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2020 een verloren jaar ??
Tja . . . Ons jaarverslag over 2020 is anders dan u gewend bent. Niet
omdat we het niet uitgebreider zouden willen, maar het is nu eenmaal
zo. Veel stond het afgelopen jaar op een laag pitje. Noodgedwongen door
de pandemie waarin we geraakt zijn. En hard geraakt. Nederland stond
bijna stil om het zo maar eens te zeggen. De ziekenhuizen lagen vol, de
artsen en ver-pleegkundigen hadden hun handen vol en de bestuurders
stonden voor besluiten die ze ook niet echt zouden willen nemen. Maar
nood breekt wet. Een eerste keiharde golf van besmettingen. En toen
ging die naar beneden en mochten we weer. Eventjes eigenlijk maar,
want de tweede golf kwam er weer heel snel aan. En we gingen in
lockdown . . .
En ondanks dat we als bestuur toch nog doorvergaderden gingen ook wij
als Weerderheem in lockdown. Lezingen konden niet doorgaan en de
heemreis werd ook afgelast. Tja, gezondheid stond en staat voorop,
vandaar dat we dit moesten doen. We hopen dat iedereen daar begrip
voor op kan brengen. En dus was 2020 een heel bijzonder jaar. Een
historisch jaar ook. En het is dan ook goed om al die gebeurtenissen vast
te leggen. Zowel in beeld als in geluid. Jaren later zullen ze hier nog over
praten. Er ligt dus een taak voor Weerderheem om dit goed vast te
leggen.
Laten we kijken wat er nog wel gebeurd is . . . u kunt dit lezen in dit
overzicht. Maar we wensen u allen vooral een beter 2021 toe, een jaar
waar we weer samen kunnen komen en onze activiteiten op kunnen
pakken.
Het liefst zou ik zeggen . . . tot snel . . . Maar gezondheid first.
Groet, Mart
Voorzitter Weerderheem

Let wel
De coronapandemie heeft ons nadrukkelijk 'aan de kant' gehouden.
In deze jaarverslagen zul je daarom onderwerpen en inhouden missen
die normaal wel doorgaan.
We hebben datgene vergaard over 2020 wat we konden.
Als je iets echt node mist moet je het laten weten . . .
De inhoud wordt vastgesteld op de ALV van 21 december 2021.
Bestuur

2

Algemene Leden Vergadering
heemkundekring Weerderheem Valkenswaard
dinsdag 1 december 2020 20.00 uur
heemkamer Carolus, Oranje Nassaustraat 8
Verslag Algemene Leden Vergadering 2020 (digitale ALV)
1 Opening
Voorzitter Mart Wijnen opent de bijeenkomst met een hartelijk welkom.
Het gaat deze avond om de reguliere maandelijkse bestuursvergadering
en de Algemene Leden Vergadering.
In dit verslag alleen het ALV-deel.
Fysiek aanwezig 6 heemleden:
Mart Wijnen (aanstaand vz), Henk Wessels (scheidend
voorzitter), Loet Visschers (adjunct voorzitter), Sjef Tooten
(secretaris) en lid Jeanne van Bree-Meurkens.
Wil Peels van wege vooraf gegeven input op agendapunten.
Virtueel aanwezig t.b.v. de ALV in de voorbije maand (21):
Joop v Appeldorn, Christ vd Besselaar, Wil Coolen, Threes vd
Boogaart, Harry Nijhuis, Frans v Ham, Henk v Mierlo, Ger
Swinkels, Riek v Mierlo-Smiggels, Henk vd Heijden, Ton v Loon.
Christine v Woensel, Jan Michiels, Piet Klaassen, Harrie Toussaint,
Etienne Wetzer, Mientje Kwinten-Evers, Piet Smits, Ellen
Poppeliers, Henk Dielis en Brigitte Steppé.
Gemelde afwezigheid op 1 december:
de bestuursleden Erwin van Oorschot, Els Verbeek-Dielis en Wil
Mesman.
Introductie en de toespraken van de voorzitters worden uitgesteld tot er
een normale ALV komt.
Andere vaste items zoals ‘even stilstaan bij de overleden leden’ bewaren
we ook.
Toelichting op de werkwijze van deze ALV.
De ALV van 17 maart 2020 kon van wege de coronapandemie niet
doorgaan. Het bestuur stelde de bijenkomst uit tot het moment dat de
juridische noodzaak dwong tot een alternatieve vorm. Het bestuur koos
voor een digitale ALV in december. Begin november zijn de leden uitge3

