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Het is een goede traditie geworden dat de voorzitter in de eerste bestuursvergadering van het 
nieuwe jaar de voornaamste gebeurtenissen van het heemcentrum uit het voorgaande jaar 
memoreert. Dit verslag is hier een samenvatting van. 

Bestuur 
In het verslag over 1998 konden wij melden 
dat Henk van Roosmalen in het bestuur 
meedraaide met als doel om in de loop van 
1999 de voorzittershamer van Harrie van den 
Bersselaar over te nemen. Voorwaarde was 
echter dat hij door afbouw van zijn werk over 
voldoende vrije tijd zou beschikken om de 
taak van voorzitter naar behoren te kunnen 
uitoefenen. Dit jaar bleek echter dat het er 
voorlopig niet naar uitzag dat de vrije tijd die 
hij aan 't Schoor zou kunnen besteden zou 
toenemen. In dit kader heeft Henk besloten 
zich als beoogd voorzitter terug te trekken. 
Het bestuur heeft zijn besluit gerespecteerd en 
hem bijzonder bedankt voor zijn inzet in het 
afgelopen jaar. 
Gelukkig heeft het Heemcentrum korte tijd 
later in de persoon van Harry Goos, oud
voorzitter van het bestuur van de Rabobank 
Udenhout, een goede vervanger gevonden. 
Wij zijn ervan overtuigd dat hij in augustus 
2000 een waardige opvolger zal worden van 
Harrie van den Bersselaar. 
Helaas liet in 1999 de gezondheidstoestand 
van een aantal bestuursleden te wensen over. 
Ad Verhoeven, Kees van den Bersselaar en 
rector Merkx lieten ons schrikken. Gelukkig 
kunnen we na afloop van het jaar constateren 
dat ze alledrie weer goed hersteld zijn. 
Tijdens de ziekte van Ad Verhoeven heeft ons 
nieuwe bestuurslid, Corrie Roovers-Goos zijn 
taken overgenomen. Na overleg met Ad is 
besloten dat hij de functie van penningmeester 
opnieuw zou oppakken terwijl de functie van 
secretaris bij Corrie zou blijven berusten. 

Riekske van de Sande-Robben meldde zich in 
het voorjaar ziek. Het bleek ernstiger dan zij 
of wij konden vermoeden. Op 29 juli 1999 is 
zij gestorven. Met het overlijden van Riekske 
hebben we één van de meest toegewijde 
vrijwilligers verloren. Tijdens haar ziekte en 
uitvaart is gebleken dat ons team van 
vrijwilligers is uitgegroeid tot een 
vriendenkring die met elkaar lief en leed kan 
delen. 

Onze gastvrouw Riekske van de Sande-Robben 
(1933-1999) (Foto Dion de Bakker) 



In 1999 hebben we Kees van de Wouw en Ad 
Klijberg als opvolgers van Piet Bus en Toon 
Lucassen mogen verwelkomen. Samen met 
Gerard van Alem, Bert van Asten en Wim 
van Beeck vormen ze een team dat de 
restauratie van de tweede zolder onderhanden 
heeft genomen. 
Zoals ieder jaar gebruikelijk is hebben we het 
afgelopen jaar ook weer een traktatiedag 
georganiseerd voor de medewerkers. Het 
bezoek aan de St-Jan gevolgd door een 
stadswandeling in Den Bosch en afgesloten 
met een barbeque op Vincentius is fantastisch 
verlopen. 

Collectie 

De collectie van 't Schoor groeit nog steeds. 
Doorlopend krijgen we voorwerpen of 
documenten aangeboden van mensen die het 
belangrijk vinden dat hun eigendommen voor 
het nageslacht bewaard blijven. Momenteel 
zijn we bezig alle voorwerpen nauwkeurig te 
registreren en te rubriceren. Op de 
tentoonstellingzolders van 't Schoor krijgen 
alle voorwerpen een plaatsje. Uiteraard kan 
onze fraaie collectie ook bezichtigd worden. 
Dit kan op afspraak (013-5112238) of op 
bijzondere dagen dat 't Schoor geopend is, 
zoals op de jaarlijkse open monumentendag in 
september. 

Heemcentrum 't Schoor heeft voor nota: 
Van der Kolk een tentoonstelling ingericht 
over de geschiedenis van het Udenhoutse 
notariaat. De tentoonstelling kon bewoncen 
worden door de genodigden op de receptie i 
gelegenheid van de opening van zijn nieu"*; 
kantoor. De medewerkers van 't Klein Scan 
(onze dependance aan de Gommelsestraa: 
hebben in 1999 een aantal attributen uit bm 
collectie uitgeleend voor een tentoonstel!^ 
de etalage bij Hoppenbrouwers. 

Jan Ramaekers en Harrie van den Bersselaar bez.z 
met het opbouwen van de tentoonstelling bij Notarz* 
Van der Kolk. 

Heemcentrum 't Schoor is op diverse 
terreinen actief in Udenhout en Biezenrr. 
Zo is in het kader van Stuvo (Stichting 
Udenhouts Volwassenen Onderwijs) door 
Wim Maarse een cursus "Oud Udenhout' 
gegeven. De deelnemers waren erg 
enthousiast. Bij voldoende belangstelling zal 
ook volgend jaar een dergelijke cursus 
aangeboden worden. 
Vorig jaar is op initiatief van 't Schoor het 
monument Felixhof onthuld. Toen is de 
traditie ingevoerd om jaarlijks aan het b e m 
van de lente, 21 maart, het klokje te luiden 
Het afgelopen jaar is het klokje voor het e a 
op die dag door Jan Robben geluid. 



