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Aan de leden van de Heemkundekring 
Schijndel.  
 
 
Datum: 27 november 2019 
 
 
Ontwerpverslag van de algemene vergadering van Heemkundekring Schijndel van 18 november 
2019. 
 
Agenda. 
 

1. Opening. 
De voorzitter memoreert het overlijden van de heemkundeleden Frans Vermeer en Henk 
Kluytmans. 
Er is een felicitatie gestuurd naar heemkundelid Leo Telgenkamp in verband met zijn 
Koninklijke Onderscheiding.  
De agenda en powerpointpresentaties worden op het beeldscherm geprojecteerd zodat 
iedereen kan meekijken.  

2. Ingekomen stukken en mededelingen. 
Bericht van verhindering van Toos Goossens, Betty van den Oetelaar, Hans Fassbender, Joop 
Steenbakkers, Wim Heesakkers, Trees Vermeer, Bart Claasen, Bart Eijkemans, Remy Remery, 
Wim en Huberdien Bosmans, Berry Dekkers, Frans Abrahams, Ria van Asseldonk, Barbara 
van der Kuijl – van Liempd, Ad van Liempd, Leo Verhagen, Rien Rijken, Henriëtte van Aken. 
In 2019 hebben zich weer veel nieuwe leden aangemeld en het ledental staat nu op: 292.  
Op naar de 300 leden dit jaar!! 
De voorzitter geeft een terugblik op de Herdenking 75 jaar Bevrijding van Schijndel. Hij deelt 
mee dat ruim 1000 bezoekers de tentoonstelling en de film over “Ooggetuigen 
Granaatweken hebben bezocht. Een groot succes.  
 
De voorzitter geeft Henk Beijers het woord om een toelichting te geven op het boek over de 
‘Pastoors in Schijndel’.  
Dames en heren 
“Ik sta hier een beetje met een dubbelgevoel. 
Terwijl het seculariseringsproces in ons eens zo intens katholieke Brabant sterk toeneemt, het 
bisdom worstelt met de langzame leegloop van onze kerken, het priestertekort drastische 
vormen heeft aangenomen, de geloofsbeleving totaal anders wordt ingekleurd dan in de periode 
van het bekende ‘rijke roomse leven’ en parochies noodgedwongen fuseren, komen Henk en ik 
ondanks dat toch nog met een historische publicatie waarin we het leven en werken van ca. 60 
pastoors presenteren uit de vier Schijndelse parochies Centrum, Wijbosch, Boschweg en 
Hoevenbraak.  
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En dit alles vermengd met interessant parochienieuws, doorspekt met markante historische 
gebeurtenissen uit het verleden die het leven in Schijndel sterk hebben bepaald. Zeven eeuwen 
kerkelijke historie over de periode   1304 tot 2012. 
In dat laatste jaar zijn de onderhandelingen begonnen over de fusieparochie van Schijndel, Den 
Dungen en Sint Michielsgestel. 
Wie had ooit kunnen vermoeden dat er anno 2019 zo’n situatie zou ontstaan. 
Wat ons boek betreft …….op de folder die op tafel ligt kunt u de hoofdindeling in hoofd- en  
sub-rubrieken zelf lezen. Dat is de absolute leidraad voor ons geweest. 
Voor ons was belangrijk om die prachtige historie toch, ondanks alle recente ontwikkelingen, in 
een publicatie vast te leggen, ook al zal het nooit een bestseller worden. 
Wat we nu na bijna 10 jaar onderzoek aanbieden is een boek van 175 pagina’s, uitgevoerd in 
kleurendruk, met 120 illustraties en het kost u zeggen en schrijven 10 eurocent per pagina ofwel 
€17,50. 
Een boeiende episode binnen de Schijndelse geschiedenis.  
Voor elke historisch geïnteresseerde Schijndelaar fascinerend genoeg om het in de boekenkast 
te hebben staan. 
Hiermee hebben Henk en ik bewust de basisfilosofie gevolgd van onze HKK nl. historisch 
onderzoek doen en de resultaten ook wereldkundig maken! Dat was onze motivatie. 
Als na 1 december bekend is hoeveel gegadigden er zijn om het boek aan te schaffen dan wordt 
het gedrukt bij WIHABO in Geffen en zal Jan Aalders de verdere afwikkeling regelen. 
Ik wil Henk van den Brand die vooral het historisch onderzoek heeft gedaan bijzonder hartelijk 
bedanken voor de prima onderlinge samenwerking. 
Op mij rustte de taak om de uiteindelijke redactie te voeren. 
Degenen die het boek aanschaffen wens ik bij voorbaat veel leesplezier!  
Hier wil ik het graag bij laten tenzij er nog vragen zijn van jullie kant! 
 

