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Geachte Leden, 
ils r.fsluiting v.in het vern.-.derson.zoon 

hcoft net bestuur geneend nog oen excursie- te 
i.ioeton plannen, .-e gn.;n door de* üelcische I.e;.i-
pea navr ïossenderloo - de abdij \an ..verbode. 
Jit de/e r.bdij 'cont het bekende ort;el v.in de 
L.?;iibertuslcerk. .-'e kooen ook in Ziehen, dat 
door de T.V. bekend is. Dit oichem V7as reeds 
bekend door da verhalüu ven 2rnest Class. Jijn 
geboortehuis in Tiichen is nu een DUBÖUIJ. 
ïn het restaurant • 'Oe ./atoriiolen van Xasterleo" 
- kent u het i.o'j ? - zullen ve de nr.^ltijd {ge
bruiken, ij hadr.en gedacht dezo excursie 
te houden op zondr.i; 2 uei a.s,, vertrek ou 10 
uur vj.naf de uarkt bij de i-'ftSBOfe'o. _„ 
e zijn 'savonds on circa lü uur i/ecr in Ilel-

iuond terug. De ;.:osten voor di- bus bedragen 
C :_,ld, per persoon. Het diner te ^^asterlee zou 
kunnen bestaan uit: soep, v kip of biefstiil:, 
frites en salade a7,50 per persoon. Jen een
voudiger hapje zal ook ucl te krij^-en zijn. 
Do reis staat wet̂ r onder leiding van de heer 
il. l.'iessen. Daar kunt u zich schriftelijk of 
telefonisch opgeven bij voork.-̂ ur ia het niu-
dag uur of on half zeven.- Ok92.Q- 24653 -
J kunt d.-~.n Meteen opgeven uet hoevcOsn u ;jee-
•̂aat E-n of u gebruik na ".kt v.ui het diner. at 
dit laatste betreft, dit zullen v/e definitiaf 
afspriilcen in do bus. U kuut zich ook t^ilofo-
nisch tussen 9 en 12 uur aaniielden bij oii2<? 
secretaris 3r. B.van de Ven. -04920-^:2771. 

'ij hopen dat vele v.ui deze reis 
:;ebruik zullen naken. Het n-.jaardoirizoon z;.-.l 
jaopcnd v.'ord:-n met een lezing' van .'ivs, J. 
van ileaelrijck uit Leuven ov.--r Jrnsst Claes, 
zijn ./erk en de heewkundic*^ betekenis ervan. 

i.'a:iiens het bestuur 
A, Hiessen. 
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Aan de leden, 

Zoals we in ons mededelingenblad van 
31 maart j.l. vermeld hebben, zouden wij U er nog
maals aan herinneren, dat a.s, donderdag 6 mei de 
lezing gehouden wordt van Mevr, van Dort-van Deurscn 
over het onderwerp: " Kent gij dit Brabant "De kleu
rendia's zijn werkelijk de moeite van het bekijken 
waard. De voorzitter, de heer V/. Kooien, on onder
getekende, hebben zich de moeite gegeven om deze le
zing bij te wonen toen deze gegeven werd voor de 
üCring: "De Comma nderij Gemert ". V/e waren blij dat 
"we dit gedaan hadden, zodat wo nu v/etcn wat we U 
gaan aanbieden. In Gemert tolde ik 63 personen.La
ten 'wij nu ook eens zorgen voor eon vollo zaal. Ons 
dunkt dat dit onderwerp iedere heomkundige moet in
teresseren, en npgraaals, het is de moeite van het 
komen waard. De avond zajL gehouden worden in de bo
venzaal van lunchroom " De Brug " op voornoemde 
da turn 'savonds om acht uur. — 

Ingesloten ontvang,i U een beknopt overzicht van hot 
jaarverslag 1970 van de Stichting Brabants Heem 
alsmede een resumee van hot verslag van de op zon-
da g 20 december 1970 in hotel " De Zwaan "te 
Oisterwijk gehouden kaderdag van de zelfde stich
ting. Deze beide korte verslagen, die ons duidelijk 
laten zien wat er leeft en met welke zorgen Bra
bants -Heem te kampen heeft, danken wij aan Mevr, 

H, van Noordwijk-van Zeijl - de onvermoeibare 
secretaresse van de H eemkundekrlng uit Aarle-Rixtcl 
- die deze bladen ook voor onze kring gestencild 
heeft. In dit schrijven willen wij Mevr. van 
Noordwijk hartelijk danken voor de genomen moeite, 
en we hopen dat onze leden het- verslag met interesse 
zullen lezen. 

Verder hadden wij gedacht om eens een avond excursie 
te houden naar de " Oudheid Kamer " van Geldrop. 
Bij voldoende deelname' zou deze avond door ons te 
organiseren zijn. U,kunt zich hier voor opgeven bij 
Br. b, v.d. Ven Kuusbroeclaan 50. tel. 22771. Mocht 
" va n de telefoon gebruik maken dan py^ag tussen 
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9 en 12 uur en in de namiddag van 2 tot 6uur. 
De deelmnemers krijgen dan bijtijds te horen 
wanneer deze avond zal plaats vinden. De oj)-
gave kan geschieden tot en met 2^ nei. " 

N u de st. Lambertuskerk pp de voorlopige'lijs 
lijst van monumentenzorg geplaatst is mochten 
wij van'Rector Rijken het volgende schrijven 
ontvangen. 
" Gaarne breng ik U allen raijii persoonlijken 
dank voor Uw positieve medewerking tot behoud 
van de Lambertuskerk te Helmond. 
Goed succes met Uw verder pogen in deze. Het 
nageslacht zal U. dankbaar zijn voor het beh loud 
van deze cultuur.zeer zeker ock vervat m het 
k̂ atbaj-e orgp-l," j ^ ^ 
Eector Rijken oud pastoor van de LarabertuskerB^ 
te Helmond. 
Deze dank geldt vooral het voorgaande bestuur 
van onze Kring. 
Ingesloten vindt U ook de beloofde ledenlijst. 
Wij hopen vele van U op onze volgende vergade
ring te mogen ontmoeten 

Nauaens het bestuur 
Br. b.v.d.Ven Secretarie. 


