
 

Jaarverslag 2021 Heemkundekring “De Lange Vonder” 

De coronacrisis is wederom nadrukkelijk aanwezig geweest 
in 2021.  Veel geplande activiteiten zijn vervallen.  
De heemkundekring telde eind 2021 146 leden, het aantal 
abonnees van D’n Tesnuzzik  bedroeg 443. 
 
Het bestuur vergaderde dit jaar slechts 2 keer in plaats van 
de gebruikelijke 6 en wel op: 9 september en 9 november.. 
Daarnaast vergaderden de 3 Laarbeekse heemkundekringen 1 keer samen in plaats 
van de gebruikelijke 2 halfjaarlijkse vergaderingen.  
Verder namen de bestuursleden sporadisch deel aan externe vergaderingen bij 
heemkundig gerelateerde organisaties. 
 
Normaliter is de heemkamer aan de Parklaan 5 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.  
Vanwege de corona-omstandigheden is de Heemkamer geruime tijd gesloten 
geweest. Een aantal vrijwilligersactiviteiten kon toch doorgang vinden. 
Heemkundeprojecten die niet aan de openingsuren van de Heemkamer zijn 
gebonden, lopen gewoon door. Vrijwilligers werken thuis, mede dankzij de digitale 
middelen van deze tijd. 

Overzicht van activiteiten in chronologische volgorde. 
Zoals hierboven is aan gegeven zijn veel activiteiten, lezingen, excursies en 
vergaderingen vervallen. 
Op 22 oktober is formeel de grenspalenroute tussen Beek en Donk en Boerdonk/Erp 
met de nodige tamtam geopend.  2 Grenspalen zijn geplaatst, de kerveheesterpaal 
aan de Lekerweg en de tiendpaal op de Boerdonkse dijk. De wandelroutes worden 
aangegeven op infoborden van beide kanten.  De bedoeling is een steenoven en 
prieeltje te realiseren. Hiervoor is subsidie aangevraagd.. 
Tentoonstelling 600 jaar Rood schut. Er is gevraagd of wij een tentoonstelling in 
willen richting. Moet er feestelijk uitzien met verhelderende info. De tentoonstelling is 
gepland  in mei volgend jaar.   
Tentoonstelling Kapelstraat. Er is hard gewerkt aan deze tentoonstelling. .We 
hebben de nodige inspanning gedaan om deze in de Leonarduskerk te organiseren. 
Jammer genoeg gaat dit niet door. Deze tentoonstelling is gepland rond mei, juni. 
Helaas kijken we terug op een weinig geslaagd 2021. Laten we hopen dat we in 
2022 de draad weer snel op kunnen pakken. 
 

Beek en Donk, februari 2022, namens het bestuur, Rein van Asten  
 

 


