Heemcentrum “’t Schoor” kan weer terugzien op een
succesvol jaar. Wij geven in dit jaarbericht beknopt aan
hoe we in 2004 als team van vrijwilligers hebben
gewerkt. Wij vertrouwen er op dat door het lezen van dit
jaarbericht wij op uw belangstelling voor en betrokkenheid bij ’t Schoor mogen blijven rekenen.

Wat door ’t Schoor met zijn vrijwilligers bijeen is
gebracht en in een beperkte ruimte is
tentoongesteld verdient alle lof. Laat nog velen na
ons ervan genieten.
Hoe kan ik het begin van dit jaarbericht beter openen! Ik
loop met U door het jaar 2004 heen en meld U kort het
navolgende.
Harry Goos, voorzitter

Inleiding
Sponsors – stutten -steunen
Regelmatig
bezoeken groepen
uit UdenhoutBiezenmortel en
ook wel daarbuiten
ons heemcentrum.
Na ontvangst,
welkomstwoord en
rondleiding langs
onze collectie
vragen we de
bezoekers naar de
indrukken die ze
hebben opgedaan.
Die zijn altijd zeer
lovend. We vragen
meestal of ze dat
ook kort willen
verwoorden in ons
Boerengereedschap op de nieuwe zolder
gastenboek. Daaruit voor 2004 enkele letterlijke
weergaven:
Voor mij een grote verrassing!
Heel indrukwekkend, zo’n pracht aan historie, zo
goed in beeld gebracht. Een onverwachte
ontmoeting met de historie van UdenhoutBiezenmortel. Goed bewaren!

In een steeds duurder wordende samenleving is het
begrijpelijk dat selectief beoordeeld wordt welke
activiteiten wel of niet ondersteund gaan worden. Wij
prijzen ons gelukkig dat ’t Schoor bij onze sponsors,
stutten en steunen nog steeds een bijzondere plaats
inneemt en dat wij elk jaar een blijvende respons ervaren.

