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Dit is het Jaarprogramma zoals op dit moment is vastgesteld. 
Er kunnen eventueel aanpassingen, aanvullingen en wijzigingen op  
dit programma worden gedaan. Deze worden digitaal of schriftelijk 
aan u bekend gemaakt, maar worden ook vermeld op onze website. 
 

 
Lezingen, evenementen, excursies, exposities: 

 

Contactpersonen: 
Annie Berkers-Romonesco 

Marij  Damen-v.d. Aa 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Info activiteiten: secretariaat: 
Burg. v. Lokvenstraat 135 

5731 LT Mierlo 0492-664118 

 
www.heemkundekringmyerle.nl 

 

E-mail HKMyerle:      info@heemkundekringmyerle.nl 
E-mail secretariaatsadres:      annie.berkers@onsbrabantnet.nl   
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Donderdag 19 januari   Bekenmaking en prijsuitreiking van de  

   Mierlo Puzzel.   

Woensdag 1 februari   Lezing “Klokken een spoor van brons”.  

Februari   Foto expositie “Oud Mierlo”.  

Februari en Maart   Expositie “Rondom het Oude Raadhuis”. 

Donderdag 23 maart    Jaarvergadering.         

Woensdag 12 april   Lezing “XXL grote gezinnen”.   

Donderdag 6 april   Lezing “Eindhovens Kanaal”.       

Medio april                         Expositie “van Mierlose buurtwinkels tot 

       supermarkt”. 

Donderdag 27 april   Meiboomonthulling m.m.v.   

   Badmintonvereniging Mierlo '76.  

Zaterdag 13 mei   Dagexcursie: Culemborg en Kasteel De Haar.   

Zondag 21 mei         Kerkenproject/Torendag.    

Zondag 11 juni   Fiets – foto- puzzeltocht.        

Dinsdag 29 augustus           Lezing “Heksenprocessen in Mierlo  

                                        en omgeving”. 

Zaterdag 2 september         Fietstocht aansluitend bij de lezing van  

                                        29 augustus. 

Donderdag 28 september    Ledenavond in het Oude Raadhuis.                   

Oktober                             Expositie in kader van Maand v.d. Geschiedenis, 

                                        titel nog niet bekend. 

Donderdag 2 november       De Kraaknacht.     

Woensdag 8 November       Lezing “Bijgeloof op oude gebouwen”. 

Donderdag 7 december   Film / Fotoavond. 
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Overzicht Jaarprogramma 2017 
 



 

 
Datum: donderdag 19 januari 

Locatie: Trouwzaal Oude Raadhuis aanvang 19.30 uur 
 

    Bekendmaking en prijsuitreiking Mierlopuzzel 2016  
 

 
 

 
De Mierlo puzzel 2016 was duidelijk en overzichtelijk opgenomen in de 
Mierlose Krant, maar ook digitaal op onze website. De jury is gevormd door 

het bestuur, de uiterste inzenddatum was zondag 8 januari.  

De bekendmaking van de uitslag en prijsuitreiking is op donderdag  
19 januari om 19.30 uur in het Oude Raadhuis. De inzenders van de puzzel 

zijn hiervan op de hoogte gesteld. 
Het zal waarschijnlijk niet lukken om vóór die datum het Jaarprogramma bij 

u te krijgen maar we vonden dat de vermelding van deze activiteit toch in dit 

Jaaroverzicht thuis hoort.  
Sponsoren van de prijzen: 

Plus van Doornmalen 
Multimate 

Jules Bloemenhuis 
De Bottelarij 

Natuurlijk van der Leest 

To get here voor kado’s 
 

 

 
Prijswinnaars puzzel 2015 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vanaf de 15de eeuw tot op de dag van vandaag hebben de bronzen 
luidklokken in de kerktoren met hun sonore klank hun boodschap aan alle 

Mierlonaren verteld. Zo hebben de klokken het oor bereikt van de leerlingen 

van de jongens- en meisjesschool, waaronder de spreker van deze avond 
Willy van Vlerken. Maar ook van o.a. Bisschop van Mierlo, Lodewijk Napoleon 

