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Heemkundekring ‘De Elf Rotten’
Heesch

Bestuur
Het bestuur bestond per 1 januari 2019 uit 4 personen: de heer G.C.M. (Ger) Fransen, voorzitter, de
heer J.P.A. (Hans) Pennings, secretaris/penningmeester, de heer A. (Tonnie) Nikkels, lid en mevrouw
H.C.M. (Riky) de Jong-Vermeeren, lid. De heer A.J. (Ad) Sturkenboom, penningmeester, heeft per 1
januari 2019 zijn functie neergelegd.
Het bestuur had per 31 december 2019 de volgende samenstelling: de heer G.C.M. (Ger) Fransen,
voorzitter, de heer J.P.A. (Hans) Pennings, secretaris/penningmeester, de heer A. (Tonnie) Nikkels, lid
en mevrouw H.C.M. (Riky) de Jong-Vermeeren, lid.
Bestuursmutaties
Onze penningmeester, de heer A.J. Sturkenboom, heeft per 1 januari 2019 zijn bestuursfunctie
neergelegd. Het bestuur heeft getracht in de vacature te voorzien door kandidaat-bestuursleden te
benaderen. Helaas was niemand bereid een bestuursfunctie te aanvaarden. Besloten werd dat de
secretaris voorlopig de functie van penningmeester zou waarnemen. Tijdens de Jaarvergadering op 24
april 2019 waren Ger Fransen, voorzitter, en Riky de Jong, bestuurslid, regulier aftredend en
herkiesbaar. Beiden werden opnieuw voor een periode van 3 jaar herbenoemd. Met het aftreden
ontstonden 3 vacatures in het bestuur. Deze konden niet ingevuld worden.
Leden
De heemkundekring telde per 1 januari 2019 57 leden. Gedurende het jaar vonden er geen mutaties
plaats in het ledenbestand. Per 31 december 2019 telde de heemkundekring 57 leden. Per 1 januari
2020 zegden twee leden het lidmaatschap op.
Bestuurs- en ledenvergaderingen
Gedurende het verslagjaar werden er 6 bestuursvergaderingen gehouden: op 23 januari, 13 maart, 3
april, 8 mei, 5 juni, 10 juni, 7 augustus, 2 oktober, 6 november en 4 december.
De jaarvergadering van de heemkundekring vond plaats op 24 april. De vergadering werd bijgewoond
door dertien leden. Twaalf leden hadden zich afgemeld.
Rabo ClubSupport
Via de actie Rabo ClubSupport van de Rabobank kregen we een bedrag van € 552,00 binnen ten
behoeve van het Aezel Projek.
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Projecten en werkgroepen
Gedurende het verslagjaar kende de heemkundekring drie actieve werkgroepen die op regelmatige
basis (wekelijks, tweewekelijks of anderszins) in De Heemschuur bijeenkwamen: de Fotowerkgroep,
de werkgroep Aezel Projek en de werkgroep Genealogie. Daarnaast werd gewerkt aan de invoer van
bidprentjes, de bibliotheek, de museumcollectie en het onderhoud van de tuin.
De werkgroep Aezel Projek heeft de OAT (Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel) van Heesch ingevoerd
en de minuutplans digitaal getekend. De werkgroep komt op maandagmiddag bij elkaar om gegevens
in te voeren. Er is een aantal bijeenkomsten geweest voor overleg met de andere werkgroepen in
Bernheze zoals op 21 september en 5 oktober 2019. Op 5 oktober kwam men bij elkaar in de
Heemschuur voor uitleg door Rini van de Laar over de invoer van de PKL’s (Perceelsgewijze
Kadastrale Leggers) en het opzetten van een server ten behoeve van de gedigitaliseerde kadastrale
kaarten. De heemkundekring kreeg de beschikking over de originele Heesche hulpkaarten van het
