Heemcentrum “’t Schoor” kan weer terugzien op een
succesvol jaar. Wij geven in dit jaarbericht beknopt
weer hoe we in 2005 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.

heemcentrum weerspreekt het hierboven aangehaalde
citaat dan ook. Onze vrijwilligers worden nu al 15 jaar
bewogen iets bij te dragen aan een goede Udenhoutse en
Biezenmortelse gemeenschapszin.
Dat dit geen loze woorden zijn zal blijken als U dit
beknopte jaarbericht 2005 leest.
Harry Goos, voorzitter

Inleiding
Sponsors – stutten -steunen
In een recent artikel
in het Brabants
Dagblad van Arfo
Klamer, hoogleraar
in de economie van
Kunst en Cultuur aan
de Erasmus-universiteit van Rotterdam,
stonden enkele
lezenswaardige
opmerkingen.
Ik citeer daar enkele
uit: “Nederlanders
maken zich zorgen
over hun omgeving.
Alles is harder,
zakelijker, killer.
Het gastenboek
Er is minder solidariteit en men voelt zich minder
verbonden met de samenleving. Alles moet klantgericht
en productief gericht zijn en rendement hebben. De
samenleving verliest steeds meer het vermogen om ons te
inspireren en te bezielen”.
Tot zover enkele citaten uit dit krantenbericht. Met de
opmerkingen kun je het wel of niet eens zijn. Wij prijzen
ons in ieder geval gelukkig met het bestaan en de
activiteiten van ons heemcentrum “’t Schoor”. Ons
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Geïnteresseerden die ons heemcentrum bezoeken worden
bij ontvangst altijd attent gemaakt op een groot tableau in
de ontvangst- c.q. vergaderruimte waarop vele namen
staan vermeld. Vragend naar de betekenis daarvan
vertellen we dan met enige trots dat dit de namen zijn van
al onze betalende sponsoren, stutten en steunen. Uiteraard
worden de bezoekers, voor zover ze nog geen stut of
steun zijn, erop geattendeerd dat wij graag hun naam aan

Het stutten- en steunenbord in de vergaderruimte

dit tableau willen toevoegen. Er is nog voldoende ruimte
en uitbreiden van ons steunen- en stuttenbestand blijft
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onze aandacht houden. Bedankt als U ons in 2005 hebt
gesteund. Mogen wij ook in 2006 weer op U rekenen?
Financiën
Het is nu nog iets te vroeg om U al wat te melden over de
financiële resultaten 2005. Alvorens het grootboek en de
jaarrekening in het bestuur te hebben behandeld en de
samenstellingsverklaring is verstrekt, is 2006 al een eind
gevorderd. Maar volgens een eerste indicatie hebben we
wederom een goede balans weten te vinden tussen baten
en lasten. In 2004 konden we overigens het jaar afsluiten
met een zeer bescheiden positief resultaat dat we aan de
reserve zullen toevoegen. Voor de toekomst willen we
toch wat financiën reserveren om eventuele onvoorziene
uitgaven te kunnen dekken.
Het is daarbij zeker niet zo dat we, in voor ons financieel
gezien fors wijzigende omstandigheden, in staat zijn onze
activiteiten voort te zetten op de wijze zoals we dat nu in
Schoorstraat 2 doen.
Maar laten we voorlopig de toekomst met vertrouwen
tegemoet zien.

Bestuur
Het is nog steeds regel dat we in principe elke derde
maandag van de maand vergaderen. “Is er dan zoveel te
bespreken”, zult U zich kunnen afvragen. Ja, is het
antwoord. Naast de steeds terugkerende vaste
agendapunten zijn er ook altijd nieuw te bespreken
onderwerpen die meestal niet in één vergadering zijn af te
handelen. Zo vraagt een initiatief van het schrijversteam
voor het schrijven van een boek met een nieuw
onderwerp veel aandacht en overleg (onderwerp,
doelgroep, tijdschema, aantal aan te schaffen boeken,
kosten, zoeken van sponsoren, offertes, voortgang,
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presentatie, hoe, waar, wie uitnodigen voor presentatie,
verkoop etc.) Maar ook het in goede staat houden van de
ruimten die we gebruiken, eventuele herinrichting en het
steeds op orde houden van onze collectie vraagt
voortdurend aandacht van het bestuur.

