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Wij geven in dit jaarbericht beknopt weer hoe we in 
2007 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                     
 
Het is al een tijd gebruikelijk dat in het Brabants Dagblad 
oude foto’s worden getoond van familie- of andere 
bijeenkomsten uit het verleden. Meestal gaat het over een 
bijzondere gebeurtenis en is de journalist op zoek naar de 
aanleiding waarom de foto toentertijd is gemaakt. 
Daarnaast wil men voor het archief de namen achterhalen 
van de personen die op de foto staan. Naarmate we ouder 
worden gaat het in gesprekken vaak ook over vroeger. 
Hoe komt dat toch kun je je afvragen. Vanwaar die 
belangstelling over vroeger: “Die goeie ouwe tijd”? Ik 
weet het niet. 

De slipjacht bij het kasteel, schilderij van Arthur Le Mire uit de 
collectie van ‘t Schoor 
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“We hebben het nu veel beter” is de vaak gehoorde 
reactie. Dat zal ook wel, maar wat mensen vroeger in een 
grote sociale samenhang bond, wordt nu toch vaak als 
een gemis ervaren. Maar laten we ons gelukkig prijzen 
dat we hier in Udenhout en Biezenmortel in prachtige 
dorpen wonen waar de gemeenschapszin nog groot is en 
we nog elke dag kunnen genieten van het erfgoed van 
onze voorouders. Daarbij vervult ons heemcentrum een 
belangrijke functie. We waarderen daarom dat enkele 
mensen destijds het initiatief genomen hebben voor het 
oprichten van een heemcentrum. Zij hebben toen goed 
begrepen dat herinneringen uit het verleden niet verloren 
mogen gaan. In de ruim 17 jaar dat ons heemcentrum nu 
bestaat hebben vele vrijwilligers datzelfde gevoel gehad. 
Zij leveren gezamenlijk elk jaar een grote bijdrage aan 
het zorgvuldig beheren van ons erfgoed en het vastleggen 
van onze historie en de verhalen daarbij in diverse 
prachtige boeken. Wat ons in het afgelopen jaar in 
vogelvlucht allemaal bezig hield treft u hierna aan. 
Ik vertrouw er op dat u even de tijd kunt vinden dit door 
te lezen. 
   Harry Goos, voorzitter 
 

 
Collectie poffers en mutsen 
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Sponsors – stutten - steunen 
 
Wij mochten het afgelopen jaar opnieuw vaststellen, dat u 
’t Schoor door uw financiële bijdrage warm blijft steunen. 
Zeer bedankt daarvoor en we vertrouwen erop dat u dat in 
de toekomst blijft doen. 
Uw steun is ook een bijdrage tot het behoud van de 
identiteit van onze dorpen. Goed en dubbel besteed dus.  
Dank zij u en wat inkomsten van bijdragen uit 
groepsbezoeken en boekenverkoop lukt het ieder jaar 
onze financiën goed op orde te houden. Daarbij zorgen 
we voor enige reserve voor de toekomst. Op termijn 
verwachten we namelijk dat er mogelijk veranderingen 
op ons afkomen m.b.t. de huisvesting. Binnen het bestuur 
komt het onderwerp “Toekomst ’t Schoor” elke keer op 
de agenda en laten we de alternatieven dan de revue 
passeren. 
 
