Nieuwsbrief
April 2014 nummer 1
ook nog eens internationaal.
Ik wens u veel leesgenoegen en u weet het: als
u vragen heeft, kom er maar mee.
Ik wens u een mooie lente toe!
René Konings, voorzitter
JAARVERGADERING

HEEMKUNDE IN ROOSENDAAL: HOUDOE,
WELKOM & WERKEN …….
Beste leden en belangstellenden,
Voor u ligt al weer de eerste editie van onze
nieuwsbrief in dit nieuwe verenigingsjaar. En
meteen een nieuwsbrief met heel veel
informatie. Enerzijds kijken we terug op zaken
die inmiddels gepasseerd zijn, anderzijds ook
vooruit op datgene wat komen gaat. We keren
even terug naar onze jaarvergadering van 24
maart j.l. maar verder vragen wij o.a. ook uw
aandacht voor de toeloop bij onze lezingen,
onze komende excursie, de Rabobank Clubkas
Campagne en de Brabantse Heemdagen. En we
doen een oproep aan u!
Neem rustig de tijd om alle informatie in u op
te nemen en u weet weer meteen waar uw
heemkundekring mee bezig is en waarvoor we
het allemaal doen: natuurlijk op de eerste
plaats voor u als onze leden, maar daarnaast
ook om een positieve uitstraling te creëren
naar onze gemeente Roosendaal, ons West
Brabant, onze Provincie Noord Brabant en dan

Onze jaarvergadering op 24 maart 2014, die
voor de tweede keer werd gehouden in ons
Heemhuis Mariadal kreeg een erg grote
belangstelling. Dat kwam enerzijds natuurlijk
door het verslag van onze activiteiten in het
verenigingsjaar 2013 en de vraag hoe onze
heemkundekring er financieel (met dank aan
onze penningmeester) voorstaat. Maar meer
nog dan dat was de belangstelling gericht op
het afscheid van drie vertrekkende
bestuursleden, het welkom aan drie nieuwe
bestuursleden en de presentatie van onze
nieuwe secretaresse. Daarnaast speelde na de
pauze het bezoek van Merijntje Moerkens in de
agenda van deze jaarvergadering een
prominente rol. Erg bedankt voor uw
belangstelling en meeleven met de diverse
agendapunten. Het deed ons als bestuur erg
goed dat u met velen uw grote betrokkenheid
bij onze heemkundekring heeft laten zien. Wij
kijken samen met u uit naar een weliswaar
intensief, maar mooi verenigingsjaar 2014.
AFSCHEID BESTUURSLEDEN
In de agenda van de jaarvergadering was
terecht ruim plaats gemaakt voor het afscheid
van drie bestuursleden: Janny van Geel, Cor
Rops en Piet Schepers. Alle drie hebben veel
voor onze heemkundekring betekend. Dat
bleek ook uit de toespraken van Henk
Hellegers, voorzitter van Brabants Heem, René
Hermans, regiovoorzitter Brabants Heem en
René Konings, voorzitter heemkundekring. Alle
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drie spraken met lof over hun ervaringen met
deze drie afscheidnemende bestuursleden. Dat
leidde er toe dat Cor Rops door Brabants Heem
werd onderscheiden met de Brabants Heem
medaille en Piet Schepers met de zilveren
draagspeld van Brabants Heem. Beiden kregen
daarvoor ook een oorkonde uitgereikt. Janny
van Geel was al eerder bij haar 25-jarig
bestuurslidmaatschap door Brabants Heem
onderscheiden. Bij de felicitaties hoorden
vanzelfsprekend bloemen, een fles wijn en de
wens: het ga jullie goed!
WELKOM BESTUURSLEDEN
Als bestuursleden vertrekken betekent dat ook
dat er gezocht moest worden naar, in dit geval,
drie nieuwe bestuursleden. Gelukkig hebben
we die snel kunnen vinden en daarmee kon het
bestuur op de jaarvergadering van harte deze
drie nieuwe bestuurders presenteren in de
persoon van Mieke Spekman, Cees Talboom en
Peter Dekkers. Het is op de jaarvergadering al
gezegd en met een applaus onderstreept:
welkom in ons bestuur en veel succes met jullie
bestuurswerk. Wij hebben er alle vertrouwen
in!
SECRETARIAAT
Als een secretaris vertrekt in een bestuur, moet
je als algemeen bestuur snel op zoek naar
iemand die deze cruciale functie op zich wil
nemen. Dat moest ook deze keer in onze
heemkundekring gebeuren omdat Cor Rops na
tien jaar bestuurslid te zijn geweest, daarmee
ook zijn functie als secretaris vacant kwam.
Voorzitter René Konings van onze
heemkundekring kon op de jaarvergadering
met genoegen mededelen dat ons bestuurslid
Ineke van Rijen bereid is om de
secretariaatsfunctie op zich te nemen. Daarmee
bestaat het dagelijks bestuur van onze
heemkunde-kring nu uit: Henk Heinen als
penningmeester, Ineke van Rijen als
secretaresse en René Konings als voorzitter.
Vanuit de jaarvergadering werd Ineke met een
warm applaus gefeliciteerd met haar
benoeming tot secretaresse. Wij sluiten ons als
bestuur daar vanzelfsprekend graag bij aan!

