1 Naamstelling:
2 Dossiernummer Kamer v Koophandel:
fiscaal nummer:
3 Post- / bezoekadres:

Heemkundekring Uden
40219749
8021.50.263
Waltherus Pijnenborghhof 34
5401 XT Uden

4 Doelstelling : De Heemkundekring Uden heeft de volgende doelstellingen:
 belangstelling wekken voor de historie van de gemeente Uden en
omgeving;
 het verschaffen van heemkundige informatie, o.a. door acht lezingen per
jaar te houden;
 gelegenheid bieden tot het bestuderen van de verschillende aspecten
van de heemkunde zoals:
de plaatselijke geschiedenis, het volksleven, het landschap en het
milieu;
 het vastleggen van resultaten van onderzoek en studie in krantenartikelen, brochures en boeken;
 zich inzetten voor het behoud van cultuurhistorisch erfgoed, zoals
gebouwen, dorpsgezichten,
boeken, kunstwerken enz.
5 Algemene kringactiviteiten:

Lezingavonden in het Heemhuis: acht lezingen per jaar.

Het beleggen van een jaarvergadering met daaraan gekoppeld een
uitgewerkt thema over de Udense geschiedenis

Heemkundige excursie in de maand mei naar een plaats in Nederland of
in een buurland.

Heemkundige fietstocht in augustus naar een heemkundig interessant
doel in de omgeving van Uden.

Excursie naar een heemkundig interessante gelegenheid in Uden

Wekelijkse openstelling van het Heemhuis op maandagavond en
dinsdagmiddag.

Werkgroepvergaderingen op elke maandagavond, m.u.v. de 3e maandag
van de maand.

Onderhoud extern en intern van het Heemhuis.

Medewerking verlenen aan projecten van de Gemeente Uden, zoals
Open Monumentendag thema 2016 Ikonen,

Deelname in de projectgroep “contacten Little Chute-Uden”
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Onderhouden contacten meet de Belgische gemeenten Turnhout en Mol
als nasleep van de herdenking 100 jaar Vluchtoord

Medewerking plus menu i.o.m. Stichting “ C”

Medewerking verlenen en verzorgen van lezingen in
zorgcentrum/bejaardenhuis.
Onderhouden zg. “herinneringsvitrines” in de tuin van het bejaardenhuis

Medewerking aan cultuureducatieve projecten van de Stichting ‘C’.
-Jan en Jet voor leerlingen groep 5 bao.
-Door de werkgroep archeologie wordt momenteel geëxperimenteerd
met een project archeologie voor de basisschool
-Info verstrekking VO waarbij deelname aan incidentele projecten niet is
uitgesloten.
-Hierbij zij vermeld dat het project met en in overleg met het Udens
College omtrent het Udense dialect zich een permanente status heeft
verworven.

Uitbreiden van het computernetwerk in het Heemhuis waarbij tevens
gewerkt gaat worden aan het meer digitaal bereikbaar maken van de
daarvoor geëigende kennis voor de leden

Uitbreiden en onderhouden van de website:
>www.heemkundekringuden.nl<

Bijwonen van bijeenkomsten van Stichting Brabants Heem, zowel
provinciaal als regionaal, en deelname aan eventuele acties van de
stichting.

Aanleveren van materialen voor de Stichting Uden in Geschriften
hetgeen laatstelijk heeft geresulteerd het boekje -Verkleinwoorden in
het Ujes

Activiteiten van de werkgroepen:
1. ARCHEOLOGIE:

Archeologisch veldwerk

Archeologisch toezicht/onderzoek bij eventuele nieuwe ontgrondingen.

Archeologisch toezicht/onderzoek op toekomstige bouwlocaties.

Determinatie en identificatie en soms conservering van archeologische
vondsten; vondstmeldingen bij Archis, de databank van de R.O.B..

Inrichting van de eigen archeologische collectie in het souterrain van het
Heemhuis.
2. GENEALOGIE:
3. DIALECT:
4. OUD-SCHRIFT
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6 Beloningsbeleid.
Omdat alle activiteiten welke door onze leden worden ondernomen
geschieden op vrijwillige basis zonder dat daar een
beloning op staat, zijn wij er als Heemkundekring Uden niet toe gekomen een
beloningsbeleid op papier te stellen omdat
dit in zijn geheel niet functioneel zou zijn.
7 Bestuursleden HKKU:
Dhr. A.L.M .Sanders Steeuwichtweg 8 5406 PP Uden voorzitter
Dhr. J.M.A. Wijdeven Liessentstraat 24 5408 SB Volkel vicevoorzitter
Dhr .Th. Raijmakers Eegt 9 5404 LK Uden
penningmeester
Dhr . J.C. Hendriks Heufkens 534 5403 LV Uden
secretaris
Dhr. M.A. Bouwmans Birgittinessensstraat 4 5401 CA Uden
Dhr. J.Brouwer Breukrand 205 5403 LG Uden
Dhr. W. Rovers Rondeel 5404 PA Uden
Dhr. A.R.H.M. Voermans Gording 56 5406 CN Uden

