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ook nog veel- werk te l-iggenr waarvoox nensen ingeschakeld kon-
den woiden. Uit de versLagen en toelichtingen vaÍI dê vêaschil-
i"taá *"tts"oepen bleek enthousiasroe en zin voor al-Ies wat

heemkunde is.
Het was lnniddels a1 erg laat ge'Íorden' en terwiil d'e laat-

"t" i"0"" zich huiswaarts spoedden kwanen d'e nieuw-gekozen be-

stuursleden nog bijeen om een vergad'ering voor te bereiden' À1

rnet a1 een aktief einde van een enerverend'e avoncl ''Rest ons nog de vermelding dat het oude bestuur bij nonde

.r.r, iát"t o"o á"o Elsen door het nieuwe bestuur van harte be-
aantt wereriets waarbij de schrijver dezes zich nogmaals gaar-

ne aansl-uit' 
Eenk Giebels' secr'

In het Noordbrabants Museum wordt tot 15 au€trstus een tentoon-
stefling gehouden die van buitengewoon belqBg is voo! hen' die
r.it i""Ë"Ë""td zi.jn in de geschiedenis van Brabert '
fi"i ona""*""p is iKLoosters in Brabant"; door niddel va.r] voox-

;;;p;;, foto;s, teksten en docr.menten za1 er een overzicht
worden gegeven van de tetekenis die d-e. oudste kloosters (be-

áá"ro ,ili de stichtingen van vooï 'l8oo) gehad hebbea voor de

ontwikheling van d.eze streek.
E;";;j; in i"altnt zo'n tachtj'g stichtingen geweest' w&ar'tan

"t "r"".g zotn dertien over zi-in. Uit acht daarvan' n}'de Nor-

t""iii""i ui.t iteeswi;k, De Noriertinessen uit Oosterhout' d'e

x-ái"í"""tt uit Uden, 
- 
d.e Augustinessen uit Deursen' de trYancis-

""n""""n 
uit 0irschàt, de ólarissen uit Megen, <Ie Capucijnen

"it V"rp en Den Bosch en de Carnelieten uit Bomeer is het

neest tlperende biieengêbracht' waarbi' i vooral gelet is op wat

zij nog van hurr oude geschied-enis bewaren'
tllï s"áhnt" Muser.:1, gelegen aan d'e Bethanieetras't 4 in Den

Bosch is dagelijks geop"ttá van 1O-1 ? uur, zat' en zond'van 15-

17 uur. De toegang is gratis!!
Bii d.e tentoonÀ tel-Iing zat een uitgebreitl en rijk geillus-
;;:";á á;rr*"tr ',t"t""t-ijtt"n, een beschrliri-ins van de geschie-

à;;i;-";; de acht dèefnánende kloosteïs en een chronologisch
.'.""i"r'tvana].lebrabantsestichtingen.Deinleidingisvan
dr.L.val de lvleerendonk. M.E. J.pennings.