nodigd om te reageren op de stukken. De stukken werden eerder op
papier bij de leden bezorgd en eind oktober (ter raadpleging) op de website gezet. Tot de laatste vrijdag van november kon men reageren.
De ingekomen reacties worden behandeld op deze bestuurs- /digitale
ledenvergadering (genaamd) van 1 december. De leden krijgen daarvan
een verslag met vaststellingen. Als er geen reacties op komen voor 1
januari beschouwen we het verslag als goedgekeurd en daarmee
‘Jaarverslag 2019’ afgewerkt.
2 Verslagen 2019
Er werden door de virtueel 'reagerende leden' bemerkingen gemaakt,
dankbare, positieve en bemoedigende reacties gegeven, tot aan ernstige
oordelen toe (!) alsmede aanbiedingen gedaan en er werd geschreven
om vooral ‘gezond te blijven’.
Al deze beschouwingen laten we weg en we beperken ons tot de ‘basismededelingen’. Die zijn a.h.w. aan de agendapunten ‘geplakt’.
Boekje ‘Jaarverslag 2019’
De ledenreacties op de verslagen.
*ALV-verslag, blz 5: De vraag over privacy krijgt als toevoeging: De
geproduceerde resultaten met copyrights blijven eigendom van Weerderheem. (Henk vdH)
*Verslag secretariaat: geen opmerkingen.
Werkgroepen
*Archeologie: geen opmerkingen.
*De Groote Oorlog: geen opmerkingen.
*Tongval
Felicitaties voor werkgroep Tongval en nog minstens 15 jaar (!?) erbij.
Prachtig ‘Goed Gebekt’-boekje en nog meer positieve woorden.
*Vitrines: geen opmerkingen.
*Lezingen en heemreis: geen opmerkingen. Wel een vraag, nl. wat er
met de lezingen van 2020 gebeurt.
Jeanne vB maakt sinds jaren een jaarprogramma. Ook voor 2021 is die
lijst gereed. Ze heeft enkele lezingen, die doorgeschoven kónden worden, ook meegenomen. Dat kan niet altijd, bij sommige is de aanvraagtijd erg lang en/of let de datum heel precies.
Het programma komt in de Heeminfo.
*Kadaster, een aanvulling:
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In de Heeminfo vermelden op welke maandelijkse dinsdag de werkgroep aanwezig is op de heemkamer.
*Leven en overleven blz 21:
Over de Hofnaravond 13 september 2019. De aandacht voor de
Syrische familie schoot tekort.
Ze zijn niet door de burgemeester toegesproken, jammer, en het was
afgesproken! Met uitzondering van vz. Henk Wessels heeft niemand van
de leden met hen gesproken of bv. een consumptie aangeboden.
Ja, dat klopt helaas, daarin schoten ‘we’ tekort. Een les voor een volgende keer: zo’n organisatieproces moeten we beter bewaken. Gelukkig
is hun verhaal later nog in de (brede) publiciteit gekomen.
*Genealogie: geen opmerkingen.
*Website en Weerderheemcollecties: geen opmerkingen.
*Beeldbanken archeologie, genealogie, foto, bibliotheek:
geen opmerkingen.
*Wereldoorlog II: geen opmerkingen.
*Valkenswaardevol: geen opmerkingen.
*Materiaal verwerving en verwerking: geen opmerkingen.
*Artikelen Valkenswaards Weekblad: geen opmerkingen.
*Raad van advies, de sponsoren en de externe contacten: geen
opmerkingen.
*Planning 2020 werkgroepen en bestuur:
Is door de coronapandemie onhaalbaar en heeft geen nut om te handhaven.
Het bestuur heeft in november medegedeeld dat dit item zou worden
aangepast en doorgeschoven. Niemand heeft daar bezwaar op gemaakt.
*Financieel verslag: geen opmerkingen
*Verslag kascommissie:
In maart 2020, kort voor de ALV, moest dit formeel nog worden
afgerond. De kascommissie (Bert van Meijl, Frans Bosmans en Leo
Wijnen) had tevoren de gegevens gecontroleerd en een verslag geschreven toen corona toesloeg.
Ter voorbereiding aan deze digi-ALV zijn de bevindingen door het
secretariaat opgevraagd en die zijn toegemaild (met dank). Alles blijkt
keurig op orde. (ondertekening van de fysieke papieren regelt de secretaris later)
Penningmeester en bestuur is decharge verleend over het financiële jaar
2019.
*Nieuwe kascommissie:
Ton van Loon meldde zich als eerste om toe te treden tot de kas5

