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 Heemkundekring  “De Kleine Meijerij” 

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

 
                                                                                                                 

ACHTERKANTJES 2020- 3- september 
 

In dit informatieblad kunt u lezen over: 

- Uitnodiging en agenda Algemene Ledenvergadering op woensdag 11 november 2020 in 
dorpshuis De Es, Dorpsstraat 5C te Esch. 

- Verslag Algemene Ledenvergadering 2019. 
- Oproep kopij website. 
- Deelname RABO-ClubSupport. 
- Op zoek naar een nieuw heemcentrum. 
- Aanbod overtollige boeken en tijdschriften. 
- Beperkte openstelling heemcentrum / annuleren lezingen. 

 
Uitnodiging Algemene Ledenvergadering op woensdag 11 november 2020 
in dorpshuis De Es te Esch. 
 

Geachte Leden, 
 
Wegens de corona-uitbraak is onze in maart geplande ledenvergadering niet doorgegaan. Aangezien 
de situatie wat verbeterd is en we volgens de statuten ieder jaar een ledenvergadering moeten 
houden ter vaststelling van onder meer de Begroting en de Jaarrekening heeft het bestuur besloten, 
gelet op relatief verminderde coronadreiging, deze dit najaar nog te houden. En wel fysiek met in acht 
neming van de vereiste anti-coronamaatregelen: 

• In een passende zaal 1,5 meter afstand. 
• Vooraf aanmelden zodat we weten wie en hoeveel leden er komen. 
• Handen reinigen bij binnenkomst. 
• Geen COVID-verschijnselen bij de aanwezige leden of hun gezinsleden. 

 
Namens de voorzitter nodig ik u daarom uit voor de algemene ledenvergadering op woensdag 11 
november 2020 in dorpshuis De Es, Dorpsstraat 5C te Esch. 
U dient zich vooraf op te geven bij de secretaris helverth@hetnet.nl of 0411-622-230. 
 
Mocht u niet bij de vergadering aanwezig willen zijn, dan kunt u uw opmerkingen of vragen ook aan 
hem sturen. Deze zullen dan ter vergadering worden ingebracht en bij de besluitvorming worden 
betrokken. U ontvangt daarna antwoord. 
 

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

 verslag kascontrolecommissie ( Mw. A. van Geel en dhr. L. de Laat, reserve lid is dhr. J.  
 Franken) en vaststellen jaarrekening. 

5.  Vaststellen Begroting 2020. (Opvraagbaar bij de penningmeester) 
6.  Benoemen nieuw lid kascommissie. 
      Mevr. A. van Geel is aftredend.  
7.  Verslag stadsgidsen met toelichting door de coördinator. 
8.  Verkiezing bestuursleden. 

 Aftredend en herkiesbaar is Theo van Dooren (Esch). 
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 Aftredend is de secretaris Henk van Helvert die herkiesbaar voor de periode van maximaal 1 jaar.  
 Wij zoeken daarom een nieuwe secretaris.  
 Daarnaast zijn er vacatures voor bestuurslid Udenhout en voorzitter heemkundekring. Het bestuur  
 is dringend op zoek naar versterking. Hebt u belangstelling voor een van de vacante functies dan 
 kunt u zich melden bij de secretaris. 

9.  Rondvraag. 
10. Sluiting 
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 17november 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. 
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Omdat beide leden van de kascontrolecommissie verhinderd zijn leest de penningmeester het verslag voor 
en toont de ondertekende versie aan een van de aanwezige leden. De vergadering verleent penningmeester 
het en 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 Leden Vergadering en een lezing geven en ook Annie van Roesssel 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. 

 
 OPROEP KOPIJ WEBSITE 

Beste leden,  
Zoals jullie wellicht al hebben gezien, is de website van de heemkundekring aangepast. Nieuwe en 
actuele artikelen plaatsen we op de homepage. De statische informatie is naar de linkerkolom 
verplaatst. Dat geeft ons gelegenheid om datgene wat er in de dorpen gebeurt in de etalage te zetten. 
Zo zijn er wellicht interessante lezingen of activiteitendagen. Ook nieuws bij vondsten, toewijzing van 
monumenten of onderscheidingen van jubilarissen zijn gelegenheden om dat via de website aan 
elkaar te tonen. 
Al deze nieuwe verhalen over de dynamiek van het erfgoed in onze dorpen willen we graag op de 
website vertellen. Daar hebben we jullie voor nodig! Als inwoners van de dorpen zitten jullie immers 
het dichtst bij het vuur. Zet je aankondiging, oproep of nieuws op papier en stuur het als Wordbestand 
naar Petra Robben. Als je daarbij een eigen gemaakte foto hebt, kan zij die ook plaatsen. Aarzel niet 
over de schrijfstijl of grammaticafouten, die kunnen er door haar worden uitgehaald. 
Wat niet werkt, zijn links naar websites waaruit je een verhaal wil filteren. De webmaster kan en wil 
geen berichten van andere journalisten of correspondenten gaan overnemen in verband met plagiaat. 



