
Jaarverslag 2017. 
 
 

Samenstelling bestuur: 
 

01-01-2017     31-12-2017  
Voorzitter:   Cor Beenders    vacant  
Secretaris:   Jo van Roij     vacant  
Penningmeester:  Jeannie van de Laar   Jeannie van de Laar  
Bestuursleden:  Har Boonen     Har Boonen  

Truus van Roij    Truus van Roij  
Jac Dirkx     Jac Dirkx 

 
2017 was het jaar waarin ons 30 jarig bestaan centraal stond. In het kader hiervan hadden we 
een  geslaagde foto-expositie en boekuitgave. Daarover meer in dit verslag. 
Helaas moeten we in dit verslag ook weer vermelding maken van het overlijden van een 3 tal 
leden.  
De gebeurtenissen zover als mogelijk in chronologische volgorde: 
 
14-01 hielden we het gebruikelijke nieuwjaarstreffen: waarbij we na de nieuwjaarstoespraak van 
onze voorzitter Cor Beenders gezamenlijk een toost uitbrachten op het nieuwe jaar 2017. 
 
19-01 bestuursvergadering. Aan de orde kwamen o.a.: 
Waterschap neemt contact op met Cor Beenders over info over de Roggelse Beek; lezing dhr. 
Rooms; gesprek met Döhler; afspraak maken met De Leistert over evaluatie 2016; instellen 
werkgroepen voor Jozefkapel en kalender. 
 
2-02 contactavond met Dhr Luycks over de natuur in het Leudal. Anderhalf uur lang genoten we 
van prachtige professionele foto’s met deskundig commentaar. 
 
1-02 rond carnaval was onze boerderij de Leimskoel weer het decor voor de boerenbruilofts 
fotoreportages. 
 
6-03 Extra bestuursvergadering i.v.m neerleggen voorzitterschap Cor Beenders. 
 
 
8-03 Lezing door dhr. Rooms over Het Rijke Roomsche Leven. Een mooie lezing. Doorspekt met 
humor en er was voor ieder heel veel herkenning. 
Na de lezing hebben we nog een vergadering met als voornaamste punt het plotselinge besluit 
van Cor Beenders om het voorzitterschap neer te leggen. 
 
23-03 bestuursvergadering. Aan de orde kwamen o.a. : 
afspraken met IKL i.v.m. Schans 4 april; ontwerp informatiebord Heemtuin; vergoeding voor 
tuinonderhoud € 6000,00 ; afspraken met Frank Ramaekers i.z. excursie Griendsveen. 
  



1-04 Het infobord bij de heemtuin wordt geplaatst. Ook vinden vanaf nu weer iedere zondag en 
dinsdag rondleidingen plaats op De Leimskoel.  
 
6-04 Jaarvergadering. Naast de gebruikelijke agendapunten op een jaarvergadering (financieel 
verslag, jaarverslag, bestuursverkiezing) komt aan de orde: de bestuursperikelen; 
jaarlijksuitstapje; 30 jarig bestaansfeest. 
 
13-04 bestuursvergadering. Aan de orde kwamen o.a.: 
aan vraag jaarlijkse subsidie; aanvulling bestuur; Dhr. Kessels uit Meijel benaderen voor een 
lezing; gezamenlijke Heemkundedag; attentie Cor Beenders; order bestelling 500 foto boeken. 
 
11-05  bestuursvergadering. Aan de orde kwamen o.a.: 
Verzoek Beek & Bos om films/oude foto’s  te vertonen voor hun bewoners uit Roggel; excursie 
Griendtsveen 3 juni. Met eigen bijdrage € 5,00. 
Gesprek directeur De Leistert. De huurovereenkomst wordt jaarlijks met een jaar verlengd. 
Voortgang 30 jarig bestaansfeest 
Banner is klaar. Aluminium frame wordt besteld. 
 
