Verslag Vrienden dag van 24 oktober 2021.

De Vrienden worden ontvangen op een zonnig Kasteel. In de kelders
van het Kasteel worden zij verwelkomd met koffie/thee en koek.
Als iedereen voorzien is van koffie of thee opent de voorzitter van de
Vrienden en Beschermers van Kasteel Heeswijk, de heer van Hezewijk
de vrienden dag. Hij blikt terug op de afgelopen twee jaar. Jaren,
waarin corona een hoofdrol in ons leven speelde. Corona was ook de
reden, dat de vrienden dag een paar keer is uitgesteld. Hij bedankt de
Vrienden voor hun trouw aan het Kasteel. Hij memoreert verder, dat
we geen Vrienden hebben verloren door de epidemie.
Daarna krijgt de directeur van het Kasteel, de heer Luc Eekhout het
woord. Ook hij kijkt heel even terug. Het Kasteel heeft het door de
corona best een beetje moeilijk gehad. Hij bedankt de Vrienden voor
de (financiële) steun, die zij gegeven hebben om het Kasteel
draaiende te houden. Maar tegelijkertijd kijkt hij vooruit en ziet dan
hoe veel werk er toch gedaan is door medewerkers en vrijwilligers
van het Kasteel. Het Kasteel gaat de goede kant weer op. Hij vertelt
over het project voor de kelders van het Kasteel. Dat doet hij met
veel plezier, juist ook, omdat dit project met een bijdrage van de
Vrienden gesteund zal gaan worden. Hij belooft, dat we na de
wandeling, die we straks met de boswachter Sjors gaan maken,
samen door de kelders gaan. Luc zal er dan wat meer concreet over
vertellen.
Hierna gaan we
Sjors naar
wandeling door
Landschap.

met boswachter
buiten voor een
het Brabants

Wat boffen we met het weer, volop zon en prachtige herfstkleuren.
De wandeling en het verhaal wat erbij verteld wordt is mooi. De
Vrienden genieten er zichtbaar van. Aan het einde van de wandeling
wordt boswachter Sjors bedankt en krijgt hij een cadeaubon.

De Vrienden gaan voor een glaasje wijn nog even terug naar de
kelders.

Daar gaan we met Luc door de kelders en horen wat er vanaf
Kerstmis gaat gebeuren in de kelders. Het Kasteel zal vanaf Kerstmis
2021 de uitgestrekte keldergewelven voor het museumpubliek
openen. Het Kasteel zal op innovatieve en educatieve wijze de
bezoeker (in het bijzonder de jeugd) introduceren in de geschiedenis
en waarde van historisch besef.
Er is een tijd van komen en ook een tijd van gaan. Maar voordat we
gaan, wordt een speciaal woord van dank uitgesproken voor de
vrijwilligers van de ‘bonus-club’, die vanmiddag de catering hebben
verzorgd. Geweldig. Al met al een geslaagde Vrienden dag.
Hanneke v.d. Velden.

