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Nieuw-Ginneken, de Be dag van de wintermaand 1975.

Geachte heemvrienden,
In onze brief van de 15e van de slachtmaand hebben we ons
programma voor het komende verenigingsjaar uiteengezet.
Onze heemkundekring houdt het echter niet alleen bij excursies
en lezingen. Daarom gaarne Uw aandacht voor het volgende:
A.

Fotowedstrijd.
Doet U mee aan de opbouw van een eigen fotoarchief voor de kring.
Al is het maar één foto. Ook kinderen kunnen meedoen.
Enkele "foto"prijzen wachten op de winnaars.

B.

Foto-archief.
Zoals reeds opgemerkt, komen we graag in het bezit van foto's en
prentbriefkaarten uit heden en verleden. Het is ons bekend, dat
er nog vele oude foto's en prentbriefkaarten onder de bevolking
te vinden zijn. Mocht U om begrijpelijke redenen hiervan geen afstand willen doen, dan verzoeken wij u ons in de gelegenheid te
stellen hier goede fotocopieën van te maken.

C.

Oudheidkamer en archief.

/

Graag zouden we mettertijd komen tot het inrichten van een oudheidkamer in onze gemeente.
De fotowedstrijd is daartoe reeds een aanzet.
We willen foto's van fraaie plekjes uit onze dorpen. Graag daarom
ook Uw foto of dia!
We zoeken echter nog meer:
Alles wat op de geschiedenis van onze dorpen betrekking heeft zoals:
a. voor de bibliotheek en het archief:
Bidprentjes, oude kerkboeken, oude prentbriefkaarten, historische
kranten, oude boeken, oude familie- of schoolfoto's (met vermelding
van namen).
b. voor de 0udheidkamer:
Oude gebruiksvoorwerpen, gereedschappen, voorwerpen, platen.
Alles dat herinnert aan de oude ambachten, oude klederdrachten
(mutsen, schorten, neusdoeken, "schoolspullen" enz.)
Helpt U ons een begin te maken ?
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D.

Monumentenlijst.
Het ligt in de bedoeling het gemeentebestuur te verzoeken de
monumentenlijst uit te breiden met een aantel panden. Gaarne Uw
medewerking bij het opsporen daarvan. Meldt U ons als U meent,
dat bepaalde panden vergeten zijn. Wellicht kunt u het staven
met 'n foto.•

E.

Jaarvergadering.
Het verenigingsjaar loopt van 1 september tot 31 augustus.
De eerste jaarvergadering kunt U dus verwachten in september 1976.

F.

Brabants Heem. \
De leden hebben inmiddels hun eerste "Brabants Heem" ontvangen.
(4e nummer van jaargang 1975) Leden, die het niet ontvingen, gelieve
het door te geven aan de heer C.J.M.Leijten. (tel.01614-2742)

G.

Kerstmis in de Kempen.
In een bijlage vindt U nadere informatie. Komt U ook?
Zaterdag 27 december, 20.00 uur stipt. Voor leden en huisgenoten.

H.

Kaderdag Brabants Heem.

(

Op zondag 14 december houdt Brabants Heem een kaderdag in Oisterwijk .
(Klein Speyk), waar U kennis kunt maken met onze heemvrienden uit
de hele provincie.
Het wordt een soort heemkundige rommelmarkt - 'n heemmarkt of hoe
U het noemen wilt.
Iedereen, die met iets bezig is of met de heemkunde te maken heeft
of er belangstelling voor heeft, is welkom.
Alle Brabantse Kringen (43) zijn vertegenwoordigd met hun plannen,
hun prestaties, tijdschrift, verzamelingen, foto's, dia's enz.
Het ligt niet in de bedoeling er iets te verkopen. Wel om iets te
laten zien en te bespreken.
De toegang is voor iedereen g~atis.
De kadsrdag duurt van 11.00 - 16.00 uur. Rond het middaguur is er
'n lopend buffet. Daaraan kan iedereen als hij dat wenst, meedoen.
Wel tevoren bespreken. (f 10,-)
Hotel Klein Speyk is vanuit het centrum te Oisterwijk door richtingaanwijzers aangegeven.
I.

Monumentenjaar.
Het monumentenjaar is ten einde. Over de gehele wereld zijn de
monumenten in het zonnetje gezet.
Prins Claus heeft op 2 december jl. de vice-voorzitter van Brabants
Heem dhr.Kakebeeke te Eersel onderscheiden voor zijn vele werk voor
Brabant en het monument.
Een delegatie van Uw bestuur was namens de Kring op de receptie
aanwezig.

J. , Tentoonstellingen.
's Hertogenbosch
Boxmeer
's Hertogenbosch
Oss
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