4 
 

Ook foto's downloaden zonder toestemming van de fotograaf is uit den boze. De aangeleverde foto 
moet van jezelf zijn of van een andere fotograaf, wiens naam altijd vermeld moet worden. 
Laat zien wat er in uw dorp gebeurt op het gebied van erfgoed.  
Berkel-Enschot, Biezenmortel, Udenhout, Haaren, Helvoirt, Heukelom, Oisterwijk, Esch, Moergestel! 
Zet het lokale erfgoed op de kaart én de website van Heemkundekring De Kleine Meijerij. 
Dus, heb je een bericht en een foto? Mail het naar peetrobben@gmail.com 
 
 DEELNAME RABO-CLUBSUPPORT 

Ook dit jaar doen we weer mee aan de RABO-clubactie. Doel is het verkrijgen van middelen voor het 
realiseren van een nieuw onderkomen voor onze vereniging. Bent U RABO-lid. Steun ons dan door 
op onze vereniging te stemmen. Hartelijk dank!! We kunnen uw steun goed gebruiken. 
 
 OP ZOEK NAAR EEN NIEUW HEEMCENTRUM 

Zoals u weet moet onze Heemkundekring per 1 juli 2021 het pand aan de Spoorlaan 70 te Oisterwijk 
verlaten hebben wegens huuropzegging. Wij verliezen daarmee een voor onze vereniging en ons 
verenigingsleven waardevol centrum. Al met al waren we vanaf 2007 gevestigd aan de Spoorlaan en 
zijn we daarmee ook een begrip geworden in de Oisterwijkse erfgoedwereld en omgeving. De diverse 
pogingen om een adequate en betaalbare nieuwe huisvesting te vinden hebben helaas nog niet tot 
resultaat geleid. Wij zoeken verder, maar hopen zeker ook op tips en initiatieven van leden, die ons 
daarin kunnen ondersteunen. Reacties bij Anton van Dorp: avandorp@scarlet.nl 
 
 AANBOD VERKRIJGEN OVERTOLLIGE BOEKEN EN TIJDSCHRIFTEN 

De afgelopen jaren heeft onze vereniging een grote verzameling tijdschriften en boeken opgebouwd. 
Daaronder bevinden zich restexemplaren van ons tijdschrift en (heemkunde)tijdschriften van andere 
verenigingen en boeken op het gebied van erfgoed en historie in de ruimste zin van het woord.  
Door onder meer het steeds meer digitaal beschikbaar zijn van die informatie, de komende verhuizing 
en het ruimtegebrek in het Heemcentrum heeft het bestuur, na het vaststellen van een strikter 
bewaarbeleid, zich genoodzaakt gezien te besluiten een deel daarvan af te stoten.  
Het betreft restexemplaren van ons tijdschrift ouder dan 5 jaar, exemplaren van periodieken van 
andere heemkundeverenigingen, dubbele boeken en boeken die niet direct betrekking hebben op ons 
werkgebied.  
Een overzichtslijst met af te stoten boeken en tijdschriften is vanaf 10 oktober 2020 op te vragen of 
in te zien bij onze bibliotheek- en documentatiebeheerder Philo IJpelaar 
Wellicht zijn er leden die daar belangstelling voor hebben om hun collectie aan te vullen en daarom 
bieden wij onze leden de kans om ze over te nemen.  
De betreffende tijdschriftnummers zijn gratis beschikbaar en voor de boeken vragen wij een passende 
contante donatie voor onze verenigingskas. 
Hebt u belangstelling? Stuur dan een mail naar onze bibliotheek- en documentatiebeheerder Philo 
IJpelaar: ijpelaar1@home.nl onder vermelding van waar u belangstelling voor hebt en het 
desbetreffende boeknummer met titel.  
Bij meerdere belangstellenden voor 1 object geldt het gezegde: wie het eerst komt wie tet eerst maalt. 
  
Maak uw belangstelling kenbaar vanaf 10 oktober 2020 tot uiterlijk 23 oktober. In de periode van 
24 tot en met 31 oktober kunt u op afspraak uw boeken e.d. afhalen.  
  
Voor het uiteindelijke overschot zoekt het bestuur dan een nadere passende bestemming. 
Voor vragen of andere informatie kunt u zich wenden tot Philo of tot ondergetekende. 
Het bestuur van heemkundekring De Kleine Meijerij, namens deze, Anton van Dorp, voorzitter, wnd. 

 BEPERKTE OPENSTELLING HEEMCENTRUM / ANNULEREN LEZINGEN 
Vanwege de corona-situatie zijn voor dit jaar helaas alle geplande lezingen geannuleerd. Het 
heemcentrum is vooralsnog wel weer open en kan overeenkomstig de RIVM-richtlijnen bezocht 
worden voor vragen of om er te werken. Het centrum is zo goed mogelijk corona-proof gemaakt 
(desinfectiemiddelen, logboek, 1,5 meter e.d.). Het aantal aanwezigen moet beperkt blijven tot 5 
personen. Het bestuur gaat er van uit dat eenieder zijn verantwoordelijkheid kent en ook anderen 
daarop wijst. In bijzondere gevallen even mailen of bellen naar Peter Smulders: 0135284853 / 
0634430405 / petersmulders@ziggo.nl). Met u hopen wij op betere tijden en dat u gezond blijft. 
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