ERELEDEN
Vanwege hun grote en jarenlange verdiensten
voor onze heemkundekring werden op de
jaarvergadering twee nieuwe ereleden
benoemd: Janny van Geel (32 jaar
bestuurslidmaatschap met diverse functies) en
Cor Rops (10 jaar bestuurslidmaatschap,
waarvan 10 jaar secretaris). Nogmaals past
hier een hartelijke felicitatie voor beiden voor
hun inzet en motivatie om met onze
heemkundekring te komen waar we nu staan:
niet alleen lokaal bekend, maar ook regionaal
en provinciaal. Op sommige onderdelen zelfs
internationaal! De beide nieuw benoemde
ereleden zullen nog een oorkonde ontvangen
en met hun foto een plaats krijgen in de
doorloop van ons Heemhuis, samen met onze al
bestaande ereleden: Piet van Geel (vader van
Janny), Wim Heijnen, Piet van Leeuwen en
Pierre van Haperen, zodat onze
heemkundekring nu naast bijna 800 leden ook
zes ereleden heeft.
MERIJNTJE MOERKENS
Merijntje was even terug in Roosendaal! Het
laatmiddeleeuwse moermannetje uit Brugge
had aan het bestuur gevraagd of hij nog één
keer de leden van onze heemkundekring mocht
toespreken om hen te laten delen in zijn
belevenissen in de turfgeschiedenis van
Roosendaal en omstreken. Voorafgaand aan het
bezoek van Merijntje vertelde Piet Schepers op
basis van een aantal vragen op welke manier
de aanwezigen op deze jaarvergadering naar
Merijntje ‘moesten’ gaan luisteren. Daaruit
volgde een definitie van een heemkundige:
een wat oudere, soms kalende mens, die is
uitgewerkt en nog redelijk mobiel is, leeft op
grote voet, maar tegelijkertijd zuinig is. Die
graag een bakje koffie nuttigt. Cultureel
ingesteld is met oog voor de medemens.
Vervolgens werd de aanwezigen gevraagd om
meteen afstand van deze definitie te nemen
want vooroverleg met Merijntje had er toe
geleid dat hij een herformulering wenste en dat
werd:
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U behoort tot een jong volwassen publiek met
een gretig mobiele geest, atletisch, dat nog een
lange werkzame periode voor de boeg heeft, dat
cultureel en sociaal nog aan het begin van zijn
loopbaan staat.
En toen klopte Merijntje aan de deur!
Hij kwam binnen met een kistje, dat later bleek
een onderdeel van zijn verhaal te zijn. Merijntje
kon, gezien de tijd die nog beschikbaar was
vanwege het enigszins ‘uitlopen’ van de
jaarvergadering niet zijn hele verhaal kwijt. Het
gaat te ver om dat hele verhaal hier op te
nemen, maar dat kunt u vinden via
www.wegvandeturf.nl. Daarna komt er een
scherm met 5 icoontjes, waaronder een boekje.
Boekje aanklikken en daarna kan het verhaal
helemaal gelezen worden. Veel plezier!
Nadat Merijntje zijn verhaal had gedaan,
werden hij en zijn alter ego Piet Schepers door
de voorzitter van de heemkundekring van
harte bedankt voor deze interessante, mooie en
meelevende afsluiting van onze
jaarvergadering.
Als u niet bij onze jaarvergadering was zult u
zich meteen afvragen: En wat zat er nou in het
kistje? Dat waren een groot aantal mooie rozen
die namens Merijntje door de aftredende
bestuursleden Janny van Geel, Cor Rops en Piet
Schepers aan de aanwezige dames werden
uitgereikt. Een mooie en aangename
verrassing!
RABOBANK CLUBKAS CAMPAGNE
Beslis mee en kom in actie!
Rabobank Roosendaal-Woensdrecht draagt het
verenigingsleven in de regio een warm hart toe.
Daarom organiseert de Rabobank onder andere
de Rabobank Clubkas Campagne voor
verenigingen en stichtingen. Begin april 2014
gaat de campagne van start en Rabobank
Roosendaal-Woensdrecht stelt € 80.000,beschikbaar! Ook Heemkundekring De Vrijheijt
van Rosendale doet mee aan de Rabobank
Clubkas Campagne!
Stemmen
Van donderdag 3 april tot en met maandag 14
april mogen leden van Rabobank Roosendaal-

