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Beste heemvrienden, 
 
 

In deze Nieuwsbrief een memoriam voor Kees de Kroon. 
 

Daarnaast ook een overzicht van geplande activiteiten in 2022.  
Wij hopen van harte dat deze dit jaar door mogen gaan.  
Mocht dit onverhoopt niet het geval zijn dan stellen we u tijdig op de hoogte via mail. 

 
In herinnering Kees de Kroon. 

 
Op 7 januari jongstleden overleed Kees de Kroon op 80 jarige 

leeftijd. 
Kees was een enthousiast en zeer betrokken lid van onze 
vereniging vanaf de oprichting in 1988. 

Naast een lange periode als bestuurslid was hij ook actief in de 
werkgroep Archief, verzorgde hij gedurende vele jaren de foto’s en 

tekst van de fotorubriek “de groeten uit..”, dat wekelijks (en nu 
nog) wordt gepubliceerd in het Oirschots Weekblad en was hij 
ondermeer mede auteur van de uitgave van het fotoboek “Door 

Eenheid Groot”.  
 

Naast al zijn activiteiten voor onze heemkundekring was Kees als 
vrijwilliger betrokken bij vele Beerse verenigingen en initiatieven 
zoals Comité Polen Oost-, West- en Middelbeers, Caritas De Beerzen, Aktie komitee Oost-, West- 

en Middelbeers, Scouting “Don Garcia Moreno”, carnavalsvereniging “De Tuutefluiters en Jeu de 
Boulesvereniging “De Knusse Boules”. 

 
Wij herinneren ons zijn warmte, trouw en humor en grote inzet voor onze vereniging. 
 

Wij wensen echtgenote Cis en familie heel veel sterkte. 
 

Bert van Essen, voorzitter. 
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Activiteiten in 2022 

 
 
12 en 13 februari en 19 en 20 februari, Beers Creatief in het Oude Kerkje.  

21 februari, maandagavond, Algemene Ledenvergadering met aansluitend een lezing. 
16 april, zaterdag, fietstocht. 

21 mei, zaterdag, wandeling. 
18 juni, zaterdag, grote excursie (hele dag). 
24 september, kleine excursie. 

17 oktober, maandagavond, lezing. 
19 november, zaterdag, winterwandeling. 

 
Uiteraard ontvangt u vóór de activiteit tijdig bericht over aanvang en locatie. 
 

 
Uitnodiging voor Algemene ledenvergadering  21 februari,  

aanvang 20.00 uur in het Ontmoetingscentrum: 
 

 
In “De Berse” van november 2021 is het verslag van de ALV van vorig jaar weergegeven. 
Het zal deze keer een korte vergadering zijn, helaas hebben we niet veel kunnen doen in de 

afgelopen periode. 
De lezing mag daarom wat langer duren, hieronder een korte inhoud van deze voordracht:  

 
Van Jaarmarkt tot Kermis door de heer van Hees: 
 

Waar volk is, is nering en bij nering hoort vermaak.  
De lezing verhaalt over het ontstaan van de Brabantse steden, de opbloei van de handel in 

middeleeuws Brabant. Aandacht voor de jaarmarkten waaruit de Kermis ontstond. 
Ook de “boerenkermis” met al zijn levendig feestgedruis en zijn erotiek wordt uitvoerig 
besproken. 

En welke invloed heeft de kerk gehad op dit volks vertier? 
 

De kermissen van de 17e en 18e eeuw met haar waarzegsters, goochelaars, kwakzalvers, 
koorddansers en kiezentrekkers worden hierbij niet vergeten. 
Tot slot wordt een beeld gegeven van de hedendaagse kermis, die een modern reizend pretpark  

is met vele gedurfde en geautomatiseerde attracties. 


