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 Heemkundekring  “De Kleine Meijerij” 

                                       Berkel-Enschot,  Biezenmortel, Esch, Haaren, Helvoirt, 
                                                                Heukelom, Moergestel, Oisterwijk, Udenhout. 

 
                                                                                                                 

ACHTERKANTJES 2021- 3- september 
 

In dit informatieblad kunt u lezen over: 
- Uitnodiging en agenda Algemene Ledenvergadering op maandag 18 oktober in de Voorhof in 

Oisterwijk en aansluitend voor de aanwezige leden een lezing door Kees van Kempen en 
Luud de Brouwer over de ontstaansgeschiedenis van Udenhout. 

- Verslag Algemene Ledenvergadering 2019. 
- Lezing over de Moergestelse tak van de familie Vermulst door Kees van Kempen op 10 

november in Moergestel. 
- Lezing over Hendrik Verhees door Ruud van Nooijen op 24 november in Esch. 
- Film Oisterwijk in Beeld over kasteel Nemelaer op 29 en 30 oktober. 
- Bijdrage De Kleine Meijerij aan de Oisterwijkse Parelkwis. 
- Actie RABO ClubSupport voor modernisering van onze website. 

 
 
Uitnodiging Algemene Ledenvergadering op maandag 18 oktober 2021 in 

de Voorhof in Oisterwijk. 
 

Geachte Leden, 
 
Namens de voorzitter nodig ik u uit voor de algemene ledenvergadering op maandag 18 oktober 
2021 om 19.30 uur in “De Voorhof“, het ontmoetingscentrum van de Protestantse Gemeente, 
Kerkstraat 64 in Oisterwijk. 
Parkeergelegenheid is er voldoende bij het overdekte zwembad ± 200 meter van de zaal. 

(Vergeet niet uw bewijs van inenting of een bewijs van een negatieve coronatest mee te nemen.)  
Agenda 

1.  Opening. 
2.  Vaststelling verslag d.d. 1 april 2019. 
3.  Verslag van het bestuur over 2019 en 2020.  
4.  Financieel overzicht 2019 en 2020 van de penningmeester (opvraagbaar bij de   

 penningmeester),  verslag kascontrolecommissie (L. de Laat en A. Hultermans) en  
 vaststellen jaarrekening. 

5.  Vaststellen Begroting 2021. (Opvraagbaar bij de penningmeester) 
6.  Benoemen nieuw reserve-lid kascommissie.       
7.  Verslag stadsgidsen met toelichting door de coördinator. 
8.  Verkiezing bestuursleden. 

 * Aftredend en herkiesbaar zijn Theo van Dooren (Esch), Anton van Dorp (Berkel-Enschot), 
Riek Pijnenburg (Helvoirt), Ferdy Smit (penningmeester) en Gerard Willems (Moergestel). 
* Aftredend zijn de secretaris Henk van Helvert en de bestuursleden Mart van den Oever en Peter   
 Smulders. Zij stellen zich niet herkiesbaar.  
* Het bestuur draagt de volgende personen voor voor benoeming in de ontstane vacatures: 
 Philo IJpelaar uit Oisterwijk als bestuurslid/secretaris en als lid van het bestuur verder Karin van  
 den Heuvel (Oisterwijk), Hein van Poppel (Haaren) en Erik Mols (Udenhout).  
* Thans resteert nog de vacature voor voorzitter heemkundekring. Hebt u belangstelling voor deze   
 functies of kent u kandidaten dan kunt u zich melden bij de secretaris. 

9.  Bedanken scheidende bestuursleden Henk van Helvert, Mart van den Oever en Peter 
Smulders. 

10. Rondvraag. 
11. Sluiting 
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Na een korte pauze zullen Kees van Kempen en Luud de Brouwer een voor de aanwezige 
leden een lezing houden over “De ontstaansgeschiedenis van Udenhout”. 
Deze lezing is wegens de zaalcapaciteit en de corona-omstandigheden niet toegankelijk voor niet-
leden. 

 
Henk van Helvert, secretaris. 
 