commissie.
Dat is dan hierbij een feit voor het bestuur. Dank je Ton.
*De nieuwe kascommissie bestaat uit Frans Bosmans, Leo Wijnen en Ton
van Loon.
Meerjarenplan
Bij de aankondiging van de digi-behandeling van de ALV in november
2020 is dit stuk doorgeschoven naar de volgende fysieke ALV. Je moet
hierover immers met elkaar van gedachten kunnen wisselen.
Er werden (in maart al) opmerkingen en aanvullingen gemaakt door met
name Frans van Ham en Wil Peels. Die komen (zoals ze ingediend zijn)
in de volgende ALV terug.
In grote lijn gaat het om: de doelstelling van Weerderheem; wat is erfgoed en wat heemkunde en de onderdelen van beide; heeft koerswijziging gevolgen voor het meerjarenplan; uitbreiding van de missie;
uitbreiding activiteiten en er worden een aantal onderwerpen genoemd
die aan bod zouden moeten komen, of die er nóg altijd liggen zoals digitalisering, overdracht VOS-archief, niet verwerkte archieven als Draaikolk, Bloemencorso, Hennie Mélotte en Ad van Mierlo.
Deze input gaat dus integraal naar de volgende ALV.
Met dank aan de indieners.
Afspraak over de ingekomen stukken.
Leden die een concrete vraag hebben gesteld vinden hun antwoord terug
in het verslag en worden ook individueel op de hoogte gesteld van het
antwoord. M.u.v. sommige (genoemde) onderwerpen die op de volgende
ALV ter sprake komen.
3 Bestuurssamenstelling
*Herbenoeming van Loet Visschers: geweldig dat Loet herkozen kan
worden.
*Herbenoeming van Erwin van Oorschot: geweldig dat Erwin herkozen
kan worden.
Plus woorden van waardering voor beider werk.
*De leden kiezen Mart Wijnen als nieuw bestuurslid en vervolgens komt
hij in de functie van voorzitter in het bestuur. Hij wordt van alle zijden
succes gewenst. Mart gefeliciteerd!
*Henk Wessels neemt afscheid als voorzitter en bestuurslid. Hij wordt in
de mail-correspondentie van de leden vaak genoemd (‘speciaal Henk’)
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en met veel ‘dankjes’ overladen. Hartelijk dank voor je jarenlange voorzitterschap!
Op de ALV komen we op je terugtreden terug. Henk gaat het bestuur per
1 januari 2021 verlaten.
Slotopmerking van één der leden over de bestuurswisselingen: Alles kon
met ‘handopsteken’ snel goedgekeurd worden.
Vaststelling bestuur 2020
Mart Wijnen vz., Loet Visschers vvz., Sjef Tooten secr., Wil Mesman
pennm., Jeanne van Bree-Meurkens, Els Verbeek-Dielis en Erwin van
Oorschot (precies zoals het statutair hoort: 7 leden)
4 Rondvraag
-Henk vdH
De presentatie-toelichting na de ALV van 17 maart 2020 is toegestuurd
naar het bestuur, met vermelding van de headlines van het betoog.
Met dank aan Henk.
-Christine van Woerkom
Voor activiteiten als schrijven, fotograferen en publiceren meldde zich
een lid. Dat aanvaardt het bestuur dankbaar.
Aldus: Christine van Woensel gaat de publicaties Valkenswaard24 starten, voorlopig alleen. Met beginondersteuning van enkele mensen.
(Christine is al enige tijd lid maar kwam –vooraf aan deze DB/ALV van 1
december- even kennis maken met het bestuur.)
-In de meeste reacties wordt dank uitgesproken of complimenten gegeven richting bestuur.
Vooral de regelmatige contactname in coronatijd via de Heeminfo wordt
gewaardeerd.
Het bestuur spreekt uit blij te zijn met de goede en positieve reacties,
maar vooral met tevreden leden.
Dank en groet aan alle leden!
10 december 2020
Sjef Tooten
Secretaris Weerderheem
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Verslag secretariaat 2020
*2020 was me het 'jaartje wel'.
Voor alles gold namelijk: corona regelt ons leven!
Begin maart begon die pandemie en ze hield de heemkundekring het gehele jaar in haar greep.
2020: twee maanden 'normaal' en tien maanden 'aanpassen'.
Voor de activiteiten van onze leden en werkgroepen betekende dit: geen
fysieke bijeenkomsten. Werkgroep archeologie kon (als enige)
onderzoek en archeo-acties, ter plekke buiten, in de gemeente blijven
volgen.
Het bestuur heeft wel alle maanden vergaderd, altijd met inachtneming
van de voorgeschreven maatregelen. Daarbij was de leidraad om, koste
wat het kost, positief vooruit te kijken.
Maandelijks werd besproken wat wel of niet kon (niets bleek dus te kunnen). Het voornemen om de band met de leden te onderhouden werd
vormgegeven middels de maandelijkse Heeminfo en tussen twee Heeminfo's in: een Heeminfo-extra (1 A4).
Kortom: een veertiendaagse info naar de leden.
*Bijeenkomsten
Het bestuur kwam bijeen op:
7 januari, 4 februari, 3 maart, 7 april, 11 mei, 2 juni, 4 augustus, 1
september, 6 oktober, 3 november en 1 december (tevens ALV).
De eerste twee bijeenkomsten werden gehouden op de heemkamer,
van-af april zorgde Loet Visschers voor de digi-verbinding om 'op
afstand' (=thuis) met elkaar te kunnen overleggen. Na de maatregelversoe-peling in de zomer is er vanaf 4 augustus tot einde jaar weer
fysiek vergaderd.
Doorgaans waren bestuursleden allen aanwezig. Helaas kampten enkelen met gezondheidsperikelen of andere minder prettige zaken.
Zo meldde Erwin van Oorschot zich vaak afwezig om gezondheidsreden
maar ook van wege zijn drukke baan, Wil Mesman onderging een operatie en dat kost enige hersteltijd, en Els Verbeek had einde 2019 haar Jan
verloren en deed het even rustig aan.
Inmiddels was Mart Wijnen aangeschoven bij het bestuur met de bedoeling het voorzittersstokje van Henk Wessels op de ALV van maart over
te nemen. Maar ja . . . corona.
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Die ALV van maart 2020 schoof steeds maar op en kreeg uiteindelijk zijn
beslag+afronding op 1 december 2020. Vanaf dat moment is Mart officieel voorzitter van Weerderheem.
Aan het begin van 2020 had Mart het voorzitterschap al op zich genomen
en bleef ook Henk de vergaderingen aanvankelijk trouw volgen.
Vanaf vroeg zomer trad hij, na twaalf jaar voorzitter te zijn geweest,
meer naar de achtergrond. Per 1 december 2020 is hij 'gewoon lid'.
Dat was eigenlijk allemaal 'papierwerk'. In werkelijkheid dacht het
bestuur afscheid te nemen op de ALV van maart. Nee dus. Nu staat de
ceremoniële voorzitterswissel gepland voorafgaand aan de eerste keer
dat er weer een lezing doorgaat.
Ter versterking van het bestuur is Wil Peels bij de vergaderingen aangeschoven. Het ligt in de bedoeling om op de eerstkomende ALV Wil
officieel als bestuurslid te benoemen.
*Werkzaamheden bestuur
Zoals gesteld besprak het bestuur steeds de mogelijkheden om tot
normalisatie van de werkzaamheden te komen. Daarbij hadden niet
alleen de werkgroepen en de openstelling van de heemkamer
teleurstellingen te verwerken. Jeanne van Bree moest keer op keer 'aan
de bak' om de lezingen dan wel te verschuiven dan wel te cancellen.
Daarbij was het bestuur positief ingestoken op het doorgaan van de
heemreis naar België. Die ging evenmin door en het heeft Jeanne de
nodige kopzorgen gekost om alle al georganiseerde onderdelen eerst op
een deadline te zetten en later af te zeggen. Positief punt: de organisatie
kan bijna ongewijzigd in 2021 uitgevoerd worden, als corona . . .
In april is ook afgesproken om de informatie naar de leden te
intensiveren. De secretaris verzorgt vanaf die tijd naast de maandelijkse
Heeminfo ook een maandelijkse tusentijdse Heeminfo-extra. Bedoeld om
de heemgedachte bij de leden levend te houden.
*Concrete punten
Naast bovenstaande algemene activiteiten heeft het bestuur uiteraard
tal van meer specifieke zaken besproken en afgehandeld. Een greep,
dwars door het jaar, uit de besproken items.
Bezorging Heeminfo; streven naar zoveel mogelijk digileden.
Renovatie toilet op de heemkamer.
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'Het leven in Valkenswaard' op de website.
Kopieermachine en toners.
Sleutelen aan het jaarprogramma.
Voorbereiding ALV van maart; daarna de rompslomp om de ALV uiteindelijk op 1
december, en wel digitaal, te houden.
ALV alleen op kernzaken.
ALV in De Hofnar? Optie voor 16 december Hofnar.
Voorstellen voor in de ALV: doorgeschoven naar de eerstvolgende fysieke ALV.
Invulling 'meerjarenplan', doorgeschoven.
We gaan 'jaarplannen' maken voor telkens één kalenderjaar. Jaarplannen
opgeschort.
Regelen bestuurswisselingen. Ceremoniële omlijsting later.
Aandacht voor zieke leden; en de nabestaanden van de overledenen.
'Gluren bij de buren'; we zouden meedoen – niet doorgegaan.
Financiën, kascommissie, begroting, contributie enz, kortom alle financiële
zaken kwamen regelmatig ter sprake.
Tongval jubileum: 35 jaar!
Projekten als 'zandpaden' en 'monumentale ornamenten'.
Acties omtrent gebiedsontwikkeling Dommelland.
Rabo-clubkas.
Mededelingen en activiteiten vanuit de werkgroepen.
Boekuitgave, bv. Valkerijboek – Peels.
Tongvalleden zijn 'provinciale top'.
Onze bieb op het internet. (ZCBS)
ZCBS: vaste bijdrage op jaarbasis.
Bijeenkomst nieuwe leden.
Onderzoeken bij werkgroep archeologie.
De Cultuurnota van Valkenswaard – Cultuurraad komt in functie.
Kadaster en hun presentaties. Perceelsbeschrijvingen in trek.
Omgaan met beeld- en geluidsapparatuur foyer.
Ingekomen archiefstukken.
Beeldbankzaken.
Afscheidswoord Henk Wessels. Welkom Mart Wijnen.
Steeds 'planning' maken van wat doorgaat, of niet.
Inleiders lezingen tot nu toe begripvol.
Verrassingsavond: ja, lastig. Gaat niet door.
Seniorenmarkt.
Monumentenweekend.
Vergadering regio 5 Brabants Heem.
Bijeenkomst Raad van Aangeslotenen Brabants Heem.
Nationale Archeologiedagen.
Antoniuskerk en de kunstschatten.
Open dag 13 september.
Deelnamekosten aan heemreis.
WO II en ons boek in de verkoop.
WO I grensoverschrijdend projekt uitgesteld.
Bert van Meijl geeft boek uit over 50 jaar Dorpsraad.
Ad Maas over de Peutinger kaart.
Boek Etienne Wetzer over EMOS komt later.
Inkomende papieren post neemt sterk af.
Digitale heemtijdschriften naar bestuursleden doorklikken.
Papieren leden: hebben ze geen mailadres?
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Uitgaan subsidie-aanvraag 2021.
Werkgroepen kunnen maar niet bijeenkomen.
Publicaties. Nieuw: website Valkenswaard24.
Iemand zoeken die Vw24 'gaat doen'.
Christine van Woensel neemt het op zich.
Kwaliteit foto-afdruk 'Valkenswaardevol' beneden peil.
Terugkoppeling gegevens in V.Weekblad m.b.t. de foto's.
'Achterste Brug' beschermd dorpsgezicht – Wil Peels maakt gebiedsbeschrijving.
A2-Erfgoedbijeenkomsten elke twee maanden.
Leden verwittigen van sluiting heemkamer.
Basisschool De Pionier: inzet voor gemeentelijke zorgvuldigheid.
Idem voor Jonkers' EMA-garage.
Periodiekske maar weer eens uitgeven. Henk vM doet zijn best.
Wandkleden en de bestemming.
Raad van Advies.
Brieven aan de politiek over behoud culturele elementen van te slopen
gebouwen.
Felicitatie aan leden Tongval.
Jaarlijkse gebouwcontroles: allerlei.
Nieuwe folder Weerderheem. Even uitgesteld.
Toegangscode voor de heemkamer voor Mart W.
Fotomateriaal WO II (foto's van Van Delft); tentoonstellen t.z.t.
Nummering archieven gereed tot Erwins grote blijdschap.
Concept 'Monumentale ornamenten' door Henk van Mierlo.
Alles gecancelled van de heemreis.
Uiteindelijk zijn alle heembijeenkomsten in 2020 afgelast.
WO I -materiaal voor de basisscholen. Nog op heemkamer.
Joop van Appeldorn maakt periodiekske 'Stationstraat'.
Presentje voor de leden. Afdruk Venbergse watermolen.
Tongval vergadert in D'n Teut ?!
Bijeenkomsten Dommelland, die doorgingen, bezocht.
Nota Erfgoedbeleid Valkenswaard.
Lezingen 2021 opgesteld door Jeanne.
Handelen als voorheen: per vergadering bezien wat er kan.
Digitale ALV voorbereid.
Nieuwe kascommissie.
Achterstand contributiebetaling vraagt aandacht.
Goed Gebekt nummer 18.
Behandeling bestuur van: digitale ALV van 1 december.