Het stutten- en steunenbord in de vergaderruimte
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Wij zijn ze daarvoor zeer erkentelijk en het moedigt ons
aan goede zorg te blijven besteden aan een deel van ons
aller cultureel erfgoed en dat op passende wijze naar onze
samenleving uit te dragen.
Wij durven dan ook elk jaar opnieuw bij onze sponsors,
stutten en steunen aan te kloppen voor een bijdrage. Wij
vertrouwen er op dat zij ons welgezind blijven.
Financiën
Door een zorgvuldig financieel beleid hebben we de
baten en lasten weer goed in evenwicht kunnen houden.
Door LDE accountants is de jaarrekening 2003
samengesteld op basis van de door ons verstrekte
gegevens. LDE accountants hebben daarop een zgn.
samenstellingsverklaring inzake de jaarrekening
verstrekt, welke door het bestuur vervolgens is
vastgesteld en goedgekeurd.
Bestuur
Het bestuur heeft in 2004 10 keer vergaderd. Harrie van
den Bersselaar gaf begin van het jaar te kennen zijn
bestuursfunctie te willen beëindigen. In verband met een
beoogde verjonging van het bestuur werd Jan Denissen
bereid gevonden zitting in het bestuur te nemen op de
plaats van Harrie van den Bersselaar.
Van Harrie hebben we tijdens onze jaarlijkse bijeenkomst
voor alle vrijwilligers en partners op 14 augustus afscheid
genomen en hem voor zijn bijzondere diensten voor ’t
Schoor bedankt. Harrie was een van de initiatiefnemers
bij de oprichting van ’t Schoor, was 10 jaar voorzitter en
de laatste 4 jaar vice-voorzitter. Bij zijn afscheid in 2000
als voorzitter is hij op waardige en stijlvolle wijze
bedankt voor zijn grote inzet.
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Ons nieuwe bestuurslid Jan Denissen is voor ’t Schoor
geen onbekende. Hij is een kenner van de Udenhoutse
historie en reeds jarenlang zeer actief in het
schrijversteam van ’t Schoor. Wij zijn ervan overtuigd dat
Jan een zeer waardevolle aanvulling zal zijn in het
bestuur. Frans van Iersel werd met algemene stemmen
benoemd tot vice-voorzitter. Volgens rooster van aftreden
waren Corrie Roovers-Goos, Ad Verhoeven en Hein van
den Berg aftredend. Alle drie stelden ze zich herkiesbaar
en werden met algemene stemmen weer herkozen. Hein
van den Berg zal over 1 jaar overwegen zijn functie al of
niet te continueren.
Het bestuur heeft in de jaarlijkse sfeervolle
dankbijeenkomst op 14 augustus in het scoutinggebouw
haar dank tot uiting gebracht aan alle vrijwilligers.
Zonder hen heeft ’t Schoor geen bestaansmogelijkheid.
Het is mooi dat in onze dorpsgemeenschap mensen
vrijwilligerswerk willen doen. Laten we dat blijven
stimuleren.
Namens het bestuur hebben we het afgelopen jaar
deelgenomen aan en waren we vertegenwoordigd bij
verschillende externe activiteiten en bijeenkomsten.
Al met al mogen we weer terugzien op een succesvol
jaar.
Schrijversteam
In het vorige jaarbericht werd al aangekondigd dat er in
2004 een “Jaarboek” zou verschijnen, een boek met korte
verhalen (sprokkels) over gebeurtenissen, situaties e.d. uit
het verleden van Udenhout en Biezenmortel.
Reeds eind 2003 had het schrijversteam in grote lijnen de
opzet van het boek gereed. Veel zoek- en speurwerk in
dossiers en archieven, aangevuld met veel interviews en
redigeerwerk, maakten de uitgave tot een prachtig en
boeiend boekwerkje.
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Op 13 april vond de presentatie en aanbieding van het
jaarboek “Unentse Sprokkels 1” plaats in het atrium van
de Eikelaar. De directie en medewerkers van de Eikelaar
willen wij hierbij nogmaals bedanken voor de wijze
waarop wij de presentatie in het mooie atrium onder grote
belangstelling konden verzorgen.
Vanwege de bijzondere sponsoring
van dit boek door
drukkerij Elka en de
toezegging dit voor 3
jaren te doen, werd aan
Jan de Jong, directeur
van drukkerij Elka, het
eerste exemplaar van
“Unentse Sprokkels 1”
overhandigd. Daarmee
hebben we tot
uitdrukking willen
brengen de grote dank
die ’t Schoor aan Elka
verschuldigd is.
De aanbieding van de eerste Sprokkels
“Unentse Sprokkels 1” is zoals wij van het
schrijversteam gewend zijn weer een prachtig boek en het
resultaat van team-work onder de bezielende leiding van
Kees van Kempen. Tijdens het informeel samenzijn in het
atrium werd “Unentse Sprokkels 1” door de aanwezigen
afgenomen en snel “verslonden”. Geen wonder dat kort
daarna het boek al was uitverkocht en velen een
abonnement voor de volgende jaarboeken afsloten.
Inmiddels werkt het schrijversteam al weer driftig aan
“Unentse Sprokkels 2”. Ook voor een tweede boek over
de kerk zijn de eerste concepten gereed.
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Presentaties
-

De presentatie van het jaarboek “Unentse
Sprokkels 1” op 13 april is gememoreerd.
Heemcentrum ’t Schoor is lid van de Kleine
Meijerij, gevestigd te Oisterwijk met als
werkgebied de omliggende dorpen. Om de twee
jaar organiseert de Kleine Meijerij de zgn.
heemdagen, dit jaar in Udenhout en wel op 5 en 6
juni. Het motto van de heemdagen was:
“Udenhout eigentijds”. Een breed scala van
onderwerpen was tentoongesteld en te bezichtigen
in de loods van boomkwekerij Van Iersel aan de
Schoorstraat. De organisatie van de heemdagen
was in handen van de Kleine Meijerij in nauwe
samenwerking met ’t Schoor.

