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Ontstaan en Geschiedenis van Culturele Kring Dat Stedeken Peer 
Hiervoor mogen we teruggrijpen naar het getuigenis van Jaak Nouwen, pionier en harde werker van het 
eerste uur.  

'Mijn Ervaringen tijdens de eerste Jaren van de gouden Culturele Kring'  
door Jaak Nouwen, medestichter en ex-bestuurslid  
'Dat Stedeken Peer', 43ste jg., extra jubileumnummer, blz. 10, mei 2012 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Het college van Peer met de vroegere St.-Jobkapel 

Dat de Culturele Kring in het St.-Lambertuscollege ontstond is niet verwonderlijk. In de brochure 
die ik in 1967 bij gelegenheid van 'Peer 600 jaar stad' schreef over het St.-Lambertuscollege en 
die uitgegeven werd door drukkerij Hendrix, wees ik herhaaldelijk op de culturele rol die het St.-
Lambertuscollege vanaf zijn oprichting in 1879 speelde in en buiten Peer.  

Naast het onderwijs en de religieuze en sociale vorming van de leerlingen spanden ettelijke 
directeurs en leerkrachten zich ook in om bij de bevolking van Peer en omgeving cultuur, vor-
ming en Vlaams bewustzijn meer te doen leven. De meest in het oog springende figuren op 
maatschappelijk en cultureel vlak voor de bevolking waren:  

- Directeur E.H. Fr. Leyssen (1884) die als eerste het Nederlands gebruikte voor het archief 
 van het college.  

- Directeur E.H. H. Theunissen (1895) die een 'Vlaams' gebedenboekje uitgaf voor de leer-
lingen van Peer en Bree.  
Hij was ook de motor bij de oprichting van de Boerengilde in Peer (1890) die later uitdeinde 
naar de oprichting in Leuven van de Belgische Boerenbond (1890), nadat de laatste voor-
bereidende vergadering op het St.-Lambertuscollege plaats vond. 

- Leraar E.H. Lamotte (1895-1909) schreef tal van artikels over de lokale geschiedenis in de 
tijdschriften 'Limburg' en 't Daghet'.  

- Directeur E.H. J. E. Bierkens (1905) richtte de Zondagtekenschool (1905- 1948) op om 
jonge mensen werk te bezorgen in de opkomende kolenindustrie en de nijverheid die daar-
uit ontstond. Hij richtte ook een Landbouwleergang (1908- 1934) in voor de hogere klassen.  

- Leraar en later directeur E.H. L. Aerts (1899-1913) was een kunstzinnig man die zich 
vooral toelegde op de studie van Het Lam Gods en de gebroeders Van Eyck. Bij de Van 
Eyckherdenking te Gent in 1920 mocht hij zelfs het woord voeren voor de leden van De 
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Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde. In het college hangen nu nog 
enkele werken van zijn kunstbezit.  

- Directeur E.H. L. Engelen (1913) bleef maar 3 jaar in Peer en werd later, wellicht onder 
invloed van zijn voorganger directeur Theunissen, de stichter van de B.J.B (nu K.L.J.).  

- Directeur E.H. P. Lemmens (1923) was eerst 18 jaar leraar op het college. Hij richtte 
'Kunst Adelt' op en maakte van het college een centrum van kunstbeweging. Met kunstre-
producties, dia’s, artikels en voordrachten maakte hij de naam van het St.-Lambertuscollege 
en Peer bekend in heel het land, Frankrijk en Duitsland.  

De volgende generaties directeurs en leraars richtten zich meer op de uitbreiding en uitbouw 
van het college, maar kregen af te rekenen met de gevolgen van de economische crisis in de 
jaren 30 en de zware tijd van de tweede wereldoorlog (1940-1945). Toch werden er tussen 
1935 en 1939 nog voordrachten gegeven over schilderkunst, letterkunde en film door bekende 
Vlamingen zoals Jozef Simons, Maurice Gilliams, Ernest Van Der Hallen, Anton Van de Velde, 
Gerard Walschap enz.  

