Jaarbericht
’t Schoor
2018

Met dit jaarbericht geven wij beknopt weer wat het team van
vrijwilligers het afgelopen jaar samen tot stand heeft
gebracht. Steeds meer bezoekers (ook kinderen) komen kijken
naar de collectie, bezoeken exposities, volgen presentaties en
doen mee met andere activiteiten.
Helaas hebben we in 2018
afscheid moeten nemen van onze
erevoorzitter, Harrie van den
Bersselaar en van zijn echtgenote
Lies. Harrie was een van de
oprichters van ons heemcentrum.
Harrie en Lies zijn altijd zeer
betrokken geweest bij alle
activiteiten van ‘t Schoor.
In november hebben we een
nieuwe activiteit gepresenteerd:
een cursus in vier avonden over de Harrie v.d. Bersselaar (1932-2018)
geschiedenis van Udenhout en Biezenmortel. De deelnemers
waren enthousiast en we hopen die cursus volgend jaar
opnieuw te kunnen organiseren.
Dat onze inspanningen gewaardeerd worden, hebben we
mogen ervaren bij onze vrijwilligersmiddag. Het bestuur van
EVA kwam toen alle vrijwilligers van 't Schoor bedanken met
een roos.
Collectie en rondleidingen
Nieuw in de collectie
Door de beperkte ruimte moeten we kritisch zijn bij het
aannemen van voorwerpen. In 2018 hebben we weer een
aantal bijzondere schenkingen gehad die een mooie aanvulling
zijn op onze collectie. Enkele voorbeelden:
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• Een houten beeld madonna met kind vervaardigd door
Leo Bäumler;
• Een houten plaquette van een Franse lelie met
klaverblad, de symbolen van Scouting ook gemaakt door
Leo Bäumler;
• Een poppenhuis;
• Een borduurwerk van de Lambertuskerk gemaakt door
Luce Vermeer;
• Een schilderij van de huizen tegenover de Stenen Poort
in de Schoorstraat geschilderd door A. Verhoeven;

Digitaliseren van de collectie
We zijn nu 2 jaar bezig met voorwerpen in het digitale systeem
Memorix Maior te zetten. Ook plaatsen we daarbij foto's van
de voorwerpen. We hebben ongeveer een derde van de
collectie voorwerpen gehad. Enkele foto’s van onze voorwerpen zijn al te zien op www.brabantserfgoed.nl
(zoek: ’t Schoor).
Naast de ruim 6400 voorwerpen hebben we ook een grote
collectie bidprentjes, boeken en foto’s. Twee vrijwilligers zijn al
begonnen met het scannen van de bidprentjes en deze bij de
gegevens in Memorix Maior te plaatsen.
Ook de boeken krijgen de komende tijd aandacht. In de
toekomst kan gemakkelijker naar boeken en gegevens in
boeken worden gezocht.
De enorme hoeveelheid foto’s, in de afgelopen jaren
verzameld, moeten ook een plek krijgen in het digitale systeem.
Twee vrijwilligers gaan nu in eerste instantie aan de slag om
een zo duidelijk mogelijk beeld te krijgen hoe deze
overzichtelijk ingevoerd kunnen worden. In de komende
maanden zal hiermee worden geëxperimenteerd.

Schilderij van de huizen in de Schoorstraat tegenover de oprijlaan van het kasteel

• Een pistool uit de tijd van Napoleon. Zie beschrijving in
Sprokkels 16;
• Een ingelijste tekst die jaren heeft gehangen in de
gelagkamer bij café de Hemeltjes.
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Onder andere zal in 2019 bij de viering van 75 jaar bevrijding,
een boekje uitkomen met Udenhoutse oorlogsverhalen. Ook
het boek "Over Unentse families" deel 3 is in voorbereiding.
Wiki Udenhout gaat ook steeds meer leven in Udenhout en
Biezenmortel. Dit is te zien aan het aantal bezoekers van deze
site. De inhoud groeit nog steeds. Dit jaar is de site onder
andere uitgebreid met films van SVU (Stichting Videogroep
Udenhout) en met geluidsopnames van Udenhoutse
muzikanten.

Openstelling en rondleidingen op ’t Schoor
De openstelling op donderdag wordt steeds bekender. In 2018
hebben op donderdag ongeveer 300 mensen ons museum
bezocht. Dit terwijl het nog even gesloten was vanwege een
opknapbeurt en ook de hete zomer bleek geen belemmering.
Meer en meer wordt ons heemcentrum op de donderdag een
inloop voor mensen die vragen hebben over heemkundige
onderwerpen of die komen kijken naar onze collectie of de
wisselende thematentoonstelling.
Ook dit jaar zijn er weer rondleidingen geweest. In
groepsverband zijn er meer dan 100 personen geweest
waaronder de nieuwe burgemeester van Tilburg Theo
Weterings en zijn echtgenote.

