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Wij geven in dit jaarbericht beknopt weer hoe we in 
2006 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. 
 
Inleiding                     
 
Reeds enkele jaren mag ik voor U het jaarbericht 
schrijven. Elk jaar vraag ik me af hoe het jaarbericht te 
beginnen. We zijn als vrijwilligers al ruim 16 jaar actief 
bezig ons heemcentrum in goede staat te brengen en te 
houden en onze collectie goed te beheren. Hoewel wij als 
vrijwilligers daar veel plezier in vinden omdat ons werk 
vooral ook een belangrijk sociaal aspect kent, doen we 
het toch vooral om de doelstelling van onze Stichting 
vorm te geven 
door o.a. het 
verzamelen, 
bewaren en 
instandhouden 
van voor-
werpen en 
geschriften, 
die direct of 
indirect ver-
band houden 
met de heemkunde                                    Het gastenboek  
van Udenhout en Biezenmortel en voeg daaraan toe: het 
door middel van uit te geven boeken vastleggen van 
onderwerpen uit het verleden. We mogen gerust stellen 
dat wat dit laatste betreft ons schrijversteam daar 
uitmuntend in slaagt. Om kennis van de boeken te nemen 
hoef je echter ons heemcentrum niet te bezoeken, wel 
voor het aanschouwen van alles wat daar tentoongesteld 
is. Dat dit gewaardeerd wordt blijkt uit de vele reacties, 
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die we telkens krijgen na afloop van de verschillende 
groepsbezoeken. En wat kan ik beter doen dan die 
bezoekers, die hun reacties opschreven in ons gastenboek 
hier aan het woord te laten: 
 “Letterlijk ‘Schatten op zolder’”  

“Veel bewondering voor alle medewerkers die 
deze “schatten” koesteren. Wat een inzet. We 
hebben genoten. Even weer dat ouderwetse gevoel 
terug in de tijd van onze jeugd, ouders en 
voorouders. Udenhout mag trots zijn op “’t 
Schoor”. Bedankt voor een feestje van 
herinnering” 
“Het doet ons historisch gevoel goed. Hou het in 
stand”. 
“Wat een indrukken, wat een verleden. Geweldig 
dat jullie er zijn om dit zo te bewaren” 
“Nooit geweten dat hier zo’n mooie verzameling 
was. Zou een echt museum moeten worden”. 

Nou, zegt U het zelf maar. Een mooiere waardering voor 
ons werk kun je toch niet krijgen. Een stimulans voor ons 
om zo verder te gaan. Het is tevens een bevestiging voor 
ons, maar ook voor U die dit leest, dat ons heemcentrum 
niet uit onze gemeenschap mag verdwijnen. 
 
                  Harry Goos, voorzitter 
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Sponsors – stutten -steunen 
 
Aankloppen voor een financiële bijdrage is niet het meest 
fijne werk. Er wordt al zo vaak en door zovelen een 
beroep op mensen gedaan. Zeer begrijpelijk dat keuzes 
gemaakt moeten worden. Elk jaar doen wij toch weer een 
beroep op onze vaste relaties en worden wij in de vraag 
om een financiële bijdrage of anderszins nooit 
teleurgesteld. Ook lukt het ons regelmatig nieuwe stutten 
of steunen te werven. Wij voelen ons dan ook verplicht U 
elk jaar  voor Uw bijdrage oprecht te bedanken en 
vertrouwen er op dat U ons werk zult blijven steunen. Wij 
houden U via dit jaarbericht op de hoogte van onze 
werkzaamheden en nodigen U altijd persoonlijk uit bij 
bijzondere gelegenheden. Zo werd U in november jl. nog 
uitgenodigd om een bezoek aan ons heemcentrum te 
brengen. Het was voor ons verheugend, dat velen daarvan 
gebruik hebben gemaakt. 

Bert van Asten legt aanschouwelijk uit hoe bij de slacht 
van een varken de nagels verwijderd werden. 

