Heemkundekring “de Heerlijkheid Heeze-Leende-Zesgehuchten”
De Pompenmaker 6
5591 NE Heeze
s.v.p.
frankeren
als brief

Heemkundekring “de Heerlijkheid
Heeze-Leende-Zesgehuchten”

De Pompenmaker 6
5591 NE Heeze

Belangstelling voor het
cultuurhistorisch
erfgoed van
onze
streek?
E-mail: hkkhlz@gmail.com

www.heemkundekringdeheerlijkheidheezeleendezesgehuchten.nl

Word dan lid van de
Heemkundekring!

……………………………………………………

voorletters:

…………………………………………… Hr./Mevr.

Extra gezinslid (huisgenoot)

……………………………………………………….

* Door aankruisen van dit vakje en ondertekening van dit formulier
geeft u toestemming aan Heemkundekring “De Heerlijkheid Heeze-Leende-Zesgehuchten” doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw
bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens de jaarlijkse
contributie en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te
schrijven overeenkomstig de opdracht van Heemkundekring “De Heerlijkheid Heeze-Leende-Zesgehuchten”.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor acht weken na afschrijving contact op met uw bank.
Vraag uw bank naar de voorwaarden.
** Door aankruising van dit vakje en ondertekening wordt U lid en ontvangt jaarlijks een factuur.

Speciale interesse voor:

Woonplaats: ……………………………
Postcode: ………...

……………………………………………………

……………………………………………………
Adres:

nee ** o

Machtiging:
Naam Heemkundekring ‘De Heerlijkheid Heeze-LeendeZesgehuchten’
Adres De Pompenmaker 6
Postcode 5591 NE Woonplaats Heeze
Land Nederland
Incassant ID NL05ZZZ402363130000
…………………………………………… Hr./Mevr.
voorletters:

Handtekening
…………………………………………

Rekeningnummer (IBAN)

ja * o

Werkgroep Fotografie verzamelt historisch
fotomateriaal en vult dit aan met opnames
van monumentale panden en objecten die

Werkgroep Mededelingenblad.
Tegelijkertijd met de Heem-kronyk ontvangen onze leden het mededelingenblad.
Hierin vindt u mededelingen vanuit het
bestuur en informatie over komende activiteiten, aanwinsten bibliotheek enz.. Ook
van interessante activiteiten op heemgebied
buiten onze regio wordt melding gemaakt.

Naam:

Werkgroep Heeze 2000 doet
historisch kadastraal onderzoek en maakt een maquette
van ons heemgebied zoals de
situatie was rond 1830. De
maquette kan als basis dienen
voor verder onderzoek zoals
landschapsontwikkeling, huizen met hun bewoners, kerken,
andere gebouwen en grondgebruik.

Werkgroep Genealogie doet stamboom
onderzoek. Op dit moment ligt het accent
op een verzameling gedachtenisprentjes.
Onderzoek wordt gedaan naar de relatie
van de vermelde personen met ons heemgebied en structurering van de informatie.

Doorlopende machtiging SEPA

* Bevorderen van de belangstelling voor het
cultureel erfgoed in het Heemgebied.
* Het onderzoeken en bestuderen van de
verschillende aspecten die tot het begrip
heemkunde behoren (zoals
onder meer de plaatselijke
geschiedenis, volksleven,
landschap en dergelijke);
het vastleggen en uitdragen
van deze resultaten
* Het bevorderen van het
behoud van het cultureel
erfgoed in het Heemgebied,
zoals heemkundig belangrijke terreinen, roerende
en onroerende zaken en/of
voorwerpen.

de Bibliotheek is ondergebracht in onze
Heemkamer en bevat honderden boeken en
tijdschriften die betrekking hebben op onze
geschiedenis en ver daarbuiten. De collectie
wordt permanent geactualiseerd met nieuwe
boeken en/of onderzoeksrapporten. Leden
kunnen hier gratis gebruik van maken en
exemplaren lenen.

Individuele leden ontvangen de Heemkronyk en het
Mededelingenblad.
Vrienden worden in elk Mededelingenblad vermeld.

Doelstelling van de Heemkundekring:

Binnen onze kring zijn de volgende
werkgroepen actief :

Plaats en datum

Niet alleen oude dingen behoren tot ons cultureel erfgoed, maar ook zaken die daar straks
toe gaan behoren, zoals dialecten en tradities,
streek– en dorpsgezichten.

Werkgroep Heemkronyk. De
redactie slaagt erin vier maal
per jaar een verantwoorde en
mooie uitgave te verzorgen van
onze blad de Heemkronyk. Allerlei aspecten van onze lokale geschiedenis worden hierbij uitgediept. Leden van
onze kring ontvangen het tijd-schrift gratis.

Noteert u mij als:
o
Individueel lid ( € 30.00 per jaar)
o
Gezinslid (geen publicaties) (€ 10.00 per jaar)
o
Vriend/adverteerder (min. € 50.= per jaar)

Heemkunde heeft met alle kanten van het
leven te maken: met ons verleden, met ons
heden en met de toekomst. Een mens vindt
in zijn omgeving, het heem, zijn eigen identiteit terug. Niet alleen stukjes van de wereld
van zijn voorouders maar ook dingen die nog
betekenis kunnen hebben voor zijn kinderen.

Onze Heemkundekring werd opgericht op 14
september 1961. Het werkgebied omvatte bij
de oprichting het gebied van de oude heerlijkheid ‘Heeze-Leende-Zesgehuchten’. In
1963 werd dit uitgebreid met de heerlijkheid
‘Geldrop’ en later ook met de oude heerlijkheid ‘Sterksel’.
Onze heemkamer is gevestigd aan de Pompenmaker te Heeze.

Werkgroep Jaarprogramma. Deze groep organiseert jaarlijks 8 lezingen over ons cultureel erfgoed. Deze worden gehouden op een
locatie in één van de vier
dorpen die ons heemgebied omvat. Naast onze
leden zijn ook introducés
altijd van harte welkom.

e-mail:…………………………………………

Wat is heemkunde?

Werkgroep Archeologie houdt zich hoofdzakelijk bezig met bescherming van ons archeologisch erfgoed, voor zover bekend of
vermoed. Bovendien heeft zij
een ‘waakhond’ functie om
te voorkomen dat terreinen op de schop
worden genomen
die mogelijk informatie
over
onze lokale geschiedenis zouden kunnen opleveren. Zij houdt
zich tevens bezig met het
geven van adviezen van te
bebouwen terreinen voor gemeenten, particulieren en opgravende instanties.

op de nominatie staan om gesloopt te worden. Zij beschikt over een grote verzameling foto’s van vroeger en heden. Deze worden gedigitaliseerd en gearchiveerd om zo
voor de toekomst behouden te blijven. De
historische opnames worden, rond interessante thema’s, regelmatig tentoongesteld.

Ja, ik word Lid van ‘Heemkundekring De Heerlijkheid
Heeze-Leende-Zesgehuchten.’

Werkgroep Monumenten geeft gevraagd en
ongevraagd advies aan het bestuur van onze
kring. Die overlegt daarover met de gemeentelijke monumentencommissie of met organisaties die zich inzetten om monumenten te
bewaren en te beschermen.

