Jaarbericht Heemcentrum
't Schoor
Harry Goos

Met al onze vrijwilligers hebben we in 2003 naar onze
mening weer voldoende inhoud kunnen geven aan de doelstelling van onze Stichting Heemcentrum 't Schoor. Wij
zullen u daarover hierna kort informeren. Overigens maakt
dit jaarbericht ook onderdeel uit van het eerste jaarboek
van ons heemcentrum. Dankzij het werk van ons zeer
enthousiast en gemotiveerd schrijversteam is dit mogelijk.
De aanschaf en het lezen van dit eerste jaarboek beveel ik
u van harte aan.
Sponsors - stutten - steunen
In 2003 hebben we met Rabobank Berkel-Enschot/Udenhout, als hoofdsponsor, een sponsorovereenkomst afgesloten voor een termijn van 3 jaar. Wij zijn de Rabobank daarvoor zeer erkentelijk.
Bij gelegenheid van de uitgave van het boek "Over de Unentse kerk" ontvingen wij van het parochiebestuur een royale
financiële bijdrage alsmede ook van iemand die verder anoniem wil blijven.
De financiële bijdrage van onze
stutten en steunen zijn onontbeerlijk om ons werk te kunnen
doen. Helaas hebben we in
2003 moeten vaststellen dat het
aantal stutten en steunen vermindert. Dat was reden voor het
bestuur een extra wervingsactie te ondernemen. We hebben
daarmee kunnen bereiken dat
het totaalbestand weer op niveau is, al zouden we dit graag
nog wat uitbreiden.
Nu in 2004 het eerste jaarboek
verschijnt vertrouwen wij erop
dat dit voor meerdere lezers van
dit boek aanleiding mag zijn
zich ook als stut of steun aan te
melden.
Financiën
Hierboven zijn in feite onze belangrijkste inkomsten aangegeven. Subsidies van derden ontvangen wij niet. In 2003 hebben
we gelukkig mogen vaststellen
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dat het boek "Over d'n Boerenstand" een bestseller was en
dat we daaruit een positief saldo konden boeken. Maar dat is
niet altijd zo, al streven we er naar financieel minimaal neutraal af te sluiten.
De belangrijkste uitgaven van onze stichting zijn voornamelijk toe te schrijven aan het beheer en onderhoud van onze
collectie alsmede gebouw- en inventariskosten, projectkosten, kantoorbenodigdheden, beveiliging, verzekering, enz.
In 2003 werd door Luijtgaarden Donders & Emmen-accountants de jaarrekening 2002 opgesteld en is een samenstellingsverklaring verstrekt.
Bestuur
Elke maand, met uitzondering van de maanden
juli en augustus, vergaderde het bestuur. Door
onze secretaresse werden zeer getrouw en correct agenda en notulen
opgesteld.
Drie volgens rooster van
aftreden zittende bestuursleden, Gerard van
Alem, Kees van den
Bersselaar en Harry
Goos werden herkozen.
Er vonden verder geen
mutaties plaats. Wederom organiseerde het bestuur voor alle vrijwilligers, als dank voor het
vele en mooie werk dat
zij verrichtten, een dankmiddag en wel op 23 augustus. Na een bezoek
aan het museum "De
Vier
Quartieren"
in
Oirschot werd de dag op huize Vincentius afgesloten met
een eenvoudige Brabantse koffietafel.
Het bestuur was op 30 maart voltallig aanwezig bij de aanbieding van het boek "Over de Unentse kerk" door Kees van
Kempen aan de heer W. Broos, vice-voorzitter van het Kerkbestuur. Een delegatie van het bestuur was aanwezig op de
receptie van S.V.S.S.S. vanwege het 75-jarig bestaan. Eveneens werd de jubileumbijeenkomst van de K.V.O. op 13
november jl. bijgewoond.
Verder werd deelgenomen aan de regio-bijeenkomsten van
Brabants Heem, de heemkundekring de Kleine Meijerij en
aan diverse externe bijeenkomsten.
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Schrijversteam
Het in november 2002 gepubliceerde boek "Over d'n Boerenstand" is geheel uitverkocht. Enerzijds is dit het gevolg van
het feit dat van oudsher de agrarische gemeenschap in
Udenhout en Biezenmortel zeer belangrijk en invloedrijk
was, maar anderzijds mag dit toch volledig worden toegeschreven aan de bijzondere wijze waarop het schrijversteam
onder de bezielende leiding van Kees van Kempen dit boek
samenstelde.
Met veel kennis en na
veel speurwerk bood
Kees op 30 maart het
boek "Over de Unentse
kerk" aan, opnieuw een
resultaat van het enthousiaste schrijversteam.
Je zou denken nu even
een rustpauze, maar dit
was geenszins het geval. Er werd alweer gebrainstormd over een
geheel nieuwe uitgave
van een boek dat jaarlijks moet gaan verschijnen. Een "Jaarboek" zal
het worden met korte verhalen (sprokkels) over gebeurtenissen, situaties e.d. in Udenhout en Biezenmortel.
Presentaties - bezoeken aan 't Schoor
De open monumentendag in 2003 stond in het teken van het
jaar van de boerderij. Op kasteel de Strijdhoef was met dit
onderwerp als thema een kleine expositie ingericht. Heemcentrum 't Schoor was op die dag eveneens opengesteld.
Als onderdeel van een fietstocht in de gemeente Haaren
tijdens de open monumentendag was 't Klein Schoor aan de
Gommelsestraat te bezichtigen. Voor die gelegenheid waren
de agrarische gebruiksvoorwerpen uit de loods bij zorgboerderij: "De Hemelrijkse Hoeve" uitgestald bij 't Klein Schoor. In
Biezenmortel waren daarnaast enkele monumentale boerderijen te bezichtigen.
