---------- Forwarded message --------Van: Jojanneke van Zandwijk <Jojanneke.van.Zandwijk@regionaalarchieftilburg.nl>
Date: do 29 aug. 2019 om 12:29
Subject: Erfgoed, theater en muziek: Groeten uit Berkel-Enschot
To: Jojan van Zandwijk <jojanvanzandwijk@gmail.com>

Beste geïnteresseerde in de Brabantse lokale geschiedenis,
Van 6 september tot en met 6 oktober 2019 vindt in Berkel-Enschot (behorend bij de gemeente
Tilburg) een evenement plaats dat dit dorp flink in de schijnwerpers zet. Stichting Straat, Factorium
Podiumkunsten en Stadsmuseum Tilburg combineren erfgoed, lokale verhalen en theater in het
culturele programma Groeten uit Berkel-Enschot. Graag stellen we u als Heemkundekring hiervan op
de hoogte en nodigen we u uit om (een onderdeel van) het programma bij te wonen.
Voor u als Heemkundekring willen we graag extra aandacht vestigen op de studiedagen op 21 en 24
september, 'De waarde van het bewaren'. Hier komen vragen aan de orde die voor uw organisatie als
heemkundige vereniging ook kunnen spelen.
Er is verder een boek gemaakt met verhalen van lokale bewoners, gevolgd door thema’s uit de
geschiedenis van het dorp. Ook is er doorlopend een expositie over vier verzamelaars en er is een
film van drie Berkel-Enschotse onderwerpen: Ronde van Berkel, Sint Job en het onderwijs.
Het gehele programma is te zien op de website Groeten uit Berkel-Enschot. We lichten er een paar
activiteiten uit.
7 september
Een bloementapijt voor het Allerheiligste. Gebaseerd op de H. Sacramentsprocessie van de jaren
1950-1960 wordt een tapijt gelegd van flessendoppen, CD’s.
14 september
Open Monumentendag. Naast tal van andere activiteiten in Berkel-Enschot is het bijzondere
Monument Van Riel opengesteld voor een beperkt aantal personen.
21 en 24 september
De waarde van het bewaren. Welke voorwerpen vertellen het verhaal van Berkel-Enschot? Waarom
zou een gemeenschap objecten verzamelen? Op zaterdag 21 en dinsdag 24 september organiseren
we twee ‘studiedagen’. Kijk en praat mee
5 en 6 oktober
Als afsluiting is er het spectaculaire slotweekend met verrassende theatrale optredens!

Mogelijk tot ziens bij één van de activiteiten van 'Groeten uit Berkel-Enschot'.

Met vriendelijke groeten,
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Telefoon 013 - 5494 537 (di t/m vr)
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