Leden
Ledenbestand

1 januari
2020
31 december 2020

139
135
Sjef Tooten
Secretaris Weerderheem
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Tongval in 2020
’n Heel bijzonder jaar, dat niet zal verdwijnen uit ons geheugen.
Maar toch, hebben we niet stil gezeten.
Verhaaltjes voor ons 'Goed Gebekt'-boekje nummer 18 bedacht en opgeschreven. Met de tekeningen en het fatsoeneren (lay-out) van Sjef is
het weer ’n mooi boekje geworden. Onze dank voor het uitbrengen.
De verhaaltjes voor ons volgende boekje komen ook al weer binnen. We
hebben wel tijd, maar de inspiratie is toch moeilijker.
'Corona' is de hele dag voelbaar.
Wat hebben we gedaan in 2020?
*1 Maart samen naar Lith geweest voor het Brabants boekske.
Tilly mocht haar verhaaltje daar voorlezen. Niet wetend welke beperkingen ons te wachten stonden.
*Verschillende verhaaltjes opgestuurd naar 'Brabants', Valkenswaard
Weekblad (Henk vM), Brabants boekske, Dialectenfestival in Lieshout
(dit was digitaal te volgen) en Valkenswaard 24. Deze werden al of niet
geplaatst.
*Diverse optredens verzorgd.
*Vanaf maart geen bijeenkomsten meer in de Heemkamer. Nog wel
enkele keren bij elkaar geweest in het Dorpshuis in Borkel en Schaft.
Toen het nog mocht en op gepaste afstand.
*Ons 35 jarig jubileum 'gevierd'.
*Joke 90 jaar geworden.
Voor ons toch een vruchtbaar jaar.
Maar we verlangen ernaar om bij elkaar te komen.
Met koffie van Sjef natuurlijk.
Dialectgroep Tongval
Joke, Tilly, Frans, Mieke, Jolanda, Mientje

Financieel overzicht 2020 Heemkundekring Weerderheem
op de volgende pagina's
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Realisatie
2019

Realisatie
2020

Begroting
2020

Begroting
2021

€ 3.303

€ 3.878

€ 4.500

€ 4.000

Baten
400 Contributies
401 Giften en sponsoring

€ 2.949

€ 672

€ 200

€ 500

€ 10.750

€ 10.750

€ 10.750

€ 10.750

404 Opbrengst boekverk.

€ 1.058

€ 1.236

€ 5.000

€ 1.000

405 Verkoop 'Goed Gebekt'

€ 197-

€ 24

€ 150

€ 25

€ 100

€ 200

€ 800

€ 500

€ 16.975

403 Subsidies

406 Verkoop jubileumboek
407 Rente

€ 60
€3

408 Diversen

€ 82

€ 224

409 Kadaster

€ 162

€ 278

410 Cursussen
Opbrengst website
Resultaat

€ 6.960
€ 25.070

€ 17.122

€ 21.500

€ 24

€ 70

€ 128-

€ 138

€ 100

€ 7.852

€ 71

€ 500

Lasten
300 Brabants Heem
301 Heemreis
302 Kosten boekuitgaven
303 Werkgroepen
304 Periodiekske/Heeminfo