Oude poffers in de vitrine

Overigens verlopen onze bestuursvergaderingen van
20.00 uur tot maximaal 22.00 uur altijd in een goede en
prettige sfeer. We hanteren zoals dat hoort een lijst van
aftreden van bestuursleden. Zo waren in 2005 volgens
rooster aftredend Rector Merkx, Frank Scheffers en Jan
Denissen. Nadat ze alle drie aangegeven hadden in het
bestuur te willen blijven, werden ze met algemene
stemmen herkozen.
Incidenteel proberen we met de gemeente Tilburg
contacten te leggen. Zo hebben we wethouder Bakx (o.a.
portefeuille cultuur) een keer uitgenodigd voor een
bezoek aan ons heemcentrum en hebben we met enkele
ambtenaren overleg gevoerd. Concrete zaken hebben dit
bezoek en overleg echter nog niet opgeleverd.
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Onze penningmeester Ad Verhoeven moest om
gezondheidsredenen helaas afstand doen van zijn
penningmeesterschap. Ad heeft zeer consciëntieus en
betrouwbaar de financiën van ’t Schoor beheerd en
bewaakt. Bij Ad was alles tot op de cent nauwkeurig. We
zijn hem voor zijn werk veel dank verschuldigd. 1

Om namens het bestuur blijk te geven van de waardering
voor de inzet van onze vrijwilligers hebben we op 20
augustus wederom onze jaarlijkse dankmiddag gehouden.
Bij prachtig zomerweer was het samen met de partners
weer een zeer geslaagde middag en hebben we ook
kennis kunnen nemen van de belevenissen van een
voettocht naar Santiago de Compostella door André
Witlox.
Schrijversteam

Jan van den Bersselaar en Ad Verhoeven (1935-2006)

We vonden ons bestuurslid Frank Scheffers bereid de
eindverantwoordelijkheid voor het penningmeesterschap
op zich te nemen. Zelf in het werkzame leven fiscaal
jurist is deze taak toch bij Frank in uitstekende handen.
Om praktische reden zal Jan Roovers overigens de
“dagelijkse” financiën regelen.
De presentatie van ’t Schoor naar buiten vindt door het
bestuur ook deels plaats door vertegenwoordiging bij
externe activiteiten.

1

Helaas is Ad Verhoeven op 27 februari 2006 toch nog plotseling overleden.
Op 4 maart 2006 hebben wij afscheid van hem genomen.
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Mede dank zij het
schrijversteam kan ’t
Schoor zich extern
regelmatig manifesteren.
Op 18 maart 2005 werd
in de Openbare
Bibliotheek van
Udenhout in een sobere
bijeenkomst voor een
50-tal genodigden
“Sprokkels 2” officieel
aangeboden. Zeer
ingenomen waren we dat
we het eerste exemplaar
konden aanbieden aan de
heer Hoefsloot, voormalig burgemeester van de gemeente
Udenhout. De heer Hoefsloot blijft, ook al woont hij al
lang buiten onze provincie zeer geïnteresseerd in de
activiteiten van “’t Schoor”. Een van de sprokkels uit
“Sprokkels 2” was ook van zijn hand. De verkoop van
“Sprokkels 2” verliep zo goed dat we velen buiten onze
abonnees moesten teleurstellen. We besloten daarop nog
150 exemplaren te laten bijdrukken.
Het is goed nog eens op de distributie van ons jaarboek
“Sprokkels” te wijzen. Dankzij een sponsoring van
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drukkerij Elka waren we in staat de eerste 3 jaar de
verkoopprijs van “Sprokkels” voor onze abonnementhouders te handhaven op € 5,--. De in 2005 extra
gedrukte exemplaren konden we door onze eigen reserve
aan te spreken aanbieden tegen € 10,--. De drukkosten
voor de extra exemplaren lagen beduidend hoger dan
€ 10,--. Voor abonnement-houders zal de prijs voor
“Sprokkels 3” in 2006 nog ongewijzigd blijven op € 5,--.
Voor 2007 (“Sprokkels 4”) zullen we genoodzaakt zijn de
prijs te verhogen. Al bij de aanbieding van “Sprokkels 2”
was het schrijversteam druk in de weer met het
samenstellen van een nieuw boek “Over de Parochie”.
Als tegenhanger van het eerste boek “Over de Kerk” zou
het nu voornamelijk gaan over de “bemensing” van de
parochie in al haar geledingen. Daarbij stuitte men al snel
op het feit dat destijds uit de zeer gelovige
parochiegemeenschap van Udenhout en Biezenmortel o.a.
veel jongens en meisjes zijn ingetreden in verschillende
kloostergemeenschappen. Dat bood zoveel stof tot
schrijven dat al ras werd besloten een tweede boek samen
te stellen met als titel “Over heeroom en tante zuster”.

