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De redactieleden wensen u veel leesplezier. 
Met vriendelijke groet: 
Jos van Gils, Guus Staps, Jan van Vroenhoven en Marie Louise Boxelaar. 
 
Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 3 februari 2014. 
Aanwezig 61 leden. 
Agenda: 
1)  welkom en opening.  
2)  herdenking overleden leden in 2013. 
3)  vaststellen notulen. 
4)  financieel verslag. 
5)  jaar- en aktiviteiten verslag 
6)  mededelingen 
7)  bestuurssamenstelling  
8)  voorstellen nieuwe voorzitter 
9)  rondvraag  
10) sluiting 
 
1) Hartelijk welkom, de vergadering is hierbij geopend. 
2) Korte herdenking aan de overledenen in 2013: Sjef Boemaars,Harrie van 

Roovert, Cor Smetsers en Nico Slijkerman. 
3) Notulen van 04-02-2013 zijn akkoord en vastgesteld. 
4) Financieel verslag 2013:penningmeester geeft toelichting, overzichten ter inzage 

in de zaal. Geen vragen. Kascontrôle is uitgevoerd door Francien Deenen en Toon 
de Haan die beide verklaren de financiële zaken in orde te bevinden. Kascontrole 
in 2014 door Toon de Haan en Corry Donkers. 

5) Jaar- en activiteitenverslag liggen ter inzage in de zaal.Hierover géén vragen. 
6) Mededelingen:                                                                                                        

*creatief beers 8/9 en 15/16 februari: hiervoor worden vrijwilligers gevraagd die 
bij de stand van DBA willen staan- de secretaris stuurt een rooster aan degene 
die zich opgegeven hebben.                                                                                
*e-mailadressen: 85 mailadressen zijn bekend, dringend verzoek wijzigingen 
door te geven aan de secretaris.                                                                                            
* legerkamp: in samenwerking met defensie, HKK “de Heerlijkheid” en andere 
organisaties wordt het voormalig legerkamp (1831-1834) van de 10-daagse 
veldtocht, in kaart gebracht. Een enorm project dat vermoedelijk in 2016 gereed 
zal zijn. Wij houden u op de hoogte.                                                                                 
* dank, dank…. De voorzitter spreekt zijn dank uit aan alle vrijwilligers voor hun 
enthousiaste inzet. Met name aan de redacteur van “De Berse”Jos van Gils én de 
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feestcommissie 2014: Rian Govers, Ria Nouwens en jan Aerts, zij organiseerde 
de geslaagde en feestelijke evenementen tijdens het jubileumjaar. 

 
7) Bestuurssamenstelling: het bestuur heeft Bert van Essen voorgedragen als 

voorzitter. Door de leden is geen tegenvoorstel ingediend. Tijdens deze ALV 
dienen de leden schriftelijk te stemmen over het bestuursvoorstel.Stembriefjes 
worden uitgedeeld en opgehaald door de stemcommissie Ria Nouwens en Jan 
Aerts. Intussen stelt Bert zich voor aan de leden. De uitslag: alle 61 aanwezigen 
leden stemmen unaniem voor Bert van Essen als voorzitter. Jan van Vroenhoven 
treedt af, overhandigd de voorzittershamer aan Bert en wenst hem veel succes. 
Vanaf 03-02-2014 is de bestuurssamenstelling als volgt: voorzitter Bert van 
Essen, penningmeester Kees de Jong, secretaris Marie Louise Boxelaar en de 
leden: Ella Mijs, Kees de Kroon,Guus Staps en Jan Hems. 

8) Bert houdt een speech waarin hij Ria Nouwens, Jan Dijkmans en Jan van 
Vroenhoven dankt voor hun jarenlange inzet voor het behoud van erfgoed in De 
Beerzen. Met instemming van de aanwezige leden worden zij benoemd als erelid 
van Den Beersche Aard. Ria spreekt namens Jan Dijkmans en Jan van 
Vroenhoven een dankwoord. 

9) Rondvraag: Geert Pasmans en Johan Jansen vragen naar het standpunt van dit 
bestuur inzake “De Oude Toren”. Antwoord: het bestuur is akkoord met een 
passende, kleine bebouwing voor gildeleden voor noodzakelijke voorzieningen. 
Wel buiten de “historische wal”.  

10) Sluiting van deze gedenkwaardige Algemene Leden Vergadering.  
 

 

 

uitnodiging 
lezing “De Meidenkist” op maandagavond 16 maart, 

 
aanvang 20.00 uur in Ontmoetingscentrum zaal “ons mevrouw”. 

 
Korte inhoud: Cees Prinsen bezoekt ons met zijn programma”De Meidenkist”. 
Een kleine tentoonstelling waarin alles bekeken en vastgepakt mag worden. Zijn 
“meidenkist”zit boordevol spullen uit de tijd van toen. Van antieke kleding tot 
blokval,primitieve voorbehoedsmiddelen, dodenlantaarn tot legendarische snelzeiker.  
Cees Prinsen uit Hilvarenbeek is een uitmuntend verteller, hij doorspekt zijn verhaal met 
anekdotes en wetenswaardigheden.  
De meidenkist is een spiegel uit het verleden. 
 
Het bestuur nodigt u van harte uit. 
 
Data van activiteiten en lezingen in 2015: 
9 mei wandeling, 20 juni fietstocht, 19 september excursie,16 november lezing. 
Noteert u 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” 
 
 

  
 

De redactie is nog steeds op zoek naar mensen die kunnen vertellen over de 1 mei 
viering in de Beerzen. Hoe is dit gebruik ontstaan en kunt u ons vertellen 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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