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Heemkundekring ‘De Elf Rotten’
Heesch

Bestuur
Het bestuur bestond per 1 januari 2021 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 2021 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 2021 vonden er geen bestuurswijzigingen plaats. De bestaande vacatures (3) werden niet ingevuld.
Leden
De heemkundekring telde per 1 januari 2021 51 leden. Gedurende het verslagjaar overleden er drie
leden: Johan van de Steeg (18 maart 2021), Maria Hammen-Geurts van Kessel (30 april 2021) en Ad
van Tuijl (10 juli 2021). Tijdens het verslagjaar mochten we één nieuwe lid verwelkomen: Jan
Hammen. Per 31 december 2021 telde de heemkundekring 49 leden.
Bestuurs- en ledenvergaderingen
Gedurende het verslagjaar werden er 5 bestuursvergaderingen belegd: op 26 juli, 6 september, 18
oktober, 15 november en 11 december.
Vanwege de COVID-19 maatregelen van de Rijksoverheid kon in 2021 geen ledenvergadering worden
belegd. De op 24 november geplande ledenvergadering moest geannuleerd worden.
WBTR
De nieuwe wet WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen), die op 1 juli 2021 van kracht werd,
is op 26 juli tijdens de eerste bestuursvergadering van het jaar besproken.
Rabo ClubSupport
Via de actie Rabo ClubSupport van de Rabobank kregen we een bedrag van € 176,14 binnen ten
behoeve van de totstandkoming van het boek ‘Wè mag’t zèn?’.
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. Uiteraard hebben de COVID-19 maatregelen
tot gevolg gehad dat de werkgroepen gedurende de eerste helft van het jaar slechts beperkt bijeen
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konden komen. Veel werkzaamheden werden thuis uitgevoerd. Met ingang van de maand juni konden
de werkgroepen weer bij elkaar komen. De Fotowerkgroep is gedurende het verslagjaar niet alleen
bezig geweest met het vullen van de beeldbank en het beschrijven van foto’s maar vooral ook met de
voorbereidingen van de uitgave van het nieuwe fotoboek ‘Wè mag’t zèn? Fotoboek over venters en
bezorgers in Heesch’ en van het nieuwe Jumboboek over Heesch. De werkgroep Aezel Projek heeft
gedurende het verslagjaar hard gewerkt aan het invoeren en controleren van gegevens uit de PKL van
Heesch, de Perceelsgewijze Kadastrale Leggers.
Brabants Heem
Vanwege het feit dat de Stichting Brabants Heem, de koepelorganisatie van de Brabantse
heemkundekringen, waarbij ook de Heesche heemkundekring aangesloten is, in 2022 zijn 75-jarig
bestaan viert, heeft het stichtingsbestuur besloten in samenwerking met de aangesloten
heemkundekringen en erfgoedverenigingen een jubileumboek uit te brengen over tradities in de
provincie Noord-Brabant. Door ‘De Elf Rotten’ is de Heesche cabaretgroep ‘For Mineur’
voorgedragen om opgenomen te worden in het boek. Brabants Heem organiseerde op 27 mei 2021 en
op 25 november 2021 twee keer een Raad van Aangesloten. De eerste vergadering werd vanwege
COVID-19 digitaal afgehandeld. De najaarsvergadering kon wel live plaatsvinden in Goirle.
De regiovergadering van regio 9 in Zeeland die gepland stond op 3 november 2021 werd afgelast.
In augustus 2021 konden de Brabantse Heemdagen voor het tweede jaar op rij geen doorgang vinden.
Excursies
Gedurende het verslagjaar konden vanwege de COVID-19 maatregelen geen excursies worden
georganiseerd. Een geplande excursie op 20 november 2021 naar de stad Culemborg werd afgelast.
Lezingen
Gedurende het verslagjaar werden vanwege de COVID-19 maatregelen geen lezingen gehouden in de
Heemschuur. De centrale ruimte was niet geschikt om leden en andere belangstellenden op veilige
wijze te ontvangen.
Exposities
Gedurende het verslagjaar werden geen exposities georganiseerd.
Open dagen Heemschuur
Op zondag 26 september 2021 was de Heemschuur in Heesch na geruime tijd weer geopend voor het
publiek van 13.00 tot 17.00 uur. Sinds maart 2020 was de vaste openstelling wegens de COVID-19
pandemie komen te vervallen. Vanwege de versoepelingen was het nu weer mogelijk een bezoek te
brengen. De overige openingsdata waren: 31 oktober en 28 november. De laatste open dag werd benut
voor de verkoop van het nieuwe fotoboek.