Bonaparte en ja, zelfs Erasmus van Grevenbroeck en de vrouwen die door 
hem op de brandstapel zijn beland. Voor deze zogenaamde heksen zal de 

boodschap die de luidklokken verspreidde anders zijn overgekomen dan voor 

alle andere dorpsgenoten.  
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Lezing: “Klokken een spoor van brons” van paardenbel 

tot speelklok, door oud-mierlonaar Willy van Vlerken 
Datum:  woensdag 1 februari, aanvang 20.00 uur 

Locatie: denheuvel, Heuvel 2 Mierlo 
 



Gewend als we zijn aan het feit dat we tegenwoordig zelfs op onze 
smartphones alles kunnen aflezen wat we willen, is het moeilijk voor te 

stellen dat de burgers daarvoor vroeger afhankelijk waren van de 

luidklokken. Als er iemand gestorven was, belasting geïnd zou gaan worden, 
een brand was uitgebroken of het dorp verdedigd moest worden, de KLOK 

gaf deze boodschappen door aan ieder die haar horen kon. In de lezing 
kijken we vooral naar de klokkengeschiedenis dicht bij huis (regio Mierlo) 

maar ook naar wat elders op het gebied van ‘klokken’ gemaakt is en wat ze 

vertelden. We volgen het spoor van brons en gaan in op de betekenis van de 
klokken, van paardenbel, naar de luid- de uur en de  speelklokken. We kijken 

vooral naar de klokkengeschiedenis in Mierlo, bent u ook zo benieuwd naar 
wat de klokken vertelden?  

 
 

 

. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

    De klas 6 uit ± 1964 van de Johannesschool, 
          Rechts boven naast meester v.d. Kerkhof, Willy van Vlerken 

  

 
 

 

 
 

 
 Jos laat beelden zien van Mierloos verleden. De expositie heeft geen   

 speciaal thema, van alles komt voorbij. Gebouwen, personen, straten,    

 evenementen etc. De locatie in het atrium maakt het mogelijk om een breed  
 publiek mee te laten genieten van de oude beelden. Voor bewoners en  

 bezoekers van Bethanië, voor bezoekers aan huisartsenpost, therapeuten,  
 en apotheek. Het is altijd weer een genoegen om mensen samen allerlei  

 herinneringen op te zien halen. 
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Foto expositie Oud Mierlo van Jos van der Vleuten 

Datum: hele maand februari, doorlopend 
Locatie: Atrium Bethanië 



 
 

 

 
 

 
In het Oude Raadhuis laten we de locatie rondom het Oude Raadhuis zoals 

het vroeger was weer een beetje herbeleven. 

Met voorwerpen uit o.a. de Johannesschool, de Molen en het Oude 
Raadhuis. Bij het sluiten van de Johannesschool zijn ons een aantal 

materialen toegevallen die we u graag laten zien. 
De Mierlose molenaar Ronald Groothedde stelt molen attributen beschikbaar.  

En Jozef v.d. Boomen van zijn  
broer Hein die 12 jaar op het  

Oude Raadhuis heeft gewoond en  

gewerkt. Hij beheerde er een klein  
historisch museum waarin hij ook  

zijn kunst tentoonstelde.   
 

 

 
De opening van het museum van  
Hein v.d. Boomen in oktober 1973 

 

 
 

 

 

 
 
 
Het jaarverslag, de activiteiten en verslag van de werkgroepen van het 

afgelopen jaar zullen worden doorgenomen. De notulen van de 

jaarvergadering 2016 worden toegelicht en de bestuursverkiezing en kas- 
controle zullen passeren. Het financieel verslag en de begroting 2017 worden 

door de penningmeester behandeld en toegelicht met een PowerPoint 
presentatie. De uitnodiging en de verslagen worden bij u ruim voor d.d. 

bezorgd.  
Na afloop van de vergadering hopen we dat u blijft voor de gezellige 

ledenavond waar u wordt voorzien van een drankje en hapje. Kunt u niet bij 

de vergadering aanwezig zijn maar later op de avond wel, dan bent u alsnog 
van harte welkom.  
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Jaarvergadering, ontvangst met koffie/thee + vlaai 

Datum:  donderdag 23 maart  
                        Vanaf 19.30 uur, aanvang vergadering 20.00 uur 

Locatie:  Bibliotheek Mierlo, Dorpsstraat 113 

 

Expositie: “Rondom het Oude Raadhuis” 
Datum: februari en maart  

elke donderdagavond vanaf 20.00 tot 21.30 uur 

  en een aantal zondagen, volg de mierlose kranten 
en onze website 

Loc 



 
 

 
 
 
 

Ad Rooms heeft zich verdiept in  

alles wat met grote gezinnen: Gezin  
XXL, te maken heeft. Met grote gezinnen  

worden huishoudens bedoeld met  
minimaal acht kinderen, hij kwam ze  

ook tegen met 27 of 28 kinderen. 