Verslag van de algemene ledenvergadering gehouden op maandag 1 april 2019 in “De Voorhof” te 
Oisterwijk. 
 
1. De vicevoorzitter opent om half 8 de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Aanwezig ca. 40 

leden. Sjaak Swartjes en Marcel Panis hebben een bericht van verhindering gestuurd.   
2. Het verslag van de jaarvergadering van 28 maart 2018 wordt ongewijzigd vastgesteld met dank aan de 

secretaris. N.a.v. punt 10 vraagt Koos Vermuë wanneer de vlugschriften na 2000 digitaal beschikbaar 
komen. De vicevoorzitter meldt dat de voorraad Cd-roms met de jaargangen 1947-2000 op raakt en dat dit 
jaar deze en aanvullende jaargangen weer digitaal beschikbaar zullen komen.  

3. Het verslag van het bestuur. Anton van Dorp onze vicevoorzitter belicht de activiteiten die in 2018 
plaatsvonden. Een overzicht van de lezingen: Cees Slegers vertelde over Antoon Coolen, Wim de Bakker 
over de canon van Oisterwijk na de jaarvergadering, Dirk Paagman over de bevrijding van Esch, Henk 
Peters over de gedenkmonumenten WO II rond de Loonse en Drunense Duinen, Ad van den Oord over het 
dagboek van verzetsstrijder Martien van de Weijer en Tom Sas over de Eerste Wereldoorlog in Brabant. 
Mart van den Oever verzorgde een bomenwandeling in park Molenwijk te Boxtel, Jan Franken bracht ons 
voor de kleine excursie naar Oirschot en voor de dagexcursie naar Naarden vesting.  

     Henk van Helvert verzorgde weer een aantal leuke kleine ‘etalage-exposities” in ons heemcentrum (o.a. over 
Carnaval, vakantie en Kerst). 

     De Kleine Meijerij tekende voor de organisatie van de uitreiking Knippenbergpenning op 17 november in het 
Oude Raadhuis te Oisterwijk, een geslaagde bijeenkomst. 
Verder was er correspondentie met gemeentebesturen o.a. Oisterwijk: advies over straatnamen landgoed 
Heukelom, de herstrating Heikant Moergestel, straatnamen KVL-terrein, over de naam Molenveldje / 
Molenbeemd en een brief over de toekomst van de Bienekebolders te Moergestel.Gem. Tilburg: voordracht 
villa Roselaer op Monumentenlijst en eerste steen en tegeltableau H. Hartschool Berkeloo te Berkel gered 
van de sloop 

     We namen deel aan de RABO-clubactie. 
     Het herinrichten en opruimen van het heemcentrum is ter hand genomen. Coördinatie Peter Smulders, 
     P-R-activiteiten werden ter hand genomen: de beachvlag en banner, publiciteit activiteiten op websites en in 

bladen in de regio en inmiddels is met ondersteuning van William Coolen een nieuwe folder gemaakt en de 
lay-out van het vlugschrift vernieuwd. 
Piet Jacobs, Martien van der Waals, Peter Smulders, en Marnix Versteegh waren de drijvende krachten 
achter de realisatie van het verzoek van Jumbo om een historisch plakplaatjesboek te maken over 
Oisterwijk. Deze zomer zal dit verschijnen. 

     Onze boomput is gerestaureerd door o.a. Jac van Herck is geplaatst in de Reuselhoeve en voorzien van een 
informatiebord. Diverse leden van onze vereniging zijn betrokken bij de Monumentendagen en het 
onderwijsproject WO II in Oisterwijk. Dank aan de vrijwilligers die op diverse fronten actief zijn geweest: Philo 
IJpelaar, Jeanne van Baast, Anja van Geel, Felix de Witte, Wim de Bakker, Bep Kusters, Jack van der 
Sanden om er enkelen wat meer speciaal te noemen  

     Dit jaar:zal gestart worden met o.a. het digitaal opslaan en ontsluiten van onze uitgebreide fotocollectie in 
Memorix Maior, nemen we het verder opschonen van het heemcentrum ter hand waaronder de verkoop van 
dubbele boeken. 