Woensdrecht vijf stemmen uitbrengen op hun
favoriete clubs. Elke stem telt! De waarde van
een stem wordt bepaald door het totaal
beschikbare bedrag van € 80.000,- te delen
door het aantal uitgebrachte stemmen.
Heemkundekring De Vrijheijt van Rosendale
ontvangt het aantal op ons uitgebrachte
stemmen maal het bedrag dat een stem waard
is.

Oproep aan alle leden
Het is voor Heemkundekring De Vrijheijt van
Rosendale belangrijk om deze actie onder de
aandacht te brengen om zoveel mogelijk
stemmen te vergaren. Wij kunnen deze
bijdrage goed gebruiken voor onze Brabantse
Heemdagen en onze Tentoonstelling over het
Roosendaalse Industrieel Verleden.
Het zou fantastisch zijn als u en uw familie en
vrienden stemmen geven aan Heemkundekring
De Vrijheijt van Rosendale tijdens de Rabobank
Clubkas Campagne van Rabobank RoosendaalWoensdrecht. Kijk voor meer info over de
Rabobank Clubkas Campagne op:
www.rw.rabobank.nl
Bedankt voor uw steun!
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OPROEP
U kent ze inmiddels wel: onze open huis dagen.
Meestal op elke eerste zaterdag van de maand
is ons Heemhuis Mariadal van 10.00 uur tot
12.30 uur geopend voor bezoek van leden maar
zeker ook van niet-leden aan de prachtige
huisvesting van onze heemkundekring. Steeds
op elke open-huis-dag hebben enkele
bestuursleden dan ‘dienst’ om leden en andere
belangstellenden te ontvangen en te woord te
staan. Dat doen we altijd met veel genoegen,
maar we lopen daarbij tegen een klein
probleem op. We moeten dan ook zorgen dat
iedereen het kloostergebouw op een goede
manier binnen kan. Daarom moet er steeds
iemand bij de deur van Vincentiusstraat 7
aanwezig zijn om iedereen waar nodig de weg
te wijzen en er voor te zorgen dat bezoekers
niet door het kloostergebouw gaan ‘zwerven’.
Daarom deze oproep: is er iemand onder u of
zijn er meerderen die deze ‘portierdienst’
wil(len) overnemen? Als u bereid bent om ons
daarmee te helpen, neem dan s.v.p. contact op
met ons bestuurslid Michel van der Horst via
telefoon 06 - 201 406 12.
Bij voorbaat hartelijk dank!
EXCURSIE
Zoals bekend heeft onze Activiteitencommissie
alweer een prachtige excursie georganiseerd
naar Gorinchem en Fort Vuren op de
zaterdagen 5 en 12 april a.s. De belangstelling
daarvoor is weer erg groot want beide keren
gaat er weer een volle bus met 62 deelnemers
richting Zuid-Holland.
We rekenen op goed weer, zodat dat kan
meewerken aan het welslagen van deze
excursie.