Waar zijn deze grote gezinnen gebleven?  
Gezinnen waar je als vriendinnetje of     

vriendje altijd aan kon schuiven bij het 
eten. En wat daar door vader of moeder 

nauwelijks werd opgemerkt. Of je nu  
met twaalf of dertien om de tafel zat;  

de pan ging toch altijd leeg. 

Het verhaal vertelt de geschiedenis van  
grote gezinnen, dus hoe en waarom zijn  

ze ontstaan, hoe speelde de overheid  
daar op in, hoe leefden en aten ze, hoe  

werden de slaapplaatsen verdeeld, hoe brachten ze hun vrije tijd door. Hoe 

kwamen ze aan voldoende financiële middelen en kleding, wat gebeurde er 
tijdens de feestdagen?  

Er komen ook ervaringsverhalen van bekende Nederlanders die opgroeiden 
in grote gezinnen aan de orde. De lezing is opgebouwd uit de vele  

verhalen en met veel prachtig illustratiemateriaal. 
 

 
 
 
 
 
 

In de tentoonstelling schetsen we een beeld van de ontwikkeling van 

bedieningswinkel naar zelfbedieningswinkel en supermarkt in Mierlo in de 
20e eeuw. Hoe hebben Mierlose winkeliers deze stap ervaren en wat vonden 

klanten er van. We nemen een kijkje voor, achter en onder de toonbank. Wat 

betekende het voor de ouders om een winkel en een gezin te moeten 
combineren? Merkten de kinderen er iets van dat hun ouders de 

verantwoordelijkheid hadden voor een winkel? 
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Lezing: XXL grote gezinnen door Ad Rooms 

Datum: woensdag 12 april 

Locatie: denheuvel, Heuvel 2 Mierlo, aanvang 20.00 uur 

Expositie:    “Van Mierlose buurtwinkels tot supermarkt”  
Datum: opening 9 april t/m eind juni 

Locatie: Oude Raadhuis,  aanvang 20.00 uur 



vervolg van blz. 5  
 

Hoe werden de taken verdeeld tussen man, vrouw en de kinderen? Hoe ging 

men met klanten om? Wat te doen als er klanten waren met een grote 
betalingsachterstand? Was er toen al sprake van klantenbinding en zo ja, 

hoe werd dat vorm gegeven? Hoe verliep de inkoop? Op deze en vele andere 
vragen geven we een antwoord. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Nadat bleek dat de Zuid-Willemsvaart welvaart bracht in Helmond wilde 
Eindhoven ook erg graag een aansluiting naar de Zuid-Willemsvaart. Al ging 

het graven handmatig toch is de klus in minder dan 1½ jaar tijd geklaard en 
kon het op 28 oktober 1846 worden geopend. Hoewel het kanaal Mierlo-

Dorp en Mierlo-Hout in tweeën spleet heeft het toch altijd een grote rol 

gespeeld in beide dorpsdelen. En we zijn blij dat men het na de sluiting de 
moeite waard vond om het te behouden. Gegraven als vaarweg, is het nu 

een belangrijk stukje natuur en recreatiegebied. Theo heeft veel onderzoek 
gedaan naar het kanaal. In november 2013 heeft hij het resultaat van dat 

onderzoek al laten zien in een lezing in Mierlo-dorp en nu dus in het 

voormalige deel van Mierlo aan de andere kant van het kanaal. 
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Lezing: Het Eindhovens Kanaal door Theo de Groof 

Datum: donderdag 6 april 

Locatie: De Geseldonk in  Mierlo-Hout,  aanvang 20.00 uur 



 
 

 
 

 

 
 

Uit de naam: badmintonvereniging Mierlo ’76 blijkt al dat deze vereniging 
wel iets te vieren heeft. Dat was dus al in 2016, maar toen hadden we met      

        het IVN al een 40 jarige    
              jubilaris.  