14-05 Gezamenlijke heemkundedag met foto-expositie van alle kruisen en kapellen van de 
deelnemende kernen. Er wordt hierover ook een boekwerkje uitgegeven waarvoor men kan 
intekenen. 
Op deze dag gebruikten we ook voor het eerst onze nieuwe banner/spandoek met ons nieuwe 
logo om onze vereniging te promoten. 
 
18-05 Hebben we een excursie naar onze eigen kerk. Onze eigen leden Lei Hensels en Toos 
Jegers zijn onze gidsen. We horen veel wetenswaardigheden over deze monumentale kerk. 
Na de excursie nog korte ledenvergadering. Aan de orde kwamen : beëindiging 10 jarig 
huurcontract Leistert; 30 jarig bestaansfeest; vacature bestuur en presentatie geven bij Beek en 
Bos. 
 
03-06 hadden we ons jaarlijks uitstapje. Dit jaar in de vorm van een excursie naar Griendsveen. 
Het was een fijne dag. Ook omdat we ervan genoten dat Tjeu Ramaekers nog eens in ons 
midden was.Het was ook een leerzame dag door de vele inf die wan onze gids ontvangen. De 
dag was georganiseerd door Tjeu’s zoon Frank. Waarvoor hartelijk dank. 
 
8-06 verleenden een aantal leden hun medewerking met een aantal oudere landbouwwerktuigen 
aan een verkeersdag op b.s. de Zjwiek. De dag werd gehouden om de kinderen op de gevaren 
van het landbouwverkeer te wijzen. 
 
19-06 kregen we bericht van overlijden van ons lid Leen Beek-Vos. Echtgenote van wijlen oud-lid 
Jan Beek Jan Beek.  
 
29-06 bestuursvergadering. Aan de orde kwamen o.a.: 

uitgave van een kroniek; aankoop glasnegatieven Jo Beeren;  Melodia vraagt om archief onder te 

brengen bij heemkundevereniging; 30-Jarig jubileum. 

In juli werd ook de renovatie van de Jozefkapel op de hoek Heverstraat/Neerderweg afgerond. 
Daar werd wekenlang aan gewerkt en het resultaat mag er zijn. 
 
13-08 ontvingen we bericht van het overlijden van ons lid An Delissen Verstappen. An was vele 
jaren een zeer aktief lid dat iedere donderdag avond in de kelder aanwezig was. Ook grote 
aantallen kalenders zijn door haar verkocht. 
  



 
 
In de zomer werd ook nog werk verricht aan de kruisen op de Kleine Laak/Heyhuyserweg, 
Kruissingel en Fikuskruis. Alle drie de locaties zien er nu weer mooi uit.  
 
07-08 werd in de heemtuin de haver geoogst door een antiek combine-tractor combinatie. 
 
15-08 is Maria Hemelvaart in de week eraan voorafgaand werden door enkele personen weer de 
traditionele kroetwissen gemaakt. Deze werden later na de zegening in de kerk uitgedeeld. 
 
31-08 bestuursvergadering. Aan de orde kwamen o.a.: 
Discussie over aantal jaren lidmaatsschap; inrichten expositie in La Rochelle; gang van zaken op 
de boerderij; opknappen blaasbalg; waarneming secretariaat. 
 
23-09 en 24-09  vierden we ons 30 jarig bestaansfeest. Allereerst werden de leden die 25 jaar of 
langer lid waren gehuldigd. Ze ontvingen een bloemetje en fotoboek als blijk van waardering voor 
hun werk en inzet. Dit fotoboek met als titel “Straatbeelden uit Roggel van vroeger en nu” werd 
ook vanwege dit jubileum uitgegeven en de start daarvan vond op deze dag plaats. 
’s Avond vond de jaarlijkse feestavond voor leden en partners plaats in ons clublokaal “Rogus”. 
 
Op beide dagen was er ook een drukbezochte foto-expositie in La Rochelle met hetzelfde thema 
als het boek. De vereniging kan, onder dank aan de werkgroep die dit alles organiseerde, terug 
zien op een geslaagd jubileum. 
 
