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Heemkundekring Carel de Roy 

Alphen en Riel 
 

 

opgericht 3 februari 1948  

door pastoor W.J.C. Binck (1882-1971) 
__________________________________________ 

 

 

 

UITNODIGING 

Brabantse Heemdagen 2022 
 

‘Het geheim van Alfheim’ 
 

  
         Alphen NB, 1 mei 2022 

 

Beste heemvrienden, 

 
De afgelopen twee jaar hebben de Brabantse heemdagen niet kunnen plaatsvinden 

door de coronapandemie. Daarom zijn wij zeer verheugd dat we u namens bestuur en 

leden van Heemkundekring Carel de Roy en bestuur van Stichting Streekmuseum 
Alphen mogen uitnodigen om deel te nemen aan de 72ste editie van de Brabantse 

Heemdagen. Deze vinden dit jaar plaats op donderdag 4 en vrijdag 5 augustus 2022 

in Alphen. 
 

Brabants Heem viert dit jaar haar 75 jarig jubileum. Wij vinden het een eer dat wij in 

dit jubileumjaar de Brabantse Heemdagen mogen organiseren in Alphen, de plaats 

waar pastoor Willem Binck vele jaren woonde en zijn grote passie voor heemkunde en 
archeologie uitoefende. Pastoor Binck was medeoprichter van Brabants Heem in 1947. 

Een jaar later, in februari 1948, heeft hij ook onze vereniging opgericht.  

 
Wij ontvangen u op 4 en 5 augustus graag in Cultureel Centrum Den Heuvel in 

Alphen, Heuvelstraat 5, aan het Pastoor Willem Binckplein in Alphen NB. Het gebouw, 

dat nu dienst doet als cultureel centrum, is de voormalige noodkerk van onze pastoor 
Binck. Deze is na de oorlog op zijn verzoek gebouwd omdat de Alphense kerk teveel 

oorlogsschade had geleden.  

 

Vanaf deze plek nemen wij u twee dagen mee de in de historie van Alphen en Riel. 
Met name het dorp Alphen kent een zeer rijke en ook zeer vroege historie. Wat 

precies, dat zult u deze twee dagen gaan ontdekken in ‘Het geheim van Alfheim’.  

 
Bij deze uitnodiging voegen wij: 

- Het globale programma; 

- Het inschrijfformulier (NB s.v.p. voor deelnemer én partner apart invullen!) 

- Een overzicht van overnachtingsadressen. 
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Om organisatorische redenen kunnen maximaal 100 mensen 
deelnemen aan de Brabantse Heemdagen 2022.  

De inschrijfformulieren moeten, volledig ingevuld,  

uiterlijk 7 juni 2022 in het bezit zijn van het organisatiecomité 

Brabantse Heemdagen 2022;  
Dhr. Piet Huijben, Hofstade 21, 5131ZK Alphen NB 

e-mail: info.carelderoy@gmail.com  

telefoon mobiel: 06-25002402 (Julia). 
 

U kunt deelnemen aan de Brabantse Heemdagen voor het speciale jubileumbedrag 

van  € 75,- per deelnemer. Dit is exclusief consumpties en fietshuur.  
Fietshuur bedraagt € 10,- voor een gewone fiets en € 25,- voor een elektrische fiets.  

Het inschrijfbedrag en de eventuele kosten voor een fiets graag gelijktijdig met het 

insturen van het inschrijfformulier overboeken  

op bankrekening nr. NL21 RABO 0302 6919 60  
t.n.v. Heemkundekring Carel de Roy  

o.v.v. Brabantse Heemdagen 2022. 

 
Tijdens het tweedaags evenement worden foto’s gemaakt. Met uw deelname aan de 

Brabantse Heemdagen geeft u zowel Brabants Heem als Heemkundekring Carel de 

Roy toestemming foto’s met uw portret te bewaren en te publiceren voor 
promotiedoeleinden. Als u hier bezwaar tegen heeft, dient u dat zelf kenbaar te 

maken bij het organisatiecomité.  

 

Wij heten u van harte welkom in Alphen en omgeving.  
 

 

Het Organisatiecomité Brabantse Heemdagen 2022 
 

Julia Ermens – van Gorp 

Toon Timmermans 

Piet Huijben 
Henk van Oirschot 

Els Leguijt - Lems  
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GLOBAAL PROGRAMMA 
Brabantse Heemdagen 2022 

 

‘Het geheim van Alfheim’ 
 

 
 

 

 
 

Donderdag 4 augustus 2022: 

 

09.00 uur Ontvangst in CC Den Heuvel, Heuvelstaat 5 Alphen NB. 

Uitreiking deelnemerslijst en naambadge. 

09.15 – 10.00 uur Koffie en thee met iets lekkers. 

Opening van de Heemdagen. 

Ceremonie protocollaire. 

10.00 – 12.30 uur Start van de rondwandelingen door Alphen in 5 groepen  

met o.a. een bezoek aan het Oudheidkundig Streekmuseum. 

12.30 – 13.30 uur Lunch in CC Den Heuvel. 

13.30 – 14.45 uur Vervolg van de rondwandelingen door Alphen.  

14.45 – 15.15 uur Pauze met koffie en thee. 

15.15 – 17.45 uur Vervolg van de rondwandelingen door Alphen. 

18.00 – 20.00 uur Barbecue bij CC Den Heuvel. 

20.00 – 21.30 uur Mededelingen voor de volgende dag. 

Gezellig avondprogramma. 
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GLOBAAL PROGRAMMA 
Brabantse Heemdagen 2022 

 

‘Het geheim van Alfheim’ 
 

 
 

 

 
 

Vrijdag 5 augustus 2022: 

 

09.00 – 09.30 uur Samenkomst bij CC Den Heuvel, Heuvelstaat 5 Alphen NB 

voor een fietstocht door Alphen, Riel en omgeving. 

Koffie en thee. 

Indeling en vertrek in 5 fietsgroepen. 

± 12.30 uur Lunch op een nostalgische locatie in Riel. 

14.00 – 17.00 uur Vervolg van de fietstocht.  

17.00 – 18.00 uur Aankomst bij CC Den Heuvel. 

Gelegenheid voor het invullen van het quiz-formulier Bram van 

Brabant onder het genot van een drankje.  

18.00 – 20.00 uur Dinerbuffet en natafelen. 

20.00 – 21.00 uur Bekendmaking en uitreiking Bram van Brabantsprijs. 

Dankwoord en afsluiting. 
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