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 2021 
We zijn al weer half januari en wat gaat 

2021 ons brengen? Hoop of perspectief? 

Na de afkondiging jl. dinsdag van een 

verlenging van de lock-down en de 

geluiden dat dit mogelijk toch nog tot 

maart a.s. kan duren; 'n avondklok ligt 

zelfs op de loer. Ondanks dat alles... 

Het bestuur wenst u een gezond 2021. In 

deze “ Kèk Liemt, kèk efkes” willen wij 

u in item 2 een voorzichtig perspectief 

bieden op onze jaaractiviteiten mocht er 

groen licht komen. Duimt u met ons mee? 

 

1. Ledenraadpleging 2020 

Door de Corona-maatregelen hebben we 

in 2020 geen (algemene) leden-

vergaderingen kunnen houden. Daarom 

hebben we in december jl. 'n ledenraad-

pleging gehouden waarin we 5 voorstellen 

hebben gedaan. Stukken daartoe waren 

bijgesloten. De voorstellen waarvoor we 

uw instemming vroegen waren: 

1. In te stemmen met de notulen van 

de Algemene najaarsvergadering van 2019; 

2. Goedkeuring te verlenen aan het 

financieel jaarverslag 2019; 
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3. In te stemmen met het verslag van 

de kascommissie over het boekjaar 2019; 

4. De penningmeester décharge te 

verlenen voor het gevoerde financieel 

beleid 2019; 

5. In te stemmen met de begroting 

2021. 

Wij hadden u gevraagd akkoord te gaan 

met onze voorstellen. Bij akkoord hoefde 

u niets te doen, waarbij wij dan uitgingen 

van uw instemming. Bij het bestuur zijn, 

binnen de gestelde termijn, geen 

opmerkingen en/of vragen binnengekomen 

waardoor we als bestuur vooruit kunnen. 

Dank voor uw vertrouwen. 

 

http://www.kekliemt.nl/
mailto:info@kekliemt.nl


Het bestuur van EVKL zittend v.l.n.r. Erik van der Heijden 

(penningmeester), Els Vissers (voorzitter), Mariet van de 

Wiel-Quinten (bestuursondersteuning). Staand v.l.n.r. Wim 

van Erp (lid), Kees Quinten (lid), Arnold van den Broek 

(secretaris) en Ger van den Oetelaar (lid) 

 

 

 

2. Activiteitenplanning 2021 

In onze vorige “Kèk Liemt, kèk efkes” 

spraken we over dat ook voor 2021, in 

samenspraak met SPPiLL, Natuurwerk-

groep Liempde en Brabants Landschap, 

een planning wordt gemaakt voor dit jaar. 

In hoeverre deze doorgaat is op dit 

moment nog koffiedik kijken. We gaan er 

als Kèk Liemt in ieder geval van uit dat 

onze lezingen in de maanden januari en 

februari geen doorgang vinden. We 

koersen aan op eind maart, maar 

vanzelfsprekend alles onder voorbehoud. 

Wat zit er in de planning? Een kort 

overzicht van onze lezingen in D'n 

Liempdsen Herd (DLH) vindt u hieronder. 

 

• 29 maart 

“Vincent van Gogh in Brabant” door Peter 

van Overbruggen – DLH 19:30uur. 

 

• 31 mei 

'Operatie Market Garden en de bevrijding 

van Liempde” door Dirk Paagman – DLH 

19:30 uur. 

 

• 27 september 

“Presentatie CARE-resultaten Liempde” 

door Johan Verspay – DLH 19:30 uur. 

 

• 25 oktober 

“Archiefonderzoek Hezelaar” door 

werkgroep EVKL – DLH 19:30 uur. 

 

• 29 november 

“De katholieke kerk in Liempde door de 

eeuwen heen” door Harrie Raaimakers – 

DLH 19:30 uur. 

 

 

OPM. 

Januari, februari, april, juni, juli, augustus 

en december geen lezingen, zodat we 

mogelijk ook kunnen schuiven. 



 

In onze volgende “...kèk efkes” geven we 

ook een overzicht van de overige 

activiteiten die worden georganiseerd door 

of in samenwerking met Kèk Liemt. 

 

3. Nieuwe boekuitgaven 

Stichting Kèk Liemt is betrokken bij de 

voorbereidingen van twee nieuwe 

boekuitgaven die verschijnen en waarbij 

Liempde ook weer een rol speelt.           

Het betreft een boek over 'De Bodem van 

Elde' en de relatie met onder meer 

Kasteren en een boek over 'Kasteel 

Stapelen', waarvan eigenaren -de familie 

Mahie- begraven zijn in de grafkelder op 

ons Liempdse kerkhof van de Sint Jans 

Onthoofding-kerk. 

 

 

4. Verhalen vanuit de leden. 

We wachten op meer reacties over 

verhalen over Liemt vanuit het verleden 

en/of uw eigen ervaringen met ons dorp. 

Geen inspitatie? Kijk dan op woensdag-

avond naar de TV-uitzending: “Het Dorp” 

van Wim Daniëls en Huub Stapel op de 

zender NPO I 's avonds om 21:50 uur. 

We zijn blij met de reactie die we 

binnenkregen van ons lid TheoBressers   

uit Den Dungen met twee verhalen en de 

tip om een persoon te interviewen die in 

het verleden “romrijer” was. Wie en wat 

dat is? Daar komen we op terug met 'n 

verhaal. 

Benieuwd naar het eerste verhaal dat    

Theo ons stuurde. In een speciale “Liemt 

bewaar(d)t komen we in februari met het 

eerste verhaal. We maken daar 'n special 

van. 'n Special die u als verhalenbundel 



kunt bewaren. Immers ook enkele 

bestuursleden hebben toegezegd 'n bij-

drage te leveren. Maar... we zijn super 

uiteraard nieuwsgierig naar jouw verhaal. 

Mocht je hulp daarbij nodig hebben? 

Schroom niet en reageer. Immers samen 

maken we onze Liempdse geschiedenis. 

Meld het ons via info@kekliemt.nl 

 

     5.  Fotowedstijd: doe je mee? 

In groepsverband erop trekken zit er 

nog niet in, maar alleen of met 

tweetallen kan natuurlijk wel. 

Dat bracht ons bestuur op het idee om 

jullie te vragen om met de fotocamera 

of smartphone op pad te gaan om 

mooie kiekjes van Liempde te maken. 

Het liefst in alle 4 seizoenen, te 

beginnen in de winterperiode waar we 

nu in zitten. Maar één mooie foto, uit 

welk seizoen dan ook, is ook goed. 

Maak een niet alledaagse foto van een 

mooi Liempds cultuur- of 

natuurhistorisch plekje en stuur je foto 

in 4MB kwaliteit naar ons emailadres: 

info@kekliemt.nl 

De mooiste foto's willen we gebruiken 

voor het maken van ansichtkaarten van 

ons dorp. We zijn nl. van mening dat 

mooie eigentijdse dorpskiekjes er nu 

onvoldoende zijn en er is vraag naar. 

Doet u mee? 

Zelf hebben we en dat is u, als lid, niet 

ontgaan oude en nieuwe kiekjes verpakt 

in een verjaardagskalender die u 

exclusief als lid van onze Erfgoed-

vereniging, voor de Kerst door onze 

voorzitter u is aangeboden. Een 

kleinigheidje wellicht maar het werd 

gewaardeerd. Ons lid Martien 

Roestenburg poste op FB 'n bedankje 

die we u niet willen onthouden. 
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