
Jaarverslag van de secretaris over het jaar 2021. 

 

Het afgelopen verenigingsjaar liep van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021. Helaas 
heeft onze Heemkundekring ook dit jaar weer te maken gekregen met de corona maatregelen, 
waardoor we het merendeel van onze geplande activiteiten hebben moeten annuleren. Indien 
mogelijk worden deze op een nader te bepalen tijdstip alsnog ingepland.  Hierna voor zover 
mogelijk het inhoudelijk verslag van een deel van de activiteiten.  
 
Ledenaantal: 
Onze vereniging had op 31 december 2021 101 (was 95 in 2020) enkelvoudige leden en 62 
(was 69 in 2020) leden (twee personen) met gezinslidmaatschap. In totaal zijn dit 225 leden 
(was 233 in 2020).  
Ook zijn er 25 betalende abonnementen op de Effer en 16 ruilabonnementen met andere 
verenigingen en instellingen. Verder ontvangen enkele verenigingen de Effer digitaal.  
 
We namen afscheid van: 
Dhr. M. v.d. Broek 
Dhr. Freek Voorthuijsen 
Mevr. L. Brouwers-Verkuilen 
Dhr. A. de Jager 
Mevr. Cisca Swinkels-van Logten 
Mevr. A. Vermeulen-van Asseldonk 
Het bestuur van Heemkundekring ’t Hof van Liessent condoleert de nabestaanden met het 
verlies.  
 
Bestuursvergaderingen: 
Het bestuur heeft in de afgelopen periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 5 
keer vergaderd en wel op 8 maart 2020, 28 april 2020, 28 juni 2021, 01 september 2020 en 8 
november 2020. Daarnaast heeft het DB regelmatig overleg gehad m.b.t. afwikkeling van de 
lopende zaken.  
Het bestuur bestond het afgelopen jaar uit de navolgende personen: (In alfabetische volgorde) 
mevrouw Nelly van den Biggelaar-Jansen (secretaris), mevrouw Marieke Bloemberg, de heer 
Louis Doomernik (voorzitter), de heer Teun van Kaathoven, mevrouw Teuny van Leuken-de 
Lange, de heer Joost van Luijt, de heer Martin van den Tillaar (penningmeester) en mevrouw 
Carla de Wit-Reloe. De heer Teun van Kaathoven was aftredend en niet herkiesbaar. Tijdens de 
Algemene Ledenvergadering is mevrouw Heidi Bevers gekozen als nieuw bestuurslid. 
Helaas konden de bijeenkomsten met de vrijwilligers in 2021 geen doorgang vinden.  
 
Dialecten: 
Door de corona maatregelen kwam onze werkgroep dialecten dit jaar niet bij elkaar. 
Het Brabants Boekenweekboek in Lith is dit jaar wel verschenen, de presentatie was digitaal. 
Een tweetal leden van de werkgroep levert jaarlijks een bijdrage aan dit boek, door middel van 
het insturen van een verhaal in het Lieshoutse dialect. Bovendien werken twee leden van de 
werkgroep wekelijks mee aan het dialectprogramma “In oew aige taol” van Radio Kontakt. Dit 
is voor zover mogelijk wel doorgegaan, maar ook deels digitaal.  
 
Effer: 
De Effer is dit jaar vier keer verschenen en bevatte weer diverse interessante artikelen, 
waaronder interviews met Cisca Jansen-van den Biggelaar, Jan Jansen, Antonius van den Broek 
en Jos Bekx.  



Deze interviews werden gehouden door mevrouw Henny Bevers-van den Baar. Henny maakte 
ook de bij het interview behorende kwartierstaten, waarbij gebruik gemaakt wordt van het 
programma van de Pro-Gen Gebruikersgroep door de werkgroep Genealogie.  
Naast de gebruikelijke informatie voor de leden, worden er ook artikelen opgenomen die door 
de redactie en leden worden aangeleverd. Daarnaast maken we gebruik van informatie van 
Heemkundekringen uit de regio die voor onze leden interessant is.  
Er verschenen artikelen van Henny Bevers over “Het verborgen verleden in de Heemkamer”, 
Het “Mariabeeld in de grot te Mariahout en een artikel over het grensgeschil Lieshout-
Mariahout. Joop v.d. Baar schreef een artikel over de Werkgroep Kadaster. Van Nelly de Groot 
ontvingen we een artikel over Huize Ribbius. Henk Verbakel schreef het artikel “Van Rooij naar 
Liessent”, een tocht in coronatijd. Hans van de Laarschot schreef over “Lieshout in de 1e 
wereldoorlog” en  
Marieke Bloemberg over de “Vliegtuigcrash Lieshout 25/26 juli 1943”. 
Uit de digitale nieuwsbrief van Heemkundekring De Drijehornick haalden we een interessant 
artikel over Vincent van Gogh en zijn interesse voor molen “De Vogelenzang”.  
Kortom: ondanks de beperkingen van corona was ons verenigingsblad D’n Effer door het jaar 
heen zeer goed gevuld. Dank aan het enthousiasme van de redactieleden voor deze mooie 
prestatie. Als aanvulling moet worden opgemerkt dat de foto’s op de voor- en achterzijde van 
De Effer worden verzorgd door de heer Dries Jansen.  
 
