Jaarverslag van de secretaris 2018
Het afgelopen verenigingsjaar liep van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018. Onze
heemkundekring is in de voorbije verenigingsperiode weer bezig geweest om voor de leden
een aantal activiteiten te realiseren. Hierna wordt van een deel daarvan verslag gedaan.
Ledenaantal
Onze vereniging had op 31 december 2018 85 enkelvoudige leden en 67 gezinsleden (twee
personen), waarvan één gezinslidmaatschap bestaat uit drie personen (is 135 leden met
gezinslidmaatschap). In totaal zijn dit 220 leden.
Op 1 januari 2018 waren er 215 leden. Vijf leden hebben opgezegd en er hebben zich tien
nieuwe leden aangemeld. Eén lid is overleden. Ook zijn er 28 betalende abonnementen op
de Effer en 16 ruilabonnementen met andere verenigingen en instellingen. Op 1 januari
waren er 27 abonnees. Eén abonnee is overleden en er hebben zich twee nieuwe abonnees
gemeld. Ook ontvangen enkele verenigingen de Effer digitaal.
We namen afscheid van:
Dhr. Piet van den Hurk
Dhr. Koos Vogelenzangs
Het bestuur van Heemkundekring ’t Hof van Liessent condoleert de nabestaanden met het
verlies.
Bestuursvergaderingen
Het bestuur heeft in de afgelopen periode van januari 2018 tot en met 31 december 2018
acht keer vergaderd en wel op 10 januari 2018, 5 maart 2018, 24 april 2018, 14 mei 2018, 2
juli 2018, 5 september 2018, 22 oktober 2018 en 3 december 2018.
Het bestuur bestond het afgelopen jaar uit de navolgende personen: (In alfabetische
volgorde) de heer Henny van der Aa, mevrouw Henny Bevers-van den Baar (na de
jaarvergadering van 25 januari 2018 opgevolgd door de heer Joop van den Baar), mevrouw
Nelly van den Biggelaar-Jansen, de heer Louis Doomernik (voorzitter), mevrouw Nelly de
Groot-Cooijmans (secretaris), de heer Teun van Kaathoven, mevrouw Teuny van Leuken-de
Lange, de heer Adri Maas en de heer Martin van den Tillaar (penningmeester).
Naast deze reguliere vergaderingen waren er enkele extra vergaderingen o.a. ten behoeve
van de aanschaf van een nieuwe computeruitrusting.
AVG
Dit jaar had onze Heemkundekring voor het eerst te maken met de AVG. Hiervoor werden
door het bestuur de benodigde documenten opgesteld. De heemkundekring respecteert de
privacy van haar leden en gaat zorgvuldig met de gegevens om.
Dialecten
Onze werkgroep dialecten kwam diverse keren bij elkaar voor het registreren van
dialectwoorden en hun betekenis in een computerbestand.
Dialectenfestival
In 2018 werd in de kom van Lieshout weer het tweejaarlijkse dialectfestival gehouden op
zondag 10 juni 2018. Dit wordt georganiseerd door de Stichting Brabants Dialectenfestival

Lieshout, en werd, zoals altijd, ondersteund door diverse vrijwilligers, voornamelijk leden van
onze Heemkundekring. Het was weer een geslaagde dag. Voor het eerst was ons Heemhuis
geopend en er werden veel bezoekers ontvangen.
Effer
De Effer is dit jaar vier keer verschenen en bevatte weer diverse interessante artikelen,
waaronder interviews met Gerrit Vereijken, Lambert en Gerda Sanders-Tielemans, Willy van
Osch en Martina van der Linden-Vereijken. Deze interviews werden gehouden door mevr.
Henny Bevers. Ook verschenen artikelen over de Romeinen en Franken (door Harrie
Lamers), Archeologische onderzoek Goorloop (samenvatting van het rapport door Joop van
den Baar), Brave Brabanders (door Harrie Lamers).
Excursie
In samenwerking met heemkundekring Barthold van Heesel uit Aarle-Rixtel werd een
excursie voor de drie Laarbeekse Heemkundekringen gehouden naar Rolduc en Aken.