8

ACTIVITEITEN JAARVERSLAG 2015

Algemene kringactiviteiten:
 Lezingavonden in het Heemhuis: dit jaar 8 stuks
De onderwerpen waren dit jaar:
Februari
Een virtuele rondreis door Melle door W Rovers
Maart
De reis van koning Lodewijk Napoleon door Brabant in 1809 door
Hans van de Eeden
April
De opgravingen bij de Schepersweg door H van Alphen
Mei
De gebeurtenissen in Buta Kongo in 1965 door Adriaan Sanders
en Ria Timmers
September Uden was te klein voor de architecten Willem en Henri Wijsbek
door Gv.Asperen
Oktober
Het cultuurlandschap en zijn geschiedenis door Jan Timmers
November Het rijke Roomsche Leven in de periode 1910-1970 door René
Bastiaanse
December Jaarlijkse filmavond met oude beelden uit Uden i.s.m. Stg. Uden
Archief


Heemkundige excursie in de maand mei naar een plaats in Nederland of
in een buurland. Dit jaar bezochten we Kinderdijk en Schoonhoven.
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Heemkundige fietstocht in augustus in de omgeving van Uden. Dit jaar
ging deze tocht langs de grenzen van Uden en bezochten we de
Erpse kerk alwaar een interessante rondleiding werd verzorgd.
De zogenaamde kleine excursie bracht ons naar de Vliegbasis Volkel
alwaar we mochten ervaren wat er zoal speelt rond de zo genaamde
avondvluchten.
Wekelijkse openstelling van het Heemhuis op maandagavond en
dinsdagmiddag.
Werkgroepvergaderingen op elke maandagavond, m.u.v. de 3e maandag
van de maand.
Onderhoud extern en intern van het Heemhuis.
4 x per jaar uitgeven van verenigingsblad Sprokkelingen en
nieuwsblaadje Sprokkels.
Medewerking verlenen aan projecten van de Gemeente Uden, zoals
Open Monumentendag. In 2014 hebben wij ons vooral beziggehouden
met de afronding van
de herdenking van 100 jaar Vluchtoord in als zijn facetten. Hierbij apart
vermeldenswaard het officieel “onthullen” van het blijvend
herinneringsmonument in
de vorm van de voorgevel van het voormalige “Belgen” kerkje
Medewerking, middels gidsen, verlenen aan excursie voor bejaarden
door Uden en meedenken en –werken aan de inrichting van
geheugenpad voor bejaarden
i.s.m. zorgcentrum St. Jan om op deze manier makkelijker contact te
creëren tussen bewoners en andere Udense mensen.
Medewerking aan cultuureducatieve projecten van de Stichting ‘C’. Te
vermelden zijn: Jan en Jet in welk kader een 500-tal leerlingen van groep
5 basisonderwijs ons Heemhuis bezochten.
Meewerken aan project rond Udens dialect door werkgroep aan Udens
College. Info verstrekking individuele leerlingen voortgezet onderwijs .
Het opzetten/stimuleren van archeologische activiteiten door leerlingen
van het basisonderwijs.
Uitbreiden van het computernetwerk in het Heemhuis.
Uitbreiden en onderhouden van de website:
>www.heemkundekringuden.nl<
Bijwonen van bijeenkomsten van Stichting Brabants Heem, zowel
provinciaal als regionaal, en deelname aan eventuele acties van de
stichting.
Aanleveren van materialen voor de Stichting Uden in Geschriften.
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Activiteiten van de werkgroepen:
1 ARCHEOLOGIE:

Verdieping van de archeologische kennis binnen de werkgroep. 4 leden
van de werkgroep hebben de basiscursus archeologie positief afgerond.
De basiscursus werd gegeven door de onderafdeling van de
Archeologische werkgemeenschap Nederland, afdeling 23 Kempen en
Peelland.

1 lid van de werkgroep heeft deelgenomen aan een archeologische
werkweek in Duitsland, georganiseerd door de AWN.

Aanwinst 2 nieuwe leden met detector kennis.

Ondersteuning aan het natuurcentrum de Maashorst bij activiteiten
betreffend archeologie. Lezingen IVN.
Er wordt enkele malen nadrukkelijk gewezen op de bijzondere
cultuurhistorische elementen in het gebied de Maashorst.
De Romeinse waterput is een mooie binnenkomer op het
Natuurcentrum.

Ondersteuning door de werkgroep tijdens opgraving Uden Noord.

Medewerking verleend, plaatsing bord bij Ziekenhuis Bernhoven over de
vindplaats van de Romeinse waterput.

Veldwerk, verkennend onderzoek en ondersteuning archeologische
bedrijven.

Archeologische waarnemingen o.a. Morgenweg.