In manege De Kraan werd in verband met een lustrumviering
van de ZLTO een kleine expositie ingericht, evenzo in het
Plein tijdens de jubileumdag van de 75-jarige K.V.O.
Op initiatief van de dorpsraad Udenhout werd op 20 september door 't Schoor deelgenomen aan een zgn. presentatiemarkt voor verenigingen en instellingen.
In 2003 hebben weer diverse groepen w.o. K.V.O. , K.B.O. en
collega's van heemkundekringen ons heemcentrum na afspraak bezocht.
En telkens verliet men 't Schoor met grote bewondering en
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waardering voor de wijze waarop we, de vrijwilligers, dit in
ongeveer 13 jaar allemaal hebben gerealiseerd.
Mooiere complimenten kun je niet krijgen.
Collectie
Zoals in het vorige jaarbericht gemeld, zijn of worden door
Jan van den Bersselaar en Jan Roovers alle voorwerpen
beschreven, gelabeld, genummerd en gecodeerd in het
computerbestand ingevoerd, een gigantische klus.
In de loop van het jaar kregen zij versterking van Corrie
Roovers.
Inrichting zolder
Het laatste deel van de zolder is inmiddels ingericht als
depot. Met het warme weer van de zomer 2003 was het geen
pretje om onder vaak moeilijke omstandigheden timmer- en
schilderwerk te verrichten. Toch hebben de "bouwers" het
geklaard. Er is nu een prima ruimte om nieuw ontvangen
voorwerpen die administratief keurig worden ingeboekt tijdelijk op te slaan totdat ze een definitieve plaats in de collectie
hebben gekregen. Anderzijds is het ook een goede bewaarplaats voor voorwerpen die we dubbel hebben.
Damesteam
Het schoonhouden en onderhouden van ons heemcentrum
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is in handen van een kleine groep actieve dames. Ook
herstelwerk aan kleden, kleding e.d. wordt door hen verzorgd.
Op 16 september hebben we in een bijzondere uitvaartdienst helaas afscheid moeten nemen van Tonnie Bekkers.
Al vocht ze een oneerlijke strijd tegen haar ziekte, toch bleef
ze zich tot het laatst voor het werk van het damesteam
inzetten. Ze heeft vanaf de oprichting veel voor 't Schoor
betekend en wij zijn haar daarvoor dankbaar.
Het Klein Schoor
Aan het beheer en onderhoud van ons gebouwtje aan de
Gommelsestraat besteedden de 5 donderdagmorgen-werkers veel aandacht.
Helaas werd medio 2003 ingebroken en werd de toegangsdeur beschadigd. Er werd niets vermist. Er stonden nog
diverse voorwerpen in depot om te restaureren.
De restauratie gebeurt vakkundig. Als de voorwerpen niet te
groot zijn krijgen ze hun bestemming in het heemcentrum,
anders gaan ze naar de loods in de Hemelrijkse Hoeve. Er is
voorlopig nog voldoende werk voor herstel of reparatie. Het
Klein Schoor vervult zo een prima functie.
Onroerend goed
De toekomstige huisvesting van ons heemcentrum blijft voor
ons een voortdurende zorg.
Website
De website van Heemcentrum 't Schoor (http://
home.planet.nl/~schef564/schoor/) is ook in 2003 weer
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goed bezocht. Sinds de start in 2001 hebben ruim tweeduizend bezoekers de weg weten te vinden naar de website.
Het gros van de bezoekers komt uit Nederland maar ook
vanuit het buitenland is er interesse. Regelmatig bezoeken
Belgen, Duitsers, Australiërs en Canadezen de website. Maar
ook Amerikanen, Spanjaarden, Engelsen, Polen en Fransen
weten ons te vinden op het internet. Via de website konden
belangstellenden op de hoogte blijven van het laatste nieuws
over de activiteiten van ons heemcentrum. Natuurlijk is de
doorlopende literatuurlijst met artikelen over de Udenhoutse
heemkunde in 2003 verder uitgebreid.
Kadastrale atlas
In 2003 is gewerkt aan het gereedmaken voor publicatie van
het project HAZA-GOED. Het project omvat het via de computer toegankelijk maken van de eerste kadasterkaart van
Udenhout uit 1832. Door de handmatige invoer van de lijsten
van eigenaren van alle Udenhoutse percelen in 1832 en het
via de computer overtekenen van de originele oude kadasterkaarten komt een schat aan informatie beschikbaar. In
2004 zal het resultaat van dit door onze vrijwilligers verrichte
monnikenwerk, getoond kunnen worden aan het publiek. Op
de kaarten zijn eeuwenoude wegen, paden, waterlopen en
boerderijcomplexen, die nu al lang verdwenen zijn of opgeslokt zijn door woningbouw, nog duidelijk zichtbaar. Het is
mogelijk om de gegevens zowel in boekvorm als digitaal via
een speciaal meegeleverd computerprogramma te raadplegen. Hierdoor worden de gegevens voor een groot publiek
toegankelijk.
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Tot slot
Het heeft ons goed gedaan dat in 2003 weer velen uit
Udenhout en Biezenmortel ons heemcentrum bezochten. Uit
de vele positieve reacties krijgen we steun om met ons werk
door te gaan. Wij zullen onze dorpsgenoten daarbij op
diverse wijze blijven betrekken.
In een steeds modernere samenleving is het verder van
groot belang dat vrijwilligers samenwerken. Daarbij staat het
doel van de activiteit voorop, maar zijn de persoonlijke
contacten, de goede sfeer en onderlinge verstandhouding
belangrijk.
Moge 2004 opnieuw weer een goed jaar voor ons worden.
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