27-9 bestuursvergadering. Aan de orde kwameno.a.: 
adreswijzigingen secretariaat doorvoeren; definitie lidmaatschap en duur. 
02-10 kregen we het droevige bericht te horen dat ons lid en secretaris Jo van Roy was 
overleden. Hij was vanaf 2009 secretaris van onze vereniging en heeft in die hoedanigheid veel 
en nauwgezet gewerkt. 
 
05-10  Algemene ledenvergadering. Aan de orde kwamen o.a.: 
Evaluatie feestweekend;  overlijden Jo van Roy; situatie secretariaat; lidmaatschap; verkoop 
kalenders; werkzaamheden boerderij; werkzaamheden kruisen en kapellen. 
 
 
In oktober gaven we ook weer een mooie nieuwe kalender uit. De werkgroep kalender had er 
weer een mooi verzamel item van gemaakt. De verkoop was door de extra inzet van diverse leden 
een groot succes. 
 
26-10 bestuursvergadering. Aan de orde kwamen o.a.: 
Verdeling taken secretariaat: Har: archief, Jac: secretariaat, verslagen best.verg.,uitnodigingen, 
Jeannie verslagen contactavonden en vergaderingen;  Döhler heeft nieuwe aanspreekpersonen: 
Perry Kuijpers en Douwe Sterk. 
 
2-11  Algemene ledenvergadering. Aan de orde kwamen: verzoek Melodia om archivering; 
uitgave kroniek; discussie over boerderij, loods en heemtuin en de daarmee samenhangende 
financiën. 
 
22-11 bestuursvergadering. Aan de orde kwamen o.a.: evaluatie discussie en de naar aanleiding 
hiervan gevoerde gesprekken door Har; subsidieaanvraag gemeente voor onderhoud kapellen en 
kruisen. 
 
30-11 konden we genieten van een lezing met filmpjes van Dhr Kessels uit Meyel. Hij liet ons 
genieten van filmpjes over de Peel  met zijn deskundig commentaar erbij. 
  



 
14-12 bestuursvergadering. Aan de orde kwamen o.a: prijsbepaling boekje kruisen en kapellen; 
verzekering; huur Rogus; jaarprogramma 2018; gereedschap voor op boerderij; samenstellen 
ledenlijst 2018. 
 
Gedurende het hele jaar waren ook nog diverse leden actief met het beantwoorden van 
verzoeken en vragen van derden, die vroegen om inlichtingen of fotomateriaal. De vragen 
kwamen meestal via artikelen op onze site en Facebook. 
Ook de diverse werkgroepen hebben dit jaar weer veel werk verricht. Naast de hierboven reeds 
genoemde werkgroepen hebben we natuurlijk ook nog de werkgroepen op dinsdagochtend en 
donderdagavond die weer veel werk verzet hebben betreffend archivering van foto’s, artikelen en 
bidprentjes. Ook zijn ze voortdurend bezig om het archief toegankelijker te maken. 
 
Op de boerderij en in de heemtuin zijn naast de hierboven genoemde activiteiten ook nog de 
nodige werkzaamheden verricht. Buiten het normale onderhoud werd er bijvoorbeeld ook nog een 
werkende pomp geïnstalleerd, een nieuwe putwip geïnstalleerd, nieuw schappen in de kelder 
geplaats, de poort en deuren bij de “sjop” opgeknapt en een oud kruis in de tuin geplaatst. Ook de 
tuin lag er dit jaar weer mooi en bloemrijk bij. 
 
 
Terugkijkend kunnen we concluderen dat ook dit jaar weer een jaar was met veel activiteit. Met 
name het 30 jarig bestaansfeest heeft heel veel tijd en energie gekost van de werkgroepsleden. 
Alle leden hartelijk dank voor de getoonde inzet op welke manier dan ook. 
 
 
31 december 2017. 
Jac Dirkx 