         

        Maar nu krijgt de   
        Badmintonvereniging alsnog     

        een schild aan de Meiboom.  
        De Meiboom wordt dit jaar  

        voor de 18e keer opgericht en  

        krijgt behalve het schild van  
        Badminton vereniging Mierlo    

        ook een herinneringsschild. 
                 

Heemkundekring Myerle en bestuur en leden van de badmintonvereniging 
zullen samen met Harmonie St. Lucia, Gilde St. Barbara en Catharina en 

Gilde St. Sebastiaan, College van B en W en kinderen met versierde fietsjes 

en andere vervoersmiddelen het schild gaan onthullen aan de meiboom.  
 
 
 

 

 

 

Oude kerklocaties met soms nog markante torens of andere kenmerken die 

nog herinneren aan deze locaties, krijgen door deze activiteit volop de 
aandacht. In Mierlo is de aanwezigheid van de toren van de voormalige kerk 

binnen de toren van de huidige kerk de reden dat wij mee doen met het 

project. Op 21 mei kan de H. Luciakerk weer worden bezichtigd en de 
kerktoren worden beklommen waar de middeleeuwse klokken van dichtbij 

kunnen worden bekeken. Behalve op de kerk met de toren willen wij  steeds 
op een ander punt de aandacht leggen. Was dat in 2016 het kerkhof, dit jaar 

wordt de aandacht gelegt op de architectuur van gebouwen van Van 

Groenendael. Dat zijn in Mierlo: de pastorie,  het patronaat en de 
calvarieberg. 
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Torendag   “Kerken in de Peel”  
Datum: zondag 21 mei, aanvang ± 12.00 uur 
Locatie: H. Luciakerk in Mierlo 

Meiboomonthulling m.m.v.  

Badmintonvereniging Mierlo ‘76 

Datum:  Koningsdag, donderdag 27 april, aanvang ± 9.50 uur. 

Locatie: Plein tussen patronaat, pastorie en achterzijde kerk. 

 



 
 

 
 
 
 

       Wegens het grote aantal aanmeldingen  

       in 2016 die wij niet konden honoreren  
       zijn wij genoodzaakt de inschrijving iets  

       anders te regelen. Want gaan we voor   
       een nog groter gezelschap dan kunnen    

       we niet meer de gezelligheid en  

       kwaliteit garanderen die u gewend       
       bent. We zijn al druk met de voor-  

       bereiding bezig en hebben al het e.e.a.  
       vast kunnen leggen in Culemborg en  

       kasteel De Haar.  
       U wordt z.s.m. geïnformeerd.  

 

 
 

 
 

 
 

Zondag 11 juni organiseren Rien Romonesco en Jan    

Raaijmakers weer net als in 2016 een fiets- foto- 
puzzeltocht voor het hele gezin. De bedoeling van deze  

tocht is dat u langs een mooie route,  gefotografeerde  
objecten herkent. Onderweg is er een pauze met een  

versnapering. Gewoon een leuke gezellige tocht voor het  

hele gezin om actief en ontspannend bezig te zijn.  
En onze omgeving eens met andere ogen te bekijken.  

De tocht is ongeveer 25 km. Zowel leden als niet leden zijn  
van harte  welkom. 
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Fiets-fotopuzzeltocht in en rond onze gemeente 

Datum: zondag 11 juni 

Locatie: Vertrek vanaf Oude Raadhuis, aanvang ± 13.00 uur 

Dag Excursie naar Culemborg en kasteel De Haar in 
Haarzuilen 
Datum: zaterdag 13 mei 
Vervoer: met touringcar 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjc8qG24L7RAhXGcBoKHU31D60QjRwIBw&url=http://www.heemkundekringmyerle.nl/kasteel_myerle_3c.html&psig=AFQjCNEqEdemA5AKrlsD7EZnWv07feMQDA&ust=1484383893732545
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In 1595 is de Contrareformatie in volle gang. Dat betekende niet alleen 

ketterjacht, maar ook heksenjacht. In dorpen als Geldrop, Mierlo, Lierop of 
Asten zijn het echter niet de meedogenloze dominicanen die door gruwelijke 

folteringen bekentenissen van hun slachtoffers afdwongen. Maar twee 

plaatselijke, wereldlijke machthebbers die een bloedbad aanrichten, waarbij 
in 1595 maar liefst 23 vrouwen hun einde op de brandstapel vinden. Koeien 

sterven, er is heel veel armoede 
en nog veel meer ellende. En alle  

ellende is de schuld van vrouwen die  
dansen met de duivel. Ze toveren al  

dan niet met zalf uit de ‘smeerpot’ 

het vee ziek en laten zelfs de bliksem 
in kerk of boerenwoonst inslaan.  

