Jaarverslag 2017 Heemkundekring “De Lange Vonder”
De heemkundekring telde eind 2017 153 leden, het aantal
abonnees van D’n Tesnuzzik bedroeg 432.
Het bestuur vergaderde dit jaar 6 keer en wel op: 31 januari, 14
maart, 20 juni, 5 september, 7 november en 12 december.
Daarnaast vergaderden de 3 Laarbeekse heemkundekringen
tweemaal samen in de gebruikelijke halfjaarlijkse vergaderingen. Verder nemen de
bestuursleden deel aan diverse externe vergaderingen bij heemkundig gerelateerde
organisaties.
Tijdens het jaar zijn 4 nieuwe edities van Heemtijdschrift D’n Tesnuzzik verschenen met
gevarieerde artikelen over de Beek en Donkse geschiedenis.
De jaarvergadering in 2017 werd gehouden op 21 maart. De opkomst was mager (circa 39
leden) De voorzitter was aftredend en niet herkiesbaar, na correctie voor een verdeling
waren 2 bestuurleden aftredend en herkiesbaar, 5 leden zijn zittend.
Er hebben zich geen kandidaten gemeld voor de vacante positie van voorzitter. Het bestuur
heeft diverse personen benaderd maar niemand kunnen vinden die dit stokje wil
overnemen.
De kandidatuur van de 2 aftredende en herkiesbare leden werd volledig ondersteund door
de ledenvergadering.
Binnen het bestuur fungeert een vice voorzitter en deze wordt ondersteund door de
secretaris en uiteraard de overige bestuursleden. Een en ander wordt pragmatisch
aangepakt. Statutair is vastgelegd dat de voorzitter door de leden wordt gekozen. In het
voorkomend geval dat er een kandidaat bereid is het voorzitterschap op zich te nemen,
wordt eventueel een extra ledenvergadering gekoppeld aan een heemavond of wordt
benoeming voor gelegd aan de volgende reguliere jaarvergadering.
In pauze werden wederom overheerlijke worstenbroodjes geserveerd, als vanouds gebakken door
bakker Leenders.
Het tweede gedeelte van deze avond werd verzorgd door de zanger Gerard van Kol uit Liessel. Het
optreden van Gerard was erg amusant. Bij blijft o.a de meezinger over Lidl en het verhaal over een
fatale brand bij de Action met een schadepost van 800 euro.

Overzicht van activiteiten in chronologische volgorde.
De heemkamer aan de Parklaan 5 is elke donderdag voor bezoekers geopend van 14.00 tot
16.00 uur en van 20.00 tot 22.00 uur. Bezoekers kunnen terecht voor alle aspecten met
betrekking tot de Beek en Donkse geschiedenis. Hiervan wordt gebruik gemaakt, er is o.a.
diverse malen hulp geboden bij stamboomonderzoek, informatie geleverd voor
spreekbeurten, gegevens aangeleverd aan andere verenigingen over hun historie. Veel
bezoekers komen met foto’s, kleine voorwerpen of verhalen om deze niet verloren te laten