Exposities
Als wisseltentoonstelling is
in 2018 op ons
heemcentrum een kamer
ingericht met een expositie
over Udenhoutse bakkers.
Op het heemcentrum is
ook meer plaats gemaakt
om foto's en schilderijen te
laten zien. Nu zijn er onder
andere een aantal
schilderijen te zien,
gemaakt door de
kunstzinnige familie Le
Mire.
Ter gelegenheid van het
50-jarig bestaan van de
Eikelaar hebben wij een
fototentoonstelling
gemaakt die te zien was in Wisseltentoonstelling over de bakkers
het Atrium van de Eikelaar.

Publicaties
In 2018 zijn er weer
verschillende publicaties
geweest. Op 16 maart werd
Unentse Sprokkels 15
gepresenteerd. Vele
Udenhouters kijken elk jaar
weer uit naar de nieuwe
uitgave. Dat blijkt wel uit
het feit dat het bij de
presentatie steeds drukker
wordt. Op 7 september
zagen twee nieuwe Unentse
biografieën het licht. Dat
staat verder beschreven bij
Open Monumentendag. Het
schrijversteam heeft voor de komende jaren nog verschillende
publicaties in voorbereiding.
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van Assisië een tentoonstelling georganiseerd. Deze werd druk
bezocht.
Educatie
De kinderen van de groepen 5 en 6 van de Wichelroede hebben
ook dit jaar de educatieve voet- en fietstocht gedaan langs
historische plekjes van Udenhout en Biezenmortel onder
begeleiding van vrijwilligers van ’t Schoor. Voorafgaand aan de
tochten hebben 2 vrijwilligers een korte voorbereiding gedaan
in de klassen. In totaal hebben 110 kinderen mee gedaan,
verdeeld over 7 ochtenden.
Op 4 en 5 mei 2018 is aan de leerlingen van groep 8 op alle
scholen in Tilburg, Berkel-Enschot en Udenhout, een
stickerboekje uitgereikt over de Tweede Wereldoorlog in deze
plaatsen. 't Schoor had hierbij de nodige inbreng.

Fototentoonstelling 50 jaar Eikelaar

Open Monumentendag
Open Monumentendag 2018 had als thema "Europa". 't Schoor
heeft dat thema ingevuld met het uitbrengen van twee
Unentse biografieën over "Europeanen" die een grote binding
hadden met Udenhout. De presentatie was op vrijdagavond 7
september in een volle zaal van 't Plein met 200 bezoekers. Het
was een genoeglijke avond met optredens van een koor en een
zangeres. De ene biografie gaat over het leven van Annie
Schoonus een Udenhoutse operazangeres die in Oostenrijk en
Duitsland grote successen had. De andere biografie gaat over
het leven van Leo Bäumler, de Duitse beeldhouwer die de
wangen van de kerkbanken in de Lambertuskerk heeft
gemaakt. Op zaterdag 8 september werden er rondleidingen
gegeven in de Lambertuskerk. Ook ons heemcentrum was toen
open. Wij mochten 120 bezoekers ontvangen waar wij
tevreden over zijn. Voor de eerste keer werd ook in de kapel
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Overige activiteiten
•
Op 19 januari 2018 werd de naam van Piet van Riel
onthuld op de plaquette in het kapelletje aan de Schoorstraat.
Piet was een in Udenhout geboren oorlogsslachtoffer.
•
Ook in 2018 werkten we samen met de Bibliotheek
Udenhout. Daar organiseerden wij de cursus geschiedenis van
Udenhout en Biezenmortel
•
Op 8 maart 2018 (Internationale Vrouwendag) sloot Lia
Clement aan bij de jaarvergadering van EVA. Zij liet daar foto's
zien uit de collectie van 't Schoor van bekende Udenhoutse
vrouwen. Dat leverde een leuke uitwisseling van
wetenswaardigheden op met de 100 aanwezige dames.
•
Op de eerste lentedag 21 maart 2018 om 18.00 uur,
hebben enkele vrijwilligers van ’t Schoor het klokje in Felixhof
geluid.
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•
Samen met Udenhouts
Belang, de Dorpsraad, de
gildes en MVC organiseerde 't
Schoor een sfeervolle
dodenherdenking op 4 mei op
het kerkhof van de
Lambertuskerk.
•
De werkgroep
toponiemen verzamelt oude
veldnamen zodat die bewaard
blijven. In 2018 heeft ’t
Schoor medewerking
verleend aan een initiatief om
toponiemen/ boerderijnamen
die we bij het onderzoek voor
het boek "Over ’t Odenhout"
tegenkwamen, weer te gaan
gebruiken. De Dorpsraad stelde middelen beschikbaar voor
uniforme informatiebordjes voorzien van een QR-code. Deze
zullen volgend jaar bij een aantal boerderijen geplaatst worden.
Organisatie