In 'Het Belang van Limburg' van 5 januari 1946 staat verder nog het bericht, dat in de raadzaal 
van het stadhuis een Geschiedkundige Kring werd opgericht. Pater Verwilghen, zoon van de 
toenmalige gouverneur van Limburg en tijdelijk leraar op het college, beet de spits af met een 
voordracht over folklore. 'Inzonderheid de jonge intellectuelen' werden verwacht op deze stich-
tingsvergadering, maar verder weten we niets over deze kring. Het was schijnbaar maar een 
'tijdelijke bevlieging'.  
 

Jef Moons 
Na de Tweede Wereldoorlog (1940-1945) veranderde onze samenleving totaal. Ook het college 
moest vernieuwen en uitbreiden. De zorg voor nieuwe gebouwen, de vernieuwde leerplannen 
en het aanwerven van gediplomeerde leerkrachten voor alle vakken was een zware opgave. 
Eén van die nieuwe leerkrachten in 1959 was priester en licentiaat geschiedenis Jozef Moons 
uit Hasselt.  

Jef was een fijne en hartelijke collega, maar al snel had hij te 
kampen met een 'cultuurschok': het verschil tussen het stedelijke 
Hasselt met een rijk cultureel aanbod stak voor hem te schril af 
tegen het rustige landelijke Peer dat in die tijd op vele gebieden in 
slaap was gevallen. Af en toe nodigde hij mij als collega uit op een 
glaasje wijn. Hierbij voelde ik, dat hij plannen had om in en rond 
het college meer cultuur te doen leven. Met vrienden en goede 
kennissen richtte hij daarom in 1962 de Culturele Kring op. De 
zetel van de vereniging werd het St.-Lambertuscollege waar aan-
vankelijk ook de eerste vergaderingen plaats vonden.  

We begonnen eenvoudig, want het was nog zoeken naar activitei-
ten die de bevolking zouden aanspreken. De eerste jaren was elk 
lid ook bestuurslid. Samen zochten we onder impuls van onze 
stichter en voorzitter naar culturele onderwerpen die we via voor-

drachten, tentoonstellingen, bezoeken, dia- en filmavonden aan de bevolking aanboden. Soms 
kenden we succes en soms waren we wat ontgoocheld over de opkomst of de kwaliteit van het 
aangebodene, maar we hielden vol. Stilaan kregen we meer belangstellenden op onze activitei-
ten en besloten we, om naast het bestuur, een ledenbestand op te bouwen, ook met de bedoe-
ling om via het lidgeld meer armslag te krijgen voor het inrichten van culturele activiteiten.  

Het was een zware slag voor onze kring, toen onze voorzitter Jef Moons in 1964 in Maasme-
chelen een leraarsopdracht toegewezen kreeg door het bisdom, maar onze nieuwe voorzitter 
Eddy Verschueren volgde hem schitterend op. Ons tijdschriftje 'Dat Stedeken Peer' werd in het 
leven geroepen om meer animo bij onze steunende leden op te wekken en hen onze dank te 
betuigen. Verder werd er hard gewerkt om regelmatig een culturele tentoonstelling of manifesta-
tie op touw te zetten.  
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Samen met de andere bestuursleden, vooral met Kamiel, heb ik honderden uren enthousiast 
meegewerkt aan allerlei activiteiten, er gratis honderden kilometers voor rond gecrost, postze-
gels en telefoons bij ingeschoten enz. 

Ik schreef veel artikels voor 'Dat Stedeken Peer' en bij de organisatie en opbouw van de ten-
toonstellingen keek ik op geen uur bij de samenstelling van het programmaboekje en de op-
bouw. We konden voor de tentoonstellingen in die tijd altijd terecht in de grote en mooie hal van 
Agnetendal, want elders in Peer was er nergens een andere mooie ruimte beschikbaar.  
 