gaan, ook komt men voor de gezelligheid. Veel vrijwilligers leveren op de donderdagmiddag
hun bijdrage aan de HKK.
Op de eerste heemavond in januari heeft de voorzitter een voordracht gehouden over het
waterschap. Verrassend was het grote aantal aspecten waarmee het waterschap te maken
heeft. Aanvullend is een rondleiding georganiseerd bij de rioolzuiveringsinstallatie in
Aarle-Rixtel. De rondleiding was erg interessant, maar helaas erg slecht qua weer.
Het project Samen is een samenwerking tussen de bewoners van De Regt en de leerlingen
van basisschool ’t Otterke en is eind 2016 van start gegaan. Er zijn diverse activiteiten
georganiseerd in samenwerking met onze vrijwilligers. De in dit kader ingerichte
tentoonstelling is diverse keren in februari druk bezocht. Mogelijk komt er nog een vervolg
met de Raagten aangezien daar ook interesse is gewekt voor dit project.
In januari is ook de film over Tiny Donkers vertoond, waarin veel herkenbare situaties en
gebeurtenissen in de tweede helft van de vorige eeuw zijn opgenomen. De film is erg
enthousiast ontvangen. Buiten de heemkamer ontstond een lange wachtrij. Er zijn 4
voorstellingen georganiseerd om aan de vraag te voldoen. De film was ook te zien bij de Regt
en bij de KBO.
Er is erg veel werk gestopt in de tentoonstelling Over de brug deel 2. Deze tentoonstelling
was gedurende 2 weekenden en donderdagen te bezoeken. Veel mensen hebben deze
bezocht. Velen hebben heel herkenbare familieportretten en gezichten bekeken. Natuurlijk
werd er bij een dergelijke bijeenkomst volop gebuurt.
De excursie naar het klooster in Aarle’s Broek in mei was erg interessant. Deze werd enkel
bezocht door de vrijwilligers. Dat was niet bedoeling. Deze was bedoeld voor alle leden. De
rondleiding door zuster Madeleine was erg openhartig. Benadrukt werd telkens weer de
soberheid waarmee de zusters hun kloosterleven doorbrengen. Een korte ontmoeting met
moeder overste leerde dat ze menig avond in bed D’n Tesnuzzik las.
De herdenking van 4 en 5 mei in de Muziektuin is tegen gevallen. Samen met Anta (Props en
kostuumverhuur) zou een tentoonstelling in onze heemkamer worden georganiseerd, helaas
is deze niet doorgegaan. Een gezamenlijke stand van de drie heemkundekringen kwam niet
van de grond. Er werd koffie geschonken voor de vrijwilligers, maar die waren slechts
beperkt aanwezig.
De torendag op zondag 21 mei is wederom goed bezocht. Het was lastig om weer voldoende
vrijwilligers te mobiliseren voor de bezetting van de toren en voor de rondleiding op het
kerkhof.
Op eerste pinksterdag werd het 30-jarig bestaan van het dierenpark ’t Regter Eind gevierd.
De heemkundekring heeft een bijdrage geleverd wat betreft het beschikbaar stellen van
informatie en dergelijke.

In mei bestond ’t Oude Raadhuis 150 jaar. Vanwege dit jubileum is een tentoonstelling
ingericht door een van de leden van de heemkundekring. Deze tentoonstelling was keurig
ingericht en druk bezocht.
Op 13 juni heeft een delegatie de gemeente bezocht in het kader van Entente Florale. De
HKK heeft als gids opgetreden bij het bezoek aan de Muziektuin en Kasteel Eyckenlust.
Na de zomervakantie is verder gegaan met de voorbereiding van Laarbeek 20 jaar. De drie
Laarbeekse heemkundekringen hebben een fietstocht uitgezet die langs de meest in het
oogspringende veranderingen van de laatste 20 jaren leidt. Met behulp van de gemeente
zijn deze veranderingen in een korte film in beeld gebracht. Onze input is prima verwerkt. De
dag zelf eind oktober was prima georganiseerd en heeft veel bezoekers getrokken.
Eind september is een lezing over Croy verzorgd door Henk van Beek. Deze lezing is bezocht
door ruim 40 mensen. Veel aspecten en interessante wetenswaardigheden zijn aan bod
gekomen.
Op 24 oktober heeft de HKK filmvoorstellingen verzorgd voor De Zonnebloem in ’t Huukske.
Op 30 oktober is een lezing gehouden over heidense resten in christelijk Europa door Ton
Spamer.
27 november is een lezing gegeven door Simon van Wetten over de Peel t.g.v. 300 jaar
tractaat van Venlo o.a. over geschillen over de verdeling van de Peel en de ellende van
rondtrekkende legertroepen.
Samen met het IVN is er wederom een wandeling geweest bij Eyckenlust. De belangstelling
was niet groot vanwege het slechte weer. Toch is er met 3 groepen rondgewandeld.
Op 26 november heeft de HKK deelgenomen aan de Open Kerkendag i.p.v. Open
Monumentendag die samenvalt met de kermis van Beek en Donk. De heemkundekring heeft
contact gehad met het parochiebestuur om de Leonarduskerk open te stellen. Jammer
genoeg heeft het parochiebestuur geen toestemming gegeven. Daarom is alleen de
Michaëlkerk opengesteld. Er zijn ongeveer 40 bezoekers geweest. Vrijwilligers van de
parochie hebben koffie met hapjes verzorgd. Onze medewerking is als zeer prettig ervaren.
Ook beide gildes waren present.
Het jaar 2017 werd niet afgesloten met een gebruikelijke gezellige avond voor onze vaste
vrijwilligers, die het hele jaar ervoor zorgen dat er veel werkt verzet wordt. Hiervoor is het
bestuur de vrijwilligers erg dankbaar en zal deze dankbaarheid uiten tijdens een nog te
bepalen activiteit in het voorjaar.
Beek en Donk, februari 2018
Rein van Asten, secretaris