De officiële opening van de Udenhoutse heemdagen

Na een toespraak door de voorzitter van de Kleine
Meijerij, de heer Noud Smits, vond de officiële
opening op zaterdag 5 juni plaats door wethouder
Jansen van de gemeente Tilburg. Aansluitend
zorgde het gilde St. Antonius-St. Sebastiaan voor
een vendelgroet. Door het mooie weer op zondag
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werd ook door vele passanten van de gelegenheid
gebruik gemaakt de tentoonstelling te bezichtigen.
Het waren geslaagde heemdagen. Wel vragen dit
soort activiteiten veel vrije tijd van iedereen die
bij de organisatie of het inrichten, bemensen en
weer opruimen van de stands betrokken zijn. De
dagen bewezen weer eens waarin ons dorp uniek
is.
-

De landelijke Open
Monumentendag
werd gehouden op
zaterdag 11
september.
Heemcentrum ’t
Schoor was zoals
gebruikelijk
opengesteld en
werd die dag door
ongeveer 75
personen bezocht.
Verder was in
Udenhout kasteel
“De Strijdhoef”,
Schoolklasje op ’t Schoor
het voormalige oude gemeentehuis en waren de
centrale ruimten, waaronder de kapel van Huize
Vincentius te bezichtigen. Schoorstraat 2, de
rectorswoning waarin het heemcentrum is
gevestigd, het kasteel, het voormalige
gemeentehuis en de centrale gebouwen van Huize
Vincentius zijn alle rijksmonumenten.
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Op 16 oktober werd door de dorpsraad in
samenwerking met ’t Schoor voor de nieuwe
bewoners van Udenhout een zgn. kennismakingsbijeenkomst georganiseerd.

Natuurgebied de Leemputten

Na ontvangst in het voormalige gemeentehuis
door de voorzitter van de dorpsraad volgde een
fietstocht door het landelijke gebied, o.a. langs de
Drunense duinen; Biezenmortel en langs de
leemputten om te eindigen in het gebouwencomplex van scouting St. Lambertus. Na een
ontvangst, presentatie en rondleiding werd daar de
middag afgesloten.
-

26 oktober was het 60 jaar geleden dat Udenhout
en Biezenmortel werden bevrijd. Bij die gelegenheid werd door ’t Schoor in de openbare
bibliotheek een kleine tentoonstelling ingericht. In
een aantal vitrines werd in chronologische
volgorde met foto’s, documenten, boeken en
voorwerpen een goed beeld gegeven van het
verloop van de oorlog. De organisatoren
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verdienen alle lof over de duidelijk gepresenteerde
tentoonstelling.

typische voorwerpen, die in een kelder thuis horen ten
toon te stellen.

Zij het zeer bescheiden is ’t Schoor ook betrokken
geweest bij het eeuwfeest van huize Assisië door
te assisteren bij het archiefonderzoek en het
beschikbaar stellen van documenten en foto’s.

De entree van ons heemcentrum heeft ook een grote
gedaanteverandering ondergaan (boerenschouw,
plattebuiskachel e.a.) Dankzij een paar goede gevers
konden we voor deze ruimte eind 2004 nog een zeer
bijpassend kabinet aanschaffen. Het is een verrijking voor
de entree. Beste gulle gevers dank je wel!

Collectie

Een van de activiteiten die ’t Schoor tot haar taak rekent
is het zorgvuldig bewaren van
Udenhoutse of voor ’t Schoor
belangrijke periodieken. Om
de toegankelijkheid en
kwaliteit voor de toekomst te
waarborgen worden deze
periodieken naar jaartal
vakkundig ingebonden. Ad
den Ouden verzorgde al jaren
in het vrijwilligersteam de
functie van boekbinder.
Daarvoor had hij een speciale
cursus gevolgd. Bovendien had In memoriam: Ad den Ouden
hij de zorg over ons “Vademecum”; een uitgebreid
naslagwerk. Ad deed zijn werk met veel precisie en
uiterste zorgvuldigheid. Helaas moesten we op 15 mei
van Ad na een ziekbed, veel te vroeg afscheid nemen. In
een kort in memoriam hebben we Ad in de plechtige
uitvaartmis bedankt voor zijn inzet voor ’t Schoor. Ik wil
de dank aan hem hier nog eens herhalen.