Groeiend ongenoegen in mijn binnenste  
Ofschoon ik altijd enthousiast meewerkte aan de tentoonstellingen en activiteiten, veroorzaak-
ten de ervaringen hierbij toch stilaan een ongenoegen in mijn binnenste. Vaststellen dat de poli-
tieke verantwoordelijken voor cultuur in onze provincie en ons land nogal minachtend neerke-
ken op landelijke gebieden zoals onze Kempen deed mij pijn. Bijna alle geld voor cultuur (en dat 
was zeer veel in onze ogen) ging destijds naar de steden, vaak via 'politieke kruiwagens'. Bij 
activiteiten voelde ik, dat een aantal 'kenners en beoefenaars' van kunst ons nogal hooghartig 
behandelden en deden alsof wij geen kaas gegeten hadden van kunst en zij wel.  

Ook tussen hen die we via ons cultureel werk voor de bevolking bereikten, stelde ik menig keer 
vast, dat er tussen hen ook heren en dames waren die deden alsof ze kunstkenners waren en 
zich ook nog hautain gedroegen tegenover de basis van de bevolking voor wie ik eigenlijk in de 
Culturele Kring wilde werken. Abnormaal was dat eigenlijk niet in onze samenleving, want ook 
in de politiek en de godsdienst zie je die minachting voor de basis bij ettelijke 'kopstukken'. Ook 
daar dient de basis vaak enkel om te applaudisseren en mee te betalen.  

 

Een paar voorbeeldjes 

De komst van de balletgroep Lydia Chagoll 
Voorzitter Eddy Verschueren wilde dat onze kring ook eens met iets uitzonderlijks zou uitpak-
ken zoals een ballet. Er werd een aanvraag ingediend bij de bevoegde diensten voor cultuur om 
subsidie of een gratis optreden te bekomen. Het antwoord was een weigering, omdat we niet 
beschikten over een mooie zaal met groot podium en een passende accommodatie voor de 
artiesten. Ook spraken ze hun twijfel uit of zulk optreden wel geschikt was voor de plattelands-
bevolking van Peer.  

De oude harmoniezaal was in die tijd inderdaad 
geen paleis, maar de harmonie, het Davids-
fonds en wij moesten het ermee doen. Eigenlijk 
stonden we dus machteloos en dat maakte mij 
razend. Via vrienden en kennissen met wie ik 
in Leuven gestudeerd had en die elders ook in 
het culturele leven actief waren, ging ik op ver-
dere informatie uit. Ik kwam te weten hoeveel 
honderdduizenden frank er op veel plaatsen 
aan subsidies uitgedeeld werden in de vorm 
van geld, optredens en gebouwen.  

Ik hoorde ook, dat er vaak 'kruiwagens' nodig waren. Na die weigering ging ik op mijn eentje in 
de tegenaanval, eerst via telefoons en daarna met een scherpe brief. Er vielen harde woorden. 
Mijn standpunt was: als wij belastingen moeten betalen, dan hebben we ook een redelijk recht 
op de dingen die met die belastinggelden verwezenlijkt worden, vooral omdat wij wonen in een 
regio die op cultureel gebied nog nooit iets van betekenis gekregen heeft en toch moet betalen.  

Mijn boosheid hielp, want korte tijd later kreeg onze voorzitter Eddy het bericht, dat de ballet-
groep Lydia Chagoll gratis zou optreden in Peer. We werkten hard om de harmoniezaal zo goed 
mogelijk in orde te brengen. Het werd een prachtavond voor Peer.  
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Muziekuitvoeringen  
We kregen ook een paar keer muziekuitvoeringen toegewezen die later via de radio uitgezon-
den werden. Bij de optredende groep was er dan een man die vooraf richtlijnen gaf over hoe, 
hoelang en wanneer we 'mochten' applaudisseren. Tijdens de uitvoering stond hij bij of op het 
podium en stak op bepaalde momenten de handjes omhoog om onze 'applausgevoelens' om te 
zetten in handgeklap. Bij mij kwam dat over als een poppenkast en daar speel ik niet graag in 
mee.  
 

