
 

Jaarverslag 2016 Heemkundekring “De Lange Vonder” 
 
De heemkundekring telde eind 2016  161 leden, het aantal 
abonnees van D’n Tesnuzzik bedroeg 442              
 
Het bestuur vergaderde dit jaar 7 keer en wel op: 26 januari,  8  
maart, 26 april, 7 juni, 30 augustus, 11 oktober en 22 november. 
Daarnaast vergaderden de 3 Laarbeekse heemkundekringen 
tweemaal samen in de 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 aartikelen over de Beek en Donkse geschiedenis.  
 
De jaarvergadering in 2016 werd gehouden op 21 maart. De vergadering ging akkoord met 
de herbenoeming van 3 bestuursleden, Lou Noten, Michel Roestenburg en Rein van Asten. 
Na de vergadering zijn worstenbroodjes aangeboden. De avond werd afgesloten met een 
geheel Beek en Donkse voordracht over Piet Heesakkers door Rob Knoops. Rob heeft vooral 
het leven van zijn opa belicht gedurende de oorlogstijd 
 
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 (o.a. 
Sparta 25, harmonie O&U, Stichting Oude Raadhuis). 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 donderdagmiddagen hun bijdrage aan de HKK.    
 
Het nieuwe jaar ging van start met een tentoonstelling ‘Wie kent ze nog’ op 10 januari 2016. 
Hierbij werden bezoekers tevens gevraagd naar namen van onbekende personen op foto’s 
uit ons uitgebreide fotoarchief. Ons archief is weer aangevuld met een hoop nieuwe foto’s 
en vele namen dankzij de kennis van de vele bezoekers. 
 
De eerste heemavond in het ontmoetingscentrum is gehouden op maandag 18 januari. Jan 
Tielemans heeft een zeer interessante lezing gehouden over molens. Jammer viel de 
opkomst wat tegen. 
 
De HKK heeft in februari medeverwerking verleend aan het symposium Passie voor taal t.g.v. 
het 75 jarig jubileum van heemkundekring Gemert. Het symposium is goed bezocht. Onze 
bijdrage bestond uit het ter inzage leggen van uitgaven van de overleden priester/dichter en 
dorpsgenoot Theo van Rossum.  
 
Op zondag 13 maart heeft de HKK samen met het IVN een natuurhistorische wandeling 
georganiseerd op landgoed Eyckenlust. Tijdens de wandeling is uitleg gegeven over de rijke 



 

natuur en de geschiedenis van de gebouwen, de wegen, de waterlopen en de bewoners van 
dit prachtige gebied. Vanwege de grote opkomst werd de wandeling in drie grote groepen 
gedaan. 
 
Op 25 april is de gezamenlijke lezing voor de 3 Laarbeekse heemkundekringen verzorgd door 
HKK De Lange Vonder. Jan Timmers heeft een lezing gehouden over de Peelrandbreuk. Deze 
avond lezing is zeer goed bezocht. 
 
Voor de Torendag op 5 mei is de Oude Toren aan de Dr. Timmerslaan opengesteld voor 
publiek met een expositie, beklimming van de toren en rondleidingen langs de historische 
graven op het kerkhof. Onder het grote aantal bezoekers waren veel ouders met jonge 
kinderen. 
 
De tentoonstelling t.g.v. 125 jaar O&U was te zien tijdens het jubileumweekend van de 
harmonie op 21 en 22 mei. Deze tentoonstelling heeft erg veel bezoekers getrokken en er 
vonden veel geanimeerde gesprekken plaats. Op veler verzoek werd de tentoonstelling 
geprolongeerd met openstellingen op 26 en 29 mei. 
 
De dorpswandelingen zijn op 28 mei van start gegaan. Er zijn 2 wandelingen ontwikkeld, een 
door Beek en een door Donk. De wandelingen voeren langs diverse locaties die beschreven 
zijn. Voor de officiële start zijn veel mensen uitgenodigd uit de politiek en nieuwsmedia. 
 
Tijdens de jaarlijkse excursie in juni heeft de HKK de Oude Kluis van Huize Padua/Boekel 
bezocht. Een kleine 20 deelnemers hebben een erg interessante rondleiding gekregen. 
 
Entante Florale heeft Laarbeek verkozen tot de groenste gemeente van Nederland. Harry is 
betrokken geweest bij het voortraject en heeft voor de jury een voordracht gegeven over de 
geschiedenis van de muziektuin. Harry heeft na de verkiezing nog een interview gegeven 
voor Omroep Brabant en heeft hier de gemeente Laarbeek en de HKK gepromoot. 
 
Juli en Augustus zijn rustige maanden voor de HKK. De heemkamer was in die maanden elke 
donderdag geopend voor bezoekers tussen 14.00 en 16.00 uur en tussen 20.00 en 22.00 uur. 
Het vrijwilligerswerk in de heemkamer ging gewoon door. 
 
In het kader van de open monumentendag verzorgde de HKK op 18 september 
rondleidingen in de Michaëlkerk. Helaas is deze dag slechts door een beperkt aantal zeer 
geïnteresseerde mensen bezocht. Mogelijk trekt een openstelling van de Leonarduskerk 
meer bezoekers. Mogelijkheden hiervoor worden bekeken. 
 
De eerste heemavond na de zomer is verzorgd door prof.dr. Arnoud-Jan Bijsterveld. De 
lezing is matig bezocht, mogelijk vanwege de wetenschappelijke benadering van het thema  
Pastoors in Noord Brabant en/of dit de eerste keer was dat de heemavond op dinsdag plaats 
vond. 
 
In het kader van het 5 jarig bestaan van de Dorpsraad en de activiteiten in de Muziektuin is 
op 25 september de tentoonstelling over de geschiedenis van de Muziektuin in de 



 

heemkamer geweest. Deze tentoonstelling heeft andere bezoekers opgeleverd en was goed 
bezocht. 
 
Na  de zomer zijn ook 2 dorpswandelingen georganiseerd. Deze zijn prima verlopen, de 
deelnemers waren enthousiast.  
 
De heemavond op 25 oktober stond in het teken van Jeroen Bosch en is verzorgd door Ad de 
Jong. De lezing was redelijk bezocht, de tweede lezing in het najaar was gevuld met een film 
over het missiewerk van de Spiriteinen destijds gevestigd in het kasteel van Gemert. 
 
HKK heeft een tentoonstelling over de Donkse volkswijk Over de brug georganiseerd. Een 
oproep in het Eindhovens Dagblad voor materiaal voor deze tentoonstelling heeft veel 
informatie en foto’s opgeleverd.  Tijdens 2 weekenden in december (11, 15 en 18) heeft 
deze tentoonstelling plaats gevonden. De openingsdagen zijn erg druk bezocht. 
 
Het project Samen is een samenwerking tussen bewoners van De Regt en leerlingen van 
basisschool ’t Otterke. Er zijn diverse activiteiten georganiseerd in samenwerking met een 
aantal vrijwilligers van de HKK. 
 
Het jaar 2016 werd medio december afgesloten met een 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 wil met deze avond deze dankbaarheid uiten. 
 
Beek en Donk, januari 2017 
Rein van Asten, secretaris 
 
 
 


