
April 1974 

Aan de leden, 

I BEZOEK van het MISSIEKLOOSTEB van de Zusters 

van het Heilig; Bloed te AABLE RI]grEL. 

Bij d^ze nodigen wij U uit op 9 april om 19»3C uur deel te 
nemen aan de excursie naar het missieklnoster te Aarle Rixtel, 
¥ij vertrekken precies om 19«3© uur op de Markt (Passage). 
U kunt uiteraard ork op eigen gelegenheid gaanj gelieve dan 
«-e: 19.45 uur bij het klooster aanwezig te zijn. 

Te,vergeefs 7oekt raen in het telefoonboek.van Aarle Rixtel 
naar dit klooster, dat bekend staat onder de naaxn van de 
Sisters van Aarles BrOek, Via een telefoontje aan de gemeente 
Beek en Bonk, vernamon wij, dat inderdaad het klooster 
behoort Onder de gemeente Aarle Rixtel. 

Iii 1885 stichtte Abt Franz Pfanner ( een trappidenmonnik) in 
Tïathal een klooster, dat de naam "Harianhill" zou dragen. 
Het waren geen Trajpistinnen, maar een zelfstandige Missie-
c^ingregatie. In 1902 vinden wij vermeld in de Zuid Willemsvaart 
het weekblad voor Helmcnd en omstreken, dat in Aarle-Bciök, 
irrond wordt aangekocht voor het stichten van een klooster 
voor 150 zusters en in 1903 werd het klooster der zusters 
van_L.et Kostbaar Bloed, al? Moederhuis der orde, daar gesticht, 

Het bestuur meende er goed aan te doen om onze leden kennis 
te laten maken met dit klooster. De zusters hebben zich bereid 
verklaard om ons gezelschap te ontvangen; een der zusters zal 
in grote lijnen aan de hand van dia's ons iets vertellen over 
het klooster en hun werk hier en in de missie. Daarnaast 
kunnen wij een kijkje nemen in de borduurkamer, waar kostbare 
kazuifels en vaandels vervaardigt worden. Ook de kapel ka» 
vorden bezocht, 

«ij hopen dat vele van onze leden, deze geboden gelegenheid 
rullen aanvaarden, om het leven en werken in ons eigen heem 
beter te leren kennen. TT x -D X 

Het Bestuur, 

I 



TENTOONSTELLING 2de PAASDAG. 

Cp de laatste bestuursvergadering hebben wij besloten nm op 
2de Paasdag 15 -april a.s-,, in de boerderij van het K.E.B. 
Kerr.onade • Eeuwsels- Bus een tentoonstelling te organiseren, 
•j.it de verzamelingen van eigen leden. 
Deze tentoonstelling zal voornamelijk omvatten! foto's 
van vroegere gebeurtenissen. ^ 
Wij donken hier aan het bouwen en afbreken van de H.Hart 
kerk in de Veestraat, 
Branden uit de jaren '20. Bezoek Koninklijk paar in Helmond 
19C4, soh:>Glfoto's uit vroeger jaren, distributie 1914-1918 
cude ansichten, straatnamen enz, enz. 

Verder zal er'een stand te zien zijn over de genealogie, 
vaar een ieder die er interesse in heeft voorgelicht 
kan worden ever het uitzoeken van zijn stamboom, 
Ock zal er een kleine verzameling te zien zijn op het 
gebied van archeclvgie. De stenen hier tentoongesteld, 
zijn allenaal docr de verzamelaar zelf opgegraven in de 
?eel, van verschillenden wist hij de herkomst te achter
halen. •> 
Ock zullen er enkele oude devotieplaatjes en bidprentjes 
te zien zijn. Deze laatsten zijn een goede bi^n voor het, 
verzamelen vanogegevens, om te komen tot een grondig 
stanbocm-cnderzoek. 
Ook op het gebied i?an de textiel "zal een stan ingericht 
worden, die werkelijk de moeite waard zal zijn. 

Deze tentoonstelling ió voornamelijk bedoeld om nieuwe 
leden te werven. . -j 
In cnze tijd is er helaas sprake van een toenemende 
oppervlakkigheid., 



Het jachtige leven van iedere dag, het toenemende 
materialisme, laat de menöen vfeinig tijd voor rust en 
bezinning. - - . . . . 
Tijd is er wel, maar dikwijls kan men de moed niet 
opbrengen na de dagelijkse beslommeringen, cm iets 
gedegens onder handen te nemen. 