Bestuur 
 
In 2006 zijn ons twee bestuursleden ontvallen: Ad 
Verhoeven en Frans van Iersel. In ons vorig jaarbericht 
hebben we daarbij stil gestaan. Het bestuur besloot voor 
de aanvulling van de lege plaatsen naar één nieuw 
bestuurslid uit te zien. Verjonging binnen het bestuur was 
gewenst. Daarnaast zou de kandidaat op termijn de 
voorzittersfunctie moeten kunnen overnemen. In de 
persoon van Frans Goossens kwamen beide wensen 
uitstekend tot zijn recht. Frans heeft grote belangstelling 
voor de heemkunde, kent veel Udenhouters, heeft een 
goed netwerk en heeft bij ons allen veel sympathie. Vanaf 
april is Frans een betrokken en gewaardeerd bestuurslid. 
Begin 2007 gaf onze secretaresse Corrie Roovers-Goos te 
kennen haar secretariaatsfunctie te willen beëindigen. We 
waren niet verrast, omdat ze eerder al had aangegeven 
met haar secretariaatswerk te willen stoppen. De vraag 
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was wel hoe vinden we voor haar functie, die ze met 
grote accuratesse en zorgvuldigheid verricht een goede 
vervanger. We zijn ons naarstig gaan oriënteren. 
In het schrijversteam had Lia Clement-Verhoeven al laten 
blijken met veel belangstelling en zeer gedreven en 
deskundig haar werk te verrichten.  
 

 
Vergadering van het schrijversteam v.l.n.r. Lia Clement, Jan 
Denissen, Piet Naalden, Annie van Roessel, Wim Maarse, Kees 
van Kempen, Frank Scheffers, André van der Lee, Luud de 
Brouwer 
 
Dat was voor het bestuur aanleiding haar voor de functie 
van secretaresse te benaderen. Ze reageerde spontaan. 
Echter door haar andere werkzaamheden en activiteiten 
was ze nog niet in de gelegenheid het secretariaat 
volledig over te nemen, doch dat geleidelijk te doen. 
Rond de jaarwisseling 2007-2008 is de overdracht 
formeel geregeld. We hebben inmiddels ervaren dat bij 
Lia het secretariaat in perfecte handen is. Rest mij alvast 
Corrie Roovers-Goos te bedanken voor het vele werk dat 
zij voor ’t Schoor heeft gedaan. We realiseren ons maar al 
te weinig hoeveel tijd en energie zo’n functie vergt. 
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Corrie, reuze bedankt. We hebben inmiddels op gepaste 
wijze afscheid genomen. 
Onze twee nieuwe bestuursleden Frans en Lia wensen we 
veel voldoening bij onze mooie stichting.  
Als bestuur heb je de plicht je stichting te vertegen-
woordigen bij externe activiteiten. Een delegatie uit het 
bestuur heeft daar het afgelopen jaar ruime invulling aan 
gegeven. Dat past ook uitstekend in het netwerken en de 
contacten, want eens heb je elkaar toch weer nodig. 
 
Schrijversteam 
 
Op 30 maart presenteerde het schrijversteam “Unentse 
Sprokkels 4”, deze keer op locatie in Biezenmortel. 
Reden daarvan was o.a. het feit dat het schrijversteam in 
oktober 1993 het eerste boek “Over d’n Biezenmortel” 
presenteerde. De prestaties van het schrijversteam daarna 
zijn genoegzaam bekend, twaalf grote boeken en diverse 
kleinere uitgaven zijn sindsdien geschreven en 
uitgegeven. Het eerste exemplaar van “Unentse Sprokkels 
4” werd aangeboden aan Pater Sjef. De “Ademhappers” 
luisterden de avond muzikaal op. 
In 2007 bestond het schrijversteam 15 jaar. Alle reden de 
schrijvers nog eens extra op 30 maart in het zonnetje te 
zetten voor al het uitputtende werk, alle inspanningen en 
zorg om steeds boeiende boeken te schrijven met een 
hoog lezers- en historisch kwaliteitsgehalte. 
Het ene boek is nog niet gereed of er wordt alweer hard 
gewerkt aan een volgende uitgave. 
Zo verscheen op 12 oktober b.g.v. het 50-jarig jubileum 
van Jos van den Bersselaar-Constructie BV het prachtig 
geïllustreerde boek “Over een sterk staaltje”. Kees van 
Kempen had de eer om het mooie boek op de 
onvergetelijke jubileumviering te presenteren en het 
eerste boek aan te bieden aan Jos van den Bersselaar als 
oprichter van het bedrijf. Het was een groot succes.  
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Getuige ook de vele reacties die Jos en Hans van den 
Bersselaar mochten ontvangen. Alle genodigden 
ontvingen bij het verlaten van de omgetoverde 
bedrijfshallen tot zeer sfeervolle feestzalen, gratis het 
boek, door het bedrijf gefinancierd.  
 

