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 Van het bestuur 

Met trots introduceren wij u hierbij 

ons eerste nummer van 

Heemnieuws. Een kwartaal-uitgave 

van de Heem-kundekring 

Stevensbeek 50.  

Deze nieuwsbrief bieden wij onze 

leden en alle geïnteresseerden via 

email aan. We vertellen in de 

nieuwsbrieven over onze 

activiteiten, onze aanwinsten, over 

regionale activiteiten en nog veel 

meer. We nodigen u ook uit om uw 

bijdrage te leveren. U kunt uw 

berichten, foto’s e.d. aanleveren bij 

info@heemkunde-stevensbeek.nl 

Bezoek ook eens onze etalage van 

os TuusHuus of bezoek eens onze 

website: www.heemkunde-

stevensbeek.nl 

Wij wensen u veel leesplezier! 

 

Het bestuur. 

 

 

TuusHuus of……… 

‘t Stekske is al jarenlang onze thuisbasis. We hebben in ons dorpshuis onze 

archiefruimte (De Veste), enkele werkkasten en een werkplek kunnen gebruiken. 

Inmiddels wordt ’t Stekske beetje bij beetje verbouwd tot een modern dorpshuis 

dat helemaal wordt afgestemd op de behoeftes van vandaag. Bij deze 

verbouwing hebben wij een eigen lokaal tot onze beschikking gekregen. Een 

prachtige plek aan de voorzijde van ’t Stekske waar werkruimte is, een 

archiefruimte en waar we beschikken over een etalage. Deze etalage wordt ons 

uithangbord waarmee we onze inwoners en onze bezoekers op een speelse en 

informatieve manier kunnen laten kennis maken met de geschiedenis van ons 

dorp. De verbouwing is nog niet helemaal klaar maar het vordert gestaag. We 

nodigen u van harte uit om geregeld eens langs de Heem-etalage te lopen om 

de vorderingen te zien en alvast een kijkje te nemen.   

De komende maanden wordt er in onze etalage aandacht besteed aan het 75 

jarig bestaan van onze basisschool Pater Eymard. Misschien ligt er wel een foto 

waar u zelf op staat.  

We noemen het voorlopig Os TuusHuus. Maar we nodigen u graag uit om een 

goede naam te bedenken. Stuur uw idee in!!!!!! 
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10 mei 2016 

Lustrum 30 jaar 
Heemkundekring 

Met een uitgebreid programma 

hebben wij ons 30 jarig bestaan op 

10 mei jl. succesvol gevierd. 30 

jaar Heemkunde en 3 decennia 

geschiedenis van Stevensbeek in 

een  flitsende presentatie, de 

boekpresentaties van de Mooiste 

Verhalen in film en aan tafels, 40 

jaar Ruimte voor Morgen met 

tafelgesprekken en een en ander 

afgewisseld met leuke 

intermezzo’s. 

 

Bep & To  en Jos Bongers 

We konden ook twee jubilarissen 

feliciteren met hun 30-jarig 

lidmaatschap. Tonnie en Peter. 

Nogmaals van harte gefeliciteerd 

en dank voor jullie trouw aan de 

kring. 

 

De Mooiste Verhalen  

Het was nog even stevig doorwerken voor de verhalenschrijvers maar de boeken 

waren toch nog op tijd presentabel voor op onze lustrumavond 10 mei 2016. Met 

trots werden de werkstukken gepresenteerd aan de bezoekers. Boeken vol met 

herinneringen, anekdotes en vele foto’s van de persoonlijke geschiedenis 

waaraan twee jaar lang gewerkt was.  

Met een film werden de schrijvers en de boeken geïntroduceerd. Met leuke 

interviews waarbij het boek op schoot lag vertelde de schrijvers hun unieke 

belevenissen bij het maken van het boek. Vol verwondering en bewondering 

bekeken de gasten de boeken en hoorde de persoonlijke verhalen van de 

schrijvers. Het was een prachtige afsluiting van twee jaar hard werken. 

Bij voldoende deelname willen we in 2016 weer starten met een nieuwe groep. 

Er zijn al enkele aanmeldingen, maar nog te weinig voor een groep. Dus als je 

interesse hebt om jouw Mooiste Verhalen op te tekenen in je persoonlijke boek, 

meld je dan aan. Dat kan via info@heemkunde-stevensbeek.nl.  

 

 

Met dank aan Jose en Chris die de film hebben gemaakt. 



 

Nieuwe leden 

Wij heten Gerrit Hendriks en Rob 

Slootmans van harte welkom als 

kersverse nieuwe leden van onze 

Heemkundekring. 

 

Bestuur 
samenstelling 

Tijdens onze Algemene 

Ledenvergadering (2016) hebben 

we unaniem gekozen voor de 

volgende bestuursleden die de 

Heemkundekring zullen 

vertegenwoordigen. Het Zijn: 

Gerard de Baaij (vz), Jan vd Oever 

(sec), Koos Verstegen (p.m) Peter 

vd Berg en Gerrit Hendriks. 

Koos Verstegen heeft aangegeven 

dat hij dit najaar zal 

penningmeester en bestuurder zal 

stoppen. Hij bereikt dan de 80-

jarige leeftijd en wil graag dat een 

jonger lid hem vervangt. Wie meld 

zich aan?? 

Het bestuur is ook nog op zoek 

naar vrijwilligers voor onze 

projecten. Heb je interesse? Vraag 

ons naar de mogelijkheden.  

 
Stem op Heemkundekring Stevensbeek !! 
 
Dit jaar doet de Heemkundekring mee aan de Rabobank Clubkas Campagne. 
Wil je ons steunen stem dan op ons! 
 
Wie kunnen er stemmen? 
Leden van Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen ontvangen voor de 
stemperiode per post een unieke code waarmee ze kunnen stemmen. Van 
donderdag 6 oktober tot en met donderdag 20 oktober 2016 brengen zij via een 
stemsite hun stem uit op de verenigingen en/of stichtingen die zij een warm hart 
toe dragen. Ieder lid ontvangt vijf stemmen, waarvan maximaal twee stemmen 
op dezelfde vereniging mogen worden uitgebracht. 
Let op: alleen leden van Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen mogen 
stemmen.  
 

De doelstelling van onze vereniging is het bevorderen van de kennis van het 

verleden en het heden van ons dorp voor de inwoners en andere 

geïnteresseerden. Dit doen we door exposities, tentoonstellingen, lezingen en 

publicaties. Onze nieuwst aanwinst is een etalage. Verder organiseren we 

workshops. Vind jij dit ook belangrijk steun ons!  

Een tip van onze archivarissen: 
Kijk eens op  

www.gahetna.nl 
en zoek eens op lactaria. 

Nieuwe aanwinst 
 
Een pentekening van café Parkzicht. Waarschijnlijk naar een voorbeeld van een 
oude foto. De oude veranda en de kruidenierswinkel zijn op de tekening goed 
zichtbaar. 
 



 

Pater Eymardschool 1941-2016 

 

Nog een nieuwe 
aanwinst. 

We hebben een “pet” van de 

drumband van Stevensbeek. 

Deze pet behoorde bij het 

kostuum uit 1964 van de in 1962 

opgerichte drumband. 

 

 

Het volgende nummer 

verschijnt in  

oktober 2016 

Heemkundekring Stevensbeek 50 

Secretariaat  Jan van den Oever Ceresstraat 22 

Email en website 
info@heemkunde-

stevensbeek.nl 

www.heemkunde-

stevensbeek.nl 

 

 