Om de aandacht en interesse in 2005 alvast te vestigen op
deze 2 boeken werd op 23 december een prachtige 16
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pagina’s tellende “Unentse krant” huis aan huis in
Udenhout en Biezenmortel bezorgd.
Als U dit leest hebt U ongetwijfeld al kennisgenomen van
deze boeken. De presentatie van beide boeken heeft
inmiddels op 3 februari 2006 plaatsgevonden. Ik hoop U
daar in het volgende jaarbericht nader over te kunnen
informeren. Ik kan U verzekeren dat aan de voorbereiding
en uitgifte van de krant en beide boeken geweldig veel
energie is besteed en van het schrijversteam veel tijd
heeft gevraagd. Vele vrije zaterdagen maar ook veel uren
daarbuiten is men bezig geweest om er weer, ik mag wel
zeggen, twee schitterende pronkstukken van te maken.
Lof en complimenten daarvoor. Nog niet helemaal gereed
met de afronding van beide boeken is men al weer bezig
met het samenstellen van “Sprokkels 3”.

Collectie
Nog regelmatig
worden op ’t Schoor
gebruiksvoorwerpen,
geschriften, foto’s
e.d. aangeboden. De
ruimte voor plaatsing
daarvan wordt echter
steeds moeilijker.
Met het aannemen
gaan we dan ook
zeer selectief om. De
collectiebeheerders
beoordelen steeds de
historische waarde
van wat aangeboden
wordt. Op Udenhout Een gedeelte van het overvolle depot
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en Biezenmortel betrekking hebbende unieke objecten
blijven uiteraard zeer gewild. Doublures proberen we te
voorkomen.
Zo langzamerhand ontstaat een situatie dat onze
verzameling uit het Udenhoutse verleden verzadigd raakt.
Ergens zullen we een grens moeten trekken. Maar waar?
Dat is moeilijk aan te geven. Zodra mensen met enige
nostalgie gaan praten over zaken uit het verleden zou je
dat mogelijk als een goed criterium kunnen hanteren.
Maar zo loop je de kans dat er nooit een einde komt aan
het
bewaren van voorwerpen en daar ligt zoals ik hiervoor al
aangaf nu juist onze beperking. Een onderwerp waarover
we ons als bestuur voor de toekomst zullen moeten
beraden.
Wat naar mijn mening niet of nauwelijks tijdgebonden is
en ook beperkte ruimte vergt is het naar geschriften,
kaarten, foto’s, aktes, overleveringen e.d. blijven speuren,
naar de historie van Udenhout en Biezenmortel in al haar
geledingen en dat voor het
nageslacht vastleggen en
bewaren. Ongetwijfeld
zullen generaties na ons
geïnteresseerd zijn in ons
leven van nu. Het is
daarom zo belangrijk dat
enkele vrijwilligers daar in
feite al jaren heel intensief
mee bezig zijn. Laten we
daarbij zeker niet vergeten
het speurwerk dat ons
schrijversteam in de
diverse schitterende
boeken al heeft vastgelegd. Eén van de aanwinsten uit 2005
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Het “Klein Schoor”
Tot aan de zomervakantie bestond de werkgroep op
donderdagmorgen uit 5 vrijwilligers. Regelmatig mocht
ik als voorzitter ook zelf daar zijn op de koffie voor
“werkbespreking” en even gezellig buurten, al of niet
rond een gloeiend potkacheltje. Jan Ramaekers
coördineerde alle activiteiten en deed dat de laatste tijd
vanuit zijn woonsituatie in Tilburg. Dat was voor Jan
overigens geen enkele belemmering om op donderdag
aan de Gommelsestraat telkens aanwezig te zijn. Toch
gaat op oudere leeftijd een moment aanbreken dat
verplichtingen wat moeilijker worden en zo besloot Jan
na de zomervakantie met zijn activiteiten te stoppen. Dat
hebben we gerespecteerd. Tijdens onze dankmiddag op
20 augustus hebben we Jan voor zijn inzet en inbreng
voor ’t Schoor en in het bijzonder voor het Klein Schoor
bedankt.