     Het bestuur vergaderde iedere maand. Er zijn nog 2 vacatures die helaas nog steeds op invulling wachten  
n.l. die van voorzitter en een bestuurslid voor Udenhout. Kent u iemand meldt deze aan bij de vicevoorzitter. 
Daarnaast namen we deel aan het regio-overleg en Raad van Aangeslotenen van Brabants Heem, overleg 
met de Stg. Duurzaamheidsvallei, Stoommachine Oisterwijk, en werden kennisbijeenkomsten van Erfgoed 
Brabant bezocht. 

     Gelukkig kunnen we ons op een groeiende belangstelling verheugen. Fijn dat zovelen zich voor de kring 
willen inzetten.  

4. De penningmeester presenteert  het financiële verslag en geeft uitleg over de diverse posten die vermeld 
staan op het verslag, de balans over 2018 en de begroting voor 2019 Er is een klein positief saldo en onze 
financiële positie goed. Uit het verslag van de kascontrolecommissie, bestaande uit Sjaak Swartjes en 
Marcel Panis ( Omdat Anja van Geel door een uitnodiging kort voor de jaarvergadering verhinderd was om 
de boeken te controleren is Marcel Panis benaderd om dit te doen) blijkt dat deze de financiële stukken 
gecontroleerd en in orde bevonden heeft. De kascontrolecommissie complimenteert de penningmeester. 
Omdat beide leden van de kascontrolecommissie verhinderd zijn leest de penningmeester het verslag voor 
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en toont de ondertekende versie aan een van de aanwezige leden. De vergadering verleent penningmeester 
en het bestuur decharge voor het gevoerde financiële beleid. Anja van Geel heeft aangegeven volgend jaar 
deel uit te willen maken van deze commissie als b.v. in januari of februari de kascontrole kan worden 
uitgevoerd. De penningmeester stemt hiermee in.  

5. De begroting 2019 wordt door de vergadering ongewijzigd vastgesteld. 
6. Nieuw lid kascontrolecommissie. Aangezien Sjaak Swartjes aftredend is, wordt een nieuw lid gezocht. 

Leo de Laat meldt zich aan. En als reserve lid geeft Jan Franken zich op. De nieuwe kascontrolecommissie 
zal volgend jaar dus bestaan uit Anja van Geel en Leo de Laat en als reserve-lid zal Jan Franken. 

7. Verslag stadsgidsen, Karin van den Heuvel, coördinator van de stadsgidsen, geeft een overzicht over het 
seizoen 2018. In het voorseizoen werd 1 zondag per maand en in het hoogseizoen 2 zondagen per maand 
de vrije wandeling aangeboden vanaf het Raadhuis. Door 12 rondleiders/stadsgidsen werden dit jaar 582 
mensen rondgeleid, waarvan 385 van Kerk naar Kerk en 197 over de Joodse Begraafplaats. Dus beduidend 
meer dan vorig jaar (367 totaal dus 215 meer). We hebben dit jaar wederom geen fietsers gehad  

8. Verkiezing  bestuursleden. Aftredend en herkiesbaar is Annie van Roessel bestuurslid voor Biezenmortel. 
De vergadering geeft aan in te stemmen met de herbenoeming. Voor de functie van voorzitter zijn we nog 
steeds opzoek, kandidaten kunnen zich aanmelden bij de vice-voorzitter. Ook voor de vacante functie van 
bestuurslid voor Udenhout wordt nog gezocht. Om voor Udenhout een geschikte kandidaat te vinden is niet 
eenvoudig omdat heemkundig geïnteresseerden vaak al bij het heemcentrum ‘t Schoor heel actief zijn en 
actief in twee verenigingen vaak net wat teveel van het goede is.   

