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Algemeen
Het verenigingsjaar 2020 leek een normaal jaar te worden. Op 18 januari werd een dagexcursie
gehouden naar Tiel waar een bezoek werd gebracht aan het Flipje & Streekmuseum Tiel. Op 26
januari en 16 februari was de Heemschuur open voor publiek en op 19 februari hield Simon van
Wetten voor onze heemkundekring een interessante lezing over juridische termen. Begin maart bleek
echter het aantal besmettingen met COVID-19 in Nederland toe te nemen en op 12 maart werd een
persconferentie belegd waarin nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus werden
aangekondigd. Op 15 maart werden aanvullende maatregelen genomen en al snel bleek dat de
maatregelen gevolgen zouden hebben voor de activiteiten van de heemkundekring. Het bestuur besloot
om de openstelling van de Heemschuur als verenigingsgebouw en museum voorlopig op te schorten.
De eerstvolgende openstelling op 29 maart kwam dan ook te vervallen. Het bleek te gelden voor de
rest van 2020. De pandemie had grote gevolgen voor het jaarprogramma van de heemkundekring: alle
geplande activiteiten en bijeenkomsten moesten noodgedwongen gestaakt worden.
Bestuur
Het bestuur bestond per 1 januari 2020 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.
Het bestuur had per 31 december 2020 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
In 2020 vonden er geen bestuurswijzigingen plaats. De bestaande vacatures (3) werden niet ingevuld.
Leden
De heemkundekring telde per 1 januari 2020 55 leden. Gedurende het verslagjaar overleden er vier
leden: Antoon Theunissen (4 februari 2020), Martien van Hoorn (maart 2020), Antoon van der
Stappen (30 maart 2020) en Piet van Dijk (23 april 2020) en Ad van Tuijl (10 juli 2021). Op 11 april
overleed ons oud-lid Maricus van der Stappen. Tijdens het verslagjaar mochten we twee nieuwe leden
verwelkomen: Jitske Kostman en Cor van Vugt. Per 31 december 2021 telde de heemkundekring 53
leden.
Bestuurs- en ledenvergaderingen
Gedurende het verslagjaar werden er 6 bestuursvergaderingen gehouden: op 15 januari, 12 maart, 10
juni, 13 juli, 14 september en 9 december.
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De bestuursvergaderingen van 5 februari, 21 oktober en 4 november gingen niet door.
Vanwege de COVID-19 maatregelen van de Rijksoverheid kon de geplande ledenvergadering van 2
april niet doorgaan.
Berichtgeving aan leden
Op 27 april werd door het bestuur aan de leden een bericht gestuurd over de programmering in relatie
tot de coronamaatregelen, de contributie, de Brabantse Heemdagen en de Open Monumentendagen.
Op 19 juli werd een tweede bericht aan de leden gestuurd over het overlijden van drie leden, het
stilleggen van activiteiten, het niet doorgaan van de ledenvergadering en de Brabantse Heemdagen en
het niet deelnemen aan de Open Monumentendag. Ook werd gemeld dat de werkgroepen eind juni
weer opgestart waren in de Heemschuur, op gepaste afstand en werd opgeroepen ondersteuning te
bieden bij het onderhoud van de tuin.
Rabo ClubSupport
Via de actie Rabo ClubSupport van de Rabobank kregen we een bedrag van € 297,20 binnen voor de
aanschaf van een nieuwe beamer ten behoeve van de Fotowerkgroep en de Werkgroep Aezel Projek.
Er waren 58 stemmen uitgebracht op onze heemkundekring.
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. De COVID-19 maatregelen hebben ertoe
geleid dat de werkgroepen vanaf medio maart niet bijeen konden komen. Na aanpassingen van de
werkplekken in de Heemschuur konden de werkgroepen met ingang van 25 juni weer bij elkaar
komen. De Fotowerkgroep is gedurende het verslagjaar bezig geweest met het vullen van de
beeldbank en het beschrijven van foto’s. De werkgroep Aezel Projek is gedurende het verslagjaar beig
geweest met het invoeren en controleren van gegevens uit de PKL van Heesch, de Perceelsgewijze
Kadastrale Leggers. Op 14 december werden de bijeenkomsten van de werkgroepen weer opgeschort.
