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Aan de Loden, 

ij hcbbozi hfct gonoogrn U uit te nodigen voor 
do vorgadoring van mt-nndag 20 naart a.s. in 
^ostaurcnt "de Brug" Voestraat alhic-r, 
'G avonds on acht uur. 
Da heer J. v.d. Mortel, de grote pronctor vr>Ji 
h'̂ t Gilde zal voor ons spreken ov^r het Gilde. 
Het verheugt ons dat de heer viSi de 'tortel zich 
bereid heeft verklaard on voor onze leden over 
dit onderwerp te komen spreken.Wij kunnen U 
deze avond aanbevelen, tenoer ondat voorzitter, 
do Heer A. h'iessen en ondergetekende deze 
lezing op 13 dec, van het vorig jaar gehoord 
hebhen in 3eok en Donk.Spreker was bijzonder 
boeiend !! 
De heer v.d. Mortel laat ons het ontstaan, de^ 
rcchterx en do plichten van de Gildebroeder zie::. 
Hij nceiiit ons nee naar 't Koning schieten - Het 
japrlijlcs koning schieten herinnert er nog aan 
dat zij vroeger geoefend moesten zijn om net het 
geweer in de hand de stad en haar inwoners tegen 
invollers te verdedigen - naar de opening van 
het Provinciehuis - naar 't ten grave dragen 
vr'n een Gildebroeder en dergelijke ceremonie's. 
Goed gedocunenteerd als hij is, raaakt het deze 
lezing tot een grote voldoening. 
Bij deze gelegenheid meenden wij er goed aan te 
doen on het Colveniersgilde, het St.Catharina-
gilde, het Antoniusgilde uit Mierlo-Hout en het 
Antoniusgilde uit Stiphout uit te nodigen. 

..'ij verwachten dat velen van onze Kring doze 
lezing bij zullen wonen. 

Kanens het bestuur 
Br. B. v.d. Ven 

secr. 
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Verder nodigen wij U uit voor een kleine 
excursie naar Beek en Donk,welke gehouden zal 
worden op donderdag l6 maart. De bedoeling is 
om eerst het nieuwe Gemeentehuis te bezich
tigen en daarna het Heemkundig museum, dat 
gevestigd is in het oude Gemeentehuis. 
Voor deze tentoonstelling hebben wij de Zeer 
Eorw. Heer van Rossum en de Heer i"'elix van 
Thiel benaderd. Beiden zijn bereid voor zover 
dit mogelijk is het museum voor ons in te 
richten. 
Vertrek vanaf de markt (passage),'s avonds oc 
kwart voor acht precies.Kosten aan deze kleine 
excursie bedragen f. 2,50. 
U liunt zich hiervoor opgeven bij de secretaris, 
Ruusbroeclaan 30. tel. 22771 t/m woensdag 15 ~ia:-rt. 

Oir. alle strubbelingen te voorkomen en aan de 
geuite klachten van de jaarvergadering van 15 
sept. 1971 tegemoet te komen, heeft het bestuur 
gemeend voor onze Kring een eigen gironummer 
aan te vragen. 
Ingesloten vindt U een circulaire met all^ 
gegevens. 
Graag zoudon wij zien dat de contributie zo 
spoedig mogelijk voldaan werd, dan kunnen we 
weer tot aktiviteiten overgaan, /e hebben nog 
enkele goede sprekers aangetrokken die dan in 
maart-april en waarschijnlijk mei, voor ons 
een lezing zullen geven. 

Het Bestuur. 

Vlak voor het samenstellen van ons blad overloud 
te Deurne ons medelid Mej. C.Brekelmans.Honens 
U is een condoleancebericht gestuurd on de Hr* 
Niessen is bij de uitvaart aanwezig geweest. 

Dat zij rusto In vrodo! 
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De moesten onzer kennen het lied wel van de 
"Schildersrekening van de kerk van Bakel", dat 
vroeger op verschillendö bruilofton gezongen werd er 
de wijze "Miserére". Sen dezer dagen was ik aar. 
het bladeren in een geschrift van wijlen Johan v.d. 
Boogaart en vond daarin ook een "Schildersrcker-ing". 
die geheel afwijkt uit de ons bekende uit Bakel. 
Volgens de schrijver heeft hij het overgeschreven 
uit de Brabantse Courant. Jammer genoeg staat er 
geen datum bij, daarom laat ik nu de schrijver 
aan het woord: 

Als eigenaardigheid deelen wij de volgende schilders
rekening mede, gevonden in oude boeken. 
Jacob van Rijsselocrghe in do kerk van Drlcnan 
cenigc-n tijd gewerkt hebbende, oischte 92 guide::, 
^6 stuivers Brabantscho Cour uit. va£.r de kerk.nees-
ters deze som wat overdreven vonden Vt.-rzochton ::ij 
hem een geschreven rekening te willen irleveren. 
Des anderendaags ontving uen de volgende rekening. _ 

De kerkmeesters van Dakman schuldig aan Jacob 
fiijsselberghe, als volgt: 

gld st 

12 

et 

6 1 De tien geboden vernist en verbeterd 

2 Pontius Pilatus schoongemaakt en een 
nieuwe band aan zijn nuts gezet. 2 6 3 

3 Een moordenaar aan het kruis gadaan en 
eenen vinger aangezet 2 2 6 

k Den linkervleugel var. den engel Gabriel 
verguld on er eenige pluimen ingestoken 

5 De haan van-.Petrus eenon nieuwen steort 
gemaakt en zijn kara versiert 

6 De meid van de hoogepriester Kaïphas drie
maal gewasschen en haar aangezicht doen blinken l' 
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7 Den hemel vernieuwd, eenige sterren ingestoken, 
de zon verguld en de raaan 'gekruischt. 

