
 

Geachte gastspreker van het Internationaal Congres Driekoningen, hier en elders in Europa. 

Vrijdag 24 oktober j.l. organiseerde Werkgroep 3KZ Midden Brabant in samenwerking met nationale 
en internationale erfgoedinstellingen een bijzonder geslaagd Internationaal Congres: Driekoningen, 
hier en elders in de wereld. 
Wij willen u hartelijk danken dat u uw zeer interessante lezing wilde delen met de vele 
belangstellenden, de andere nationale en internationale sprekers en de burgemeester van Tilburg en 
van Goirle. 
Het toont het belang van een traditie zoals het Driekoningenfeest. Tradities die kracht geven aan de 
samenleving omdat die het hart zijn van een cultuur. Cultuur als levenssap van een samenleving. Wat 
ons boeit en bindt. 
 
Ik hoop u daarom in de toekomst weer te mogen ontmoeten. 
 
Graag verwijs ik naar o.a. de samenvattingen van de lezingen alswel de foto ’s op de website van 
Heemkundekring Tilborch : www.heemkundekringtilburg.nl  
 
Mede namens Paul Spapens, initiatiefnemer van het congres, 
Els Snels, 
Bestuurslid Heemkundekring Tilborch 
Voorzitter Werkgroep 3KZ Midden Brabant 
 

 
Dear guest speaker at the International Congress Driekoningen, hier en elders in Europa.  
 
Friday, October 24th the Work Group “3KZ Midden Brabant” organized in collaboration with national 
and international heritage institutions a very successful International Congress: ‘Epiphany, here and 
elsewhere in the world’.  
We would like to thank you for sharing your very interesting reading with the  other international 
speakers, the Mayors of Tilburg and Goirle, and of course the other participants.  
It shows the importance of a tradition as Epiphany. Traditions that give strength to the society 
because they are the heart of a culture. Culture as lifeblood of a society, which both exites and unites 
us.  
 
I hope we’ll meet again on this subject.  
 
 Please visit the website for photo ‘s  etc. : www.heemkundekringtilburg.nl  
 
On behalf of Paul Spapens, initiator of the congress,  
Els Snels,  
Board Heemkundekring Tilborch  
Chairman Working Group 3KZ Midden Brabant  
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