 
Aanbieding van het eerste exemplaar van”Over een sterk 
staaltje” door Kees van Kempen aan Jos van den Bersselaar 
 
En opnieuw zat het schrijversteam niet stil. De 
voorbereidingen voor “Unentse Sprokkels 5” zijn in volle 
gang en tussendoor werd hard gewerkt aan een boekje 
over “Unentse smeejerije” dat op 8 december 2007 werd 
gepresenteerd. Vind nog maar eens een team dat in 15 
jaar zo’n prestatie levert : geweldig! 
 
Presentaties en bezoeken  
 
Het afgelopen jaar hebben weer diverse groepen ons 
heemcentrum bezocht. Ik val in herhaling als ik zeg dat 
de bezoekers ons heemcentrum met veel waardering en 
bewondering verlaten. Altijd komen er spontane reacties 
van herinnering aan vroeger, onder opmerkingen van : 
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“dè ken ik nog”; “dè ha of gebruikte ons moeder ok”;  
“veul mee gewerkt”. Ze zeggen ook altijd: “We hopen dat 
het hier op deze locatie allemaal goed bewaard blijft”.  
Nou daar zijn we het uiteraard grondig mee eens.  
Voor de bewoners van de Eikelaar heeft Bert van Asten 
een uiteenzetting gehouden over “het verleden herleeft”. 
Hij toonde, ter ondersteuning van zijn verhaal, enkele 
meegebrachte oude en bijzondere gebruiksvoorwerpen. 
Jammer dat de meeste bewoners van de Eikelaar ’t 
Schoor niet meer kunnen bezoeken. Wat zouden ze dan 
veel herinneringen kunnen ophalen over al die 
gebruiksvoorwerpen van vroeger. 
Maar misschien kunnen we in 2008 nog eens een keer in 
de Eikelaar terugkomen. Want sinds kort beschikt ’t 
Schoor, dankzij een gulle sponsor, over een beamer. 
Zodra we een uitgebreide digitale fotoreportage hebben 
gemaakt van ons interieur op ’t Schoor laten we ons weer 
zien. 
Op zaterdag 8 september hielden we in het kader van de 
landelijke Open Monumentendag open huis. Ongeveer 
120 personen maakten van die gelegenheid gebruik ons 
heemcentrum te bezoeken. Het gebeurt regelmatig dat 
men bijvoorbeeld bij een familiereünie een bezoekje aan 
’t Schoor inlast. Op een verzoek daartoe wordt door ons 
in principe altijd positief gereageerd als de groep niet 
groter is dan ongeveer 20 personen. 
Want ’t Schoor is van ons allemaal en we zijn altijd 
gastvrij ook voor onze jeugd. In november bracht een 
groep kinderen van de basisschool Achthoeven, onder 
begeleiding van enkele ouders, een bezoek. Ook zij 
waren zeer enthousiast. Zo wordt misschien de interesse 
bij onze jeugd voor onze historie al vroeg gewekt en 
leggen we zo een voorzichtig verband tussen oud en jong 
of tussen verleden en heden. 
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Het “Klein Schoor” 
 
In het jaarbericht 2006 hadden we het bestuursbesluit om 
het gebouwtje (voormalig botenhuisje van waterschap de 
Zandleij) aan de Gommelsestraat te gaan afstoten al 
aangekondigd. Door de vergrijzing hadden we al eerder 
afscheid moeten nemen van enkele trouwe vrijwilligers, 
die elke donderdagmorgen daar werkten. De drie, die nog 
overgebleven waren, oordeelden, ondanks hun interesse, 
dat het voor hen goed leek de activiteiten daar te 
beëindigen. 
 

