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De redactie biedt u hierbij de eerste “Nieuwsbrief”. Een nieuwsbrief om u snel te 
informeren over activiteiten, actualiteiten, mededelingen van Brabants Heem en andere 
heemkringen, van Erfgoed Academie Brabant en lezingen. Met enige regelmaat zult u een 
“Nieuwsbrief” gaan ontvangen. 
 
Het informatieblad “De Berse” ondergaat ook een wijziging in uiterlijk, het wordt  een A4 
formaat met evenveel pagina’s. Dit geeft ons de mogelijkheid uitgebreidere, thematische 
onderwerpen te publiceren en het geeft ruimte om foto’s en tekeningen duidelijker weer te 
geven. 2x per jaar wordt dit uitgegeven, in april en oktober. De werkgroepen “land”, 
.“cultuur historische informatie” en “archief” komen aan bod om te vertellen over hun 
projecten en werkzaamheden. 
Een vriendelijk verzoek van de redactie: 
Kopij van u, onze leden, zouden wij zéér op prijs stellen: er is vast iets vertellen over uw 
hobby, de vereniging waarbij u bent aangesloten of uw belevenissen in De Beerse.  
Kopij kunt u sturen aan: berse@onsbrabantnet.nl 
Wij wensen u veel leesplezier. 
Met vriendelijke groet van de redactie: 
Jos van Gils, Guus Staps, Jan van Vroenhoven en Marie Louise Boxelaar. 
 
UITNODIGING van het bestuur voor de: 
Algemene Ledenvergadering op 9 februari in het ontmoetingscentrum, “ons mevrouw” in 
Middelbeers, aanvang 20.00 uur. 
 
Agenda: 
1. welkom door de voorzitter. 
2. moment van herdenking van de overledenen in 2014. 
3. vaststellen notulen 3 februari 2014 
4. mededelingen. 
5. financieel verslag, ter inzage in de zaal. 
6. jaar- en actualiteitenoverzicht 2014, ter inzage in de zaal. 
7. rondvraag. 
8. sluiting van de vergadering en pauze 
 
Na de pauze een carnavalesk optreden door  Zus Timmermans met tonpraat en liedjes.  
Sluiting 22.00 uur. 
Het bestuur nodigt u vriendelijk uit deze vergadering bij te wonen.  
 
============================================================
 

Data van activiteiten en lezingen in 2015: 
16 maart lezing, 9 mei wandeling, 20 juni fietstocht, excursie 19 september, lezing 16 
november. 
Noteert u vast deze data in uw agenda. 
 

Noteert u ook: 25 april 2015. Dan wordt om 14.00 uur,  in het plantsoen op de hoek 
Doornboomstraat en Willibrordstraat in Middelbeers, een monument onthuld ter 
nagedachtenis aan oud-burgemeester Jan Smulders. Een sobere plechtigheid. 
Uitgebreide informatie vindt u in eerstkomende “Berse” 
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Nieuws van de gemeente: wellicht heeft u het gelezen: 
de monumentencommissie is opgeheven, de taken worden overgeheveld naar de 
welstandscommissie. Advisering uitsluitend door de monumentencommissie acht het 
college niet meer voldoende. Het gemeentelijk monumentenbeleid krijgt extra aandacht: 
uitdrukkelijk wordt vermeld dat ontwikkeling van erfgoed en de verbinding met cultuur, 
economie, toerisme en recreatie belangrijke speerpunten worden. Men denkt aan het 
oprichten van een breed platform, gevraagd en ongevraagd kan dit platform het college 
adviseren. Organisaties als heemkundekringen, musea, VVV en Stichting behoud Erfgoed 
gaan deel uitmaken van dit platform om het college te adviseren wanneer het gaat over 
cultuurhistorie in de breedste zin. 
Wij houden u op de hoogte hoe dit proces gaat verlopen. 
 
Aanbod cursussen: 
Tijdens de algemene jaarvergadering liggen in de zaal folders van Erfgoed Academie 
Brabant waarin het aanbod van cursussen voor mensen die zich bezighouden met cultureel 
erfgoed, geschiedenis, streektaal en volkscultuur. 
 
Verhalen in Glas-in-lood 
Ook in de zaal: inkijkexemplaren van een 4-tal prachtige boekjes over glas-in-loodramen 
in 
1) de Oirschotse Basiliek, 2) van de kloosters, 3) de Bernadette kerk in Spoordonk en 4) 
van de kapel van de Heilige Eik via de Oostelbeerse kerk naar de Westelbeerse Mariakapel. 
Bestellen in de zaal is mogelijk. De boekjes zijn rechtstreeks te koop in “t Bint in Oirschot. 
 
Uitnodiging voor een bijeenkomst in Eersel: 
 4 februari 2015 , aanvang 20.00 uur in De Muzeval Eersel, entree € 8,00. 
Thema: verhalen over worteling, identiteit, de zachte “G” en ondernemen. 
De sprekers zijn Prof. Arnoud-Jan Bijsterveld en drs Sandra Wagemakers. 
Info: info@kc-cafe.nl 
 
 

  
 

De redactie is op zoek naar mensen die kunnen vertellen over de 1 mei viering in de 
Beerzen. Hoe is dit ontstaan en vertel ons over de streken die hier uit voortkwamen. U 
kunt u verhaal mailen aan het redactieadres of per telefoon doorgeven. Een afspraak 
maken is mogelijk, Guus komt graag even langs om uw verhaal te noteren, telefoon 
Guus 013 5141663. 
Mailadres: mlboxelaar@upcmail.nl 
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