HEEMKUNDE IS DE KENNIS VAN DE
EIGEN OMGEVING IN AL HAAR
ASPECTEN IN VERLEDEN EN HEDEN.

De Heemkundekring Uden heeft de
volgende doelstellingen:
• belangstelling wekken voor de historie
van de gemeente Uden en omgeving;
• het verschaffen van heemkundige
informatie, o.a. door acht lezingen per
jaar te houden;
• gelegenheid bieden tot het
bestuderen van de verschillende
aspecten van de heemkunde zoals:
de plaatselijke geschiedenis, het
volksleven, het landschap en het
milieu;
• het vastleggen van resultaten van
onderzoek en studie in kranten‐
artikelen, brochures en boeken;
• zich inzetten voor het behoud van
cultuurhistorisch erfgoed, zoals
gebouwen, dorpsgezichten,
boeken, kunstwerken enz.
******
HET HEEMHUIS:

Heemkunde is geen zelfstandige
wetenschap, maar maakt gebruik
van
vele andere wetenschappen, zoals:
geschiedenis, geografie, genealogie,
naamkunde, volkskunde, e.a.
Zij biedt dus elk wat wils; zo ook de
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Adres: Walterus Pijnenborghhof 34
(achter de Kruisherenkapel);
vergaderruimte voor de lezingen
en voor de werkgroepen;
bibliotheek en studieruimte;
expositieruimte voor de heemkunde ‐
collectie.

“Heemkundekring Uden”

******

******

Viermaal per jaar verschijnt het
verenigingsblad “SPROKKELINGEN” met
artikelen over heemkundige onderwerpen
en het mededelingenblad “SPROKKELS”.
******

Binnen de Heemkundekring Uden zijn de
volgende werkgroepen actief:
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ARCHEOLOGIE
EXPOSITIES
FOTOGRAFIE
GENEALOGIE
HEEMKUNDIGE COLLECTIE
MONUMENTENZORG
OUD SCHRIFT
REDACTIE SPROKKELINGEN
******

De Heemkundekring Uden is aangesloten bij
de Stichting Brabants Heem, samen met
nog 114 andere kringen tussen Boxmeer en
Bergen op Zoom, tussen Maas‐ en Schelde‐
boorden. Regelmatig wordt deelgenomen aan
activiteiten op regionaal en op provinciaal
niveau.
******
LIDMAATSCHAP:
• Contributie € 22,‐‐ per jaar;
Partner € 16,50 per jaar;
• Aanmelden kan door het inschrijvings‐
formulier op te sturen naar het
secretariaat.
******
SECRETARIAAT:
Walterus Pijnenborghhof 34
5401 XT Uden
Tel. 0413 – 269312
secretaris@heemkundekringuden.nl
******
WEBSITE:
De Heemkundekring Uden heeft ook een
website, waarop veel informatie is te
vinden. Het webadres luidt:
www.heemkundekringuden.nl
******

Inschrijvingsformulier
Ondergetekende Dhr./Mevr.
…………………………………………naam)
…………………………………(voornamen)
………………………………..……....(adres)
…………………………....(postcode plaats)
……………………………..…..(telefoonnr.)
……………………………….(e‐mailadres)
meldt zich aan als lid van de
Heemkundekring Uden
met ingang van:
……………………………… .......(datum)
Hij/zij zal de contributie bij vooruit‐
betaling voldoen:
• Per Giro
28.54.260
• Per Rabobank 15.19.90.263
t.n.v. Heemkundekring Uden
(doorhalen wat niet van toepassing is)
HANDTEKENING
..............................................................................