Het team van het Klein Schoor. V.l.n.r. Tijn Keuninx, Jan
Ramaekers, Kees van Strijdhoven, Kees Timmers en Jan
Lommers
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De activiteiten in onze werkplaats aan de Gommelsestraat
gaan overigens voorlopig gewoon door. Naast de
restauratiewerkzaamheden vinden we de sociale aspecten
van het samen werken en buurten nu nog te belangrijk.
Wat we op langere termijn met onze “huisvesting” daar
gaan doen is mede een onderwerp dat de aandacht van het
bestuur heeft.
Onroerend goed
Zoals elk gebouw, zeker als dat gedateerd is, goed moet
worden onderhouden, geldt dat in hoge mate ook voor de
ruimten, die we als heemcentrum in gebruik hebben.
Gelukkig beschikken we over enkele zeer vakbekwame
vrijwilligers, die tot nu toe al vele klussen hebben
geklaard en er staan voorlopig nog genoeg wensen op het
programma. Klussen maakt ruimten ook stoffig. Ons
damesteam zorgt er op de dinsdagmiddag dan voor, dat
alles er weer perfect uitziet.
Van een van onze
vakmensen moesten we
helaas eind april afscheid
nemen. Toen ’t Schoor, nu
15 jaar geleden, het
leegstaande deel van de
rectorswoning in gebruik
mocht nemen verkeerde dat
in een slechte
onderhoudstoestand. Een
groots renovatieplan werd
opgezet. Daarin kreeg de
vernieuwing en renovatie van Wim van Beeck
alle elektrische voorzieningen veel aandacht.
Het was Wim van Beeck die op zeer deskundige wijze
adviseerde en de renovatieklus ook zelf ter hand nam.
Wim bleef actief tot zijn krachten dat niet meer toelieten,
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nog enkele keren alleen op de koffie kwam en toen ging
het echt niet meer. Wim heeft de strijd met zijn ziekte
niet kunnen winnen. In een mooie kerkdienst namen we
op 27 april afscheid van Wim.
Automatisering
In de automatisering wordt de levenscyclus van
apparatuur steeds korter. We merkten dat ook aan de bij
ons in gebruik zijnde computer. De aanschaf van een
nieuwe was echter voor ’t Schoor een forse uitgave, maar
in zo’n situatie duikt er altijd wel een sponsor of gulle
gever op die weet dat met zijn of haar financiële hulp
goed werk wordt verricht. Dat was ook hier het geval. We
beschikken nu weer over up-to-date apparatuur waarmee
we voorlopig vooruit kunnen.
In dit verband mag niet onvermeld blijven dat we m.b.t.
de automatisering de afgelopen jaren veel steun hebben
gekregen van Jan van den Bersselaar. Jan heeft zich in de
loop der jaren zeer bekwaamd in het gebruik en de
toepassing van deze moderne hulpmiddelen.

De computerruimte
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Door hem zijn samen met Jan Roovers o.a. alle in het
heemcentrum aanwezige voorwerpen (duizenden)
gerubriceerd naar herkomst, betekenis, gecodeerd en in
een bestand opgeslagen. Jan van den Bersselaar vond het
tijd zijn werk v.w.b. de automatisering over te dragen.
We hebben een uitstekende opvolger gevonden in de
persoon van André Witlox. Automatisering is André op
het lijf geschreven. Dat heeft hij inmiddels al meerdere
malen laten blijken. We zijn dan ook zeer verheugd dat
André onze gelederen dit jaar is komen versterken. Jan
van den Bersselaar wil ik in het bijzonder bedanken voor
al het werk dat hij voor ’t Schoor gedaan heeft. Geen
afscheid Jan. Je blijft van harte welkom.
Website

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

Over de heeroom en tante zuster € 15 (porto € 3,00)
Kadastrale atlas Udenhout 1832 € 20 (porto € 5,50)
Over de School € 18 (portokosten € 3,00)
Over de Unentse kerk € 15 (portokosten € 3,00)
Over d’n Boerenstand € 20 (portokosten € 3,00)
75 jaar S.S.S. € 10 (portokosten € 3,00)
Scouting St-Lambertus Udenhout 1947-1997
50 jaar jeugd in beweging € 10 (porto € 3,00)
Over Udenhout en zijn Rabobank: Honderd jaar
coöperatief bankieren € 4,50 (porto € 3,00)
150 jaar Lambertuskerk € 1 (porto € 0,78)
Inrichting St. Lambertuskerk € 0,50 (porto € 0,78)

De website van ’t Schoor wordt nog steeds goed bezocht.
Inmiddels is de website ruim 3.600 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/.
•

Tot slot
Tot slot wil ik graag afsluiten met een oproep aan al
diegenen, die ’t Schoor een warm hart toedragen. Nieuwe
stutten of steunen verwelkomen wij van harte. Wilt U
anderszins Uw sympathie voor ’t Schoor tot uiting
brengen, dan wordt dat door ons ook zeer gewaardeerd. ’t
Schoor is die ondersteuning naar onze mening meer dan
waard.
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•
•
•
•
•
•

Beukenhof, het voormalig klooster van Biezenmortel
€ 4,30 (porto € 1,56)
70 jaar Vincentius € 2,30 (porto € 1,56)
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)
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•
•
•
•

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 het
secretariaat Heemcentrum ’t Schoor:
Corrie Roovers-Goos, Blesterd 11, 5071 AE Udenhout
telefoon 013-5112238, e-mail: schoorudenhout@planet.nl

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door de
volgende personen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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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
Frank Scheffers, Biezenmortelsestraat 11, 5074 PD
Biezenmortel, telefoon 013-511.2331;
penningmeester e-mail: f.scheffers@planet.nl
Gerard van Alem, Houtveld 4, 5071 TL Udenhout,
telefoon 013-5112415; bestuurslid
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
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