 
Afscheid van de locatie van ’t Klein Schoor, Frans Goossens en 
Harry Goos verwijderen het naambord van Heemcentrum ’t 
Schoor. 
 
Een andere reden was toch wel de jaarlijkse onkosten die 
het gebouwtje met zich meebracht. Medio 2007 kwamen 
we tot overeenstemming met het Waterschap De 
Dommel, die het gebouwtje en de ondergrond 
doorleverde aan het Brabants Landschap, tot overdracht 
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van het perceeltje grond met gebouwtje en op 16 
november vond de sleuteloverdracht plaats. 
In de periode daarvoor is door de vrijwilligers, als laatste 
klus, hard en vakkundig gewerkt aan de restauratie van 
een oude boerenerdkar.  
 

 
De gerestaureerde kar wordt naar de Hemelrijkse hoeve in 
Biezenmortel gebracht. 
 
Omdat het gebouwtje “schoon” moest worden opgeleverd 
hebben we alle nog aanwezige bruikbare 
gebruiksvoorwerpen naar de zorgboerderijen of het 
heemcentrum overgebracht. 
Tijdens het gebruik van het gebouwtje door ’t Schoor is 
een voorval nog wel vermeldenswaard. Op een 
donderdagmorgen, toen de vrijwilligers bij het gebouwtje 
kwamen bleek het slot van de “voordeur”vernield en 
verbroken. Er was ingebroken. Niet om iets te 
ontvreemden, maar om de nacht door te brengen, zo werd 
geconstateerd. Dat bleek uit een zeer provisorisch 
ingerichte slaapplaats. De slaper (een dakloze?) had zich 
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te goed gedaan aan de koeken en de koffie, die de 
vrijwilligers altijd gebruikten bij het praatuurtje bij een 
gloeiend heet kacheltje. Het is verwonderlijk dat op deze 
toch wel afgelegen, eenzame plek zich nooit andere 
vervelende situaties hebben voorgedaan. We zijn 
benieuwd wat Brabants Landschap met het gebouwtje 
gaat doen. 
Rest ons alle werkers van het eerste tot en met het laatste 
uur, Jan Ramaekers, Kees Timmers zaliger, Jan 
Lommers, Kees van Strijdhoven en Tijn Keuninx, te 
bedanken voor hun inzet. Het was op de 
donderdagmorgen bij de koffie altijd gezellig en 
gemoedelijk. Met enige weemoed namen we nu daar dan 
ook afscheid. 
 
Pand Schoorstraat 2 (het heemcentrum) 
 
Er gaat geen dinsdagmorgen voorbij of vrijwilligers zijn 
op een of andere wijze wel bezig verbeteringen aan het 
interieur aan te brengen en onderhoud te plegen. Van een 
goed gebruiker mag je dat ook verwachten. Met al zijn 
beperkingen die het gebouw heeft mogen we gerust 
zeggen dat er alles “museumwaardig” uitziet. 
Een van de beperkingen betreft het bereikbaar zijn van 
het heemcentrum voor bezoekers die moeilijk ter been 
zijn. Door het op 100-jarige leeftijd overlijden van de 
heer Brouwers kwam in zijn huis aan de 
Kreitenmolenstraat een nagenoeg nieuwe traplift 
beschikbaar, die door de erven Brouwers is geschonken 
aan ’t Schoor. De traplift is door een deskundig bedrijf in 
ons heemcentrum geïnstalleerd. De kosten voor de- en 
montage zijn door een andere sponsor betaald. Daarvoor 
onze dank. Door de lift kan ons heemcentrum nu ook 
door minder validen bezocht worden. 
Helaas is voor liftstoelgebruikers onze zolderverdieping 
(nog) niet bereikbaar. 
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Vrijwilligers 
 