Brabants Heem
Vanwege de pandemie en de bijbehorende maatregelen werden de vergaderingen van de Raad van
Aangeslotenen I en II van de Stichting Brabants Heem van 14 mei en 26 november afgelast. De
stukken ten behoeve van de Raad van Aangeslotenen II werden digitaal afgehandeld. De
regiobijeenkomsten van regio 9 in Zeeland die gepland waren op 25 maart en 18 november konden
vanwege de COVID-19 maatregelen niet doorgaan. De Brabantse Heemdagen die op 6 en 7 augustus
in Oirschot zouden worden gehouden, werden geannuleerd.
Excursies
Op 18 januari vond een dagexcursie plaats naar Tiel, waar een bezoek werd gebracht aan het Flipje &
Streekmuseum Tiel. Het museum viel bijzonder goed in de smaak en de deelnemers keerden tevreden
huiswaarts. De geplande excursies naar Museum De Roos in Geertruidenberg op 21 maart, Museum
De Dorpsdokter in Hilvarenbeek op 20 juni en Landcommanderij Alden Biesen op 24 oktober konden
helaas geen doorgang vinden.
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Lezingen
Op 19 februari hield Simon van Wetten uit Gemert voor een aandachtig publiek een zeer interessante
lezing in de Heemschuur over ‘Juridische termen in oude geschriften’. De overige geplande lezingen
van Sander Wassing over ‘Maarten van Rossum’ op 20 mei, Anette de Lange over ‘Vrouwenkiesrecht
en emancipatie’ op 16 september en Ineke Strouken over ‘Sinterklaas’ op 18 november, werden
afgelast.
Exposities
Gedurende het verslagjaar werden geen exposities georganiseerd.
Open dagen Heemschuur
De Heemschuur was op 26 januari en 16 februari opengesteld voor het publiek. Met ingang van 29
maart werden geen open middagen meer gehouden vanwege de COVID-19 maatregelen.
Bijeenkomsten
Studiedag NBAG
De voorjaarsstudiedag van het Noordbrabants Archeologisch Genootschap van 29 maart met als thema
‘Merovingers tussen hemel en aarde, in het gebied tussen Maas en Schelde’ werd verzet naar 1
november, maar ook die bijeenkomst werd geannuleerd.
Kerstviering
De geplande Kerstviering voor de leden op 16 december 2020 kon vanwege de lockdownmaatregelen
niet plaatsvinden. In plaats daarvan werd een kersattentie bij de leden bezorgd
Tonnie en Kee in Keutelree
Het educatief programma ‘Tonnie en Kee in Keutelree’, waaraan al diverse jaren door
bassischoolleerlingen van groep 3 van basisscholen uit Heesch in het voorjaar werd deelgenomen, kon
in de maanden maart-april geen doorgang vinden.
Open monumentendagen
Tijdens een bijeenkomst van de werkgroep OMD op 4 juni 2020 werd besloten geen gezamenlijk
programma te organiseren in Bernheze tijdens de Open Monumentendag op zondag 13 september. Het
thema was ‘Leermonument’. De meeste deelnemers konden onvoldoende veiligheid garanderen voor
de bezoekers.
Straatnamen
In de tweede helft van 2020 kwam het verzoek van de gemeente Bernheze om extra straatnamen aan te
dragen voor plan De Erven, fase 2. Geadviseerd werd ook hiervoor historische familienamen te
gebruiken.
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Gemeentelijk beleid
De heemkundekring was in 2020 als partner betrokken bij het Partneroverleg Buitengebied
(bijeenkomsten: 4 maart, 30 juni en 2 december). De bijeenkomsten van 30 juni en 2 december vonden
digitaal plaats via MS teams. 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 eerste vergadering van de commissie vond op 30
juli digitaal plaats via MS Teams. In september vonden de vergaderingen weer fysiek plaats in het
gemeentehuis, maar vanaf oktober werd weer digitaal vergaderd. De monumentencommissie
vergaderde op 30 juli, 11 september, 24 september en 19 oktober.
Op 2 juli werd een startnotitie gepresenteerd om te komen tot een nieuwe gemeentelijke Erfgoedkaart.
Op 5 augustus vond in de Heemschuur een gesprek plaats met Hans Gunter over de uitvoering van de
Erfgoedvisie Bernheze. Hierbij werd onder meer gesproken over de Canon van Bernheze en de
‘attentiestenen’.
Op 29 september werd door de heemkundekringen van Heesch en Nistelrode een gezamenlijke
zienswijze ingediend op het Ontwerpbestemmingsplan Wijziging Golfbaan The Duke.
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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