Ze biechten het zelf op, de geselingen 
leiden tot bekentenissen. Daarbij  

wijzen zij weer naar andere vrouwen,  

die onmiddellijk worden gearresteerd.  
 

Wat volgde was geboeide tewaterlating, de (zeldzame) zinkers mochten naar 
huis, maar wie bleef drijven wachtte de dood op de brandstapel. Waar kwam 

die furie van de twee machthebbers: Erasmus van Grevenbroeck (heer van 
Mierlo en Lierop) en Bernard van Merode (heer van Asten) van- 

daan. Was het de angst dat de duivel via een verbond met stervelingen 

doende is de mensheid te laten ondergaan? Johan Otten uit Lierop schreef 
hierover het boek: Duivelskwartier. Wim Steenbakkers die opgroeide met het 

zicht op de restanten van het kasteel verzorgt de presentatie. 
 

 

 
 

 
 

 

Deze fietstocht wordt georganiseerd door Eveline v.d. Linden. 
We hebben nog geen tijdstip en nadere bijzonderheden voor deze fietstocht 

maar dat leest u t.z.t. in de Nieuwsbrief en op onze website.  
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Lezing: Heksenprocessen in Mierlo en omgeving 
door oud-mierlonaar Wim Steenbakkers 

Datum: dinsdag 29 augustus 
Locatie: denheuvel Heuvel 2 Mierlo, aanvang 20.00 uur 

Fietstocht langs historische locaties van de  
                    Heksenprocessen  
Datum: zaterdag 2 september 
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Bent u afgelopen jaar lid geworden van Heemkundekring Myerle?  

Maak dan eens nader kennis met de mogelijkheden voor informatie op 
heemkundig gebied en bepaalde aspecten van onze werkzaamheden.  

Bekijk de resultaten van onderzoeken en activiteiten van de werkgroepen.  
Ook als u al (veel) langer lid bent: loop op 28 september eens binnen in het 

Oude Raadhuis, het historische gebouw dat op zich al interessant genoeg is. 

En zie wat we allemaal in huis hebben aan historisch materiaal.  
Of kom gewoon gezellig koffie of thee drinken op de zolder en ontmoet 

andere leden. We zijn er vanaf 19.30 uur voor u tot minstens 22.00 uur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             
 
 
 
 
 

In 2016 was het thema van de maand van de 

geschiedenis: Grenzen. Naar aanleiding hiervan  

hebben we in oktober de expositie “Emigratie”  
gepresenteerd. Voor het thema van 2017: Geluk  

hebben we wel ideeën maar die moeten nog 
worden uitgewerkt. Ook hiervan krijgt u t.z.t.  

meer bijzonderheden. 
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Leden inloopavond 

Datum: donderdag 28 september 
Locatie: Oude Raadhuis,  vanaf 19.30 uur 

Begin oktober:  
Rabo Clubkas Actie 
stemt u mee, stem voor HKM! 

Expositie in het kader van de maand van de 
geschiedenis: Het thema van 2017 is: Geluk 



 

 

 

 
 

 
 

Zoals ook in 2015 en 2016 werken 
wij weer mee aan de “Kraaknacht”. 

Deze activiteit is voor jongeren van 

10 t/m 12 jaar.  
Wilt u ook eens een bloedstollend 

verhaal horen of misschien wel zelf 
iets vertellen of anderszins een 

bijdrage leveren. Komt dan op deze 
avond naar het Oude Raadhuis. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Op oude gebouwen vinden we tal van tekens en symbolen terug.  

Zo waren muurankers steevast voorzien van smidstekens. 

Ook in dakbedekkingen komen vergelijkbare symbolen voor. Metselaars 
verwerkten oude grafkruisen in kerkwanden. Vakwerkgebouwen zijn hierin 

     eerder beperkt maar ook hier zijn 
     andreaskruisen, ruiten en 

     dergelijke terug te vinden.    