Genealogie: 
Voor de interviews in de Effer worden de kwartierstaten gemaakt. Hiervoor kan men o.a. putten 
uit de gegevens op de microfiches die verkregen zijn van het Regionaal Historisch Centrum 
(RHCE) in Eindhoven.  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. De werkgroep Memorix maakt dankbaar gebruik van deze gegevens bij het registreren 
van de foto’s met bijschriften in de computer.  
 
Heemhuis: 
Normaliter is het Heemhuis elke woensdagochtend geopend van 9.00 tot 12.00 uur. Ook op 
dinsdagavond is het Heemhuis geopend van 19.00 tot 21.00 uur. Diverse mensen van de 
werkgroep Memorix zijn dan bezig met het inbrengen van gegevens in de computer. Op 
woensdag om de twee weken repeteert ons eigen koor de Heemkundjes in het Heemhuis onder 
leiding van een deskundige dirigent. Tijdens de openingstijden komen vooral op de 
woensdagochtend diverse bezoekers naar ons Heemhuis met vragen van velerlei aard. Dit kan 
zijn op het gebied van genealogie, maar ook zijn er dikwijls vragen over de historie van een 
bepaalde boerderij of woning. Het is fijn dat er steeds mensen aanwezig zijn die de bezoekers 
kunnen informeren. Vrijwilliger Riek de Laat zorgt dat het Heemhuis wordt schoongehouden, 
waarvoor veel dank. Het koor de Heemkundjes treedt regelmatig op in Franciscushof en 
Grootenhout, waar zij met liedjes van vroeger de mensen goed weten te vermaken. Voor het 
jaar 2021 was alles anders.  
Voor een deel was ons Heemhuis gesloten voor publiek. Vanwege strengere maatregelen werd 
later het Heemhuis ook voor de vrijwilligers gesloten. Gelukkig konden diverse verzoeken om 
informatie via de mail worden beantwoord.  
 
Lezingen: 
Het houden van lezingen is een van de speerpunten van onze heemkundekring. We konden 
echter pas na de vakantieperiode lezingen gaan inplannen voor de 2e helft van het jaar. De 
werkgroep lezingen was er in geslaagd om interessante lezingen te organiseren. Helaas kon 
alleen de voor 6 oktober 2021 georganiseerde lezing van de heer Simon van Wetten over “De 
strijd om de snelle loop” doorgaan. De opkomst was goed en het was een interessante lezing. 
Voor de pauze uitleg over de ins en outs van het gebeuren rondom De Snelle Loop en na de 
pauze filmbeelden over het naspelen van de vrede.  



Helaas moest de lezing van 24 november 2021: “Twee eeuwen boerenbedrijf in Peel en 
Kempen” van Frans Aarts worden afgelast. We hopen deze lezing alsnog in het komende 
seizoen te kunnen houden.  
 
Memorix: 
 In 2019 zijn wij overgegaan tot een abonnement op het systeem Memorix Maior. Met dit 
registratiesysteem kunnen wij onze foto’s en andere documenten op een toegankelijke wijze 
registreren. Gelukkig kon aan dit programma ook thuis gewerkt worden, zodat door onze 
Memorix-vrijwilligers enkele duizenden foto’s konden worden ingevoerd in dit programma. Op 
de website zijn onze foto’s nu toegankelijk voor een breed publiek. Het is een voortdurend 
proces en onze vrijwilligers zijn vanuit hun thuisadres bezig met ons foto- en bidprentjesarchief. 
Ook films en gesproken dialect kunnen worden toegevoegd. Via zoom worden regelmatig 
bijscholingssessies bijgewoond. Kijk op www.hofvanliessent.nl en klik op archief of indien 
gewenst op bidprentjes.  
 
 
Rabobank: 
Ook in 2021 hebben we ons weer aangemeld voor de Rabo Clubkas campagne. Onze 
Heemkundekring kreeg het mooie bedrag van € 587,01 overgemaakt, waarvoor dank aan 
iedereen die op ons gestemd heeft.   
 
Tentoonstellingen: 
Voor zover de openingstijden het toelieten was er in het Dorpshuis een 
tentoonstelling te zien over “Bruidsparen in de jaren vijftig”. Helaas was na sluiting 
van het Dorpshuis ook geen tentoonstellingen meer mogelijk.  
Wel hebben we in de Heemkamer nog een tentoonstelling gehad van oude 
babykleertjes. 
 