Tentoonstellingen  
Tentoonstellingen van schilderijen en beeldende kunsten werden stilaan een specialiteit van 
onze kring. Zo 'n tentoonstelling opzetten was een zware karwei, vooral voor Kamiel en mij, 
omdat wij gewoonlijk het grote werk op ons moesten nemen. Vaak moesten we de kunstwerken 
zelf gaan halen bij de kunstenaars. De echt grote namen kon onze kring niet strikken voor Peer. 
Meestal was het niveau toch redelijk of goed, maar soms moesten we er ook 'mindere goden' 
bijnemen om aan wat steun van hogerhand te geraken. In die tijd rommelde het fel in de schil-
derkunst en plastische kunsten, omdat de figuratieve kunst tegenover de abstracte en/of non-
figuratieve kunst was komen te staan. Dikwijls was het zoeken welke de bovenkant van een 
'modern' schilderij (?) was. Ofschoon we dat bij twijfel altijd vooraf vroegen, gebeurde het meer 
dan eens, dat voor of na de receptie een reeds opgehangen schilderij op vraag van de kunste-
naar 'onderste boven' moest gedraaid worden om juist te hangen!!! Je zou er voor minder ge-
noeg van krijgen.  
 

Vaarwel aan het bestuur  
Ik besliste daarom niet meer als bestuurslid mee te werken. Bestuursleden en gewone leden 
van de Culturele Kring hebben me achteraf vaak gevraagd waarom ik geen deel meer uitmaak-
te van het bestuur. Ik kon hen dat moeilijk uitleggen om hen niet te ontmoedigen of mensen te 
kwetsen.  

Na mijn ontslag had ik veel meer tijd vrij om in de andere organisaties waar ik lid van was en 
nog ben mijn medewerking te verlenen. De parochie, ontwikkelingssamenwerking, Welzijns-
zorg, de duivensport, volkse tijdschriftjes en allerlei andere activiteiten waarvoor men mijn hulp 
herhaaldelijk vraagt, slorpen nu bijna heel mijn vrije tijd op. Ook dit is allemaal een vorm van 
cultuur, ook al willen veel mensen dat niet zien of toegeven. Het mooie moet niet altijd in een 
kader steken of op een sokkel staan.  

Ik sympathiseer nog altijd met en voor de Culturele Kring. Als gewoon lid krijg en lees ik regel-
matig 'Dat Stedeken Peer'. Ik ben blij dat de Culturele Kring die ik mee hielp oprichten het 50 
jaar volgehouden heeft en wens die kring van harte nog minstens evenveel mooie jaren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tentoonstelling in de refter van Agnetendal, Peer 

Met dank aan Jaak Nouwen. ▪ 
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De diepere achtergronden 
In de veel belovende jaren 60 (the golden sixties) van de vorige eeuw ervoeren de stichtende 
leden van de Culturele Kring een grote leegte op het gebied van culturele activiteiten in het lan-
delijke Peer. Ze stelden zich tot doel allerlei activiteiten te organiseren, aan deel te nemen of te 
promoten in een zo breed mogelijk culturele interessesfeer, voor een zo breed mogelijk pu-
bliek, niet alleen voor de mensen van Peer, maar ook voor de ruimere omgeving. Het ontstaan 
en de geschiedenis van de 'Culturele Kring Dat Stedeken Peer' speelde zich af in het licht van 
de maatschappelijke ontwikkelingen in de tijd. 

Thomas Schonkeren beschrijft dat ook heel mooi in zijn artikel 'De verbeelding van Peer: Ge-
schiedenis, Heemkunde en Gemeenschapsvorming'. Onder de titel 'Cultuur en Heemkunde in 
Peer' (1

Citaat: 'Volgens Gaus' analyse (

) schetst hij op treffende wijze het tijdsbeeld, de tijdsgeest, de sfeer, de context, waarin 
de Culturele Kring DSP tot leven kwam en evolueerde en bloeide. 