     Tandpijn of de pest? Wat deed je     
     wanneer de pest de helft van het 

     dorp weg veegde en je wist niet 
     hoe dat kwam, wat had men 

     verkeerd gedaan? De tijd dat 

     men een bedevaart deed naar 
     Sinte Apollonia tegen tandpijn is 

     nog niet zover weg. Het (bij)- 
     geloof is tijdens de voorbije eeuw 

     sterk afgezwakt.  
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Lezing “Bijgeloof op oude gebouwen” door Marc Robben 
Datum:  woensdag 8 november 
Locatie: denheuvel Heuvel 2 Mierlo, aanvang 20.00 uur 

De “Kraaknacht” in het Oude Raadhuis 
organisatie Bibliotheek Dommeldal Mierlo 

Datum:   donderdag 2 oktober, aanvang 19.30 uur 



vervolg van pag. 11 
 

Maar voor onze voorouders was het echter bittere ernst. Sporen hiervan op 

gebouwen zijn toch vaak nog duidelijk aanwezig, zeker op het platteland. 
maar ze worden wel steeds zeldzamer. Reden te meer om aandacht te 

besteden aan metselaarstekens, smidstekens, tekens in dakpannen en 
vakwerkbouw, paardenschedels, dierenroosters voor kerkdeuren, diverse 

inserties in kerkmuren. We kunnen een bijna verdwenen bijgeloof-logica 

weer ontdekken. 
 

       
 

 

 

 

Ook dit jaar willen we weer een  

avond voor u verzorgen met beelden  
van het Mierlo zoals het ooit was en  

misschien vergelijkingen met  
anno 2017.  

We weten nog niet precies wat u die  
avond te zien zult krijgen. Maar de 

leden van de fotowerkgroep houden  

zich hier gedurende het jaar mee  
bezig en zij zullen ongetwijfeld weer  

een goede greep uit onze collectie  
beeldmateriaal  kunnen laten zien.  

En ons zodoende een ontspannende  

avond bezorgen. 

 

 

 

 

                    
In de week vóór Kerst zal de Mierlo puzzel 2017 in de Mierlose Krant  

worden opgenomen en kunt u hem ook vinden op onze website:  
www.heemkundekringmyerle.nl .  

Puzzelt u dan ook weer mee?  
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Mierlo Puzzel 2017 
Wanneer: In de week vóór 25 december  

Waar:  Mierlose Krant en onze website 

Foto- en filmavond met beelden van Oud Mierlo 
Datum: donderdag 7 december 

Locatie: denheuvel Heuvel 2 Mierlo, aanvang 20.00 uur 

http://www.heemkundekringmyerle.nl/


 
 
 
 
Contributie:  
     
De contributie voor 2017 is € 18,- per lid. En € 9, - voor gezinsleden, 
jeugdleden en partners met hetzelfde postadres. Als u een machtiging 
hebt afgegeven, wordt de contributie medio februari/maart van uw 
rekening afgeschreven.  
Wilt u het zelf overmaken (tenzij u dat al hebt gedaan) dat kan op 
onze bankrekening van de Rabobank IBAN NL51 RABO 0134 1598 37 
ten name van HKM. Contant aan de penningmeester is ook een 
mogelijkheid of u vult alsnog een machtiging in.  
Zijn er in uw familie, vrienden of kennissenkring mensen die ook 
geïnteresseerd zijn in geschiedenis van Mierlo, dan is het 
lidmaatschap van Heemkundekring Myerle beslist iets voor hen.  
Op donderdagavond van 20.00 tot 22.00 uur, is iedereen welkom in 
het Oude Raadhuis aan de Dorpsstraat 134 te Mierlo. Uitgezonderd 
de donderdagavonden dat we een activiteit elders hebben (zie dit 
programmaboekje) of neem contact op met het secretariaat. 
 
 
 
 

 
 
Bestuurssamenstelling: 
 
voorzitter   Theo de Groof 
vice-voorzitter   Peter v.d. Berk 
secretaris   Annie Berkers-Romonesco 
penningmeester  Hans Verhees 
lid    Marij Damen-v.d. Aa  
lid    Henk v. Sleeuwen  
lid    Rinie Weijts 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


