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Extra Heeminfo-bulletin van november
Alles oké met de Weerderheemleden?
Ja? Gelukkig! Het gaat weer iets meer de positieve
kant op met de pandemische influenza. Hoop gloort
en is erop gevestigd dat de december- en eindejaarsfeesten toch nog enigszins met (doffe) glans
gevierd kunnen worden. Daar komt dan wel het opwekkende bericht bij dat er vorderingen gemaakt
worden met de vaccins. Dat is mooi.
Maar laat je ‘bol niet op hol’ slaan; het zal wel aprilmei zijn als de inentingen plaatsvinden.
In ieder geval is er op de heemkamer en in de Carolus-foyer tot het eind van het jaar niets voor ons te
doen. Jammer voor actieve leden en werkgroepen.
Maar toch gebeurt er ‘onopvallend’ van alles door de
actieve leden. Ga daar mee door. In deze Heeminfoextra staan enkele acties daarvan genoemd.
ALV bijvoorbeeld
Die zijn we nu, lopende november, met alle leden aan
het houden. Een aantal leden heeft al input geleverd
op deze digitale ALV. Wie niet heeft gereageerd:
het kan nog tot in de laatste week van november.
Als de ALV fysiek zou zijn, zou de penningmeester
ongetwijfeld hebben medegedeeld dat:
het college van burgemeester en wethouders heeft
besloten om de Heemkundekring Weerderheem voor
2021 de gebruikelijke subsidie te verlenen en de
subsidie voor 2019 is vastgesteld op het toen verleende bedrag.
Daar is de penningmeester en wij als leden, blij mee.
Corona
Er wordt voortdurend van alles bedacht om de lasten van eenzaamheid, neerslachtigheid, inactiviteit
en thuisblijven tegen te gaan of te verzachten.
Zo zijn er bv. muzikale intermezzo’s. Je kent die van
Jacques van Gerven ‘Vondeling’ (via de website
Valkenswaard24.nl bv te beluisteren).

Onlangs verscheen ‘Valkeswird’, een productie
(tekst + muziek) van Johan Follon en Coen van Och.
Downloaden? https://youtu.be/La TANE_29To
Het interessante van deze laatste is dat je de muzikanten niet ziet, maar wel een hele reeks aaneengeregen foto’s van Valkenswaard van vroeger.
Geleverd door, juist, Weerderheem. Zoek deze
muziekstukken op en geniet ervan.
Archeologie gaat gewoon door
De bureaus doen hun werk en waar nodig
assisteert werkgroep archeologie.
Het rapport van Plangebied Lage Heide is
door ADC afgerond. Komt op de beeldbank.
Komende week, 25 november, volgt een
archeologisch onderzoek aan de Maastrichterweg
92-96. Project: IVO-P. Een saneringsbegeleiding &
Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van
proefsleuven.
De verwachte duur is twee dagen.
Het wordt uitgevoerd door Transect.
Stamboomonderzoek
op zoek naar je verborgen verleden
Webinar
Met het webinar ‘Stamboomonderzoek – op zoek
naar je verborgen verleden’ laat de NGV, afdeling
Kempen- en Peelland, je zien hoe makkelijk het is om
via internet al gauw vier of vijf generaties voorouders te vinden boven je grootouders.
Een online-cursus met heldere uitleg en een demonstratie van het zoeken op internet. De cursus laat
zien hoeveel plezier je aan deze hobby kunt beleven.
Het gratis webinar wordt aangeboden tijdens ‘Nederland Leest’, van 1 t/m 30 november, de grootste
nationale leescampagne die dit jaar als thema heeft:
‘Kleine geschiedenis, grote verhalen’.
Je krijgt de kans om in de eigen geschiedenis te
duiken: van je eigen familie of van het dorp of de
streek waarin je woont.
Dinsdag 24 november 10.30–11.00 uur.
Aanmelden via:
https://bibliotheek.webinargeek.com/stamboomonderzoe
k-op-zoek-naar-je-verleden

‘Onze oorlogen’
WO I
De gegevens over Valkenswaard in WO I, die vanaf
2014 verzameld zijn in verband met de tentoonstelling op de Achelse Kluis (tijdens de intergemeente-

lijke en internationale samenwerking hiervoor) zijn
gedigitaliseerd door Leo Wijnen.
Als een en ander verwerkt is worden ze digitaal
toegankelijk voor eenieder!