2

In 1959 werd de Hasselaar en historicus Jozef Moons leraar aan het college. Volgens hem was 
er op dat moment weinig te beleven op cultureel vlak in het 'slaperige Peer'. Samen met enkele 
medestanders richtte hij daarom de culturele Kring op in 1962. Deze vereniging beperkte zich 
niet tot het uitspitten van het verleden, maar wilde een zo breed mogelijke werking op poten 
zetten om het cultureel hiaat in Peer op te vullen.  

) brachten de jaren zestig een algemeen optimistische levens-
houding. Die uitte zich in een groot geloof in het modewoord van die tijd: vooruitgang. Ook in 
Peer viel een dergelijke sfeer te ontwaren. Wederom speelde het Sint-Lambertuscollege een 
grote rol in het streven naar de culturele ontplooiing van de Peerse bevolking. Dit had het colle-
ge doorheen haar geschiedenis altijd al gedaan, weliswaar in een zeer katholieke, Vlaamse en 
sociaalvoelende sfeer.  

In die tijd waren subsidiekanalen uiterst schaars en richtte de overheid zich vooral op het on-
dersteunen van grote culturele instellingen in de centrumsteden. Het landelijke Limburg viel, bij 
gebrek aan grote stedelijke kernen, daarbij geregeld uit de boot. De leden van de Culturele 
Kring wendden zo hun vooruitgangsoptimisme aan om hun gemeente cultureel te ontsluiten. 
Pas na enkele jaren namen de financiële middelen voor zulke lokale initiatieven ook toe, onder 
impuls van de Cultuurraad voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap. Met de bevoegdheid 
van 'Cultuur' kon Vlaanderen immers haar identiteit bestendigen, het heeft het culturele land-
schap geen windeieren gelegd. Maar in de vroege jaren zestig was het daarop nog wachten.  

De werking van de culturele kring begon dan ook aarzelend, maar zette zich gestaag voort met 
aandacht voor geschiedenis, muziek, dans en vooral beeldende kunst. de activiteiten beston-
den vooral uit lezingen, aangevuld met tentoonstellingen en enkele uitstappen. Nadat Moons in 
1964 een lesopdracht kreeg in Maasmechelen, nam Eddy Verschueren het voorzitterschap op 
zijn schouders. Samen met Kamiel Nyssen en Piet Lauwers werd de werking daarop steeds 
verder uitgebouwd met diverse publicaties, de inventarisering van het lokale erfgoed en een 
eigen tijdschrift.  

De intensieve werking van de Culturele Kring heeft het Peerse erfgoed voor het eerst onder de 
aandacht gebracht en de aanzet gegeven om die elementen ook van de nodige infrastructuur te 

                                                
1  Thomas Schonkeren ,'De Zeven Torens', Heemkundige Kring Peer, september 2015, blz. 62. Dit artikel maakt 
 deel uit van de doctoraatsverhandeling van genoemde auteur. 
 
2  Helmut Gaus: Gentse emeritushoogleraar bracht recent een werk uit over mentale lange golfbewegingen in na-
 volging van de Russische econoom Nicolaj Kondratieff. Gaus stelt dat de mentaliteit van mensen een vast recur-
 rent patroon volgt. Deze beschrijft het verloop van golfbewegingen met hoog- en laagconjunctuur, met eb en 
 vloed als het ware, waarbij de uitersten zo'n 50 jaar uit elkaar zouden liggen. Deze mentaliteitsconjunctuur is niet 
 hetzelfde als de economische conjunctuur, meer zelfs, volgens Gaus gaat deze vooraf aan haar economische 
 variant en bepaalt die laatste ingrijpend. Zo zou het laatste hoogtepunt in 1971 geweest zijn, het laatste diepte
 punt in 1990 en zou het eerstvolgende hoogtepunt in 2021 verwacht worden. Die perioden onderscheiden zich op 
 het vlak van mentaliteit op basis van wat Gaus 'normaalangst' noemt, met een hoog maatschappelijk pessimisme 
 in laagconjunctuur en een laag pessimisme in hoogconjunctuur. (Voornoemd artikel, blz. 60) 
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voorzien. Bovendien hebben ze de twee heemkringen die in de jaren zeventig en tachtig in Peer 
werden opgericht onrechtstreeks ook beïnvloed.' (3

Naast hoger genoemden werkten ook Harry Vanbaelen, Gilbert Ketelbuters en Cyriel Baeten 
mee aan de uitbouw. 