Vooralsnog ter mededeling: het bestuur heeft
besloten om te gaan onderzoeken hoe de grote
toeloop voor met name onze lezingen zo goed
mogelijk geregeld kan worden. Dan weet u
alvast dat wij er mee bezig zijn.
En, zodra daar duidelijkheid over is: u hoort
nog van ons!
TIJDSCHRIFT VAN DE HEEMKUNDEKRING
DE VRIJHEIJT VAN ROSENDALE
(juni 2014)

Onder enig voorbehoud zullen in nummer 64
van juni 2014 de volgende artikelen
verschijnen:
- Broeder Evermodus, Norbertijn uit
Roosendaal in Tongerlo
- Theo Blijdenstein, (hoofd-)onderwijzer
Openbare School
- Bakkerij Dekkers & Co (Deco), Nispensestraat
- In gesprek met Harry Cartens
- De bank van Luijkx, later Van Lanschot
Bankiers, Molenstraat 8
- In de Molenstraat (6), tussen Burgemeester
Prinsensingel - Boulevard
- In gesprek met J. Pirard, W. Konings en
C. Vermunt, voetballers RBC
- Uit het Heemhuis (3) - paspoort uit 1916
- 100 jaar Hotel Central, Stationsplein

LEZINGEN
Sinds wij in ons Heemhuis Mariadal gehuisvest
zijn, is de belangstelling voor met name onze
lezingen zo groot dat we mensen hebben
moeten teleurstellen. Daarin zijn we natuurlijk
afhankelijk van de grootte van de zaal en de
voorschriften van de brandweer ten aanzien
van de algemene veiligheid bij verblijf in het
voormalige klooster.
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BRABANTSE HEEMDAGEN 2014
Brabantse Heemdagen 2014
De Groote Oorlog 1914 – 1918
Uitnodiging
‘Op het moment dat de eerste wereldoorlog
uitbrak waren Essen en Kalmthout rustige,
landelijke dorpen, België was net als Nederland
neutraal sinds de afscheiding van 1830. Totaal
overwachts werd op 1 augustus 1914 de
mobilisatie in het Frans afgekondigd. De lont die
in Serajevo werd aangestoken door de moord op
de Oostenrijkse troonopvolger Frans Ferdinand
von Habsburg en zijn vrouw Sophie Chotek
leidde tot de grootste oorlog ooit. De Duitse
keizer greep dit voorval aan om Frankrijk uit te
dagen, en België werd ongewild meegesleept’
(bron : programma 2014 Den Dooden Draad
Essen/Kalmthout 14-18)
‘Inmiddels waren in enige dagen tijd duizenden
vluchtelingen in Roosendaal aangekomen.
Waren twee maanden eerder nog Duitsers
uitgewezen door de Belgische autoriteiten, nu
sloegen Belgen in veel grotere getale op de
vlucht voor de Duitse bezetters. Rijk en arm, alles
vlucht naar Nederland. Alle groote gebouwen,
niet voor het leger in gebruik, zitten vol met deze
ongelukkige menschen, die allen liefdevol door
geheel Roosendaal worden geholpen (bron :
tijdschrift heemkundekring roosendaal juni
1991 nr. 18)
Beste heemkundevrienden in de provincies
Noord-Brabant (Nederland) en Antwerpen
(België).
Namens de Koninklijke Heemkundige Kring
Essen vzw, Heemkundekring De Vrijheijt van
Rosendale en Brabants Heem nodigen wij u van
harte uit om deel te nemen aan de 66e editie
van de Brabantse Heemdagen, die dit jaar
worden georganiseerd op donderdag 7
augustus 2014 in Roosendaal en vrijdag 8
augustus 2014 in Essen/Kalmthout.
De Brabantse Heemdagen kennen weer eens
een internationaal karakter met een voor de
organisatoren eenzelfde thema : De Groote
Oorlog 1914 - 1918.