De samenstelling van onze collectie is regelmatig aan
verandering onderhevig, omdat we er naar streven het
tentoongestelde zo
nauwkeurig mogelijk
naar onderwerp of
beroep te presenteren. Soms ontstaat
er nieuwe ruimte om
het geheel beter tot
zijn recht te laten
komen. Het
realiseren van een
aparte ruimte voor
het tentoonstellen
van enkele zeer oude
brabantse poffers is
daarvan zo’n
voorbeeld. Het
vakkundig uitstallen is De laatste aanwinst: het kabinet.
overigens een van de activiteiten van ons damesteam.
Zonder hen zou samen met de collectiebeheerders ons
heemcentrum niet die mooie uitstraling hebben.
Momenteel wordt er hard gewerkt aan een grote
opknapbeurt van de kelder. Als de renovatie daarvan in
2005 gereed zal zijn krijgen we weer wat extra ruimte om
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Het “Klein Schoor”

Onroerend goed

Donderdagmorgen blijft voor een vijftal vrijwilligers een
niet meer weg te denken ontmoeting in ons gebouwtje
aan de Gommelsestraat. Naast de restauratiewerkzaamheden wordt het persoonlijke contact hoog
gewaardeerd en hebben de activiteiten daar als zodanig
een grote waarde voor de ouder wordende vrijwilligers.

Zoals dat een gebruiker betaamt houden wij de bij ons in
gebruik zijnde ruimten, voor zover dat in ons vermogen
ligt, in goede staat.

Van de door hen gerestaureerde boeren gebruiksvoorwerpen, die tentoongesteld worden in een loods op
de zorgboerderij van de familie Martens, kunnen de daar
in dagverblijf aanwezige ouderen weer genieten.

Heel positief ervaren wij het besluit dat de directie van
Huize Vincentius heeft genomen om de
Monumentenwacht Noord-Brabant een twee-jaarlijkse
inspectie voor het pand Schoorstraat 2 te laten uitvoeren.
Tijdens of volgend op deze inspectie worden kleine
gebreken aan het pand direct hersteld en wordt verder
gerapporteerd over de bevindingen. We hebben er
allemaal belang bij dat dit mooie rijksmonument in onze
dorpskern in goede staat blijft.

Computers
Kadastrale atlas 1832
Na jaren van veel doe-werk kon in 2004 de kadastrale
atlas worden afgerond. Het is voor geïnteresseerden een
prachtige atlas op CD-rom geworden die de eigendomsen gebruikerssituatie in 1832 in Udenhout en
Biezenmortel weergeeft. Een print-out van de ingevoerde
gegevens en in de jaren tachtig door Wim de Bakker
handmatig vervaardigde kaartjes, hebben we samen met
aanvullende gegevens uit het archief gebundeld in een
map, zodat ook snel enkele zaken op papier nagezocht
kunnen worden..
Bij gelegenheid van de eerder genoemde heemdagen
mocht Frank Scheffers, als eindverantwoordelijke voor
dit project de eerste kadastrale atlas aanbieden aan
wethouder Jansen van de gemeente Tilburg.

’t Klein Schoor aan de Gommelsestraat in Biezenmortel
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Inmiddels zijn al tientallen exemplaren verkocht en kan
de atlas tegen betaling van € 20,-- bij ’t Schoor worden
gekocht. In de toekomst kan de CD-rom verder
uitgebouwd worden voor bijvoorbeeld het vastleggen van
Udenhoutse veldnamen of oud fotomateriaal.

