ziilt begrijpen dat, gezien ik al enige 

jarea niet meer in Helmoxid woonachtig ben, het voortbe
staan vaa de Heemkundekriog Pai.laa4 mij niet meer zo 
aanspreekt. 
Eet lidünaatsohap van "Brabants Heem" zuu ik echter gr4iag 
willen verlengen. 

Hoogaoht/end,/ 

.Jrf^-van/'Hooff 
Papeweg 2 
Wassenaar. 
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2 ^ Helmond 31-3-'7l 

Bij_de bestuurswisseling. 

Mot waardering voor hetgeen tot op heden in deze 
plaatselijke kring van Brabants Heem werd opgebouwd 
en laatstelijk zeker door het onlangs gedeeltelijk 
afgetreden bestuur, Is het niet zonder schroom 
dat wij de taak op ons genomen hebben om de komende 
zittingsperiode onze afdeling te gaan besturen. 
Wij zullen trachten hierbij een zo zuiver mogelijke 
"heemkundige" koers te blijven varen. 
Vanzelfsprekend rekenen wij daarbij gaarne op de 
medewerking en de belangstelling van de leden, 
zonder welke onze aktiviteiten immers geen effekt 
zouden sorteren. 

In dit nummer van het kontaktblad zult u iets 
aantreffen van de jongste plannen, welke onderwerp 
van bespreking zijn geweest in een bestuursvergadering 
van 2k maart j.l. o,a. over een lezing op 6 mei a.s., 
terwijl wij voorts zullen proberen ora het seizoen op 
waardige wijze te besluiten met een exctirsie. 

Tenslotte dank ik namens hot bestuur de leden 
voor het in ons gestelde vertrouwen. 
Wel zijn wy ervan overtuigd dat het voor de con
tinuering van onze afdeling noodzakelijk is dat meer 
jongeren zich voor onze aktiviteiten gaan interes
soren. 
Voor suggesties t.a.v. ledenwerving in deze rich
ting staan wij gaarne open. 

Tot ziens op onze volgende kringbijeenkomst. 

namens hot bestuur, 
W.Kooien, voorzitter. 
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Aan de leden, 

Op woensdag Zk maart j.l. vond 
de eerste bestuursvergadering plaats van het 
nieuwe bestuur. 
Allo leden waren aanwezig. 
Vele pl̂ innen zijn.er .gemaakt, •• maar of deze 
allen te realiseren zijn zal voor oen groot 
gedeelte van-U .afhangen..Wy. hebben de mede
werking van U allen, hard nodig. 

vVy hebben gedacht om onze.eerste vergadering 
en tevens de laatste van dit seizoen te doen 
plaatsvinden op donderdag 6 mei a.s. met een 
lezing van ''Mevr. van Dort-van Deursen over 
het onderwerp "Kent gij dit Brabant". Deze 
lezing omvat een serie kleurendia's door 
Mevr. van Dort zelf gemaakt. Er wordt gespro
ken over oude boerderijen met typische inte
rieurs - de Brabantse mens - volksgebruiken -
gebruiksvoorwerpen en volksgeloof. 
Vanzelfsprekend, hopen wij U voor 6 mei nog 
aan deze vergadering te herinneren, maar 
misschien kunt U deze datum alvast in uw 
agenda vastleggen en verder voor die avond 
geen afsprcdcen meer maken. 
Wy geloven dat wij met deze lezing , zoals 
onze voorzitter in zijn artikeltje al gezegd 
heeft, een "heemkundige koers" varen. 

De kring "Barthold van Heessel" uit Aerle-
Rixtel nodigt ons uit om a.s. dinsdag 6 april 
te komen luisteren naar Mevr. E.r.d.Braak-
Buise uit Schijndel. 
Mevr. v.d.Braak zal ons vertellen over de 
manier waarop de Joden buiten Israel het 
Paasfeest vieren. De ballingschap gaf de 
Joden een groot gevoel van saamhorigheid, dat 
o.a. tot uiting komt in een strenge liturgie 
bij de viering van het Paasfeest thuis. 
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Ter toelichting zullen een aantal dia's vertoond 
worden, gemaakt door de spreekster, van voor
werpen op een tentoonstelling in Keulen. 
Deze lezing wordt gehouden om 20.00 uur in 
zaal van Bracht, Kerkstraat 9,*Aarle-Rixtel 
Wy hopen dat velen van U deze leuke geste 
- ons gedaan door de secretaresse Mevr. van 
Noordwyk- gebruik zullen maken. 
Misschien zouden de leden onderling een afspraak 
kunnen maken aangaaiide vervoer. 
Daar de tijd erg kort is om.dozo circulaire nog 
voor zaterdag bjj Ü in de bus te hebben, moeten 
wij van ons plan om U allen de namen te sturen 
van de leden en iets te vertellen van onze 
excxxrsie afzien. >• 

Hopende dat "ü mij dit niet kwalijk zult nemen 
zullen wy dit in ons volgende mededelingen
blad bekend maken. 

^ namens het bestuur 
Br. B. van de Ven, 
secretaris. 


