Jaarverslag 2016‐ 2017
Dit ten behoeve van de jaarvergadering op 24 april 2017

Onze, scheidende,voorzitter heeft al bij de nieuwjaarsreceptie op 2 januari een zeer beknopt
overzichtje gegeven. Ik zal hier het tussenvoegsel zeer weglaten en u een beknopt overzicht
geven in de wetenschap dat alles wat er in een jaar passeert niet te vermelden is.
Als u een bepaalde activiteit niet vernoemd hoort trek daaruit dan niet de conclusie dat
datgene wat u heeft gedaan niet belangrijk was.
Ik kan het over het hoofd hebben gezien maar waarschijnlijker
ik ben het vergeten……
Er gebeurt zoveel en vaak zonder dat de schijnwerpers erop staan, dat het bijna niet anders
kan dan dat ik iets vergeet. Hiervoor bij voorbaat mijn excuses.
Daarenboven, de aandachtige lezer van Sprokkels en Sprokkelingen is al aardig op de hoogte
van wat er allemaal is gebeurd.
Wat speelde en speelt er zoal:
.
Een aantal van de zaken die ook het vorige verenigingsjaar door mij gemeld is, lopen nog
steeds door. Ik noem ze hier niet in chronologische volgorde, niet naar belangrijkheid maar
gewoon in de volgorde zoals die spontaan bij me opkwam, vermeld ik hier de verdere
activiteiten:
- het digitaliseren van onze heemcollectie. Elke dinsdagmiddag zijn er mensen bezig
met het fotograferen en nader in kaart brengen van allerlei zaken uit het verleden aan
ons geschonken.
- In samenwerking met het BHIC is/wordt nu ook het Udens Weekblad, de Udense
Courant of hoe dat blad in de loop der geschiedenis ook heeft geheten, gedigitaliseerd.
- Het digitaliseren van de bidprentjescollectie
- Het beter bereikbaar maken van onze bibliotheek en het archief zodat ook straks,
wanneer dit is afgrond, mensen thuis kunnen inzien wat er zoal in onze bibliotheek en
archief aanwezig is.U merkt het nog niet maar het afgelopen jaar is hier heel hard aan
gewerkt.
- Het uitbrengen en rondbrengen van de Sprokkelingen en Sprokkels.
- Het onderhoud van ons gebouw. Het allerbelangrijkste en niet het direct zichtbare
maar het verhelpen van allerlei kleine en grotere mankementen en het schilderen van
het interieur. Bij binnenkomst, of als u zich nu omdraait, kunt u zien hoe vakkundig de
glas in loodraam is verwerkt in de muur.
- Ontvangst van groepen van divers pluimage die in ons Heemhuis of daarbuiten een
rondleiding krijgen.
- De voortgang in de diverse werkgroepen.
- De ontvangst van basisschoolkinderen in het kader van het Jet en Jan project.
- De dialectgroep die leerlingen uit het voortgezet onderwijs in het kader van een
project laat kennismaken/kennisnemen van ons dialect.
- In overleg en middels een contactpersoon inrichten en inhoudelijk onderhouden van de
vitrines in de herinneringstuin bij Huize St. Jan en bij Muzerijk.
- Het aannemen en verwerken van schenkingen waarbij ook een procedure op papier is
gezet zodat de schenkers weten wat er met de schenking kan gebeuren. t.w.
Inventariseren en opnemen in de collectie als het unieke Udense stukken zijn; opslag
wanneer het niet uniek maar wel interessant is en mogelijk afstand wanneer het
gekregen object een te algemeen karakter heeft. Vanuit dit gezichtspunt, in hoeverre
is het belangrijk dat we dit bewaren, is de werkgroep doende een schifting te maken
en wat bewaard moet worden ordentelijk en overzichtelijk op te slaan.

-

-

-

Ondersteuning aan het natuurcentrum de Maashorst bij activiteiten betreffende
archeologie, ondersteuning door het geven van presentaties en uitleen van materialen
van de Heemkundekring.
Naast vele andere archeologische activiteiten is de werkgroep archeologie druk
doende de contacten met de Gemeente Uden meer te formaliseren zodat voor beide
partijen duidelijk is wat men van elkaar kan en mag verwachten. Hier mag,
misschien wel moet, zeker nog het feit vermeld worden dat 2 mensen uit de
werkgroep, Hanneke en Goof , voor hun inzet en vele vrijwilligerswerk een
onderscheiding hebben gekregen vanuit de provincie
De werkgroep 100 jaar Vluchtoord bleef actief met alle facetten van de herdenking.
Het openen van het nieuwe jaar met een gezellige nieuwjaarsreceptie en de bekende
quiz

Daarnaast hebben we als vereniging natuurlijk het afgelopen jaar weer enkele excursies
gehad te weten:
10mei 2016 GROTE excursie naar Zierikzee
Met het maximale aantal deelnemers toog men per touringcar richting Zeeland. Na een
bezoek aan het watersnoodmuseum en een lunch werd de wandeling door Zierikzee versroord
door een andere vorm van wateroverlast nl een fikse bui!
Na een prima diner in Terheijden toog men tevreden huiswaarts.
Fietstocht 16 augustus 2016 richting Langenboom
Om 13.00 uur vertrokken de deelnemers vanaf de kruisherenkapel o.l.v. Wil en Lies Verbossen voor
een tocht van zo’n 30 kilometer naar de grindafgraving in Langenboom om te zien wat er zoal aan
pre‐historische vondsten naar boven is gekomen.

Zaterdag 1 oktober 2016 Busexcursie naar Turnhout op uitnodiging van het bestuur van
deze stad. Voor een uitgebreid persoonlijk verslag van een van onze leden verwijs ik naar de
Sprokkelingen van december .
In de verslagperiode april 2016 – april 2017 werd een acht tal lezingen gegeven.
Te weten:
18 april kleine lezing over het papiergeld in gebruik in het vluchtoord door Jan Timmers
23 mei Hoe was het in Turnhout in de Eerste Wereld Oorlog door Francis Stijnen
19 september Uden en het College in de vijftiger jaren door Peter van den Hurk
17 oktober De vliegbasis Volkel na de Tweede Wereldoorlog door Suzanne Matteijsen en
Joost de Raaf .
21 november Vorstenbosch, Brakken en Bedaf door Wim Rovers.
19 december de jaarlijkse filmavond met oude beelden uit Uden i.s.m. Stg. Uden Archief
20 februari Wildbeheer door de jaren heen door Jan van Geffen
20 maart Wat bracht Piet Mondriaan naar Uden door Harrie van Schijndel
Al met al meen ik te kunnen zeggen
Het was weer eens een goed jaar.
Mijn dank voor het aandachtig gehoor.
J Hendriks secr HKKU
april 2017