€ 40

€ 100

€ 50

€ 200

€ 100

305 Heemavonden

€ 746

€ 242

€ 400

€ 500

306 Kosten archief

€ 63

€ 43

€ 500

€ 100

307 Representatiekosten

€ 177

€ 13

€ 100

€ 100

308 Secretariaat

€ 369

€ 1.100

€ 400

€ 400

309 Contr.+abonnementen

€ 129

€ 36

€ 100

€ 100

310 Assurantie

€ 359

€ 390

€ 380

€ 400

€ 14.330

€ 11.247

€ 14.000

€ 14.500

€ 1.517

€ 300

€ 100

€ 2.301

€ 4.950

€0

€ 17.122

€ 21.500

€ 16.975

312 Heemkamer

€ 87

€ 25

313 Bestuurskosten
314 Diversen
315 Automatisering

€ 45
€ 1.001

Resultaat
€ 25.070
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01-01-20

31-12-20

€ 631

€ 631

Bankrekening Rabo

€ 1.596

€ 3.419

Spaarrekenig Rabo

€ 18.123

€ 18.123

€ 1.586

€ 1.586

Kas

€ 412

€ 481

Kruisposten

€ 250

€ 250

€ 22.598

€ 24.490

€ 325

€ 162

€ 3.062

€ 3.062

Balans
Activa
Inventaris heemkamer

Spaarrekening Robeco

Passiva
Kruisposten
Vooruitontvangen
contributie
Reservering
Te betalen declaraties
Te ontvangen facturen
Eigen vermogen

€ 247
€ 18.964

€ 21.266

€ 22.598

€ 24.490

Wil Mesman
Penningmeester Weerderheem
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Weerderheem in Valkenswaards Weekblad
Artikelen
In 2020 verscheen artikel 413 tot en met 425
8 jan.
12 feb.
4 mrt.
1 apr.
6 mei
3 jun.
15 jul.
12 aug.
23 sep.
14 okt.
11 nov.
9 dec.
30 dec.

Valkenswaard 100 jaar geleden, 1920 (dl 1),
Henk van Mierlo
Valkenswaard 100 jaar geleden, 1920 (dl 2),
Henk van Mierlo
Huize Rapelenburg (1), Christ van den Besselaar
Huize Rapelenburg (2), Christ van den Besselaar
De Post in Valkenswaard (1), Henk van Mierlo
De Post in Valkenswaard (2), Henk van Mierlo
De Valkenswaardse kermis in 1926, Henk van Mierlo
De Post in Valkenswaard (3), Henk van Mierlo
Bevrijding, Ons Han
De Post in Valkenswaard (4), Henk van Mierlo
Straatnamen (7) Bakkerstraat, Henk van Mierlo
Efkus vur Korsemis, Tilly Wijnen-Firet
De eerste Valkenswaardse bioscoop, Henk van Mierlo

Valkenswaardevol
De rubriek 'Valkenswaardevol', met foto's uit de Beeldbank, door Etienne
Wetzer, heeft weer een jaar lang wekelijks gepronkt in het Valkenswaards Weekblad.
Valkenswaardevol is een rubriek waar veel lezers naar kijken.
Dat blijkt wel aan de reacties die ik bijna wekelijks ontvang. Wel is het
zo dat sinds vorig jaar zomer de foto's veelal erg slecht worden afgedrukt. Zo slecht dat ik bijna wekelijks daarover word aangesproken.
Vaak krijg ik dan het verzoek om een betere afdruk te sturen zodat men
de foto beter kan beoordelen. Dat is jammer want daarmee schieten we
ons doel voorbij.
Ik heb diverse malen hierover contact gehad met de eindredacteur.
Echter de situatie blijft hetzelfde en daarom heb ik me eind vorig jaar tot
het bestuur gewend. Het blijft tobben en dat is jammer. Er zijn veel reacties van lezers die ons willen helpen maar de foto's komen nog steeds
niet goed uit de verf. Hopelijk gaat het met een nieuwe redacteur
goedkomen. In het andere geval moeten we als Heemkundekring eens
nadenken om foto's op een andere wijze onder de aandacht te brengen.
Etienne Wetzer
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Werkgroep Archeologie
Jaarverslag 2020
In 2020 heeft Peter Hoeks zich aangesloten bij de werkgroep Archeologie
(deze bestaat nu uit 8 leden); Peters’ belangstelling gaat vooral uit naar
metaaldetectie.
In januari zijn we als werkgroep nog één keer bij elkaar gekomen,
daarna hebben we elkaar, als gevolg van corona, alleen sporadisch
ontmoet in het veld bij archeologische onderzoeken. Via de WhatsApp
groep 'Arche-ologie Weerderheem' houden we elkaar op de hoogte van
archeologische onderzoeken en delen we foto’s.
Aan de hand van onze doelstellingen worden de hoogtepunten van 2020
hieronder kort beschreven:
1 Vergroten van de kennis over, en het publieke bewustzijn van,
de waarde van ons erfgoed
*De database is uitgebreid met 69 rapporten en bevat nu in totaal 206
rapporten, zie https://weerderheemcollecties.nl/cgi-bin/archeologie.pl .
*In het kader van de gebiedsontwikkeling Dommelland is voor het deelgebied 'Groene Entree' (Achterste Brug en De Plateaux) een landschapsbiografie opgesteld. Een landschapsbiografie laat zien hoe een gebied
zich door de wisselwerking van mens en natuur heeft ontwikkeld.
Dat geeft inzicht in de manier waarop het verleden doorwerkt in onze
huidige leefomgeving. Een landschapsbiografie wordt ook omschreven
als 'een levensloopbeschrijving van een steeds veranderend cultuurlandschap'. Na de presentatie tijdens de eerste bijeenkomst waren
bewo-ners en ambtenaren enthousiast, helaas heeft corona de verdere
voort-gang belemmerd.
2 Belangenbehartiging archeologie op gemeentelijk niveau
*Als gevolg van corona heeft er maar één 3-maandelijks archeologie
overleg met de gemeente plaats gevonden, te weten op 16 nov.
*De eerste opzet is ontvangen van 'Bouwstenen voor de toekomst,
erfgoednota gemeente Valkenswaard, 2021-2026' met bijlagen.
Hierop is commentaar geleverd.
3 Archeologie in de praktijk
*Voor een 11-tal plangebieden is, op verzoek van een archeologisch
bureau, een archeologische en cultuurhistorische inventarisatie opgesteld, t.w.: Antonius- en Mariakerk, Hoeverdijk 97, Hoppenbrouwers 12,
16



