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Beste heemvrienden,

UITNODIGING

Op zaterdagochtend 15 juni is weer een mooie wandelíng
uitgezet door Jan Hems en Piet Aarts voor alle leden.

Bijeenkomen even voor 9.00 uur bij Hoeve Nagtegaal,
Merenweg la in Wintelre, vertrek om 9.00 uur.

We wandelen in een rustig tempo.
Piet Aafts zal ons onderweg allerlei wetenswaardigheden vertellen.
Na deze wandeling gaan we bij Hoeve Nagtegaat gezamelijk
koffie of thee drinken.
Rond half 12 weer huiswaarts.

2x ZOMERAVOND MARKT OIRSCHOT

"Den Beerschen Aard" is op donderdagavond 13 juni tusen 18.30 en
21.30 uur met een kraarn vertegenwoordigd op de gezellige zomeravondmarkt

in Oirschot, samen met "De Heerlijkheid Oirschot".
Er worden boeken en Beerse vlaggen tegen redqceerde prijzen aangeboden.
Op 22 augstus wordt de tweede zomeravondmarkt gehouden.



ln 2019 vieren we dat Brabant 751aar geleden bevrljd
is. Dat zal groots gevierd en herdacht worden en daar
hebben we uw hulp voor nodigl Heeft u thuis nog iets
liggen uit de oorlogstgd? Denk bljvoorbeeld aan foto's,
een dagboek, voorwerpen, documenten etc. En zou u
dat met ons willen delen?

Wie zgn w1j? Een brede werkgroep die bestaat uit de
Heemkundekringen van de Beerzen en Oirschot, de gemeente Oirschot en
diverse andere partuen. ln september 2019 verzorgen wU een programma
rondom 7 5 laar bevrgding.

Een onderdeel hiervan is bljvoorbeeld een tentoonstelling in het Oude
Kerle in Middelbeers. Daarvoor willen we graag uw documenten, foto's en
voorwerpen uit de Tweede Wereldoorlog gebruiken. Het idee is dat leden
van de werkgroep bU u thuis langskomen en daar de foto's en documenten
scannen en eventueel de voorwerpen fotograferen. WU kunnen dan alles
inventariseren, Dan kjjken we welke spullen, in overleg met u, we tgdelljk
gaan gebruiken om te laten zien aan het publiek,

Wilt u ons helpen? Of meer weten? Stuur dan een mail naar;
redacti e@denbeerschenaard . nl

aertsvanhooff@hetnet.nl of bel naar 064881 BB35
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BRABANT 75 JAAR BEVRIJD

Heemkundekring "Den Beerschen Aard 2O19"