Mochten wij de bezoekers van deze tentoonstelling; 
al waren het er maar tien| zover kunnen krijgen, dat 
ock zij aan een of andere hobby begonnen, dan ware alle 
moeite en zorgen aan deze tentoonstelling ruimschoots 
beloond. .' 

Medewerkenden aan deze tentoonstelling zijn: 

Hr. A. Messen Helmond Oud-Helmond en genealogie 
Hr. F. Steegmans - Helmond Genealogie 
Hr. A. Swinkels _ Helmond Archeologie 
Hr. F. Martens Deurne Textiel doctunentatie. 
Br. P, v.d, Ven Helmond S'sraatnamen, oude ansichten 



LEZING door Drs. V. KNIPPENBERG 

Ook kunnen wij U een lezing in het vooruitzicht 
stellen, die verzorgd zal worden door de ons zeer 
bekende Drs, W, Knippenberg, met als titels 
"Harten en ruiten cp muren en merklappen". 

Deze lezing zal gehouden worden cp woensdag 
24 april a.s. in restaurant "de Brug" Veestraat 
alhier, 's avonds om 8 uur. 

het Bestuur, 

ATTENTIE 

In het najaar verschijnt bij uitgeverij ZEEUWEN 

een vervolg op "Helmond, kasteel tussé kemieke". 

U kunt hieinroor reeds inschrijven. 

Kostprijs f. 8,— 

Graag schriftelijk aan Heistraat I87, Helmond. 
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Aan de leden van HEIMKIJHDEKRiyQ "PEELLAND". 

Als afsluiting van het eerste halfjaar van 1974 hebben wij gemeend een 
rally te moeten organiseren waaraan .iedereen deel kan nemen,zowel 
met de fiets - bromfiets, of met de auto. 
Het doel van onze rally is, om nog eens een deel van Heem Helmond voor 
U de revue te laten passeren. 
De route die wij hebben uitgestippeld betreft onze stad zelf en nog 
enkele omliggende dorpeni ieder voor zich, zal aan de hand van 
schematische opdrachten zijn weg kunnen volgen. 
De lengte van de route voor fietsers is + 25 km. 
Voor onze gemotoriseerden + 45 km. 

Ook degenen die geen lid van onze vereniging zijn, kunnen de rally 
meerijden. 
Het inschrijfgeld voor niet-leden bedraagt Fl. 2,50 per persoon. 
Voor onze leden geldt geen inschrijfgeld (gratis). 
Uw route—beschrijving ontvangt U bij de start, waar U ook het 
inschrijfgeld kunt voldoen. 
Bij slecht weer wordt alleen de auto—rally gereden 
Onder de winnaars zullen prijzen worden verdeeld. 

Wij hadden gedacht de rally te organiseren op Zondaj^ 9 juni a,s« 
Vertrek voor fietsers om 13*30 uur. 
Vertrek auto's of bromfietsen 14.30 uur. 
Bent U vooral tijdig aanwezig bij de startplaats: V.V,V. kantoor, 
onder Traverse, Park Helmond. 
Onderstaand treft U het inschrijfformulier aan, dat U kunt sturen naar 
het secretariaat: Br. B, v.d. Ven, Ruusbroeclaan 50 Helmond, en 
dat uiterlijk donderdag 6 juni in ons bezit moet zijn. 
Ook kunt ü zich telefonisch opgeven op dinsdag-woensdag en donderdag 
4-5 en 6 juni 's avonds tussen 6 en 9 uur tel, nr. 22007 te Helmond. 

Wij hopen dat U allen hieraan zult deelnemen en wensen U verder een-
gezellige middag en veel succes toe. 

Bestuur, 
HBEMKUNDEOING PEELLAND. 

mSCHRIJB^FOEMULIEE 
R A L L Y 9 j u n i . 

Naam , , , . 

Adres-Woonplaats , , 

Deelname per fiets / bromfiets / auto 

aantal: pers. met fiets 

pers. met bromfiets of auto 

wel / geen lid. 

Uw telefoonnr. , 

(Doorhalen wat niet van toepassing is) 
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