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hij ook ln Gelelt kunnen cloen.Er ziJn hler nog oud_nolenaarsyoonechtig, die bereld ziJn "Dc Bijánk6ag,, biJ gelegenheidtê bc!a1e! en ook bv.voo! ile yarue bekkei.l{s hoprn, dat hiJ nog lang zelnogen <lreeien.

_ Op d? ,'open d6g', van f aoptelbe!, geolgaltiseeld door alêEeerkundekrl.ng yen Celert vel er ""Íi ""il""rvelctigende be-Iaagetelttng, ctat de bezoekcre i" g;;";;; iàeetea vor<ten in-geileelal, Ook nu koa er niet genalei 
"àià."r-ora"t er te vei_nig ylnal vaa.Beneden in d.e lólen ,"" ""o-ií"ine tcntoonst€l_liag lngericht net d.iveree boorten gr".", -iir""itachap 

ven ilenulder, gebruikavooryêrpen 1f" ""i n."i,-".n v8n, een vet,een bagcule enz. en 6dn van ile ueel prod.u"i"rr, ."r, krintgnik,in cen ouderyetge boeren houtoven Sll.ik"i.-'ook deze trokbelengetelling en begerige og6n.
onilat op dezr Jtre eeptenber vere lenasn tereurgest€ldtqoesten vordea, verd e! ger tveed.e ,open aag,, gei,oia-i-opzondag 1{ eeptenber. Eond erdea bezoekers i"UU"" toen ale nolenzlen draèie! ón lelen.

Narlnur <lc líit, ile Eeer ea Xevróuy de BeËker,Anasl!, zr.Xonica Cooas€na, Roud. RooaerteikánIavrouu Yos, I deelaenere dus.
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l{e yerden ontvangen in zeal Elckerlyc. I{egene de goltegenkosten ya! er deze keer geen brooduaefiija.' oot yaa e! be_zulnigd op de kalpboacbcidcn. EÍelop ir.i-'f.t"" enige 6oe<l-no3dl8e B!.abaDtse krltiok. De krin6' il"-fo""tUoor" uit DenBosch ailo.g rs-avondg d.e tarp"ia! o""ir-il'r."n d.êze keergeen gchlltl, !aa! e€n ponnlng 
"ae i"trenleo. 

- 
1.""n, verd eenplechtig ktankbeetrl - àia's i"t g"ï"ià--l -!àg"""r, 

over Hilva_rclbeok. Een nevolgingsveartlig voorUcefa'vËor onze krlng.0p deze cerste avonal yerd. órr" "ii;;- Mir:.nue d.e l,/i t nogeena daaig in de bloenen goz€t. Thso vên de yen vond. hen deverpereoonl i Jki-ng ven de tovreden Brabaaiee nens sn schonkO"t^l:a. bekende beeldJe van d.e ncont€nte uens,,.l.t€ntallen deelneners bleken onclergebracht in hotelervaar
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nêtuurliJk tot dlep ln de nacht verd, d.oorgefeeet.
Op donilerilrg j1 JuIi b€zocht€n ye de kerk net heer velekuastschetten, de oud.e a@holslol en , yaar overigene g€en ,rrun,,
Dea! bid- ta ilevo t ieprent j es uit dê collectis ven dokterRuhe te zien yaleD. Daarna volgile een zeer intelesea,nt be_zoêk êan tle aol.en vaa Eilvarenbeek, vaarin een hcenkaner neteèn oooie collectie ouile gereedechappen waa onilergebracht.l{e kregen hier €en uitstekende uitlèg van d.e hr. Á.Leenhou_iÍers. Fê het genot van een lunch onder tle achaduyrijke lin_
!9 of op eer telraoJe op het Vrijthof vertrokken ve pê!fi€t8 naa! Gorp €À Roovertr_ prachtige landgoed.eren. 0p Gorpis Johannes 0eropiua Becanus, artg en taaikuudige geborenl
naar wie de kring flilyerenbeek is genoend. . -I{a een goeiLe nealtiJal ih hotel óoncordia bekeken ve esnpaa! aEuaante, genorlernl e eerate kluohten I ol'8el'oerd op vagensop het avondli.Jke yri.Jthof . Een en aacler -yErd. 

ondárbróteu
aloor 3rèbantee volksnuzi.ek van dg ryeulpoepers" o.I.v.Sjef-k€ laÀiJkens, í{ena nunn€r uet tle "boàmlÁ1er gloot guócee
oogrtt€.

Op vrijdaa 1 augu.a tua yertlokken ve p€! fieta naar ileArbroaj.uEho€l'e, een proefstetion voor aà b:-Senteelt, yaarrês! €ena bleekrdet Heenkundigel ook natuurl i.àfha tberá z1n,getuige het groot aantal vregen. Daarne yerd.en rc net ghár_ry ênz. ontvingên doo! B.& tJ.van Eilvareabeek. Dc Brabêntsekoffietaiei op het YrÍjthof ras prina en het ves er rÍarnbuiten de gchaarse acheduwplekkgn. Op onze tenen nochten v€
alalerne kestè€l Groenendaal vèn buiten bezichtigen on dekoera der aendelen van de phillps .V.niot te doen zakken.

De ontvangst door 3.& lí. van lf eaÈantes een toppunt van
Brebentse geetvriJheitl. De burgcneester blEà.k 3en raar heen-vrlend tg ziJn.D. k€rk van Dies8ea ble€k prechtig: gereotSl:-!€erd to ziJn. Eet diner ia zrat van Eoof tc Di;;";;--;;;i--..-__-.-trof all€s, vêt v. ooÍt habben noegeDeakt.

De rrgezcllig€ avond.,r alsarns rai gezellig oailaake hctenigzlat ult alc toon vellende luitlrucitige olkeEt.Ert Lsrp yerd b.sloten net een prachtigc fietgtocht neerhet lanilgoeilnDe Utrecbtr en eon goáde B""iarrtae koffietefclin tschuttershof" tó Esbcek. lI1á dagen vs,s het veer Echit_terend' 
I{outl Rooderkerken en uin vo8.


