


AAN Di; LEDiiN, 
Tijdens onze laatste bijeenkomst in de boven-

za.' 1 van Retaurant "de Brug" mochten wij een aantal nieuwe 
leden noteren. Wij heten ze hier nogmaals van harte welkom 
in onze kring. 
V/el willen wij nog even iets uitvoeriger ingaan op de kon-
:ributie voor onze jongere leden, v/elke gesteld werd op 
f.5 -. öi, houdt in dit geval niet in dat hiervoor ook 
üen abonnement op Brabants heem wordt verstrekt, aangezien 
ie abcnnemciitsprijs voor dit tijdschrift dat de kring moet 
opbrocn("-"i, nog hoger ligt dan deze contributie, wie t ^ ^ 
abonné wil worden kan dit aizonderlijTc doen. ^ P 
Overigens menen wij dat er v/el leden z*jn die dit tijdschrift 
jaarne ter lezing willen afstaan aan geïnteresseerden ter-
v/jjl het tijdschrift ook te lezen is in de Openbare Leeszaal.,' 
v.'el geldt voor de jongere leden de faciliteit dat steeds ! 
een introducé ter vergadering mee mag komen. ' 

de Voorzitter ' 
.. W. Kooien . ! 

Op do avond van 6 april, die door raevx. va n Dort van ' 
Deursen gegeven werd, was de bovenzaal van restaurant ~ j 
"de Brug" mooi bezet. Velen hadden aan onze oproep gehoor ; 
gegeven on dank zij mevr.van Dort, die bij de mooie kleuren
dia's heel leuk en interessant over de boerderij, de bewo
ners en hut landschap wist te vertellen, was eenieder zeer 
tevreden. 
Op deze avond hadden zich een aantaJ. personen opgegeven 
voor 'n kleine avondexcursie naar de "Oudheidskamer ran j 
Goldrop. Toen wij nu de desbetreffende persoon benaderd© 
om hiervoor een afspraak te maken bleek het hem verstan^ 
digcr om net deze excursie nog enkele maanden te wachtf^^ 
fi-ezicn de uitbreiding die momenteel in volle gang is. j 
i/at in het vat zit,verzuurt niet. j 
Nu wildon wii u een avond aanbiede voor de tentoonstelling 
"KERKELIJKE KüNSTW, die gehouden wordt in het museum van 
h et Kasteel Raadhuis, op a^<^^ Ct-^. .-^itw Xo u^^c^. 
Een va n de loden van de "Museumcomraissie Helmond" is be
reid ons rond te leiden. Verder hadden wij gedacht om na 
c-f loop oen kopje koffie te gaan gebruiken in restaurant 
"de Brug" om het contact onder elkander levendig te houden. 
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Nu lïilden wij op 'n middag nog 'n kleine excursie naar 

Grave houden. De Hoogoorw, Heer W^van Haaren -oud , 
Deken van de stad Helmond - heeft bij monde van de Heer 
Niecsen ons doae-ftip gegeven. Het bestuur wil hier graa-
op ingaan, mits er genoeg deelnemers zijn. Graag zouden f 
wij dit van .u vernenon Uiterlijk voor a.s. donderdag, dan 
kan het bestuur de bevoegde instantie's benaderen voor | 
uitleg en i-ondleiding , 
U kunt zich hier voor opgeven bij de secretaris Ruusbroec ' 

^ I s a n 50 tel. 0^920 - 22771-'Va n-9 tot 12 in de voornid- I 
^^ dag en in de namiddag va n 2 tot 7. De opga ve sluit I 

op woensdag l6 juni a.s,om 7 .uur, daar da n de bus be- i 
steld nioet worden. ' 
Het plan bestaat om deze excursie te maken op zafcer- j 
.dagmiddag 19 juni a.s. Bezienswaardigheden zijn: i 
De St.-Elisbethskerk, gedeeltelijk uit de IJe eeuw, eet i 
een mooi barok altaar. | 
Het stadhuis dat wel is v/aar geheel gerestaureerd is, I 
maar to)ih nog steeda de moeite van het bezichtigen v.'aard | 
De HrjTipoort, een beroemd en een goed onderhouden bouw- i 
werk van de vestingbouwkundige Menno Ba ron van [ 
Cochoorn. - l600 - 17Ö0. j 
De oude Bogijnhofskerk • j 
Het nieuwe stadhuis, dat ook zeer zeker de moeite waard ' 
is.. . I 
De Hoogeerw. Heer van Haaren zou het zeer op prijs stel
len zelf deze rondleiding te verzorgen. Dit is bij onze i 
oud Doken als kunstkenner in zeer goede handen. 

^ É rfij vertrekken om 1^.15 uur va naf het kerkplein aan de 
Vilheluinalaan. iife hopen omstreeks 7 uur weer thuis 
to zijn. De kosten van de bus zijn f.^;73. 
Ook voor onze jonge leden lijkt ons deze excursie van . 
b'jlang. ü ziet er is'weer actie! Maar zoals wij in de I 
convocatie van 31 maart reeds schreven:"Wijhebbon do ; 
medewerking van u allen hard nodig " Dit geldt ook voor 
de gevraagde excursie. Het bestuur kan nog zoveel • 
plannen maken, maar zonder medewerking van de leden is ! 
al ons \'erk tevergeefs. Laten we proberen een bus vol j 
to krijgen, zodat we onze toch al krappe kas niet om I 



Hopendv. cl;.t wij u .'it, u Uuz,u- JVX'^.J.H., ^,VO .-.--. 

zier kunnen doen 
verbl:JvGn we n.i *n h ooukundige groet 

Br.B.v.d.Ven 
secr'^taris. 

Wilt U nog iets meer weten over Menno Vciu 
Coehoorn, dan kunt U dit vinden in de katho
lieke encyclopedie deel 7 pag. 66l. 
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Nu de pastorie in de Kerkstraat en het Liofde-
gosticht op de Markt verdwenen zijn, lijkt het ons ^ ^ 
'wel aardig, U te vertellen, wat wjjlen Pastoor ^ ^ 
Beugels aan zijn neef, J.W.Habets te Luik schreef. 

"Helmond, 30 nov.1838 

Uij wonen sedert enige maanden in de nieuwe pastorij, 
die men een bisschoppelik paleis kan.noemen. 
De oude pastorij is ook in gereedheid gebracht om de 
zusters S.Vincontii a Paulo van Tilburg te ontvangen, 
die den 10 of 11 December aanstaande, vijf in getal, 
zullen aankomen, waaronder Joanna Bogaerts, 
die haar examen tot schoolhoudoress© voor de school
commissie to 's Bosch over. een maand loffelijk heeft 
afgelegd. Van do vijf bovenkamers zijn 8 cellen 
gemaeikt: de zaal zal tot school dienen, de tuin
kamer tot rcftor, do kolderkamer tot bidplaats, 
de turfschuur met zomerkexiken tot ziekenhuis voor 
msinnen en vrouwen. 
Alles staat onder het beheer van den Pastoor en 
don kerkeraad. Dit zal ecno schoone en nuttige ^ ^ 
inrichting voor Helmond wezen," 

Tot zover deze brief, die overgenomen is uit de 
Levensschets van Hermanus Joseph Beugels door 
Th.Ign.'i.'evaarts. (pag. 66) 

Br.B.v.d,Ven 
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Als 'nieuwe leden mochten wij no te ren : 
Mevr. Laura Bakens, Mcj.M.de V r i e s , Dlir.Ad Kooien 
en Mej .M.Disier . 
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