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 JAARVERSLAG 1998 HEEMCENTRUM 'T SCHOOR 
 
 
Aan het begin van ieder jaar geeft de voorzitter in de bestuursvergadering een 
samenvatting van de voornaamste gebeurtenissen binnen het heemcentrum in het 
afgelopen jaar. Dit verslag is hier een samenvatting van. 
 

 
Vorig jaar heeft de voorzitter, Harrie 
van den Bersselaar, zijn zorgen 
uitgesproken over zijn opvolging. De 
voorzitter zal namelijk in 1999 aftreden. 
Als beoogd opvolger kwam de naam 
van Henk van Roosmalen naar voren. 
Rector Merkx zou als head-hunter gaan 
fungeren. En met succes blijkt nu. Henk 
heeft zich bereid verklaard om, zodra 
hij de ruimte heeft, als voorzitter van 
onze stichting te gaan fungeren. Henk 
is zich ondertussen aan het inwerken in 
de functie van bestuurslid. Wij hebben 
er alle vertrouwen in dat 't Schoor 
onder zijn leiding een goede toekomst 
tegemoet gaat. Hein van den Berg, Ad 
Verhoeven en Frank  
Scheffers hebben bijgetekend als be- 
stuurslid voor de volgende drie jaren. 
Ad Verhoeven werd tevens gevraagd 
om die periode wederom als secretaris-
penningmeester te fungeren. De 
voorbije perioden heeft hij een grote 
inzet getoond en hield hij onze 
financiën nauwlettend in het oog. 
 
 

 
In 1998 was het zover! Riekske van de 
Sande-Robben, onze trouwe hulp in het 
Schoor-huishouden, had de eer de in 
juli gereedgekomen bovenste 
verdieping van 't Schoor officieel te 
openen. Dit gebeurde door het 
doorknippen van een heus rood lint 

met een schaar uit grootmoeders tijd.  
 
 
 
 
 
De gelegenheid werd door de voor-
zitter aangegrepen om Gerard van 
Alem, Piet Bus, Toon Lukassen en Wim 
Verbeeck in het zonnetje te zetten voor 
hun vierjarige inzet om de zolder om te 
toveren tot deze geweldige 
expositieruimte. Het team is echter niet 
op hun lauweren gaan rusten! Ze zijn 
alweer begonnen aan een volgend 
gedeelte van de zolder. Door de 
plaatsing van een nieuwe trap is het 
begin gemaakt.  
 
 
 

Bestuur  

Medewerkers  

 

Toon Lucassen en Piet Bus nemen helaas afscheid 
van 't Schoor.  
(foto Dion de Bakker) 
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Dit jaar vond op 21 augustus de jaarlijk-
se traktatiedag plaats voor de mede-
werkers. Op het program stond een 
excursie naar het museum "'t Brabants 
Leven" in Den Dungen en vervolgens 
ter afsluiting een smakelijke maaltijd in 
de foyer van Vincentius. Henk en 
Margriet van Roosmalen schoven dit 
jaar voor het eerst aan. Hopelijk zal 
Henk in 1999 de medewerkers 
toespreken en iedere heilige zijn lichtje 
geven! 
Helaas hebben Piet Bus en Toon Lucas-
sen te kennen gegeven om gezond-
heidsredenen te moeten terugtreden. 
Hun laatste werk was het stellen van de 
nieuwe trap. In dit verslag willen wij 
alvast een woord van dank uitspreken 
voor de grote inzet die zij in al die jaren 
hebben geleverd. 
Wim Maarse is begonnen met het be-
schrijven van onze collectie, een monni-
kenwerk. Onze verwachtingen zijn 
hoog gespannen. Jan van den 
Bersselaar, Jan Roovers en Ad 
Verhoeven hebben de volledige 
collectie al vastgelegd in onze 
computer. Jan de Beer houdt zich nog 
bezig met het beschrijven van de 
archieven die bij ons gedeponeerd zijn 
terwijl Bert van Asten al onze nieuwe 
stukken nauwkeurig restaureert. 
Tenslotte is Ad den Ouden onder 
toeziend oog van Kees van den 
Bersselaar ieder week druk bezig met 
het ordenen, inbinden, opbergen en 
rubriceren van diverse tijdschriften 
zoals de Wegwijzer, De Kleine Meijerij 
en Brabants Heem. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Op 9 oktober 1998 had de Commissie 
"Monument Felixhof" de eer een zeer 
geslaagd, door kunstenaar Frank van 
der Loo vervaardigd, kunstwerk aan te 
bieden aan de Udenhoutse 
gemeenschap in het algemeen en aan 
de bewoners van Felixhof in het 
bijzonder. In het kunstwerk zijn een 
aantal karakteristieke elementen van 
het oude St Felix verwerkt; de eerste 
steen, het St Felixbeeld en het vroegere 
luidklokje. Minstens eenmaal per jaar 
zal het klokje worden geluid door Jan 
Robben. De dag waarop dit plaatsvindt 
zal 21 maart zijn, de dag waarop de 
lente begint en de dag waarop het 
klokje in het verleden is gewijd. 
Wanneer Jan Robben niet meer in de 
gelegenheid is het klokje te luiden zal 
Heemcentrum 't Schoor de traditie in 
ere houden. 