Vrijwilligers vervullen in onze samenleving een 
belangrijke rol. De overheid onderkent dat. Zo 
organiseert de gemeente Tilburg een jaarlijkse 
vrijwilligersbijeenkomst. Wij doen dat bij ’t Schoor ook 
in de vorm van een zogenaamde dankmiddag. Dit jaar op 
11 augustus. We brachten eerst een bezoek aan de 
gedenkplaats Haarendael. Na ontvangst, rondleiding in de 
monumentale kapel en een toelichting op het verblijf van 
de gijzelaars tijdens W.O. II, keerden we, verrijkt met 
kennis over die historie terug naar Udenhout. Daar 
mochten wij weer gastvrij gebruik maken van de 
faciliteiten die het scoutinggebouw biedt en genoten we 
van een hapje en een drankje in een bijzonder gezellige 
en sfeervolle middag bij mooi weer. Dik verdiend! 
 

 
De vrijwilligersdag 
 
In het voorgaande ben ik er niet aan ontkomen bepaalde 
medewerkers of hun activiteiten, voor het voetlicht te 
halen. Maar er gebeurt veel meer. Ieder doet op zijn of 
haar beurt zijn/haar uiterste best voor ’t Schoor. Zonder 
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namen noem ik het dinsdagmorgenteam met niet te 
vergeten onze gastvrouw, het damesteam dat om de 14 
dagen op dinsdagmiddag alles op orde en schoon houdt, 
onze mensen die de rondleidingen verzorgen bij 
groepsbezoeken en het bestuur, waarvan de leden elk een 
eigen taak hebben in de dagelijkse gang van  
’t Schoor. Allen tezamen een geweldige groep mensen. 
Ook mag niet onvermeld blijven dat enkele vrijwilligers 
in 2007 gestart zijn met activiteiten in een werkgroepje 
“Genealogie” en “Toponymie”. Daaruit blijkt dat onze 
mensen zelf steeds op zoek zijn naar nieuwe uitdagingen 
en dat willen we uiteraard stimuleren. 
 
Plannen voor de toekomst 
 
Dorpswandelingen  
Af en toe wordt ons gevraagd: verzorgen jullie ook 
dorpswandelingen? Meestal verwijzen we ze naar Wim 
Maarse, die dan wandelingen op persoonlijke titel 
organiseert. Recent zijn we echter benaderd door leden 
van de Stadsgidserij Tilburg om in samenwerking met 
hen de mogelijkheden voor dorpswandelingen te 
onderzoeken. Overleg daarover heeft inmiddels 
plaatsgevonden. Mogelijk leidt dit tot een nieuw initiatief. 
Archeologisch onderzoek 
Tot heden was dit geen aandachtspunt binnen ’t Schoor. 
Maar door nieuwe wetgeving zijn gemeenten verplicht bij 
alle nieuwbouwprojecten een archeologisch onderzoek uit 
te voeren. Dit archeologisch onderzoek gaan de 
gemeenten uitvoeren in samenwerking met de 
heemkundige verenigingen. Voor het nieuwbouwproject 
Mortel 2 is dit jaar een archeologisch onderzoek 
uitgevoerd. Brabants Heem biedt ondersteuning in de 
vorm van cursussen. We zullen in 2008 nagaan hoe we 
hier verder op inspelen. 
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Restauratie luiklok Mariakapel Schoorstraat 
Een werkgroep binnen het bestuur van ’t Schoor m.m.v. 
het bestuur van de scouting en pastoor Looyaard zijn 
gestart met een onderzoek naar de restauratie van een 
originele 
achttiende-
eeuwse 
zogenaamde 
Spechtklok.  
De restauratie 
is kostbaar. 
De werk-
groep hoopt 
dan ook 
sponsors te 
vinden, zodat 
in 2008 (mei?) het klokje met enig cere-monieel naar zijn 
definitieve plaats in het Mariakapelletje aan de 
Schoorstraat kan worden gebracht. 
Automatisering 
André Witlox heeft als opvolger van Jan van den 
Bersselaar bewezen voor ’t Schoor een belangrijke kracht 
te zijn met betrekking tot het functioneel gebruik van 
onze computer. Samen met Jan Roovers, Bert van Asten 
en Jan de Beer wordt o.a. het geautomatiseerd beheer van 
onze collectie actueel gehouden. 
Beschermd Dorpsgezicht 
In samenspraak met de Dorpsraad, gemeente Tilburg en 
enkele leden van ’t Schoor is dit jaar gewerkt aan het 
Bilanrapport om te komen tot een officiële status van 
beschermd dorpsgezicht voor Udenhout. De verwachting 
is dat dit in 2008 gerealiseerd gaat worden. 
Toekomst ’t Schoor Schoorstraat 2 
Ik verwijs hiervoor kortheidshalve naar hetgeen hiervoor 
reeds is gemeld. 
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Tot slot 
 