 4

Financiën 
 
Onder andere dankzij de financiële bijdrage van onze 
sponsoren, stutten en steunen kunnen wij onze financiële 
huishouding goed op orde houden en zijn we zelfs in staat 
een zeer bescheiden reserve te creëren. Die biedt 
overigens geen soulaas als zich in de huidige 
huisvestingssituatie grote veranderingen zouden gaan 
voordoen, want het kapitale pand (Rijksmonument) is 
niet ons eigendom. Dit kan betekenen dat in de toekomst 
onze huisvesting in het gedrang komt. Wij hopen in die 
situatie op de steun van de huidige betrokkenen en onze 
dorpsgemeenschap te mogen rekenen. 
Een andere bescheiden bron van inkomsten komt uit de 
opbrengst van de groepsbezoeken aan ’t Schoor en uit de 
verkoop van onze boeken. Bij dit laatste hebben we 
overigens de stelregel dat het saldo van inkomsten en 
uitgaven minimaal neutraal moet zijn. Wat we als 
heemcentrum in de boeken vastleggen moet voor 
iedereen in onze gemeenschap zo breed mogelijk 
bereikbaar zijn. 
In bepaalde situaties kunnen we voor financiële hulp 
overigens altijd een beroep doen op enkele goede gevers, 
sympathisanten van ’t Schoor. Zij willen zeker niet 
genoemd worden, maar het vermelden dat onze dorpsraad 
daartoe behoort zal niet op bezwaren stuiten. 
Zo ervaren wij al deze financiële bijdragen als een 
geweldige steun voor het mooie werk dat ’t Schoor voor 
onze samenleving doet. Het verplicht ons om daarmee 
zeer zorgvuldig en accuraat om te gaan. 
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Bestuur 
 
 
Onze vorige penningmeester Ad Verhoeven had in 2005 
om gezondheidsredenen zijn functie al overgedragen aan 
Frank Scheffers. De gezondheid van Ad ging steeds 
verder achteruit en hebben we helaas op 4 maart 
jongstleden in                                
een zeer plechtige en 
mede door de 
harmonie verzorgde 
bijzondere uitvaart-
dienst afscheid van 
hem genomen. 
Tijdens de uitvaart-
dienst hebben we in 
een afscheidswoord 
de bijzondere 
betekenis die Ad 
voor ’t Schoor had nog                               Ad Verhoeven 
eens opnieuw benadrukt. Ad zal in onze herinnering 
blijven voortleven. Zijn foto heeft op ’t Schoor een 
waardige plaats gekregen bij de foto’s van onze 
overleden vrijwilligers. 
Ons bestuurslid Frans van Iersel tobde al enige tijd met 
een aanvankelijk medisch moeilijk aan te duiden ziekte, 
die Frans helaas niet kon overwinnen. Naast de grote zorg 
voor zijn echtgenote werd het voor Frans steeds 
moeilijker en toen de chirurgen inmiddels de oorzaak van 
zijn ziekte hadden ontdekt, bleek deze ongeneeslijk en 
overleed Frans veel te vroeg op 69-jarige leeftijd. In een 
uitvaartdienst op 19 augustus hebben velen van hem 
afscheid genomen.Frans heeft zich op bijzondere wijze 
ingezet voor de heemkundige studies en publicaties over  
Udenhout, Biezenmortel en aangrenzende gemeenten. 
Niets was hem teveel om diep in de archieven van 
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gemeente, provincie en rijk te speuren en te zoeken naar 
de ware en juiste toedracht van zaken uit het verleden. 

Frans nam geen genoegen met 
bijna zekerheden. Geboren in 
Biezenmortel was hij een 
warme pleitbezorger als het 
over den Biezenmortel ging. 
Als herinnering aan hem 
blijven ons zijn diverse 
publicaties, maar vooral zijn 
vriendelijkheid, zijn 
hartelijkheid, collegialiteit en 
zijn open en eerlijk 
uitgesproken meningen voor 
zaken waarvoor hij stond.  

Frans van Iersel                         Ondanks deze droevige  
gebeurtenissen en de lege plaatsen die Frans en Ad in ons 
bestuur achterlieten ging het Schoorleven ook weer door. 
In de maandelijkse bestuursvergaderingen waren er naast 
de vaste agendapunten ook dit jaar weer enkele 
bijzondere onderwerpen te bespreken, zoals de derde 
Unentse Krant, de boeken “Over de parochie” en “Over 
Heeroom en tante Zuster”, “Unentse Sprokkels 3”, de 
jaarrekening en de toekomst van het Klein Schoor aan de 
Gommelsestraat. Onze vrijwilligers en dus ook de 
bestuursleden zijn voor het merendeel ouder dan 65 of 70 
jaar. Dat geeft voor het bestuur dan ook aanleiding ons te 
beraden over verjonging van ons vrijwilligersbestuur. 
Voor 2007 hebben we ons verplicht ons in te spannen om 
het bestuur met een of twee jongere bestuursleden uit te 
breiden. Zeker voor wat betreft de voorzittersfunctie zal 
op termijn naar een geschikte kandidaat worden gezocht. 
Als waardering voor het werk van onze vrijwilligers bood 
het bestuur weer een inmiddels traditie geworden 
dankmiddag aan. Dankzij een goede gever hoefde de kas 
ook nauwelijks te worden aangesproken. 
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Schrijversteam 
 
