Jaarverslag van de secretaris 2016-2017
Het afgelopen verenigingsjaar liep van 1 september 2016 tot en met 31 december
2017. Een verlengd verenigingsjaar, in verband met de wijziging van het
verenigingsjaar van september tot en met augustus naar januari tot en met
december.
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 in het afgelopen jaar 86 enkelvoudige leden en 64 gezinsleden
(twee personen), waarvan één gezinslidmaatschap bestaat uit drie personen. In
totaal zijn dit 215 leden. Tevens zijn er 27 betalende abonnementen op de Effer en
16 ruilabonnementen met andere verenigingen en instellingen. Ook ontvangen
enkele verenigingen de Effer digitaal. In de loop van het jaar zijn vier leden
overleden.
We namen afscheid van:
Mevr. Mies van den Heuvel-Vinken
Mevr. Ans Meeuwsen-Keijzers
Mevr. Riek Prinsen-van Bommel
Mevr. Annie van de Laar-Jacobs
Het bestuur van Heemkundekring ’t Hof van Liessent condoleert de nabestaanden
met het verlies.
Bestuursvergaderingen
Het bestuur heeft in de afgelopen periode van september 2016 tot en met 31
december 2017 acht keer vergaderd en wel op 22 november 2016, 16 januari 2017,
6 maart 2017, 24 april 2017, 6 juni 2017, 30 augustus 2017, 18 oktober 2017, 27
november 2017.Tijdens deze vergaderingen zijn diverse zaken aan de orde geweest.
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,
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 was er een extra algemene ledenvergadering en
wel op 1 december 2016 en 8 juni 2017.
Op 8 juni 2017 werd een extra algemene ledenvergadering gehouden in verband met
de statutenwijziging en de wijziging van het Huishoudelijk Reglement, alsmede de
aankoop van een eigen heemhuis.
Bovendien waren er enkele extra bestuursvergaderingen in verband met de wijziging
van de Statuten en de verwerving van het heemhuis.

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 allen 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.
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.
Op dinsdag 11 oktober 2016 was er een filmavond in het Buurthuis in Mariahout.
Op donderdag 13 oktober 2016 was er een filmavond in Zaal de Koekoek in Lieshout.
Op 24 november was er een lezing over Bisschop Bekkers door de heer Wim van
Kreij uit St. Oedenrode.
Op donderdag 26 januari kon men genieten van een lezing over Jeroen Bosch door
de heer Ben Hartman.
Op donderdag 2 februari 2017 werd voor een zeer talrijk publiek de film vertoond
van het 25-jarig ambtsjubileum van Burgemeester Mostermans en tevens van de
optocht bij gelegenheid van de opening van de landbouwwegen.
Op 23 maart 2017 hield de heer Thijs Caspers een lezing over “Landgoederen in
Brabant”.
Op donderdag 13 april 2017 was er een lezing van een lid van onze
Heemkundekring. De heer Teun van Hoof hield toen een lezing over “Het Kadaster”.
Op 2 mei 2017 werd de gezamenlijke lezing van de Laarbeekse Heemkundekringen
gehouden in De Couwenbergh te Aarle-Rixtel. Heemlid de heer Henk van Beek hield
een lezing over “De bewoners van kasteel Croy door de eeuwen heen”.
Op donderdag 11 mei 2017 was er weer een filmavond. Dit keer werd het resultaat
van het missiewerk van de paters “Spiritijnen” uit Gemert vertoond.
Op donderdag 12 oktober was er een filmavond over de Basketbal-club uit Lieshout.
Het damesteam veroverde 20 jaar geleden de landstitel en was regelmatig op de
landelijke TV te zien. Jammer genoeg was op deze avond ook de jaarvergadering van
de basketbalclub, waardoor de belangstelling wat tegen viel.
Op donderdag 30 november was de laatste lezing van dit jaar. De heer Simon van
Wetten hield een lezing “Aan de boorden van de Peel” en sloot daarmee het
verenigingsjaar af.
Tentoonstellingen
In het Dorpshuis werd een tentoonstelling gehouden met devotieprentjes en andere
devotionele zaken. Ook aan het 150-jarig bestaan van Krijgsman Soranus was een
tentoonstelling gewijd. Als laatste tentoonstelling van 2017 was de geschiedenis van
Hotel Brox aan de beurt. Hiervoor was veel belangstelling.

Effer
Vanaf 1 januari 2017 zijn we overgestapt op de Effer nieuwe stijl. Vier keer per jaar
verschijnt er een blad in full color. Het is een geweldige vooruitgang ten opzichte van
de vroegere uitgaven. De interviews worden vanaf januari 2017 gehouden door
mevrouw Henny Bevers-van den Baar. Verder waren er weer diverse zeer
lezenswaardige artikelen.
Excursie
In samenwerking met heemkundekring Barthold van Heesel uit Aarle-Rixtel werd een
excursie voor de drie Laarbeekse Heemkundekringen gehouden naar Sint KatelijneWaver en Mechelen in België.
Heemkamer
In het afgelopen jaar werd het huurcontract met Vierbinden per 31 december 2017
opgezegd, vanwege verwerving van een eigen Heemhuis.
Straatnaamabc
Twee leden van onze heemkundekring werken mee aan de rubriek Straatnaamabc in
de Mooi Laarbeek Krant. Mevrouw Henny Bevers verzorgt deze rubriek voor de
straten in Mariahout en mevrouw Nelly de Groot doet dit voor Lieshout. Voor de
historische gegevens kan geput worden uit het archief en ook uit de Erfgoedwikigegevens van Lieshout. Omdat vrijwel alle straatnamen aan bod geweest zijn, is er
een einde gekomen aan deze rubriek. Bij de Mooi Laarbeek Krant bestaan plannen
om deze straatnaamabc stukjes in een boekwerk uit te brengen.
Torendag
Op zondag 21 mei werd de jaarlijkse Torendag gehouden. In Mariahout was de kerk
opengesteld voor het publiek en er was veel belangstelling. Vooral het orgel uit 1866
trok veel kijkers. Het was een geslaagd evenement.
Molens
Op zaterdag 13 en zondag 14 mei werden de Nationale Molendagen gehouden. Dit
jaar voor de 45ste keer. In Lieshout was molen De Leest op zaterdag open en op
zondag molen De Vogelenzang. In De Vogelenzang was een optreden te beluisteren
van ons koor De Heemkundjes onder leiding van Hans Kempe.
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, het onderbrengen van ons archief in Gemert en de viering van
20 jaar Laarbeek. Er werd in de afgelopen periode twee keer vergaderd. Een
keer in Lieshout op 22 november 2016 en een keer in Beek en Donk op 16 mei
2017. De vergadering van november is verschoven naar 2018.
b. Twee maal per jaar is er overleg met Regio De Peel van Brabants Heem. In
oktober 2016 werd door ons de vergadering in Deurne bijgewoond. Hier werd
een demonstratie gegeven van het archiefprogramma dat door Deurne wordt
gebruikt. De vergadering van april in Bakel werd vanwege een misverstand met

de uitnodiging door ons niet bijgewoond. De vergadering van november in
Gemert werd door ons bijgewoond. Gesproken werd o.a. over een cursus
Facebook voor Heemkundekringen.
c.

Twee maal 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
evenement “20 jaar Laarbeek” en het eventuele verhuizen van het archief.
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 de verenigingsperiode sep. 2016 – dec.
2017. Het bestuur hoopt het komende seizoen wederom op uw belangstelling te
mogen rekenen.
Nelly de Groot-Cooijmans
Secretaris Heemkundekring ’t Hof van Liessent