9. Presentatie . Peter Smulders bestuurslid voor Oisterwijk en actief als coördinator in het Heemcentrum 
presenteert het foto-opslag- en ontsluitingssysteem Memorix Maior dat we de binnenkort in gebruik gaan 
nemen. Verschillende collega heemkundeverenigingen werken hier al succesvol mee. Het systeem wordt 
beheerd door Brabants Heem, onze koepel organisatie. In dit systeem kunnen foto’s ondergebracht worden 
en de beschrijving kan dan via internet toegevoegd worden door daartoe bevoegde leden, ook van thuis uit. 
Peter laat als voorbeeld zien wat hoe Loon op Zand gebruik maakt op hun website van Memorix Maior. 
Vrijwilligers die mee willen helpen foto’s in Memorix op te slaan en te beschrijven zijn van harte welkom en 
kunnen zich bij Peter melden.  

10. Rondvraag Piet Jacobs vraagt aandacht voor het boek dat uitgegeven wordt door het supermarkt Jumbo. 
Het boek dat deze zomer uitkomt kan verkregen worden bij de Jumbo supermarkt in Oisterwijk en de 
afbeeldingen kunnen gespaard worden bij aanschaf van de boodschappen. De afbeeldingen zijn afkomstig 
uit de verzameling van onze heemkundekring. Complimenten aan de heemkundekring voor deze prachtige 
prestatie. Verzoek van Piet Jacobs om in het vernieuwde vlugschrift de foto’s groter af te drukken, misschien 
wel paginagroot en de kaften van de boeken bij de literatuursignalementen mogen ook wel wat groter te 
laten zijn. De redactie zal dit meenemen aldus de vicevoorzitter.  
William Coolen vraagt naar aanleiding van de opmerking onder punt 8 naar de verhouding met heemcentrum 
’t Schoor (vriendschappelijk of concurrerend). De onderlinge contacten zijn prima aldus de vicevoorzitter 
maar zoals gezegd “vissen we in vrijwel dezelfde vijver” als het om vrijwilligerswerk gaat. Dat is begrijpelijk. 
De voorzitter van het schrijversteam van ‘Schoor, Kees van Kempen, is lid van onze vereniging en zal 
volgend jaar op onze Algemene Ledenvergadering en een lezing geven en ook Annie van Roessel en Frank 
Scheffers zijn actief in beide organisaties.. 

11. De vicevoorzitter sluit de vergadering om 20.15 uur. 
     Na de pauze geeft Bob Keasberry een lezing over het puin van Rotterdam onder de titel “Als stenen konden 

spreken” Een boeiende en informatieve uiteenzetting waarvoor ook verschillende niet-leden aansloten als 
toehoorder. In 2014 heeft Bob samen met Wim van Duijn hierover een boek samengesteld dat nog steeds 
verkrijgbaar is bij het heemcentrum.    

 
De secretaris Henk van Helvert, 7 april 2019 
 
 
LEZING OVER DE MOERGESTELSE TAK VAN DE FAMILIE VERMULST OP 10 
NOVEMBER 
 

Woensdag 10 november, aanvang 20.00 uur in Den Boogaard in Moergestel 
In aansluiting op het artikel in het jongste nummer van De Kleine Meijerij van Kees van Kempen over 
deze tak zal hij over dit onderwerp nu een lezing houden. heeft gepubliceerd Wat mij betreft zal ik de 
lezing vooral ook toespitsen op het motiveren van mensen om aan familiegeschiedenis te beginnen, 
de eerste stappen, de bronnen, de toetsende gesprekken, het benutten van heemkundekringen, het 
doorspitten van notarisarchieven, kadastergegevens, e.d. Niet om af te schrikken, maar om te 
vertellen hoe leuk het is. 
Toegang voor de leden is gratis. Niet-leden vragen wij een bijdrage van € 4,00 per persoon. 
Vergeet niet uw bewijs van inenting of een bewijs van een negatieve coronatest mee te nemen. 
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LEZING OVER HENDRIK VERHEES OP 24 NOVEMBER 
 

Woensdag 24 november , aanvang 20.00 uur in De Es, Dorpsstraat 5 C in Esch 
Ruud van Nooijen neemt ons mee terug in de tijd, naar het leven en werken van de bekende 
Boxtelnaar Hendrik Verhees. Hendrik Verhees (1744-1813) was een bijzonder veelzijdig mens: Hij 
was niet alleen tekenaar, landmeter en cartograaf, maar ook architect en aannemer, politicus en 
patriot, wegenbouwer, vrederechter en niet in het minst waterbouwkundige. Velen van u zullen zeker 
al eens een tekening uit zijn Schetsenboek gezien hebben. 
Toegang voor de leden is gratis. Niet-leden vragen wij een bijdrage van € 4,00 per persoon. 
Vergeet niet uw bewijs van inenting of een bewijs van een negatieve coronatest mee te nemen. 
 