Nicolaas, Martinus en Servatius en die staan er
voorlopig nog wel. Geen visie voor nodig.

WO II
Er is een fotoserie, deels met nieuwe afbeeldingen,
van de hr. T. van Delft (†) over de ‘dagen van de
bevrijding’. Mensen van werkgroep WO II hebben
de serie bekeken.
Samen met anderen zal Weerderheem die (ergens in
2021) tentoonstellen.

Dit is de website die verhalen en berichten uit en
over Valkenswaard degelijk en op vlot-leesbare wijze presenteert. De redactie is na Cranendonck24 en
Heeze-Leende24 ook met Valkenswaard24
begonnen.

Antoniuskerk
Het gaat nu snel met de herbestemming van de
Valkenswaardse Antonius- en Mariakerk. In het
Antoniusgebouw beginnen eerdaags de verbouwingen. Over de Mariakerk las je een en ander in het
ED.
In de Antoniuskerk
hebben we met enkele
leden onlangs rondgekeken in het kader
van het behoud van de
nog aanwezige kunstschatten. De architect
behandelt het gebouw
overigens met alle
egards.
Er zitten ingebouwde
afbeeldingen en glas-inlood-ramen in die zo
mogelijk een (nieuwe)
plek krijgen.
Er bevond zich een steengehouwen plaquette van
Mgr. Smets, bij de trap naar het koor, die niet
wordt opgenomen in de verbouwing. Het is wel een
stukje Valkenswaardse historie. Die plaquette hebben we van de muur gehaald en getransporteerd
naar de heemkamer.
Een sterk staaltje domme kracht! En dat met onze
slechts lichtgespierde Weerderheemlijfjes.
Extra info: Heemschut
Deze organisatie biedt (= een herhaling van anderhalf jaar geleden) een ‘subsidieregeling kerkenvisie’
aan om bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed
(RCE) een aanvraag te doen om het kerkenbestand
in beeld te brengen. En waaraan vervolgens een visie
gekoppeld kan worden wat er de komende tientallen
jaren moet gebeuren met de kerken.
De gemeente Valkenswaard kent behalve kleinere
religieuze gebouwen nog slechts drie r.-k. kerken,

Valkenswaard24.nl

Het bestuur ziet hierin een mooie kans om regelmatig de vereniging te presenteren. We doen dat
structureel met interessante kopij al sinds jaren in
het Valkenswaards Weekblad. Het wekelijkse ‘Valkenswaardevol’ door Etienne Wetzer en het maandelijks verhaal door Henk van Mierlo.
Met de redactie van Valkenswaard24 zijn afspraken
gemaakt om eveneens structureel heemkopij aan te
leveren met zekerheid van plaatsing.
Uiteraard geheel andersoortige bijdragen dan voor
VW. We beginnen daarmee in januari 2021. Maar . . .
je zou nu al eens kunnen kijken op deze website.
Rabo Clubsupport
Het was anders dan anders en op een geheel ander
moment dat deze goodwill-actie van de bank werd
gehouden.
We zijn blij dat veel leden toch ‘de weg’ hebben
gevonden en ons ‘stemmen’ hebben gegeven. Het
opgeleverde bedrag houdt het midden tussen het
resultaat van 2018 en 2019.
De penningmeester kan dit jaar € 322,03 tegemoet
zien. Het bestuur dankt je voor de inzet bij deze
financiële actie.
Op de website van de Rabobank vindt je alle bedragen die aan de verenigingen worden uitbetaald en
een video, waarin ook Weerderheem gefeliciteerd
wordt met het behaalde resultaat.
Wereld feesten almanak
Actualiteiten volgen? Je kunt er een dagtaak mee
vullen. Toch nog verveling? Je kunt via de website
van Wereld Feesten Almanak (www.beleven.org/feesten/)
een schat aan actualiteit vinden waarin je je vervolgens helemaal kunt onderdompelen.
20 November bv. geeft zes ‘internationale dagen’!
Het ga je goed de rest van de ‘slachtmaand’ (9ber)!
November warm en fijn, het zal een strenge winter zijn.