8 De vlammen van het vagevuur aangehitst en 
eenige zielen gerepareerd 3^5 

9 Hot vuur dor hel geweldiger gemaakt, 
Lucifer eenen netten steert aangezet, 
zijne klauwen gerepareerd en oenige kettingen 
voor de verdoemden gematxkt 

10 Het hooi, het strooi in den stal van Bethlehem 
vernieuwd .pn een nieuwe eter in de kribbe 
gestoken 

^1 Den tabbaart van Herodus boorden aangezet, de 
leercn broek van Annas gelapt en twee knoopen 
aan -zijn vest gezet 

12 TobxÊis op re?.6 met den engel Raphael een paar 
slobkousen aangedian en tv/ee riemen aan 
ziji'ien reiszak genaakl" 

15 De plekken vnn Balaam's ezel uitgedaan, zijn 
oren gekruischt en zijne hoefijzers vernieuwd 

14 Het aangezicht van üara driemail gcwasschon 
gewreven, geschilderd en gevernist 

15 De ladder van Jacob hernaakt, geverfd en tv;ee 
nieuwe sporten ingestoken 

16 Een nieuwen steen in de slinger van David geleed, 
het hoofd van Goliath doen zwellen en zijn beenen 
verplaatst 

''7 Het haar van Judas roestig gemaakt en zijne 
^ vingers gekort. 

18 De ark van Noë met teer bestreken, twee glazen 
pannen opgelegd, een venster vcrniewd en Noë 
een paar ruime mouwen aangedaan 

19 Het hemd van de verloren zoon go\.'asschen en 
gerepareerd, zijn broek nagezien 
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en hersteld en borstels vaji eenige verkens 
vernieuwd, hunnen steert doen krullen 
en drinkwater in de bakken gedaan 

De kruik van de Sanaritaansche vrouw 
gestopt, aaneen gelijmd, in 't nieuw 
geverfd en er een oor aangezet 

Onze eerste moeder Eva gewasschen en 
met olie bestreken, den appel doen 
blozen, de schicht van het searp̂ nt ge-
slopen en zijnen schepter vernieuwd, de 
versleten tanden vaji Adam gescherpt, 
eenige nieuwe ingezet en heiii in den appel 
doen bijten. 
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Wist U dat 

de 

appel 

Et. 
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Op 11 nov. 1822 in Den Bosch de eerste 
steen gelegd werd voor de werken aar. de 
Zuid- i/illerasvaart. 

Bij deze gelegenheid de naam Zuid-
Willensvaart gegeven werd uit respect vcor 
Koning Willem I "Die zijnen verheven naa::i 
gehegt wenschte te aien aan eene onderne
ming, welke uitsluitend tot nut van ziji. 
volk moest verstrekken, waarom hen eene 
eerezuil opgerigt diende te blijven in 
het hart van ieder Nederlander'. 

Üp 1 dec. 182^ uit Helmond werd gcneld, 
dat op die dag om negen uur in de morgen 
de eerste vijf aken met wimpels versierd, 
boladen met, hardsteen voor de bovenwaarts— 
aan te leggen sluizeh, voorbij Helmond 
kwamen. 

In juni 1825 bet gedeelte van het nieuwe 
kanaal,gelegen tussen Den Bosch en Helr.ci:d, 
voor do algemene vaart opengesteld v;erd. 

In Helmond dit feit vooral met grote vreug
de werd begroet, niet ten onr'-chto, want 
dit stadje kreeg er een krachtige opwekizer 
voor haar nijverheid door. 

Op 26 aug. 1826 de Zuid-n'illerasvaart door 
de inspecteur-generaal van de Waterstaat, 
geinspecteerd en in orde bevonden werd, 
waarop de volgende dag een schip van Den ;; 
Bosch naar Maastricht afvoer "waarop ge
plaatst waren drie kleine stukjes beschut of" 
draaibass en, welke tot buiten de stad van ti^4 
tot tijd gelost werden". 

naarrStad en Meierij van 's-Hertogenboscü 
door Dr. H, v. Velthoven.n^ -o ,r A U«„ ^ 

br.ii.v.a, ven. 
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Ala nieuwe leden mochten wij noteren: 

mhr H.S. Qeskee 
Kortenaerstraat 55 

Helmond 

mej. A.van Beeck 
Azalealaan 17c 

Helmond 

m e j . W. Scinders 
N. Koning inne t ra l 36 

Helmond 

mhr. T.M. Biljardt 
Veestrant ^ 

Helmond 