Facebookpagina
Met de opening van ons nieuwe Heemhuis ging onze Facebookpagina de lucht in. Op deze
pagina zullen de lezingen worden aangekondigd en andere nieuwsberichten. Door Brabants
Heem werd in november een Facebookcursus voor verenigingen gehouden in Oirschot. Deze
cursus werd door twee bestuursleden en een vrijwilliger van onze Heemkundekring
bijgewoond.
Genealogie
Voor de interviews in de Effer worden de kwartierstaten gemaakt. Verder is men bezig om
bij de foto’s in ons archief voor zover bekend de namen, geboortedata en overlijdensdata toe
te voegen. Hiermee is men voorlopig nog wel bezig.
Heemhuis
In 2017 werd het pand Dorpsstraat 13 aangekocht om te dienen als ons Heemhuis. Na hard
werken door diverse mensen werd het Heemhuis op 24 maart 2019 officieel geopend door
Wethouder Joan Briels, tezamen met onze voorzitter Louis Doomernik.
Krantenberichten
Dankzij het werk van Arnold Bevers zijn er aan het einde van het verenigingsjaar weer twee
krantenknipselboeken verschenen. In totaal zijn er nu 26 boeken uitgekomen en we zijn met
de berichten gekomen tot het jaar 1959.
Lezingen
Het houden van lezingen is een van de speerpunten van onze heemkundekring. De
werkgroep lezingen is er in geslaagd het afgelopen jaar diverse interessante lezingen te
houden die een goede opkomst hadden. Om een goed beeld te krijgen van het aantal
belangstellenden en hun herkomst, werd bij de lezingen een presentielijst gehanteerd. Alle
lezingen werden gehouden in Zaal de Koekoek op woensdag om 20.00 uur.
Op woensdag 31 januari 2018 was er een lezing over ‘Een culturele biografie van
Lieshout en Mariahout’ door de heer Jan Nillesen uit Boxmeer.

Op woensdag 28 februari 2018 was er een lezing over ‘De Kruisheren, hun ontstaan, hun
werk en hun verbondenheid met onze regio’ door de heer Chris Aarts OSC uit Mariahout.
Op woensdag 4 april 2018 was er een lezing over ‘Wonderen in het zonlicht’ door de heer
Hans van den Broek uit Deurne.
Op woensdag 2 mei 2018 was er een lezing over ‘De geschiedenis van het Eindhovens
kanaal’ door de heer Theo de Groof uit Mierlo. Dit was de gezamenlijke Laarbeekse lezing.
Op woensdag 12 september 2018 was er een lezing over ‘De ontwikkeling van het
middeleeuwse kasteel in Noord-Brabant’ door de heer Drs. Bas Aarts uit Tilburg.
Op woensdag 7 november 2018 was er een lezing over ‘Maarten van Rossums
plundertochten op het Brabantse platteland’ door de heer Sander Wassing uit Alphen aan de
Rijn.
Molens
In verband met het 200-jarig bestaan van molen Vogelenzang zijn er diverse gesprekken
geweest met de familie Sanders. In 2019 is de molen 200 jaar oud en dit zal gevierd worden
op 2 juni. Ook met de gemeente zijn hierover gesprekken gevoerd. De gemeente heeft naar
aanleiding van een tekening van Van Gogh een blijvende herdenking in de molen
aangebracht. Ook is de molen opgenomen in de Van Gogh fietsroute.
Roefelen
Op zaterdag 9 juni werd de jaarlijkse Roefeldag gehouden waaraan ook onze
Heemkundekring altijd deelneemt. Er kwamen vier groepjes van maximaal vier kinderen naar
ons Heemhuis. Henny Bevers vertelde wat de heemkundekring zoal doet en gaf uitleg over
het invoeren van personen in Pro-gen. Joop van den Baar liet foto’s zien van locaties zoals
het vroeger was en zoals het nu is. Ook werd er een film gedraaid.