) Einde citaat.▪ 

Zo werd de toon gezet van een culturele vereniging die stilaan maar gestadig het gezicht van 
Peer werd en altijd trouw bleef aan haar doelstellingen van het eerste ogenblik. Vandaag kan 
deze vereniging terugblikken op een mooi palmares van reeds meer dan 50 jaar culturele activi-
teiten. Bovendien is de gedrevenheid om in dezelfde geest verder te werken en mee te gaan 
met de nieuwste ontwikkelijkingen van het ogenblik, onverminderd aanwezig.▪ 

 

De belangrijkste activiteiten 
 
1962 Oprichting in het Sint-Lambertuscollege Peer 
 Voorzitter:  E.H. Jef Moons 
 Secretaris: Kamiel Nyssen 
 Bestuursleden: Jaak Nouwen, Dr. Eddy Verschueren 
 
1964 Dr. Eddy Verschueren wordt voorzitter 
 Eerste uitgave tijdschrift ‘Dat Stedeken Peer’ 
 Optreden balletgroep Lydia Chagoll 
 22-08-1964, optreden keurgroep 'Tijl' 
 
1967 ‘Peer 600 jaar Stad’, initiatief van 'Culturele Kring Dat Stedeken Peer' 
 
1968 Oprichting Gemeentelijke Cultuurraad, initiatief van DSP, voorzitter: Kamiel Nyssen 
 
1969 Reinaert de Vos 
 Fiesta Gitana 
 
1970 Cultuurdagen 
 Gunstig advies van DSP i.v.m. Cultuurcentrum ‘’t Poorthuis’ 
 
1972 Peer Mariastad, 25-jaarlijkse Mariale Feesten 
 Publicatie ‘ Peer in oude Prentkaarten’ 
 
1973 Aanvraag Heemkundig Museum 
 Publicatie ‘Kijk- en Leesboek Peer’ door Kamiel Nyssen 
 
1974 Voordracht door Armand Pien in zaal ‘Esmeralda’ 
 
1975 Monumentenjaar 
 
1976 Culturele Dagen 
 
1977 Tentoonstelling Jeff Gielen in Oud Stadhuis 
 
1979 Medewerking aan ‘100 Jaar Sint-Lambertuscollege’ 
 Optreden ‘Bharata Nahjam’ danseressen uit India 
 Culturele Dagen 
 
1980 Mgr. Van Lierde woont bestuursvergadering bij 

Tentoonstelling Staf Van Elzen 

                                                
3  Nouwen: 'Mijn Ervaringen', Dat Stedeken Peer, 2 (2012), 10-13; Schonkeren, Het Sint-Lambertuscollege van 
 Peer', De zeven Torens 4 (2013), 82-87. 
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1981 Tentoonstelling van Tjen Schrooten 

‘Peerder Talent stelt zich voor’ 
Voordracht ‘De Teuten’ door Frans Van Winkel 

 
1982 Voordracht Prof. Em. J. Stinissen ‘Mannen van Peer’ 
 
1983 Eerste Torenfeesten, Initiatief van DSP 
 
1984 Voordracht door J. Moons over ‘De Kelten’ 
 
1985 Opening CC ‘t Poorhuis 
 
1986 Voordracht door E.H. Piet Lauwers, ‘Humor in Peer’ 
 Daguitstap naar Trier 
 
1987 Tentoonstelling 'Steven (Wilsens) in Peer’ Toelichting Gaston Durnez 
 
1988 Retrospectieve van Staf Van Elzen 
 Kunstsmid Willy Ceyssens stelt tentoon 
 
1989 Tentoonstelling ‘Historische Steden in Limburg’ 
 
1990 Bezoek aan Xanten en Thorn 
 
1991 Voordracht door Prof. A. Roeck ‘Limburgse Volksverhalen’ 
 Voordracht door Architect-Stedebouwkundige Peter Bongaerts over ‘Ontstaan en 
 Ontwikkeling van Peer als Loonse Stad’ 
 