Kadaster. De Dienst van het Kadaster heeft ze gedigitaliseerd met een substitutiebesluit van de
Minister. Ze stonden op de nominatie om vernietigd te worden. De heemkundekring in Nuenen heeft
alle hulpkaarten (in Noord-Brabant) overgenomen en contact opgenomen met de heemkundekringen.
Huub van Herpen heeft (met aanhangwagen) de hulpkaarten van Heesch, Nistelrode, Heeswijk en
Dinther opgehaald.
Brabants Heem
De regiobijeenkomsten van regio 9 in Zeeland werden gehouden op 20 maart en 13 november. De
vergaderingen van de Raad van Aangeslotenen I en II vonden plaats op 23 mei in Asten en 28
november in Etten-Leur.
De 71e Brabantse Heemdagen werden op 22 en 23 augustus gehouden in Bergen op Zoom, Halsteren
en Ossendrecht met als thema: ‘Verdediging van Landgoed en Erfgoed’. Het was een uitstekend rijk
gevarieerd programma. Namens onze heemkundekring namen deel Ger en Bets Fransen, Hans
Pennings en Guus en Riky de Jong.
Excursies
Op 19 januari vond een excursie plaats naar Museum Jan Cunen in Oss, waar een bezoek werd
gebracht aan de expositie ‘Bagger! Het begin van de Nederlandse geschiedenis’: 17 deelnemers.
Op 22 februari werd een bezoek gebracht aan het Kadastermuseum in Arnhem: 22 deelnemers.
Het Biesbosch Museumeiland was op 18 mei het excursiedoel. Het was een leuke en interessante
excursie: 6 deelnemers.
Op 16 november vond een dagexcursie plaats naar Nijmegen. Op het programma stonden een
stadswandeling, een bezoek aan Museum Het Valkhof, het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis, de
Stevenskerk en het ‘Gebroeders van Lymborch Huis’. In het ‘Arsenaal 1824’ werd de lunch gebruikt
en de dag werd afgesloten met een lekker drankje in ‘De Waagh’ op de markt: 15 deelnemers.
Lezingen
Op 26 juni verzorgde Peter van Nistelrooij een interessante lezing over ‘Drie vorstengraven en de
Maashorst’. Op 30 oktober hield Ineke Strouken een mooie lezing over ‘Winterfeesten, van Sint
Maarten tot Carnaval’: 20 belangstellenden.
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Exposities
Op 29 september werd in de Heemschuur een expositie gehouden over ‘75 jaar bevrijding Heesch’ van
11.00 tot 17.00 uur.
Open dagen Heemschuur
De Heemschuur was op 31 maart, 28 april 26 mei (30 bezoekers), 30 juni, 29 september, 27 oktober en
24 november opengesteld voor het publiek. Op 24 februari vond de boekverkoop plaats van ’t Strôtje
en op 31 maart werd de openstelling gecombineerd met een filmmiddag. Hiervoor was veel
belangstelling.
Filmmiddag
Op 31 maart werd een filmmiddag gehouden in de Heemschuur. Vertoond werden films uit de jaren
’50 en ’60 van de vorige eeuw.
Bijeenkomsten
Studiedagen NBAG
De voorjaarsstudiedag van het Noordbrabants Archeologisch Genootschap van 14 april had als thema
‘Drieduizend jaar bewoningsgeschiedenis van oostelijk Noord-Brabant’. Enkele leden van de
heemkundekring namen deel aan deze zeer interessante studiedag in Oirschot. De najaarsstudiedag
vond plaats op 3 november met als thema ‘Landelijk wonen in prehistorisch en historisch Brabant.
Recente en grootschalige archeologische onderzoeken in Noord-Brabant.’ Ook hieraan werd door
leden van onze heemkundekring deelgenomen.
Kerstviering
De eindejaar afsluiting vond op 18 december plaats met een gezellige Kerstviering in de Heemschuur.
Tonnie en Kee in Keutelree