Ook bij de jaarlijkse monumentendag is 't 
Schoor betrokken. "Monumentaal groen" was 
iet ±ema van 1999. Dit is vertaald door een 
aantal activiteiten in de rustgevende omgeving 
van kasteel de Strijdhoef en een 
z indeling door Udenhout. 

de Strijdhoef 

I r 11 augustus heeft heemcentrum 't Schoor 
z-.- i:-ede indruk achtergelaten bij de andere 
Erarartse heemkundekringen die op de 
Erarartse heemdagen in Boekei aanwezig 

arrr Harrie Scholtze was als Udenhoutse 
:: r r : t a t e r met ons meegereisd om de zaal een 

te : : e ien met zijn oer-Brabantse humor. 

Kadastrale atlas 
Ir. zz laatste dagen van het jaar 1999 is een 
• K D W project opgestart. Het behelst het 
toegankelijk maken van de oudste kadastrale 
ztzt ers van de gemeente Udenhout uit 
1832. Dit project zal in nauwe samenwerking 
met Heemkundekring De Kleine Meijerij 

: :aer -/.gevoerd. Een computerprogramma 
v o n k gebruikt om de gegevens te 
- a r ^ i : rikken en straks te raadplegen. Vragen 
aki "Wie was in 1832 eigenaar van een 
boerderij" of "hoe zag de bebouwing in het 
i r r t r _~ van Udenhout er in 1832 uit" kunnen 
daa eenvoudig beantwoord worden. 
Z~ iiaiastrale atlas bevat een schat aan 
t r t r ers :ver de historie van ons dorp. In de 
BKkomst kunnen de gegevens uit 1832 verder 
aaogevuld worden met archeologische 
ztzf-tzs. veldnamen en de historie van vóór 
1832. 

Jan van den Bersselaar en Ad Verhoeven achter de 
Computer. (FotoDimde Bakker) 

Het schrijversteam heeft op de grens van de 
eeuwwisseling van zich doen spreken door de 
uitgave van de millenniumkrant. In minder 
dan een jaar tijd is een krant tot stand 
gekomen die er zijn mag. De krant staat vol 
met wetenswaardigheden uit de historie van 
Udenhout en Biezenmortel. Net als bij een 
echt nieuwsblad is het nieuws onder diverse 
rubrieken gerangschikt. Zo is er een rubriek 
kerkberichten, buitenland, jeugd en kunst. 
Zelfs een echte Udenhoutse puzzel ontbreekt 
niet. Op 30 december 1999 zijn de eerste 
exemplaren van de krant aangeboden aan de 
voorzitter van de dorpsraad, dhr. F. Hanck-
mann en het Biezenmortelse raadslid in de 
gemeente Haaren, mevr. Brekelmans-
Kuijpers. Dezelfde dag zijn de andere 4000 
exemplaren huis aan huis verspreid door 
medewerkers van 't Schoor. De stutten, 
steunen en vrienden buiten Udenhout en 
Biezenmortel hebben een exemplaar per post 
toegezonden gekregen. De reacties op de 
krant waren bijzonder positief, de krant is met 
veel plezier gelezen en menigeen heeft de 
krant bewaard om er later nog eens opnieuw 
in te kunnen lezen. Het schrijversteam zal ook 
in de nieuwe eeuw niet stilzitten. Het 
volgende project is al opgestart; een boek 
over het onderwijs. 
Leden van ons schrijversteam publiceren ook 
wel eens artikelen in andere tijdschriften of 
boeken. Zo heeft Frans van Iersel in het 
tijdschrift van de Kleine Meijerij een 
interessant artikel geschreven over de 
Dalenskamer van kasteel de Strijdhoef. 



Het schrijversteam van de Unentse Krant, v.l.n.r. Rector Merkx, Wim Maarse, Harrie van den Bersselaar, Fnml 
Hanckmann, Andre van der Lee, Frans van Iersel, Annie van Roessel, Kees van Aerle, Frank Schejfers, Peter l a J j 
Jan Denissen, Luud de Brouwer, Berrie Moonen, Antoon Robben, Wim van Kempen. (Jozef van Kempen onrb'tslm 
(foto José van de Leur) 

Het hele jaar is door de medewerkers van 't 
Klein Schoor (Jan Ramaekers, Jan Lommers, 
Kees van Strijdhoven, Kees Timmers en Tijn 
Keuninx) aan de Gommelsestraat ijverig 
gewerkt aan de uitbreiding en restauratie van 
de collectie "buitengebied" en "grote 
attributen". Ook de tuin van 't Klein Schoor 
had voortdurend de aandacht. 

Financiën 
In 1999 hebben onze hoofdsponsor 
(Rabobank), de stutten, steunen en de 
vrienden van 't Schoor wederom hun 
waardering laten blijken door het overmaken 
-. an eer. sift. 

Ook de bedrijven en particulieren die cc* 
natura gesteund hebben zijn we bijzonce: 
dankbaar. 
Wij hopen dat we in het nieuwe mille 
wederom verzekerd mogen zijn van eer 
constante stroom van giften. Op die 
kunnen we op een verantwoorde wijze 
erfgoed van Udenhout en Biezenmortel 
blijven bewaren, beschrijven en toega 
maken voor u én degenen die na ons 

Udenhout, maart 2000 
Harrie van den Bersselaar 
Voorzitter Heemcentrum 't Schoor 