Bijeenkomsten
Studiedag NBAG
Vier leden van de heemkundekring hebben op 7 november 2021 deelgenomen aan de archeologische
najaarsstudiedag van het Noord-Brabants Archeologisch Genootschap in Oirschot. Het thema van deze
studiedag was: Merovingers tussen hemel en aarde, in het gebied tussen Maas en Schelde.
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Kerstviering
De geplande Kerstviering voor de leden op 15 december 2021 kon helaas geen doorgang vinden. In
plaats daarvan werd door het bestuur bij alle leden een kerstattentie bezorgd, een amandelkrans met
een mooie kaart.
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
wederom geen doorgang vinden. In het najaar werden nieuwe boekingen geplaatst voor het voorjaar
van 2022.
Boekuitgaven
Gedurende het verslagjaar werd door de leden van de Fotowerkgroep druk gewerkt aan de
totstandkoming van twee nieuwe boekuitgaven: het nieuwe fotoboek van de heemkundekring ‘Wè
mag’t zèn? Fotoboek over venters en bezorgers in Heesch’ en - op verzoek van Jumbo Heesch - het
nieuwe Jumboboek Heesch. Het fotoboek werd gedrukt in een oplage van 200 exemplaren en kostte
bij voorinschrijving € 18,00. De presentatie en tevens eerste verkoopdag vond plaats op zondag 28
november 2021. Als snel bleek het een bestseller. Het boek was in een mum van tijd uitverkocht en de
bestellingen bleven binnenkomen. Op zondag 19 december werd een tweede verkoopdag gehouden en
werd besloten een tweede druk te laten uitbrengen van nog eens 100 exemplaren. De verkoopprijs van
de tweede druk werd bepaald op € 21,50.
Open monumentendagen
Aan de Open Monumentendag, die op zondag 12 september 2021 in de gemeente Bernheze werd
gehouden, werd door de Heesche heemkundekring niet deelgenomen. De instellingen die wel
deelnamen waren: Heemkundekring ‘De Wojstap’ (Heeswijk-Dinther), Molen Windlust (Nistelrode),
Molen Windlust (Vorstenbosch), de Meierijsche Museumboerderij (Heeswijk-Dinther), de Kilsdonkse
Molen (Heeswijk-Dinther), Kasteel Heeswijk (Heeswijk-Dinther) en de Abdij van Berne (HeeswijkDinther). Het thema was dit jaar: ‘Mijn monument is jouw monument’. Er was een interessant
programma opgezet door de deelnemende organisaties. De werkgroep OMD kwam in 2021 op 19
oktober bij elkaar om de OMD 2021 te evalueren en vooruit te kijken naar de organisatie in 2022.
Straatnamen
In januari 2021 werd op verzoek van de gemeente Bernheze advies uitgebracht voor 4 nieuwe
straatnamen in plan De Erven fase 2 in Heesch. Het advies werd in februari overgenomen door het
college van B&W: Van der Heijden-erf, Leeijen-erf, Vos-erf en Van de Wetering-erf.
Op initiatief van het Brabants Dagblad werd in juni 2021 Antoon van der Stappen uit Heesch door de
heemkundekring voorgedragen als bekende Heeschenaar die in aanmerking zou moeten komen voor
een straatnaam.
Gemeentelijk beleid
De heemkundekring was in 2021 als partner betrokken bij het Partneroverleg Buitengebied
(bijeenkomsten: 31 maart, 9 juni en 7 december). Een lid van de heemkundekring nam als toehoorder
samen met vertegenwoordigers van de heemkundekringen ‘Nistelvorst’ en “De Wojstap’ deel aan
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vergaderingen van de gemeentelijke monumentencommissie. De vergaderingen van de commissie
vonden in de eerste maanden digitaal plaats via MS Teams. Hierbij waren de vertegenwoordigers van
de heemkundekringen niet aanwezig. Op 15 juli 2021 vond weer een fysieke bijeenkomst plaats. De
monumentencommissie vergaderde verder op 9 september, 7 oktober en 29 oktober.
In 2021 verleende de heemkundekring medewerking aan de totstandkoming van de Erfgoedkaart
Bernheze, waarbij input werd geleverd op het gebied van bouwkunst en cultuurlandschap. Op 22
november 2021 werden de resultaten gepresenteerd in een online-bijeenkomst.
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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