Als ooit het schrijversteam 
een grote prestatie heeft 
geleverd dan is dat wel in 
2006 gebeurd: eerst de 
“Derde Unentse Krant”, 
die eind 2005 huis aan 
huis bezorgd werd. Op 3 
februari vond een zeer 
geslaagde presentatie van 
de boeken “Over de 
parochie” en “Over 
Heeroom en tante Zuster” 
plaats in aanwezigheid van 
ongeveer 400 genodigden 
waaronder de bisschop van 
Den Bosch, wethouder           Aanbieding van het eerste boek 
Jansen van de gemeente        aan de bisschop Hurkmans 
Tilburg, de Udenhoutse pastoor en de voorzitter van de 
dorpsraad Udenhout. 
In een zeer heldere en boeiende presentatie door Kees van 
Kempen werden de meest markante personen en situaties 
uit beide boeken nader toegelicht. Kees kreeg daarna 
vanuit de zaal een zeer warm applaus. In lovende 
woorden spraken daarna de bisschop, de wethouder, 
pastoor Looyaard en de voorzitter van de dorpsraad hun 
grote bewondering en waardering uit voor de geleverde 
prestatie. In een zeer gemoedelijke en gezellige sfeer 
werd daarna de avond, al of niet bladerend in de 
inmiddels verkregen prachtige boeken, voortgezet. Het 
was een geweldig succes. Zondag 5 februari werd in een 
plechtige H. Mis de plaquette van frater Andreas onthuld 
en nodigde de parochie na afloop iedereen uit voor de 
koffie in het Plein. Het werd een zeer druk bezochte 
bijeenkomst in een fijne ambiance. Maandag 6 februari 
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gaven Jan Denissen en Kees van Kempen voor een volle 
zaal in Café-restaurant het Centrum een tweetal 
uiteenzettingen over het rijke Roomsche leven. Kees 
maakte aan de hand van een diapresentatie een virtuele 
wandeling door Udenhout en Biezenmortel wat betreft 
versieringen met Roomse beelden, kruisen, kapellen e.d. 
aan of bij huizen of in straten of pleinen.  
Om al deze activiteiten in het weekend van 3, 5 en 6 
februari te realiseren is vooraf veel tijd besteed aan 
onderzoek, speurwerk en interviews. Het schrijversteam 
heeft zich dan ook moeite noch energie bespaard. Ik 
herhaal hier dan nog maar eens: “Team wat hebben jullie 
een grote prestatie geleverd, alle lof daarvoor”. 

Het eerste exemplaar van Sprokkels 3 wordt door Harry Goos 
aangeboden aan de voorzitter Jansen van de dorpsraad 
Alsof al dat werk nog niet genoeg was startte het 
schrijversteam direct daarna alweer met de voorbereiding 
van het boekje “Unentse Sprokkels 3”. Op donderdag 20 
april kon in het raadhuis, het boekje reeds gepresenteerd 
worden door Kees van Kempen. Harry Goos bood het 
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eerste exemplaar in aanwezigheid van ongeveer 60 
belangstellenden, aan Jan Jansen, de voorzitter van de 
dorpsraad aan. Evenals de vorige uitgaven is het weer een 
zeer lezenswaardig boekje geworden dat eigenlijk in al 
onze Udenhoutse en Biezenmortelse gezinnen niet mag 
ontbreken 
 
Collectie  
 
Alles is op zijn plaats  zou je zeggen, geen werk meer 
dus, nou vergeet het maar. Onze vrijwilligers zijn zo 
inventief, dat er altijd nog wel ergens ruimte is te creëren 
voor uitbreiding. Zo zijn van enkele niet meer in gebruik 
zijnde kasten en ruimtes de deuren verwijderd en 
voorzien van glazen voorpanelen. Al eerder konden oude 
Brabantse poffers en mutsen worden uitgestald en kon 
een aparte vitrine worden ingericht met voorwerpen, die 
betrekking hebben op (de in Udenhout geboren) Frater 
Andreas en Peerke Donders uit Tilburg.  

