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JAARPROGRAMMA Seizoen 2019 - 2020
Hierbij een overzicht van de geplande activiteiten voor het seizoen 2019-2020. Noteer alvast de
datums.
Zaterdag 21 september 2019
Kleine excursie. Bestemming: ‘Waalwijk`. Zie uitnodiging achterzijde.
Dinsdag 1 oktober 2019
Lezing/voordracht door Hans van den Eeden over “Heftige vrouwen van Ons Jet tot ons Zus”.

Tijdens deze lezing zal journalist Hans van den Eeden nader ingaan op de vraag hoe “ons
moeder” toen ze jong was opgroeide. Het was een periode dat meisjes vaak nog “Jet” of
“Zus” en jongens “Broer” werden genoemd.
Dinsdag 26 november 2019

Wouter Prins neemt u mee op een reis langs tal van kerstvoorstellingen in de afgelopen
millennia. Hij laat u zien dat het Kerstfeest meerdere invalshoeken kent en op meerdere
manieren beleefd wordt. Niet alleen nu, maar ook duizenden jaren geleden al.
Wouter Prins is conservator bij het Museum voor Religieuze Kunst in Uden.
Donderdag 9 januari 2020
Lezing over de bevrijding door de Poolse troepen. Het is alweer 75 jaar geleden dat het zuiden
van Nederland bevrijd werd van de Duitsers. Het waren vooral de Canadezen en de Schotten
waaraan wij onze vrijheid te danken hebben. Vergeten wordt vaak dat ook de Poolse strijders
een belangrijk aandeel hebben gehad in de strijd om de bevrijding van Brabant. Frans Ruczinsky
vertelt hierover. Hij is de zoon van een Poolse strijder en voorzitter van het Generaal Maczek
Museum.
Donderdag 6 februari 2020
Jaarvergadering. Uitnodiging volgt t.z.t.
Donderdag 19 maart 2020
Limburg, een eigenaardig kind in de Nederlandse familie. Lezing door Eric Lemmens waarin hij
vertelt over de moeizame integratie van de provincie Limburg in het Koninkrijk. Nederlands
Limburg hoorde eerst bij België en veel Limburgers waren liever Belg gebleven of desnoods
Duitser. Ook veel Nederlanders waren de Limburgers liever kwijt dan rijk.
Eric Lemmens is als medewerker verbonden aan het Kabinet van de Commissaris van de Koning in
Limburg.
Donderdag 16 april 2020
Ton Duffhues is directeur van het Atelier Waarden van het Land en specialist Landbouw en
Samenleving bij de ZLTO. Hij vertelt ons over “Onze dagelijkse kost en de waarden van voedsel”.
Hij gaat in op de geschiedenis van de relatie tussen de productie en consumptie van voedsel,
tussen dat wat de boeren en tuinders produceren en de dagelijkse kost van consumenten.
Mei/juni 2020
Sluiting van het heemkundeseizoen met een dagexcursie.
Alle lezingen beginnen om 20.00 uur en worden gehouden in ’t Schooltje, Carmelietenstraat 56.
Van alle hierboven genoemde activiteiten volgt te zijner tijd nog meer informatie middels een
aparte uitnodiging.
Met vriendelijke groet,
Het bestuur.