De Belgische en Nederlandse kringvrienden
willen u dan ook graag meer inzicht geven in
wat zij van de Eerste Wereldoorlog meekregen.
In grote lijnen ziet het programma er als volgt
uit : de eerste dag wordt grotendeels gehouden
in het voormalige Klooster Mariadal in
Roosendaal. Na uw aankomst en verwelkoming
in Roosendaal wordt u een lezing
gepresenteerd over Wereldoorlog I met daarna
groepsgewijs een wandeling met gidsen door
(klooster)kapel en -tuin en een geleide
stadswandeling. Na de lunch volgt, ook weer
groepsgewijs, een wandeling door
(klooster)kapel en -tuin en een geleide
stadswandeling, een stadsverkenning en aan
het einde van de middag een diner. In de avond
volgt een informatief en recreatief programma.
De tweede dag brengt u door in
Essen/Kalmthout. Ook hier een warm welkom
gevolgd door een prachtige fietstocht met
gidsen in de omgeving
Essen/Kalmthout/Roosendaal met
vanzelfsprekend aandacht voor Wereldoorlog I
en De Dooden Draad. De fietstocht wordt
onderbroken voor een lunch en afgesloten met
een diner. Na de fietstocht en vòòr het diner
krijgt u nog de gelegenheid om het
nabijgelegen Karrenmuseum en het Heemhuis
Essen te bezoeken.
In de bijlagen bij deze uitnodiging treft u
achtereenvolgens aan :
• het concept programma
• het inschrijfformulier
• de samenstelling van de Commissie
Brabantse Heemdagen 2014
• overzicht van logies- en
overnachtingsadressen en
fietsverhuurbedrijven
De deelnamekosten bedragen € 85,- per
deelnemer. De consumpties zijn voor eigen
rekening.
Het inschrijfformulier moet volledig ingevuld,
uiterlijk 31 mei 2014 in het bezit zijn van het
secretariaat van de lokale Commissie
Brabantse Heemdagen 2014 (Nispenstraat 115,
4701 CV Roosendaal, Nederland).
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Het inschrijfbedrag dient gelijktijdig met het
insturen van het inschrijfformulier te worden
overgeboekt.
Wij laten maximaal 100 deelnemers toe.
Wij zien uw komst naar Roosendaal en Essen
met belangstelling tegemoet.
U bent van harte welkom !

17.30 uur – 20.00 uur aperitief en diner in
klooster (refter)
20.00 uur – 21.30 uur informatief / recreatief
programma met lezing door Ivan Janssens uit
Essen over Wereldoorlog 1 / De Dooden Draad
21.30 uur mededelingen voor 2e heemdag
8 augustus in Essen/Kalmthout
sluiting van de 1e heemdag in Roosendaal

Commissie Brabantse Heemdagen 2014
Roosendaal-Essen
R.J.J.M. (René) Konings, voorzitter

Brabantse Heemdagen 2014
Dagindeling / tijdschema Brabantse
Heemdagen 7 augustus 2014 in Roosendaal

08.30 uur – 09.00 uur aankomst deelnemers
Heemhuis Mariadal, Roosendaal.
Uitreiking deelnemerslijst en naambadge
aanbieden koffie / thee met gebak
09.00 uur – 09.30 uur welkom door lid College
B en W Roosendaal
welkom door voorzitter Heemkundekring De
Vrijheijt van Rosendale
opening heemdagen door voorzitter Brabants
Heem
09.30 uur – 10.30 uur lezing over WO 1 door
Joss Hopstaken, Gemeentearchivaris
Roosendaal.
titel: Roosendaal in de Eerste Wereldoorlog,
’s lands voorportaal in grote beroering!
10.30 uur – 12.30 uur wandeling in groepen
door (klooster)kapel en tuin en
stadswandeling;
tussendoor koffie/thee in klooster en
Gewelvenzaal Oude Raadhuis
12.30 uur – 14.00 uur lunch in klooster (bij
goed weer buiten)
14.00 uur – 16.00 uur wandeling in groepen
door (klooster)kapel en tuin en stadswandeling
tussendoor koffie/thee in klooster en
Gewelvenzaal Oude Raadhuis
16.00 uur – 17.30 uur stadsverkenning op
eigen gelegenheid

Dagindeling / tijdschema Brabantse
Heemdagen 8 augustus 2014 in Essen
09.30 uur – 10.00 uur ontvangst met koffie /
thee in Kiekenhoeve Essen
10.00 uur – 10.30 uur welkom door lid College
Burgemeester en Schepenen Essen
welkom door voorzitter heemkundekring
Essen
10.30 uur – 12.00 uur 1e fietstocht o.l.v. gidsen
omgeving Essen met aandacht voor WO 1
12.00 uur – 14.00 uur lunch in de
Bakkersmolen in Wildert
14.00 uur – 15.30 uur 2e fietstocht o.l.v. gidsen
omgeving Essen met aandacht voor WO 1
15.30 uur – 17.00 uur terugkomst bij
Kiekenhoeve Essen; aansluitend rondleiding
met gidsen door nabijgelegen Karrenmuseum
en openstelling Heemhuis Essen
17.00 uur – 19.30 uur aperitief en diner in
Kiekenhoeve
19.30 uur - 21.00 uur afsluitceremonie
Brabantse Heemdagen; uitreiking Bram van
Brabant
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Brabantse Heemdagen 2014
Commissie Brabantse Heemdagen
2014
samenstelling commissie
Heemkundekring De Vrijheijt van Rosendale
Cor Rops
Henk Heinen
René Konings
Gemeente Roosendaal