 
Uit een artikel in Brabants Heem van Joris van 
Dierendonck viel mij een passende tekst op: 
De roep om erfgoed onder de aandacht te brengen wordt 
steeds groter. Daarbij gaat het vooral om het verhaal 
achter het erfgoed. We moeten het verleden niet alleen 
laten herleven maar ook laten beleven, door oog te 
hebben voor de emotionele aspecten die met historische 
gebeurtenissen gepaard gingen. Dan komt het verleden 
pas echt tot leven. Geen eenvoudige opgave. Toch ben ik 
van mening dat ’t Schoor daarin redelijk slaagt en we 
zullen dat blijven nastreven. Lang leve ’t Schoor! 
 

 
Het oude molenhuis in Biezenmortel 
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Nog verkrijgbare publicaties 
 
• Over een sterk staaltje € 15 (porto € 3,00) 
• Unentse Smeejerije € 10 (porto € 3,00) 
• Over heeroom en tante zuster € 15 (porto € 3,00) 
• Unentse Sprokkels 3 € 10 (porto € 3,00) 
• Unentse Sprokkels 4 € 10 (porto € 3,00) 
• Kadastrale atlas Udenhout 1832 € 20 (porto € 6,20) 
• Over de School € 5 (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 € 0,88)  
• Inrichting St. Lambertuskerk € 0,50 (porto € 0,88)                                                                  
• 70 jaar Vincentius € 2,30 (porto € 1,76)  
• 40 jaar Voetbalclub Biezenmortel € 4,50 (porto 2,20) 
• 75 jaar bouwen in Udenhout € 2,30 (porto € 0,88)  
• kalender “Dorpsleven Udenhout-Biezenmortel”  2008 

€ 4,00 oude jaren € 2,50 (porto € 1,76) 
• prentbriefkaarten Udenhout € 0,10 (porto € 0,44) 
• 30 jaar Wielerronde Udenhout € 5 (porto € 2,20) 
• Reproductie van een oude schoolkaart van Udenhout 

en Biezenmortel rond 1925 € 1 (porto € 1,32) 
 
De nog verkrijgbare publicaties kunt u bestellen via het 
secretariaat Heemcentrum ’t Schoor:  
Lia Clement-Verhoeven, Achthoevenstraat 48, 5071 AS 
Udenhout telefoon 013-5111166, 
e-mail: lia.clement@home.nl 
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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 

• Lia Clement-Verhoeven, Achthoevenstraat 48, 5071 
AS Udenhout, telefoon 013-5111166; secretaris 
e-mail: lia.clement@home.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 

• Frans Goossens, Greef 22, 5071 AH Udenhout, 
telefoon 013-5111974: bestuurslid 
e-mail: fr.goosens@planet.nl 

• Jos Merkx, Vloeiweg 85 (app. 108), 5061 GA 
Oisterwijk, telefoon 013-5238773; bestuurslid 

 
 
 
 