                                Het klaslokaaltje in ons heemcentrum 
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Onze beheerders blijven zoeken naar verbetering en 
verandering van het tentoongestelde. Soms is ook een 
aanvulling welkom.  
Wat wellicht de afgelopen jaren wat onderbelicht is 
geweest zijn de activiteiten van onze dames, die om de 14 
dagen op dinsdagmiddag alles in ordentelijke staat 
houden. Ze etaleren de collectie, herstellen wat door 
slijtage niet meer toonbaar is, wassen, plooien of strijken 
wat nodig is. Ook worden alle ruimten zoveel mogelijk 
stofvrij gehouden. Als je van bezoekers de opmerking 
krijgt: “Wat ziet het er allemaal toch netjes en keurig uit”, 
dan is dat wel het beste compliment dat we aan ons 
damesteam kunnen geven. 
 

Het “Klein Schoor” 
 
Voor wat betreft de droevige 
gebeurtenissen is ’t Schoor 
dit jaar wel zwaar bedeeld. 
Het donderdagmorgenteam 
verloor in augustus het zeer 
aimabel en actief lid Kees 
Timmers. 
Kees had in zijn arbeidzaam 
leven veel contact met 
mensen en wilde deze goede 
eigenschap om met mensen 
om te gaan niet loslaten. Hij 
startte 12 jaar geleden samen 
met enkele anderen het 
restauratiewerk aan grote                                      Kees Timmers 
gebruiksvoorwerpen in het voormalige botenhuis van 
Waterschap de Zandley aan de Gommelsestraat. Kees 
was een vakman als het om houtbewerking ging. Hij was 
een noeste werker en bij hem stond het sociale contact 
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hoog in het vaandel. Hoewel Kees al eerder met 
gezondheidsklachten worstelde was hij nog zo lang 
mogelijk elke donderdag present, totdat het niet meer 
kon. Na een korte ziekteperiode overleed Kees op 15 
augustus en begeleidden we hem op  21 augustus naar 
zijn laatste rustplaats. Kees was een trouwe, zeer 
betrokken, vrolijke en spontane medewerker. 
Door het vertrek van Jan Ramaekers en het overlijden van 
Kees Timmers is het team inmiddels flink afgeslankt. 
Bovendien zijn de jaarlijkse beheers- en 
onderhoudskosten voor “’t Schoor” hoog. Voor het 
bestuur was dat aanleiding zich te beraden over de 
toekomst van het Klein Schoor. Willen we daarmee 
verder of moeten we overwegen de activiteiten daar af te 
bouwen? Het bestuur hoopt daar in 2007 duidelijkheid 
over te geven. 
 
 
Open dag  
 
Al enige tijd speelde het bestuur met de gedachte iets 
extra’s te doen voor onze sponsors, stutten en steunen. 
Wat kun je dan beter doen dan iedereen uit te nodigen 
voor een bezoek aan ’t Schoor. Hoewel er ieder jaar een 
zogenaamde “Open Monumentendag” is en wij ons 
heemcentrum voor bezoek die dag dan ook openstellen, 
viel deze dag samen met de “Unentse Mert” en dat gaf 
logistieke problemen. Dat was voor het bestuur 
aanleiding een aparte “Open dag” te houden.Met 
persoonlijke uitnodigingen aan al onze sponsoren, stutten 
en steunen en enkele persberichten in de plaatselijke 
nieuwsbladen verwachtten we een goede opkomst. 
Daarom besloten we het Raadhuis bij de open dag te 
betrekken om onze gasten daar te ontvangen voor een 
kopje koffie. Korte tijd daarvoor was juist door de 
gemeente besloten dat het Raadhuis in beheer zou worden 
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ondergebracht bij de “Stichting de Peppel” met de 
duidelijke intentie dat het Raadhuis weer een sociaal-
maatschappelijke functie moest krijgen. Welnu ’t Schoor 
maakte daarvan dankbaar gebruik. De communicatie voor 
het gebruik liep perfect, een mooie aanwinst voor ons 
dorp. Het aantal bezoekers op de open dag overtrof 
overigens onze verwachtingen. De reacties waren enkel 
positief. Wij denken daarmee onze sponsoren, stutten, 
steunen en andere bewoners van Udenhout en 
Biezenmortel een groot plezier te hebben gedaan. En daar 
doen we het voor, want “’t Schoor” is van ons allemaal. 
 