Le Sage ten Broekstraat, Markt (2x), Stakenborgakker, KorfvlechterweiKlotstekerwei, Leenderweg 72-74, Luikerweg 100 (Suurlandterrein).
*Een 10-tal proefsleufonderzoeken hebben plaats gevonden: aan de
Amundsenstraat, Hoeverdijk 76, Lage Heide, Luikerweg-Korenstraat,
Maastrichterweg 92-96, ’t Mortelke 3, kruising N69/Mgr. Smetsstraat,
Parallelweg 10, Stakenborg en Zeelberg 37.
Verschillende leden van
onze archeologiewerkgroep
zijn bij de diverse proefsleufonderzoeken actief
aanwezig geweest c.q. hebben een kijkje genomen.
Wij hebben RAAP meegeholpen bij de verdere opgraving van een erf uit de
16de eeuw, daar waar de
Mgr. Smetslaan de N69 kruist.
*Er is één archeologisch waarneming uitgevoerd aan de Nieuwe Waalreseweg 9-11-13.
*Op 19 februari is een booronderzoek op het terrein van de kapel in
Borkel uitgevoerd. Dit was een vervolg op het erfgoedradar onderzoek
uit 2019.
Deze boringen laten een vrij intacte
bodemopbouw zien en samen met de
vondsten bevestigen deze de archeologische verwachting.
De boringen tonen geen eenduidige
correlatie aan tussen de radarbeelden
en het verwachtingsmodel uit het erfgoedradaronderzoek. Wel kunnen de
reflecties zichtbaar in de grondradarbeelden bij boring 5,6,7 en 12 in
relatie worden gebracht met de aangeboorde leemlaag.
*Harrie B heeft de Basiscursus Archeologie van de AVKP met goed gevolg
doorlopen.
*Wil P heeft een cursus gevolgd in het gebruik van QGIS. Dit is een
geografisch informatiesysteem(GIS)-toepassing die gegevens bekijken,
bewerken en analysemogelijkheden biedt.
Wil Peels

17

Beeldbank Archeologie
De werkgroep Archeologie van de heemkundekring Weerderheem heeft
zich tot doel gesteld de archeologische kennis over Borkel en Schaft,
Dommelen en Valkenswaard toegankelijk te maken voor een breed
publiek middels het opzetten van een database met rapporten van
archeologische onderzoeken in Valkenswaard.
Deze database is te raadplegen op https://weerderheemcollecties.nl/cgibin/archeologie.pl .
De onderliggende rapporten kunnen niet worden gedownload, maar zijn
te raadplegen in de Heemkamer of kunnen worden besteld door een
bericht te sturen naar het contactadres voor de werkgroep Archeologie:
https://www.weerderheemvalkenswaard.nl/contact/archeologie.html .
De ingangen voor de database zijn: type onderzoek, datum rapport en
locatieaanduiding, maar er kan ook op steekwoorden worden gezocht.
De Archeologie database bevat 206 rapporten. De database is in 2020
door 366 bezoekers bezocht en die hebben 1756 onderzoeken bekeken.
Wil Peels

Verslag 2020 van Kadasterwerkgroep Weerderheem
In het jaarverslag 2019 schreef de werkgroep:
'Op de heemkamer zijn sinds enkele jaren gedigitaliseerde kadastergegevens beschikbaar van Dommelen, Borkel en Schaft en Valkenswaard. Deze gegevens kunnen via de zogenaamde 'Kijkfunctie'
gebruikt worden om het verleden van één of meer percelen of gebouwen
in beeld te brengen, op verzoek van geïnteresseerden of
historieschrijvers.
De opdrachten variëren van het verzamelen van summiere gegevens,
tot een uitgebreid verslag van het onderwerp.
Het gebruik en weergeven van deze gedigitaliseerde kadastergegevens
is alleen toegestaan als deze worden gebruikt voor historische doeleinden. De heemkamer fungeert in deze alleen als doorgeefluik.'
2020
Hiervan is ook het afgelopen jaar 2020, ondanks de lock-down, toch nog
9 maal gebruik van gemaakt. Hieruit blijkt dat de kadastergroep opnieuw
heeft bewezen van nut te zijn bij het vergaren van informatie voor schrijvers, gemeente en privépersonen.
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In de afgelopen jaren is bijzonder veel aandacht besteed aan het ontwerpen en beschrijven van de kadastrale historie van uiteenlopende particuliere en zakelijke panden in onze gemeente. Ook enkel projecten uit
andere gemeenten zijn in behandeling genomen.
Het werkstuk bestaat dan uit een beschrijving op A-3 formaat die op
fotokwaliteit wordt afgedrukt en die door de belangstellende ingelijst kan
worden om opgehangen te worden of als cadeau kan dienen.
Het werkstuk bevat een verhaal van enkele honderden woorden, waarbij
kadasterkaarten en/of veldwerken van het perceel de tijd visualiseren.
Ook worden er foto's vanuit de beeldbank of huidige situatie, plus het
logo van de heemkundekring in opgenomen.
In het afgelopen jaar zijn er toch nog 13 verzoeken tot het uitwerken
van dergelijke projecten tot ieders tevredenheid gehonoreerd.

De 'werkgroep' bestaat uit de leden Henk van der Heijden, Wiel Creemers, Frits Hendriksen Frans Bosmans.
Taakverdeling: Henk is bezig met het up-to-date houden van de 'Kijkfunctie', het aandragen van opdrachten en het aansturen van de groep.
Wiel en Frits nemen het leeuwendeel van de opdrachten op zich en werken deze uit. Frans neemt de randzaken, zoals planning, voor zijn rekening. Hierdoor is het mogelijk om de verzoeken binnen de afgesproken
tijd af te leveren.
Vooruitzien
Planning voor de werkgroep kadaster voor de komende 5 jaren.
1.Het meer bekend maken van de mogelijkheden van historische verhalen, bijvoorbeeld over namen van straten, gemeentelijke activiteiten,
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handel en wandel van fabrikanten etc. plus het inrichten van meer
advertentiepunten.
2.Het uitrollen van systeembeheer, dus het kunnen corrigeren van de
database. Nieuwe functionaliteit ontwikkelen, waardoor de handling van
de database gemakkelijker wordt. Ook het doorgeven van de toponiemen van de gebiedsnamen uit 1832 naar de huidige perceelnummers
toe.
3.Voor geïnteresseerden het kunnen schrijven van historische verhalen
over percelen/personen BUITEN het heemgebied.
4.Het vervaardigen van een ingekleurde plattegrond van het heemgebied van de situatie in 1832 volgens een vastgestelde kleurenlegenda.
5.De mogelijkheid onderzoeken of de aanschaf van een A3-printer
mogelijk is.
Vanwege corona hebben weinig bijeenkomsten plaatsgevonden en bleef
het bij thuiswerken aan verkregen opdrachten. Voor punt 3 is in thuisworkshopvorm o.a. de historie uitgewerkt van adres Zomerweg 4 in Tietjerk.
Komend tijd gaat de werkgroep onderzoeken of er animo is om een
presentatie over het Kadaster te verzorgen tijdens of na een (jaar) ver-