de gevolgen voor 't Schoor van de nieuwe wetten betreffende
auteursrechten en gegevensbescherming. Het bestuur heeft
daarop de nodige acties genomen.
Vrijwilligers
In 2018 bestond de groep vrijwilligers uit
meer dan 30 personen. Zij zijn samen 't
Schoor: zij zorgen voor de uitstraling en
de goede publiciteit van 't Schoor. Door
hun inzet is ons heem-centrum wekelijks
gratis te bezichtigen en ze zorgen er ook
voor dat de ruimtes op het
heemcentrum er geordend en netjes
uitzien. Verder organiseren zij tentoonstellingen, verzorgen presentaties, maken Vrijwilliger Gerard van Alem
publicaties en onderhouden en digitali- ontving o.a. voor zijn inzet
seren onze collectie etc. Op 5 januari
voor ’t Schoor een lintje
werd Wim Maarse in het zonnetje gezet omdat hij 25 jaar deel
uitmaakt van de vrijwilligers van 't Schoor. Vanaf 1 maart sloot
Charles Boogers aan als toezichthouder voor de
donderdagopenstelling en Maris Philippa stopte bij het
schrijversteam vanwege studie.
Inkomsten

Bestuur
Op 1 januari 2018 nam Annelies van den
Assem - van Uden afscheid als bestuurslid.
Zij was bestuurslid vanaf 2010. Wij danken
Annelies voor haar inzet voor 't Schoor.
Vanaf 1 januari 2018 is Annelieke van Geffen
de contactpersoon voor de rondleidingen en
de scholen. In de bestuursvergaderingen
kwamen de gebruikelijke onderwerpen aan
de orde om 't Schoor goed te laten functioneren. Speciaal
willen we vermelden dat het bestuur aandacht besteedde aan

Al vele jaren kunnen wij rekenen op onze sponsoren, stutten en
steunen. Daar zijn we blij mee. Zij stellen ons mede in staat om
aan onze jaarlijkse verplichtingen te voldoen. Ook voor de
uitgave van onze boeken en andere publicaties zijn we mede
afhankelijk van subsidies. Bij Unentse Sprokkels worden we
door Udenhoutse en Biezenmortelse bedrijven gesteund door
middel van het plaatsen van een advertorial. In deze uitgave
zijn dat Boomrooierij Weijtmans, de Rustende Jager en
Hoppenbrouwers Techniek. ’t Schoor neemt ook ieder jaar deel
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aan de Rabo Clubkas Campagne. Doordat velen op ons
stemmen ontvangen we ieder jaar een mooi bedrag van de
Rabobank. Soms worden we ook door mensen, die ons bij leven
jarenlang een warm hart hebben toegedragen bedacht in hun
testament. In 2018 verkregen we op die manier een bedrag in
contanten.

De openingspagina van de website van ‘t Schoor

Ook op Facebook zijn we actief. Daar doen we telkens kort
verslag met foto’s van onze activiteiten of van zo maar wat
leuke historische informatie over ons heemcentrum of de
historie van Udenhout en Biezenmortel.

Joke de Laat-Bierkens van de Rabobank overhandigde de cheque die mochten
ontvangen wegens de deelname aan de Rabo Clubkas Campagne

Tot Slot
Communicatie
Op onze website www.schoorudenhout.nl kunt u heel veel
informatie over 't Schoor vinden. Er kunnen ook brochures,
jaarberichten en de teksten van onze uitverkochte boeken
gedownload worden. Op de homepage is ook een link naar Wiki
Udenhout opgenomen.

Fijn dat we in 2018 onze activiteiten weer hebben kunnen
uitbreiden. Onze vrijwilligers zijn actief op vele terreinen van
heemkunde. Het bestuur heeft veel waardering voor het werk
van de vrijwilligers en is dankbaar voor hun inzet, tijd en hun
betrokkenheid. Geweldig!
Wij danken ook zeer onze sponsoren, stutten en steunen.
Dankzij deze financiële steun kunnen we onze activiteiten
voortzetten.
Frans Goossens, voorzitter
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Bestuur en werkgroepen

Bestuur: Frans Goossens: voorzitter; Lia Clement-Verhoeven:
secretariaat; Frank Scheffers: penningmeester; Hein van den Berg:
vice-voorzitter; Joost van Dongen, Annelieke van Geffen, Piet Happel
en Kees van Kempen.
Secretariaat: Lia Clement-Verhoeven, Achthoevenstraat 48, 5071 AS
Udenhout (013-5111166)
Ere-voorzitter: Harrie van den Bersselaar (†)
Schrijversteam: contactpersonen Kees van Kempen
(013-5111319) en Lia Clement (013-5111166)
Beheer collectie: contactpersonen Joost van Dongen (0135114884) en Piet Happel (013-5111718)

Het bestuur in 2018 v.l.n.r., Frans Goossens, Lia Clement, Frank Scheffers,
Joost van Dongen, Jan Denissen, Annelieke van Geffen, Hein van den Berg en
Piet Happel

Rondleidingen op ’t Schoor en voor de scholen: contactpersoon
Annelieke van Geffen (06-46788218)
Werkgroep genealogie: contactpersoon Frank Scheffers
(013 5112331)
Werkgroep veldnamen: contactpersoon Frank Scheffers (013
5112331)
Werkgroep Open Monumentendag: Hein van den Berg (0135282483)
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