Archeologische informatie verstrekken aan bezoekers opgraving bij
archeologische
activiteiten. Mee organiseren en geven van lezingen door de
Heemkundekring.

Voorbereiden van archeologische workshops in april, mei 2016 in
samenwerking met Stichting “in C “

De contacten met de gemeente en de Monumenten commissie hebben al
meer vorm
gekregen, maar moeten nog verder worden uitgediept. De
archeologische waardekaart is klaar en aan de archeologische beleidskaart
wordt gewerkt.

Determinatie en identificatie en soms conservering ( 14e eeuws mesje en
mondharp) in
samenwerking met de afdeling van de AWN in Eindhoven.
Vondstmeldingen bij Archis..
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Inrichting en beheer archeologische collectie in het Heemhuis.
Verzorging van archeologische publicaties in de “Nieuwsbrief van
“Archeologische Vereniging Kempen en Peelland.

Aanwezigheid van lid van de werkgroep op dinsdagmiddag op het
Heemhuis om
archeologische informatie te verstrekken. Determinatie meegebrachte
materialen door inwoners van Uden.

Maandelijkse werkgroepvergadering.

Samenwerking met SAM Oss en AVKP Eindhoven.

Contacten met andere erfgoedorganisaties, Naturalis en Noord Brabants
Genootschap.



2. FOTOGRAFIE, FILM en VIDEO:

Elke dinsdagmiddag rubriceren en beschrijven van verworven
fotomateriaal en filmmateriaal; inrichten van fotoarchief;
hulp bieden aan onderzoekers op dit terrein, bijv. aan genealogen.

Digitalisering van de foto- en video collectie

Digitaal archief van gedigitaliseerd materiaal (foto’s en video’s)
3. MONUMENTENZORG:

Opsporen en melden van bedreigde monumenten.

Medewerking aan organisatie van Open Monumentendag.

Medewerking aan Monumentenwacht (Consulentennetwerk)
4. GENEALOGIE:
a Permanente projecten:

* collectie bidprentjes
* kwartierstatenboek
* leesavond “oud schrift” elke 1e
maandagavond van de maand.
b Periodieke projecten:
* onderzoek bijnamen
* onderzoek veldnamen
* O.R.A. Land v. Ravenstein
* Vluchtoord
c Kortlopende projecten:
* nog niet nader bekend
d Digitalisering van Oud Rechterlijk Archief Land van Ravenstein
(kopietjes maken, uitdraai
van de transcripties, opbergen in mappen. Verder opbouw van een
digitaal archief.
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5. HEEMCOLLECTIE:

7. REDACTIE:
edities

8. DIVERSEN:

*
verzamelen en beschrijven van heemkundige
voorwerpen.
*
onderhoud en conservering van heemkundige
voorwerpen.
*
inrichting van de heemkundige collectie in het
souterrain
*
Digitalisering van de heemcollectie (foto’s
maken en digitaal archief opbouw)
*
verzamelen of schrijven van artikelen voor vier

*

van het periodiek “Sprokkelingen”, de
verzorging van de lay-out en de verspreiding.
uitgave van mededelingenblad “SPROKKELS.

*

onderhoud website.

Activiteiten ten gevolge van onvoorziene ontwikkelingen /
gebeurtenissen , bijv. een onverwacht archeologisch
onderzoek of opgraving, of een activiteit
op extern verzoek, zoals wandelknooppunten netwerk.
Uitbreiding van PC t.b.v. gebruik voor leden en gasten

DOEL:
-Met name uit de activiteiten van de diverse werkgroepen
valt op te maken dat men in de Heemkundekring op velerlei wijzen de
geschiedenis van onze
woonplaats Uden wil bezien, bestuderen, uitwerken en
vastleggen om voor zichzelf meer duidelijkheid te krijgen in de
ontwikkelingsgang van Uden.
-Daarnaast willen wij op deze manier ook geschiedkundige
en culturele zaken vastleggen voor de komende generaties
zodat ook zij kunnen putten
uit deze bron van gegevens om hier hun profijt mee te
doen.
-Door actief te participeren met de Stichting C willen wij ook
de schooljeugd in hun leeftijd met onze eigen
(cultuur)geschiedenis in contact brengen.
Kortweg kan men stellen dat :

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

-Wij de Udense historie in al zijn facetten in beeld willen
brengen en meer bekendheid willen geven bij de Udense
bevolking
en andere geïnteresseerden zodat het historisch
bewustzijn versterkt wordt.
-Wij - zoekenden naar hun roots- willen steunen waar we
kunnen. Te denken valt in deze ook aan Belgische nazaten
van
van het Vluchtoord Uden en kleinkinderen van
geëmigreerde Udenaren.
DOELGROEP:

Leden en niet-leden die geïnteresseerd zijn in de eigen
historie.
Leerlingen groepen 5 basisonderwijs gemeente Uden.
Leerlingen vervolgonderwijs gemeente Uden.

Uden, 12 maart 2016
Secretaris. HKKU . Hendriks
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