gadering van een (buur)vereniging in het heemgebied.
Namens de kadasterwerkgroep:
Henk van der Heijden, Frits Hendriks,
Wiel Creemers en Frans Bosmans
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Vitrines in de bieb 2020
Mientje en ik bedenken steeds weer ideeën voor; WÁT NU weer in de
vitrines? Na goed nadenken, kwamen we er steeds weer uit om iets te
bedenken wat er eerder nog niet in stond. In het late najaar 2020 werd
het hoog tijd voor verwisseling van de mooie spulletjes, die er inmiddels
één jaar instonden.
In november 2019 werden de vitrines gevuld met attributen over het
Rijke Roomse Leven; beeldjes, rozenkransen, kerkboeken enz. Maar ook
oude kleding werd gepresenteerd. Als blikvanger onder het glas van
'onze' tafel lag een 'snelzeiker' of anders genaamd een 'open rijtuig'.
Dit is een damesonderbroek ZONDER kruis, van héél vroeger. Wanneer
je dan bedenkt dat een van de kerkboekjes het 'Handboekje voor de Katholieke Vrouw en Moeder' (zesde druk uit 1950) was . . .!
In het voorjaar van 2020 wilde we vóór Pasen de vitrines weer gaan
verwisselen met andere spulletjes, maar helaas kon dat niet i.v.m. de
beperkingen van Covid19.
Gelukkig kregen we in het najaar weer de kans en werden kook en bakspulletjes ten toon gezet. Dit met het oog op de feestdagen in december
en misschien zelfs voor Pasen . . . Een vooruitziende blik?
Wie weet of de bieb voor die tijd weer voor ons open gaat!
Omdat ik dit verslagje schrijf, neem ik de vrijheid om Mientje een pluim
op haar hoed te geven: een etaleuse is aan haar verloren gegaan!
Zoals zij alles een perfect plaatsje weet te geven en de stoffen weet te
draperen: super!.
Trouwens, mochten er mensen zijn met een goed idee voor de invulling
van de vitrines, dat is van harte welkom! Er ligt zeker nog wel het e.e.a.
op ons beider 'sundzolders'
Trouwens, bent U al eens gaan kijken naar wat wij u bieden in de bieb?
'Stichting Cordaad' is blij met ons hebben we gehoord, omdat we één
vitrine voor deze Stichting inrichten, Wél met ónze ideeën!
Wat wel lastig is: de vitrines staan gescheiden van elkaar, eentje (plus
de tafel) staat in de leeszaal, en die wordt nogal eens vergeten, jammer!
Groeten van ons: de vitrine-vrouwkes,
Mientje Kwinten-Evers en Tilly Wijnen-Firet
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Werkgroep genealogie
De werkgroep Genealogie bestond in 2020 uit de volgende personen:
Piet Nass, Wil Peels, Huub Rutten en Loet Visschers, aangevuld met
Threes van den Boogaart en Els Mollen, specifiek voor het onderdeel Burgerlijke Stand.
Annie Jeurissen heeft de groep verlaten, na een hele lange tijd actief te
zijn geweest. Annie bedankt voor alle activiteiten in de vele voorbije
jaren.
Vanwege de Corona-perikelen is het afgelopen jaar erg rustig geweest.
Nauwelijks bij elkaar kunnen komen en nergens op ‘visite’ kunnen gaan.
Een korte (zeker niet volledige) opsomming van de weinige activiteiten:
*Tine Visschers en Piet hebben thuis de ontvangen nieuwe bidprentjes
gesorteerd en gecontroleerd op 'dubbele'. Tine Visschers heeft ruim
2.300 nieuwe bidprentjes ingebracht.
Hiermee komt de totale collectie op 196.873 stuks. Inmiddels zijn ook
1.771 scans van bidprentjes zichtbaar op de website. Je komt op die
website via de site van Weerderheem:
www.weerderheemvalkenswaard.nl en dan via Collecties naar bidprentjes,
of rechtstreeks naar: https://weerderheemcollecties.nl/cgi-bin/bidprent.pl
We hebben her en der in kasten en magazijn bidprentjes gevonden,
waarvan niet zeker was of we ze al in onze collectie hadden. Deze zijn
thuis gecontroleerd. Vanwege het beperkt aantal personen, dat in de
heemkamer mocht zijn, zijn Tine Visschers, Piet en Loet begonnen om
hiervan de ‘nieuwe’ bidprentjes op te bergen in de kasten op de heemkamer. Met wat schuiven in de kasten gaat het er nog nauwelijks in.
Wil en Loet hebben op 3 december 11 leerlingen van Were Di III
ontvangen voor een korte introductie over stamboom-onderzoek.
Het was een leerzame en gezellige bijeenkomst. Enkele leerlingen
hadden op eigen houtje ook al veel weten te vinden.
*Bert van Meijl heeft foto’s van nieuwe grafmonumenten en bijzettingen
van het Servatiuskerkhof in Borkel gemaakt. Loet heeft dit gedaan voor
het Martinuskerkhof in Dommelen.
De foto’s met beschrijvingen staan inmiddels op de website.
Loet Visschers

N.B. In het bovenstaande is dus ook de Beeldbank van de bidprentjes en
van de begraafplaatsen meegenomen en beschreven.
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De Groote Oorlog
Verslag al opgenomen in het jaarverslag van 2019.
Omdat het project officieel in 2020 is afgerond toch nog deze verwijzing
in het jaarverslag van 2020.
De archiefgegevens van WO I, ingedeeld per onderwerp en jaar, zijn
begin 2020 opgenomen in het Weerderheemarchief. Onder de naam: ‘De
Groote Oorlog rond de Kluis’ 1914-1918
Op 10 januari 2020 is officieel het kasboek gesloten met een batig saldo
van € 1369,18. Dit tegoed wordt behouden voor de grensregio onder een
nieuwe projectnaam: ‘Erfgoedprojecten Noord-Limburg’.
Hkk Weerderheem staat positief tegenover eventuele nieuwe grensoverschrijdende activiteiten/projecten indien het onderwerp ook Valkenswaard aangaat en er leden gevonden worden die zich in willen zetten.
Als naslagwerk krijgen we van de huidige organisatie een ingebonden
exemplaar met alle zes uitgegeven brochures.
Naast de behandelde thema’s 1914-1918 bovendien ook een
beschrijving van de deelnemende dorpen anno 1914.
Leo Wijnen