                                                Veel belangstelling op de open dag 
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Website 
 
De laatste ontwikkelingen van ons Heemcentrum zijn te 
volgen op onze website. Al onze nieuwe en eerder 
verschenen publicaties zijn terug te vinden op de website. 
Van alle door ons uitgegeven boeken staan de 
inhoudsopgaven op de site. Ook de verkrijgbaarheid van 
de publicaties staat vermeld. Publicaties in andere 
tijdschriften over de geschiedenis van Udenhout en 
Biezenmortel worden op de website bijgehouden. Sinds 
kort hebben we een nieuw webadres dat gemakkelijker te 
onthouden is: www.schoorudenhout.nl. Het oude adres 
blijft voorlopig ook nog in de lucht zodat de oude links 
blijven werken. 
 

 

Tot slot 
 
We sluiten 2006 af als een jaar waarin we helaas van drie 
van onze vrijwilligers, door overlijden, afscheid moesten 
nemen. De herinnering aan hen zal door middel van een 
foto op onze gedachtenisplaats in ons heemcentrum niet 
verloren gaan. Wij denken daarbij ook aan hen die 
achterblijven. 
Het leven gaat verder en kent gelukkig ook veel positieve 
momenten, waarvan we moeten proberen te genieten, ook 
al laten onze dagelijkse beslommeringen dat niet altijd 
toe. 
Als mensen door hun activiteiten bij “’t Schoor” 
voldoening vinden dan is in feite het bestaan van  
“’t Schoor” alleen daarom al een succes op zich. 
 
Laten we daarom trots en ook zuinig zijn op ons 
heemcentrum en het in saamhorigheid koesteren. 
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Nog verkrijgbare publicaties 
 
• Over de heeroom en tante zuster € 15 (porto € 3,00) 
• Unentse Sprokkels 3 € 10 (porto (porto € 3,00) 
• Kadastrale atlas Udenhout 1832 € 20 (porto € 6,20) 
• Over de School € 6 (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)                              

                   Boerderij op Scheurenhoef in d’n Biezenmortel                                  
• 150 jaar Lambertuskerk € 1 (porto € 0,88)  
• Inrichting St. Lambertuskerk € 0,50 (porto € 0,88)                                                                 
• Beukenhof, het voormalig klooster van Biezenmortel 

€ 4,30 (porto € 1,76)  
• 70 jaar Vincentius € 2,30 (porto € 1,76)  
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• Udenhout hartverwarmend Uniek gratis (porto € 1,32) 
• 40 jaar Voetbalclub Biezenmortel € 4,50 (porto 2,25) 
• 75 jaar bouwen in Udenhout € 2,30 (porto € 0,88)  
• kalender “Dorpsleven Udenhout-Biezenmortel” € 4, 

oude jaren € 2,50 (porto € 1,76) 
• prentbriefkaarten Udenhout € 0,10 (porto € 0,44) 
• 30 jaar Wielerronde Udenhout € 5 (porto € 2,25) 
• Reproductie van een oude schoolkaart van Udenhout 

en Biezenmortel rond 1925 € 1 (porto € 1,32) 
• Over ’t Schoor € 1 (porto € 1,32) 
• Beknopte brochure kasteel “De Strijdhoef” € 1,00   

(porto € 1,32) 
 
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 
 

                                            De ingang van Heemcentrum ‘t Schoor 
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Het bestuur van de stichting wordt gevormd door de 
volgende personen: 

 

• 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 013-5112331; penningmeester 
e-mail: f.scheffers@planet.nl 

• Hein van den Berg, Pastoor van Rijckelstraat 3, 5061 
CT Oisterwijk, telefoon 013-5282483; vice-voorzitter 
e-mail: makelaarskantoor@hgjvandenberg.etrade.nl 

• Gerard van Alem, Houtveld 4, 5071 TL Udenhout,  
telefoon 013-5112415; bestuurslid 

• 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 

• Jos Merkx, Schoorstraat 2,  5071 RA Udenhout, 
telefoon 013-5111260; bestuurslid 
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