Monument Felixhof  
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Van 29 juli tot 1 augustus werden in 
groepsakkommodatie Beukenhof in 
Biezenmortel voor de vijftigste keer de 
Brabantse Heemdagen gehouden. De 
organisatie was mede in handen van 
een 
commissie gevormd uit onze gelederen. 
Bert van Asten, Wim Maarse, Jan Rae-
makers, Jan Roovers en Ad Verhoeven 
maakten deel uit van de commissie. 
Het werden Gouden Heemdagen. Het 
weer werkte mee en de ongeveer 150 
deelnemers genoten met volle teugen. 
Er werden fietstochten georganiseerd 
die langs diverse Udenhoutse 
bezienswaardigheden voerde. Er werd 
onder andere gestopt bij de kerk, de 
raadzaal, het kasteel, Felixhof, ons 
heemcentrum, het klein Schoor, Bosch 

en Duin en zuivelboerderij "De Kern" in 
Drunen. De bardiensten tijdens het 
avondprogramma werden door onze 
medewerkers verzorgd. 
 

 
 
In oktober kon dit boek aan de bank 
worden aangeboden. Een schitterend 
boek met veel foto's en een gedetailleer-
de beschrijving over vanalles wat in de 
afgelopen honderd jaar bij de bank was 
voorgevallen. Twee gedreven en 
nauwgezette bestuursleden zorgden 
voor de tekst en het fotomateriaal. Bij 
de afwerking werden Kees van 
Kempen en Wim Maarse betrokken.  
De Rabobank was verguld met de 
uitgave, het grote publiek ook maar 
kon niet verleid worden om het aan te 
schaffen. Dit laatste was niet alleen 
jammer voor de kas van 't Schoor maar 
vooral voor de schrijvers die tenslotte 
een knap staaltje werk hadden 
geleverd. 
 
 
 
 

 

 

Het kunstwerk aan het Felixhof.  

Vijftig jaar Brabantse Heemdagen  

Het boek "Over Udenhout en zijn 
Rabobank"  

 

In oktober werd het eerste exemplaar van het boek 
"Over Udenhout en zijn Rabobank" gepresenteerd. 

Het schrijversteam  
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Onder voorzitterschap van Kees van 
Kempen blijft het schrijversteam dat 
verder bestaat uit Annie van Roessel-
Kolen, inmiddels gelukkig hersteld van 
een ernstige ziekte, Jan Denissen, Ton 
Robben, Frank Scheffers, Frans van 
Iersel, André van der Lee, Wim Maarse 
en Luud de Brouwer verder werken 
aan de geschiedschrijving over 
Udenhout en Biezenmortel. Joost van 
der Loo heeft helaas moeten afhaken 
vanwege drukke werkzaamheden en 
een nieuwe studie. Het schrijversteam 
heeft in 1998 gestaag doorgewerkt. Zo 
zijn onder andere nieuwe gegevens 
verzameld voor in de toekomst uit te 
geven boeken over onderwerpen als 
het onderwijs, de boerenbond, de kerk, 
de steenoven, de gilden, de oude 
landgoederen en nog veel meer. Met de 
regelmaat werden de vorderingen op 
zaterdagmorgen tijdens een vergade-
ring besproken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rabobank Berkel-En-
schot/Udenhout 
Hoofdsponsor 
Heemcentrum 't Schoor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