1992 Inhuldiging Beiaard 
 
1993 Herdenking Mgr. P.J. Broekx 
 
1994 Voordracht door prof. Piet Lenders S.J. over ‘De ontwikkeling van onze Regio onder 
 Koning Willem I’ 
 
1995 Reis naar Praag 
 
1996 Poëzieavond met S. Van den Bossche 
 
1997 Gespreksavond met missionarissen 
 
1998 Tentoonstelling Wereldoorlog I 
 
1999 Voordracht Prof. Ludo Abicht ‘Het Joodse Wereldbeeld’ 
 
2000 Daguitstap naar Keulen 
 
2001 Kennismaking met Zuivelcentrum en Breughelhoeve o.l.v. Riet Leynen 
 
2002 Voorstelling publicatie ‘Zoe wèèrd da bij aas gezeed’ door Piet Lauwers 
 
2003 Voordracht ‘Boerentheologie’ door Annick Boesmans 
 
2004 Herdenking Bevrijdingsfeesten WO II 
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2005 Voordracht door Kathleen Ulenaers, ‘Een verhaal uit Marokko, Thailand en Nepal’ 
 i.s.m. Esperanto Limburg 
 
2006 Voordracht door Paul Capals over ‘Pieter Bruegel de Oude’ 
 
2007 Filmvoorstelling ‘The Belly of an Architect’ van Peter Greeneway met inleiding en 
 bespreking door Dr. Phil. Sylvain De Bleeckere, (Filmmuziek: Wim Mertens, ereburger 
 van Peer) i.s.m. Esperanto Limburg 
 
2008 Reis naar Denemarken 
 
2009 Voordracht ‘Peerder dialecten’ door lic. Jean Bosmans 
 Erfgoeddag: ‘Uit Vriendschap’, tentoonstelling en boek 
 
2010 Reis naar Hongarije 
 
2011 Vertelavond ‘Pelgrim zijn’ door Deken Tony Poorters 
 
2012 Jubileum 50 jaar 'Culturele Kring Dat Stedeken Peer’ 
 
2013 Overlijden Secretaris-Schatbewaarder Kamiel Nyssen 
 Voorstelling publicatie ‘Over de geboorteplaats van Pieter Bruegel de Oude’ door 
 Paul Capals 
 
2014 Medewerking aan werkgroep Wereldoorlog I 
 Voorstelling publicatie ‘Peer in de verhalen van Alfons Jeurissen’ met tentoonstelling, 
 lezing en uchteravond in de geest van Alfons Jeurissen, door Denis Truyen en Henri 
 Schutters 
  
2015 Voorstelling vernieuwd tijdschrift ‘Dat Stedeken Peer’ 
 Medewerking aan werkgroep ‘Peer 650 jaar Stad’ 
 Medewerking aan de Nacht van de Geschiedenis (organisatie: Davidsfonds) 
 Torenfeesten 
 Reis naar Slovenië 
▪ 
 
Wie uitgebreide informatie zoekt, raadplege het jubileumnummer van 'Culturele Kring Dat Ste-
deken Peer', 43ste jg., mei 2012, 176 blz., verkrijgbaar bij de Culturele Kring, 10,00 €. 
 
Terug naar website:  http://culturelekringdatstedekenpeer.weebly.com/ 
Contact opnemen: datstedekenpeer@telenet.be,  
   andre.claes2@telenet.be 
▪▪ 
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