3. Bestuurlijke aangelegenheden.  
De voorzitter deelt mee dat Jan Aalders, Jan van Weert, Kees Cornelissen en Gerard van 
Kaathoven in maart 2020 aftredend zijn maar zich herkiesbaar willen stellen. De leden zijn 
hiermee ingenomen en laten dat blijken door een applaus. 
 

4. Het vaststellen van het toegezonden verslag van de ledenvergadering van 19 november 
2018. 
Hierop is één reactie gekomen en die is verwerkt. Verder zijn er geen opmerkingen gemaakt 
en het verslag wordt vastgesteld zoals dat is toegezonden. 
 

5. Het vaststellen van de toegezonden begroting 2020. 
De penningmeester licht de ontwerpbegroting toe. Hij deelt mee dat de post werkgroepen 
aanzienlijk is verhoogd ten opzichte van 2019 omdat de kosten van met name Schijndelwiki 
nu voor het eerst op de begroting staan. De post sponsorgelden van € 2.700,00 is een 
voorzichtige raming. Er is een sponsorplan gemaakt en het bestuur wil proberen sponsoren 
langdurig aan onze heemkundekring te binden. In het boekjaar 2020 hopen we voormeld 
bedrag binnen te halen en als dat lukt zal € 2.000,00 daarvan worden besteed aan speciale 
projecten en anders gaat het naar de reserve. 
De kosten voor lezingen zijn ook hoger geraamd omdat o.a. de kosten van ’t Spectrum voor 
zaalhuur e.d. ook zullen stijgen. 
De kopieerkosten zijn hoger geraamd omdat er toch veel wordt gekopieerd en de cartridges 
erg duur zijn. 
De post heemblad is verhoogd omdat de drukkosten zijn gestegen. In verband hiermee 
wordt voorgesteld om het bestuur te machtigen het heemblad kostendekkend te verkopen 
aan niet- leden. De leden krijgen het gratis. Aldus wordt besloten. 
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Het bestuur stelt voor om de contributies van € 25,00 per jaar per persoon en € 42,50 per 
jaar voor twee leden binnen een gezin niet te wijzigen. Aldus wordt besloten.  
De Algemene ledenvergadering besluit de begroting voor het boekjaar 2020 overeenkomstig 
het aan de ALV aangeboden ontwerp vast te stellen. 
 
Bespreken van het project Schijndelwiki. 
Jo van der Aa geeft aan de hand van een powerpointpresentatie een uiteenzetting over wat 
Schijndelwiki inhoudt. Het lijkt op Wikipedia en is feite een encyclopedie waarin alleen maar 
feiten worden opgenomen en geen meningen. Een werkgroep heeft het plan voorbereid en 
is bij de heemkundekring Deurne geweest om zich te laten informeren omdat die Kring al 
jaren bezig is Deurnewiki. Opvallend is de toename van het aantal leden en vooral van 
personen van buiten Deurne.  
Schijndelwiki is toegankelijk voor iedereen in binnen- en buitenland en bevat een schat aan 
informatie. Een werkgroep is bezig met het vullen van Schijndelwiki. Iedereen kan informatie 
aanleveren die eerst wordt getoetst.  
 

6. Nieuws van het Platform heemkundekringen en Roois cultureel erfgoed in Meierijstad.  
Aart Voets deelt mee dat het platform is opgericht voordat de herindeling van de voormalige 
gemeenten Schijndel, Veghel en Sint – Oedenrode een feit was. Het platform is erg 
belangrijk voor de Kringen om samen te werken maar toch de eigen identiteit te behouden. 
De gemeente Meierijstad erkent en waardeert de rol van het platform. Dat hebben we 
ervaren in het kader van de activiteiten met betrekking tot de ‘Herdenking van 75 jaar 
Bevrijding’ waarvoor de gemeente subsidie heeft verleend aan de Kringen individueel maar 
ook om gezamenlijk activiteiten uit te voeren. De gemeente heeft advies gevraagd over een 
gemeentewapen en een nieuwe gemeentevlag die op het scherm verschijnt. Verder is het 
platform betrokken bij het adviseren over een erfgoedvisie en een landschapsvisie voor 
Meierijstad.  
 