Complete coördinatie Brabantse Heemdagen
2014
Heemkundekring De Vrijheijt van Rosendale.
Contactpersonen:

Inge van Aalst / VVV Roosendaal
Joss Hopstaken / Gemeentearchief en -museum

Henk Heinen,
Cor Rops
René Konings

Koninklijke Heemkundige Kring Essen

Correspondentie-adres Brabantse
Heemdagen 2014

v.z.w.
Guy van den Broek
Gemeente Essen
Frans Schrauwen, Schepen Toerisme en
Internationale Samenwerking
Jokke Hennekam, Schepen Cultuur en Sociaal
Beleid
Adviseurs

Heemkundekring De Vrijheijt van Rosendale
Commissie Brabantse Heemdagen 2014
p/a Nispensestraat 115
4701 CV Roosendaal (Nederland)
Bankrekening
NL 11 RABO 0148 3915 24 (BIC: RABONL2U)
t.n.v. Heemkundekring
De Vrijheijt van Rosendale
o.v.v. Brabantse Heemdagen
Roosendaal (Nederland)

Frans Teunis, VBC Heemdagen Brabants Heem
Wim de Rooij, VBC Heemdagen Brabants Heem
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Inschrijfformulier
66ste Brabantse Heemdagen
op 7 en 8 augustus 2014 te
Roosendaal/Essen/Kalmthout
Persoonlijke gegevens
1. Achternaam: ……………………………………..
2. Voorna(a)m(en): ………………………………
3. Roepnaam: ……………………………………….
geslacht: man / vrouw
4. Adres: ……………………………………………...
postcode/woonplaats:………………………
Telefoon: ………………………………………….
5. Geboortedatum: ……………………………….
6. E-mailadres: …………………………………….
7. Lid van Kring/ Cult.hist.ver: ……………..
…………………………………………………………
(verplichte opgave i.v.m. controle)
Noodadres:
naam:
adres:
woonplaats:
Telefoonnummer:
Dieet:
O Wenst gebruik te maken van een speciaal
dieet
Fietshuur
O Eventuele fietshuur zelf te regelen
O Wenst samen te fietsen met
dhr/mw……………………Kring…………………….
dhr/mw …………………. Kring……………………..
Overnachtingsaccomodatie
U dient zelf voor een slaapplaats te zorgen.

Ondergetekenden:
Dhr e/o mw ………………………………………………..
verklaren hierbij zorg te zullen dragen voor de
vooruitbetaling van de inschrijfprijs bepaald
door bovenvermelde opgave.
Tevens verklaren zij, dat deelname aan de
Heemdagen geheel voor eigen rekening en
risico zullen zijn en dat de organisatie zal
worden gevrijwaard van aanspraken
dienaangaande.
Handtekening: ……………………………………………….
Handtekening: ……………………………………………..
Mogelijkheid tot inschrijving eindigt op
31 mei 2014!
ATTENTIE: Inschrijvingen na deze datum
kunnen niet worden gegarandeerd.
Afmelden kan tot 15 juli 2014, daarna vindt
geen restitutie meer plaats
Dit inschrijfformulier na datering en
ondertekening toezenden aan:
Commissie Brabantse Heemdagen 2014
Heemkundekring De Vrijheijt van Rosendale
Nispensestraat 115
4701 CV Roosendaal
Onder gelijktijdige betaling van het
inschrijfgeld van € 85,- per persoon op
bankrekeningnummer NL 11 RABO 0148
3915 24 ten name van Heemkundekring De
Vrijheijt van Rosendale, onder vermelding
van: Brabantse Heemdagen 2014 + uw naam,
postcode/huisnummer
Voor overboekingen vanuit België : BIC nr
RABONL2U.
Uw inschrijving is pas rechtsgeldig na
ontvangst van het inschrijfformulier en het
inschrijfgeld bij de Commissie Brabantse
Heemdagen 2014.
Inschrijving vindt plaats in volgorde van
betaling.
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