Nog verkrijgbare publicaties
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kadastrale atlas Udenhout 1832 € 20 (porto € 5,50)
Over de School € 18 (portokosten € 3)
Over de Unentse kerk € 15 (portokosten € 3)
75 jaar S.S.S. € 10 (portokosten € 3)
Scouting St-Lambertus Udenhout 1947-1997
50 jaar jeugd in beweging € 11,50 (porto € 3)
Over Udenhout en zijn Rabobank: Honderd jaar
coöperatief bankieren € 4,50 (porto € 3)
150 jaar Lambertuskerk € 1 (porto € 0,78)
Inrichting St. Lambertuskerk € 0,50 (porto € 0,78)
Beukenhof, het voormalig klooster van Biezenmortel
€ 4,30 (porto € 1,56)
70 jaar Vincentius € 2,30 (porto € 1,56)

Overzichtskaart kadaster Udenhout 1832

Website
De website van ’t Schoor wordt nog steeds goed bezocht.
Inmiddels is de website ruim 2.700 keer bezocht. Het
laatste nieuws over ’t Schoor wordt op de website
vermeld. Ook zijn inmiddels veel foto’s van onze
gebouwen, de collectie of mooie plekjes uit
Udenhout/Biezenmortel op de website opgenomen.
Natuurlijk wordt ook de doorlopende literatuurlijst met
boeken/artikelen over de geschiedenis van Udenhout en
Biezenmortel regelmatig aangevuld. Ons adres is:
http://home.planet.nl/~schef564/schoor/.
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De “adellijke huizinge “ de Vorselaar in Biezenmortel
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Udenhout hartverwarmend Uniek gratis (porto € 1,17)
40 jaar Voetbalclub Biezenmortel € 4,50 (porto 2,25)
75 jaar bouwen in Udenhout € 2,30 (porto € 0,78)
kalender “Dorpsleven Udenhout-Biezenmortel”
€ 4, oude jaren € 2,50 (porto € 1,76)
prentbriefkaarten Udenhout € 0,10 (porto € 0,39)
30 jaar Wielerronde Udenhout € 5 (porto € 2,25)
Reproductie van een oude schoolkaart van Udenhout
en Biezenmortel rond 1925 € 1 (porto € 1,17)
Over ’t Schoor € 1 (porto € 1,17)
Beknopte brochure kasteel “De Strijdhoef” € 1,00
(porto € 1,17)

De nog verkrijgbare publicaties kunt u bestellen via de
penningmeester (Ad Verhoeven, Kreitenmolenstraat 42a,
Udenhout, telefoon 013-5112212).

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door de
volgende personen:
•
•
•
•
•
•

Secretariaat Heemcentrum ’t Schoor:
Corrie Roovers-Goos, Blesterd 11, 5071 AE Udenhout
telefoon 013-5112238

•
•
•
•
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Harry Goos, Lange Trekke 1, 5071 TR Udenhout.
telefoon 013-5111993; voorzitter
Corrie Roovers-Goos, Blesterd 11, 5071 AE
Udenhout, telefoon 013-5112238; secretaris
e-mail: rooversgoos@planet.nl
Ad Verhoeven, Kreitenmolenstraat 42a, 5071 BE
Udenhout, telefoon 013-5112212, penningmeester
e-mail: ad1.verhoeven@planet.nl
Gerard van Alem, Houtveld 4, 5071 TL Udenhout,
telefoon 013-5112415; bestuurslid
e-mail: g.v.alem@home.nl
Hein van den Berg, Pastoor van Rijckelstraat 3, 5061
CT Oisterwijk, telefoon 013-5282483; bestuurslid
e-mail: makelaarskantoor@hgjvandenberg.etrade.nl
Kees van den Bersselaar, Sportlaan 43. 5071 CB
Udenhout, telefoon 013-5112575; bestuurslid
e-mail: t.k.bersselaar@hetnet.nl
Jan Denissen, Slimstraat 41, 5071 EG Udenhout,
telefoon 013-5112554, bestuurslid
e-mail: jhc.denissen@freeler.nl
Frans van Iersel, Vloeiweg 34, 5061 GB Oisterwijk,
telefoon 013-5284858; bestuurslid
e-mail: frans.van.iersel@wanadoo.nl
Jos Merkx, Schoorstraat 2, 5071 RA Udenhout,
telefoon 013-5111260; bestuurslid
Frank Scheffers, Biezenmortelsestraat 11, 5074 PD
Biezenmortel, telefoon 013-511.2331; bestuurslid
e-mail: f.scheffers@planet.nl
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