BIJZONDERE FILM OVER HAARENS KASTEEL 
Oisterwijk In Beeld heeft een bijzondere film gemaakt over het Haarense kasteel Nemerlaer met als 
titel: De verborgen verhalen van Nemerlaer. Er ging veel research aan vooraf. Eind 2019 werd het 
draaiboek geschreven waarna gestart werd met de opnames. Er werd gefilmd op locaties bezocht in 
Heeswijk-Dinther, Den Bosch, de abdij van Berne maar ook Gent in België en natuurlijk op het 
landgoed van het kasteel. Heel wat mensen die nauw betrokken waren bij het verleden van het 
kasteel wilden voor de camera hun verhaal doen. Ook enkele historici geven uitleg. 
De film vertelt de geschiedenis van een kasteel dat al uit 1304 stamt en veel markante bewoners 
heeft gekend. Over hen en hun leefwijze wordt uitgebreid aandacht besteed waarbij bijzondere 
onthullingen aan het licht komen. Speciale effecten worden niet geschuwd. Natuurlijk komt ook de 
legende van het spook weer tot leven. Vooral de rol van de eigenzinnige jonkheer Alberic, zijn 
buitenechtelijke relatie en de gevolgen daarvan, komen uitgebreid aan bod. Door nagespeelde 
scenes van opmerkelijke gebeurtenissen en authentiek filmmateriaal krijgt u een goed beeld van het 
leven op het kasteel en worden verborgen verhalen ontrafeld. 
De film is op vrijdag 29 oktober om 20.00 uur en op 31 oktober om 14.30 uur te zien in cultuurcentrum 
de Tiliander aan de Spoorlaan in Oisterwijk. Kaarten kunt u > hier < bestellen. De kosten bedragen 
slechts € 4,50. 
Een preview is te zien op de website van Oisterwijk In Beeld. 

 
BIJDRAGE HEEMKUNDEKRING AAN DE OISTERWIJKSE PARELKWIS 

 

 
 
Deelnemers aan de Oisterwijkse Parelkwis zullen niet 
om heemkundekring De Kleine Meijerij heen kunnen.  
Uit onze collectie worden namelijk een aantal mooie 
voorwerpen gebruikt die een rol spelen in de kwis. 
De bijzondere voorwerpen worden getoond in de 
etalage van Zorgatelier Walap gelegen aan de 
Kerkstraat 11B  in Oisterwijk.  
(foto: Peter Smulders) 
 
 

 
RABO-ACTIE CLUBSUPPORT 
Ook dit jaar wil de RABO clubs weer een steuntje in de rug geven. Dat kunnen ze goed gebruiken. De 
Kleine Meijerij heeft zich aangemeld en wil het geld gaan besteden aan de vernieuwing van de 
website. De website is een belangrijk visitekaartje van onze vereniging en moet attractief en goed 
functioneren. Thans is dat te weinig het geval.  
Wij rekenen op uw steun. Bij voorbaat dank! 
Hebt u vorig jaar uw stem uitgebracht, maar hebt u geen toegang tot de Rabo App en Rabo 
Internetbankieren, dan ontvangt u van RABO een e-mail met unieke stemcode. Met deze code kunt u 
tijdens de stemperiode (4 tot en met 25 oktober 2021) via www.rabobank.nl/clubsupport uw stem 
uitbrengen. 
 
Deze Achterkantjes zijn ook te lezen op onze website  www.dekleinemeijeij.nl 

https://www.tiliander.com/
http://www.rabobank.nl/clubsupport
http://www.dekleinemeijeij.nl/