Tentoonstellingen
In het Dorpshuis werd een tentoonstelling gehouden over het dialectenfestival dat in 2018
voor de 13de keer werd gehouden. Verder werd er een tentoonstelling gehouden met
diverse zaken, o.a. kaarten en documenten, die verkregen zijn van de familie Van den
Heuvel. In ons eigen Heemhuis was een mooie tentoonstelling van het Gildezilver. Deze
tentoonstelling werd in samenwerking met het Gilde gehouden.
Torendag
Op zondag 6 mei werd de jaarlijkse Torendag gehouden. In Mariahout was de kerk
opengesteld voor het publiek en er was veel belangstelling. In de kerk was de kruiswegstatie
te zien van Roestenberg en het Smits-orgel. Vanwege het mooie weer kwamen veel mensen
op de fiets. Het was weer een geslaagde dag.
Website
Op onze website www.hofvanliessent.nl zijn diverse zaken over onze Heemkundekring
vermeld. Zo kan men er bijvoorbeeld het jaarprogramma vinden, de voor verkoop bestemde
boeken die op voorraad zijn, de contactpersonen van de werkgroepen, een link naar ons
huishoudelijk reglement en statuten, onze financiële pagina en zo nodig nieuwsberichten.

Werkgroepen
Onze heemkundekring houdt zich bezig met een grote verscheidenheid aan activiteiten. Om
een en ander in goede banen te leiden zijn diverse werkgroepen/studiegroepen actief. Deze
werkgroepen hebben alle een afgevaardigde vanuit het bestuur, zodat de lijnen kort zijn bij
beslissingen.
In de afgelopen periode waren de volgende werkgroepen actief:
Dialecten, D’n Effer, Erfgoedwiki, Excursies, Genealogie, de Heemkundjes, Kadaster,
Krantenberichten, Lezingen, Torendag en Molens.
Deelname aan overlegvormen en afvaardiging
a. Regelmatig vindt er overleg plaats met de drie Laarbeekse Heemkundekringen.
Tussentijds werd overleg gepleegd over actuele zaken zoals b.v. de Open
Monumentendag, de situatie bij het archief in Eindhoven, de viering van 75 jaar
bevrijding in 2019 en de gezamenlijke excursie. Er werd in de afgelopen periode twee
keer vergaderd. Een keer in Aarle-Rixtel op 8 januari 2018 in Lieshout op 20 november
2018.
b. Tweemaal per jaar is er overleg met Regio De Peel van Brabants Heem. Op 18 april
2018 werd deze vergadering gehouden in ons eigen Heemhuis. De vergadering van 13
november in Helmond hebben wij helaas niet kunnen bijwonen.
c. Tweemaal per jaar is er een overleg van de Raad van Aangeslotenen waarin alle
Heemkundekringen van Noord-Brabant verenigd zijn. Afhankelijk van de agendapunten
wordt deze bijeenkomst door ons bijgewoond.
d. Overleg Gemeente Laarbeek. Indien nodig wordt er overleg gepleegd met de gemeente
Laarbeek. In het afgelopen jaar is er o.a. overleg geweest over het archief in Eindhoven
en over de bevrijdingsfeesten van 2019 die samen met Aarle-Rixtel en Beek en Donk
georganiseerd worden.
e. Straatnaamcommissie.
Mevrouw Henny Bevers vertegenwoordigt onze Heemkundekring in de
straatnaamcommissie van de gemeente. Naar behoefte komt deze commissie bij elkaar.
Henny Bevers woont de bijeenkomsten bij die betrekking hebben op straatnamen in
Lieshout en Mariahout. De heer Henk van Beek, lid van de drie Laarbeekse
Heemkundekringen woont alle vergaderingen over de straatnamen bij.
f. Onze vereniging heeft een afgevaardigde in het bestuur van de Stichting
Dialectenfestival. Deze functie wordt vervuld door ons bestuurslid mevrouw Teuny van
Leuken-de Lange.
g. Tot slot dankt het bestuur allen die zich op enigerlei wijze verdienstelijk hebben gemaakt
voor het heemgebeuren in het verenigingsjaar 2018. Het bestuur hoopt het komende
jaar wederom op uw belangstelling te mogen rekenen.
Nelly de Groot-Cooijmans
Secretaris Heemkundekring ’t Hof van Liessent

