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Het bestuur van Heemkundekring “Den Beerschen Aard” 
wenst u allen een gezond en goed heemjaar 

 
 

Activiteit – uitnodiging voor deelname: 
 
Winterwandeling- ZATERDAG 23 JANUARI 2016, 9.00 uur 

 
Jan Hems en Piet Aarts hebben op zaterdagochtend 23 januari 

2016 een winterwandeling uitgezet op Landgoed “De Utrecht”. 
Zij geven deskundige uitleg over de bijzondere bomen die hier 

groeien. 
Routebeschrijving: 
Via de N 269 rijdt u van Hilvarenbeek naar Lage Mierde, na 

Esbeek rechtsaf de Prins Hendriklaan in. Na ongeveer 200 meter 
staat daar Jan Hems met een Beerse vlag. Hier is ruimte om te 

parkeren. 
Onderweg houden we een rustpauze met koffie/ thee etc.  
De tocht zal ongeveer 1,5 uur duren. We lopen in een rustig tempo. 

 

Nieuwsbrief 
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UITNODIGING voor de Algemene Ledenvergadering: 
 

Op maandagavond 25 januari, om 20.00 uur in het 
ontmoetingscentrum in Middelbeers. 
 

 
Agenda: 

 
 
1) welkom door de voorzitter 

2) moment van herdenking voor de overleden leden in 2015 
3) vaststellen notulen van 9 februari 2015 (zie bijlage) 

4) mededelingen door de voorzitter 
5) financieel verslag 2015, toelichting door de penningmeester 
6) overzicht van activiteiten in 2015, ter inzage in de zaal 

7) rondvraag 
8) sluiting 

 
Na de sluiting 

 
 
Lezing door de heer Ad Rooms. Hij vertelt over grote gezinnen van 

vroeger en nu, de zogenaamde XXL gezinnen. 
Aan de orde komt hoe grote gezinnen leefden, hoe vader en moeder 

en de vele kinderen zelf hun jeugd beleefden. 
Hoe ging dat aan tafel, welke afspraken waren er? 
Hoe reageerde de buitenwacht? Hoe verliep de dagelijkse gang van 

zaken met kleding, baden en wassen? 
De lezing geeft op al deze vragen antwoord al is het natuurlijk zo dat 

op deze gezinnen geen sjabloon is te leggen, duidelijk is wel dat heel 
creatief met problemen werd omgesprongen. 
Voor sommige leden van deze heemkundekring vast heel herkenbaar. 

 
Ook het boek “gezinnen XXL”en de geslaagde en drukbezochte 

tentoonstelling over dit onderwerp in het Noord Brabants Museum in 
Den Bosch komen aan de orde. 
 

Het bestuur nodigt u van harte uit deze avond bij te wonen en hoopt 
op een grote opkomst. 

 
Met vriendelijke heemgroet, 
bestuursleden  “Den Beerschen Aard”. 
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