Heemavonden en -reis
Lezingen
*Dinsdag 21 januari 2020
‘Vrouwen in zicht 100 jaar Vrouwen Kiesrecht’
door conservator/curator NSV, Lisette Almering-Strik
Op zaterdag 7 september 2019 werd in het Nederlands Steendrukmuseum(V’w) de tentoonstelling ‘Vrouwen in Zicht. Op weg naar gelijke
rechten!’ over 100 jaar vrouwenkiesrecht geopend.
De expositie geeft een bijzonder beeld van de maatschappelijke positie
van de vrouw door aandacht te schenken aan de wijze waarop zij is afgebeeld in de affichekunst tussen 1880 en 1950.
Conservator/curator van het museum L.M. (Lisette) Almering-Strik heeft
uitvoerig onderzoek naar dit thema gedaan. Ze neemt de aanwezige
heemleden mee doorheen het verhaal van de expositie 'Vrouwen in zicht.
Op weg naar gelijke rechten!'.
De uiteenzetting van Lisette Almering-Strik wordt na die presentatie
aan-schouwelijk gemaakt met ‘n daadwerkelijke rondgang langs de
tentoon-stelling in het Nederlands Steendrukmuseum (NSM).
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*Lezing dinsdag 18 februari
‘In de voetsporen van een reiziger’
400 Jaar Peels in Zuidoost Brabant . . . and abroad
Wil Peels was begin jaren 80 besmet geraakt met het stamboomonderzoek-virus. Dus actief met: archieven doorspitten, bladeren door
de originele documenten en bruikbare informatie overschrijven of tegen
betaling laten kopiëren. Pas na zijn pensionering heeft hij de draad weer
opgepakt; maar nu vnl. achter de computer.
Waar komt de familienaam Peels oorspronkelijk vandaan? De oudste vermelding Lysbet Peels stamt uit Diest (B) in 1389.
In 15de en 16de eeuw komen we in Brabant en België meerdere vermeldingen tegen.
Taalkundig ligt de oorsprong van de familienaam Peels vermoedelijk in
de eenstammige verkorting van het Middelnederlandse Pe(e)lgrim, wat
zowel een bedevaartganger als een reiziger kan zijn; vandaar de titel
van het verhaal.
Na de pauze in deze lezing ging het verhaal van de valkeniers binnen de
familie Peels.
Over Jan Peels, meester-valkenier en zijn zoon John Pells, Deputy Grand
Falconer in the service of the Duke of St. Albans, Hereditary Grand Falconer of England.
Heemreis
De gehele reis naar België (Moresnet als centraal punt) was uitgestippeld, afgesproken en vastgelegd voor september 2020.
We beginnen de reis naar de Abdij van Val-Dieu (Abdij van Godsdal), gemeente Aubel in de Belgische provincie Luik.
Gezien de coronacrisis: met een deadline voor het doorgaan van de reis.
En inderdaad: alles moest afgezegd worden.
De reis is verplaatst naar september 2021, mits de coronapandemie het
toelaat.
Jeanne van Bree-Meurkens
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Beeldbank
Website en Weerderheem Collecties
Een aantal onderdelen van de website (weerderheemvalkenswaard.nl) is
verhuisd naar de nieuwe Beeldbank Publicaties. Deze 6e beeldbank/
data-base binnen het ZCBS-systeem is in februari 2020 in productie
gegaan.
82 Archieven, 30 periodiekskes, 12 'Goed Gebekt'-boekjes zijn daar niet
alleen te lezen maar zijn ook volledig doorzoekbaar.
De overige publicaties, zoals bv. 'Het leven in Valkenswaard', zijn voorlopig alleen intern te bekijken.
Het aantal scans in de Bidprentjes database is gegroeid naar 1771.
Aan het eind van 2020 bestaat Collecties (weerderheemcollecties.nl) uit:

foto-beeldbank
bidprentjes
bibliotheek
publicaties
archeologie
grafmonumenten

aantal

op internet

bezoekers

28123
196914
1242
296
206
1200

6131
196911
1224
122
195
1194

15689
8975
589
308
366
550

bekeken
records
146131
203816
1459
687
1756
1624

Ook dit jaar werd er door een aantal mensen hard gewerkt om databases/beelddbanken verder aan te vullen en te verbeteren.
Het ZCBS programma waarin de databases/beeldbanken zijn kreeg weer
nieuwe mogelijkheden.
Veel tijd werd besteed aan testen, onderhoud, backup, beeldbewerking
en zo meer.
Emmy Tooten
webmaster weerderheemvalkenswaard.nl
systeembeheerder weerderheemcollecties.nl

Externe contacten
Als voorgaande jaren werden bijna alle contacten wel onderhouden maar
vonden er nauwelijks fysieke bijeenkomsten plaats.
Het was minder m.b.t. cultuurcoaches en scholen (nihil) Cultuurraad Valkenswaard (digitaal contact en één Hofnarbijeenkomst), Heemkundegroepen regio 5 (nihil), WO II (minimale activiteiten), bijeenkomsten
Brabants Heem als Regiovergaderingen (nihil) en Raad van Aangeslotenen (nihil), overleggen gemeente (zowel fysiek als digitaal deels/enigszins doorgegaan).
Sjef Tooten
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Samenstelling Bestuur in 2020
vz Henk Wessels
vz Mart Wijnen
secr Sjef Tooten
pennm Wil Mesman
vice-vz Loet Visschers
Jeanne van Bree-Meurkens
Els Verbeek-Dielis
Erwin van Oorschot

De Vlasakker 17
Vd Venstraat 42
Franciscusdal 48
Schafterdijk 9
De Lathyrus 22
Valkenierstr 122
Markt 56
Hulstbeemd 29

5555
5555
5551
5556
5552
5555
5554
5551

LG
KK
CS
VK
PJ
JE
CD
HP

Valkenswaard
Valkenswaard
Valkenswaard
Valkenswaard
Valkenswaard
Valkenswaard
Valkenswaard
Valkenswaard

Onze begunstigers in 2020
Gemeente Valkenswaard
Grand Café en Restaurant 'de Zwaan'
Muller Mode
Koolen Valkenswaard

Contact
heemkamer
Oranje Nassaustraat 8f, 5554 AG Valkenswaard, tel. 040-2015055
secretaris@weerderheemvalkenswaard.nl
www.weerderheemvalkenswaard.nl
rekeningnummer: NL82RABO0108210324
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Algemene Leden Vergadering
Heemkundekring Weerderheem
21 december 2021
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