Op 12, 14 en 19 maart en 9, 11 en 17 april heeft de Heemkundekring weer groep 3-leerlingen
ontvangen van de basisscholen Toermalijn en Emmaus in het kader van het educatief project ‘Tonnie
en Kee in Keutelree’.
Boekuitgaven
Op 24 februari vond de verkoop plaats van de derde druk van het boek ’t Strôtje Heesch. De
belangstelling was zeer groot. Er werden 58 boeken verkocht
Open monumentendagen
Op 15 september vond de jaarlijkse Open Monumentendag in Heesch plaats op Landgoed De Berkt
met als thema ‘Plekken van Plezier’. Er was een Ganzenbordspel in 63 staties en er werden lezingen
verzorgd door Piet van Hees ‘Van jaarmarkt tot kermis’ en ‘Van lust, spot en zinnelijk genot’. Op 6
december vond in de Heemschuur de bedankavond plaats voor de vrijwilligers van de OMD Bernheze
2019.
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De vergaderingen van de Werkgroep Open Monumentendag vonden plaats op 15 januari, 12 februari,
9 april, 7 mei, 4 juni en 25 juni. Op 24 mei, 28 juni en 9 augustus vonden vergaderingen plaats van de
werkgroep OMD De Berkt.
Straatnamen
Op advies van de heemkundekring heeft de gemeente Bernheze in april 2019 ten behoeve van de
nieuwe woonwijk ‘De Erven’ in Heesch 6 nieuwe straatnamen vastgesteld gebaseerd op historische
familienamen in Heesch. De namen zijn: Van de Ven-erf, Van den Akker-erf, Ruijs-erf, Verstegen-erf,
Ploegmakers-erf en Van Uden-erf.
Website
In het verslagjaar werd een nieuwe website in gebruik genomen. Harrie van Helvoort heeft hier veel
tijd aan besteed.
Gemeentelijk beleid
Op 16 mei vond het bestuurlijk overleg plaats tussen de heemkundekringen en wethouder Rien
Wijdeven. Aan de orde kwamen onder meer de monumentencommissie, de beeldbank, het Aezel
Projek, de stand van zaken van het monumenten- en erfgoedbeleid (erfgoedverordening, erfgoedvisie,
omgevingsvisie), archeologiebeleid, toponiemen, Dynamische Landschappen (infoborden), kunst in de
openbare ruimte, de parkeerlocatie achter ‘De Eijnderic’, de gemeentelijke subsidie en de
archiefruimte.
De heemkundekring was in 2019 als partner betrokken bij het Partneroverleg Buitengebied
(bijeenkomsten: 23 januari, 15 mei, 4 september en 13 november). Een lid van de heemkundekring
nam als toehoorder samen met vertegenwoordigers van de heemkundekringen ‘Nistelvorst’ en “De
Wojstap’ deel aan vergaderingen van de gemeentelijke monumentencommissie. De
monumentencommissie vergaderde op 17 januari, 14 februari, 28 februari, 11 april, 20 juni en 7
november
Door de gemeente werd een Startnotitie Erfgoedvisie Bernheze 2019 opgesteld met een plan van
aanpak. De erfgoedvisie werd op 22 februari besproken met vertegenwoordigers van de
heemkundekringen. Met ingang van 1 januari was de nieuwe Erfgoedverordening Bernheze 2019 van
kracht.
Huub van Herpen en Hans Pennings namen op 18 november in de Abdij van Berne deel aan de
inspiratieavond ten behoeve van de nieuwe Erfgoedvisie Bernheze. Op 31 oktober vond een overleg
plaats tussen Hans Gunter en Hans Pennings over de uitvoering van de erfgoedvisie.
Aldus vastgesteld tijdens de Jaarvergadering van Heemkundekring ‘De Elf Rotten’ te Heesch op
19 mei 2022.

Voorzitter,

Secretaris,

G.C.M. Fransen

J.P.A. Pennings
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