VvE: 
Als eigenaar van het pand Dorpsstraat 13, waar ons Heemhuis is gevestigd, wonen wij de 
vergaderingen bij van de Vereniging van Eigenaren van het appartementencomplex. Er worden 
regelmatig bijeenkomsten gehouden over uiteenlopende zaken. Onze penningmeester 
vertegenwoordigt ons tijdens deze bijeenkomsten.  
 

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 en zo nodig nieuwsberichten. Bovendien zijn wij als ANBI instelling 
verplicht jaarlijks onze financiële cijfers te publiceren op onze website. Vanaf het najaar van 
2020 is hier ons fotoarchief te bekijken en onze verzameling digitale bidprentjes. 
 

Archief: 
Behalve het registreren van ons fotoarchief in het Memorix-programma wordt er ook 
voortdurend gewerkt aan het digitaal vastleggen van de documenten die door de jaren heen 
verzameld zijn. Er wordt een database gemaakt waar de diverse stukken te vinden zijn in ons 
archief en voor de mensen die geen computer gebruiken, wordt dit uitgeprint en opgeslagen in 
mappen. Doorlopend ontvangen we schenkingen van particulieren, zoals boeken, foto’s, 
documenten en waardevolle spullen. Deze moeten allemaal geregistreerd worden en een plaats 
krijgen in ons Heemhuis. Ook de bibliotheek wordt zowel op papier als digitaal vastgelegd.  
 
Kadaster: 

http://www.hofvanliessent.nl/
http://www.hofvanliessent.nl/


De werkgroep Kadaster houdt zich bezig met het uitzoeken van percelen na 1832. Men gebruikt 
hiervoor het programma Haza en de Kadasterviewer. Voor deze kadasterviewer wordt gebruik 
gemaakt van een betaald programma. Er wordt verder gebruik gemaakt van de gedigitaliseerde 
fiches en hulpkaartjes die van het kadaster gekocht zijn. Iedereen kan bij onze heemkundekring 
een verzoek indienen voor het uitzoeken van zijn of haar perceel. Dat gebeurt meestal via het 
secretariaat van de heemkundekring. Door particulieren wordt regelmatig een beroep gedaan 
op onze heemkundekring om de geschiedenis van hun eigendom uit te zoeken. Ook zoekt deze 
werkgroep de geschiedenis van Lieshout uit voor zover mogelijk. Voortdurend zijn er bovendien 
archeologische onderzoeken uit te voeren. Steeds zijn percelen in beeld waar gebouwd gaat 
worden.  
 

Centrumplan Lieshout: 

Namens de Heemkundekring is een werkgroep samengesteld bestaande uit de voorzitter(Louis 
Doomernik) en penningmeester(Martien vd Tillaar) aangevuld met  dhr. Henk van Beek(lid van 
onze HKK). 
Het Centrumplan is stil gelegd, er was in de Lieshoutse gemeenschap geen draagvlak voor. 
Door de gemeente Laarbeek is toegezegd dat de Heemkundekring nauw betrokken zal blijven 
bij de ontwikkelingen 
 

Bevrijding 
Ondanks de beperkingen hebben we toch, zij het in kleine kring, op 17 september 2021 
aandacht kunnen besteden aan de herdenking van de bevrijding van Lieshout bij het monument 
aan het Prinsenhof. Zoals bekend zijn hierbij jaarlijks de kinderen van groep 8 van kind-centrum 
“De Sprankel” aanwezig. 
 

Overige: 

Regelmatig vindt er overleg plaats met de Laarbeekse Heemkundekringen. De fysieke 
bijeenkomsten zijn in 2021 vervallen. Wel is er regelmatig telefonisch contact geweest. 
  
Tweemaal per jaar is er overleg met Regio De Peel van Brabants Heem. Deze bijeenkomsten 
zijn vervallen. Ook het overleg van de Raad van Aangeslotenen waarin alle Heemkundekringen 
van Noord-Brabant verenigd zijn, zijn vervallen.  
  
Mevrouw Henny Bevers vertegenwoordigt onze Heemkundekring bij de straatnaamcommissie 
van de gemeente. Naar behoefte komt deze commissie bij elkaar.  
 
Tot slot dankt het bestuur allen die zich op enigerlei wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor 
het heemgebeuren in dit zeer bijzondere verenigingsjaar 2021. Het bestuur hoopt het komende 
jaar wederom op uw belangstelling te mogen rekenen.  
 
Secretaris Heemkundekring ’t Hof van Liessent 
Nelly van den Biggelaar-Jansen 
 
 

 