7. Het voorstel voor lezingen/vergaderingen 2020. 
Aart Voets geeft een toelichting op onderstaande lezingen. Hij vraagt aan de leden om 
suggesties te doen. De ALV kan instemmen met deze lezingen 

• 13 januari : Kitty de Leeuw. Je bent jong en je wilt wat. 
• 17 februari : Wies van Leeuwen. de mooiste kerken van Brabant. 
• 16 maart : algemene ledenvergadering. Na de pauze een korte lezing door Cor van der 

Heijden; ‘Anton Schellens (1887-1954). Fotograaf van het ongerepte Brabantse 
plattelandsleven. 

• 6 april : Sophie Elpers. Wederopbouwboerderijen. 
• 11 mei :  Koos Keijzer. Ontstaan van de mens en zijn verspreiding op aarde. 
• 12 oktober : Hanneke Coolen – Colsters; 'Oost Indisch doof'.  
• 16 november algemene ledenvergadering. 
• 14 december : Paul Spapens. Smokkelen in Brabant. 

 
8. Verslag werkgroepen. 

Henk van den Dungen geeft aan de hand van een paar dia’s een toelichting op zijn 
onderzoek naar de archieven van sportverengingen in Schijndel en het resultaat van de 
inventarisaties die op de heemkamer staan. Ook die kunnen opgenomen worden in 
Schijndelwiki.  
Henk Beijers deelt mee dat de historische werkgroep al 27 jaar onderzoek verricht bij het 
BHIC en betrekt hierbij Willy van de Greef die vorig jaar plotseling is overleden en zegt haar 
nog steeds erg te missen.  
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In principe is het overzicht zoals verwoord in de ledenvergadering van 2018 ( zie het verslag 
van die vergadering) nog steeds hetzelfde [allemaal meerjarenprojecten] 
Onze plannen voor 2020 zijn: een begin maken met een publicatie vanaf ca. de 16e eeuw 
over de chirurgijns, medicine doctoren, huisartsen en misschien ook in combinatie met 
vroedvrouwen en andere medische zaken [ [denk aan bv. historie Wit Gele Kruis]; idem een 
diepere uitwerking en digitalisering op basis van de archiefinventarissen over de periode 
1811-1930 en 1930-1960 om die informatie breder toegankelijk te maken 
 

9. Care project. Kleinschalig archeologisch onderzoek. 
Gerard van Kaathoven geeft aan de hand van een powerpointpresentatie aan wat het 
onderzoek inhoudt. Zelf een putje graven van 1x1 meter in bijvoorbeeld je achtertuin onder 
begeleiding. Wat er gevonden wordt, zal worden gezeefd en gewassen en er zal worden 
verteld wat de betekenis is van wat er uiteindelijk is gevonden. Gerard laat op het scherm de 
50 locaties zien waar gegraven kan worden. Het zijn allemaal locaties binnen de bebouwde 
kom van Schijndel en Wijbosch. Het eerste onderzoek van 25 putjes in Schijndel zal 
plaatsvinden in het weekend van 4 en 5 juli 2020. Vanuit de locatie ‘Het Gasthuis’ aan de 
Lidwinastraat wordt alles georganiseerd.  
Het uiteindelijke doel is om mee te weten te komen over de ouderdom en historie van 
Schijndel.  
Het onderzoek staat onder toezicht van de Vrije Universiteit van Amsterdam. 
Er zijn al aanmeldingen binnengekomen maar men kan zich nog aanmelden bij Gerard van 
Kaathoven of het secretariaat van de heemkundekring Schijndel en niet alleen om te graven 
maar ook om andere werkzaamheden te verrichten. Verder is iedereen die belangstelling 
heeft om te komen kijken van harte welkom.  
 

10. Rondvraag. 
Aart Voets deelt mee dat binnenkort er weer een nieuwe tentoonstelling van de collectie 
van de Zusters van Liefde is te zien in de vitrines bij de heemkamer.  
 

11. Sluiting. 
Blijkens de presentielijst waren 68 leden aanwezig. 
De voorzitter bedankt alle aanwezige leden en sluit de vergadering. 
 

12. PAUZE. 
Na de pauze heeft Henny van Schijndel een presentatie gegeven over ‘Blik op het verleden’ 
met foto's van het Brabantsch Dorpsleven, algemene gebruiken/spelen in Nederland en een 
klein stukje specifiek van Mooi Rooi. Het was een uitstekende presentatie. 
 

 
 
Aldus vastgesteld in de algemene ledenvergadering van 16 november 2020. 
 
De voorzitter. (Aart Voets)  De secretaris. (Jan Aalders) 
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