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Nieuwsbrief  
Heemkundekring Schijndel 
 

Verslag Algemene Ledenvergadering 13 maart 2017 

Op maandagavond 13 maart 2017 stond er een aantal belangrijke 
punten op de agenda van de algemene ledenvergadering, namelijk 
het beleidsplan 2017-2020 en het wijzigen van de statuten.  
Ook jaarrekening 2016, de verkiezing van nieuwe bestuursleden en 
het jaarverslag 2016 en het verslag van de historische– en audiovisue-
le werkgroep en de werkgroep sportverenigingen waren geagen-
deerd.  
  
De statutenwijziging is nodig om als vereniging in aanmerking te kunnen komen 
voor de ANBI-status. Door de ANBI-status kunnen donateurs, onder voor-
waarden, fiscaal gunstig schenken. Ook enkele andere noodzakelijke aanpassin-
gen van de statuten zijn meegenomen. Voor die statutenwijziging moesten vol-
gens de huidige statuten 2/3 van de leden aanwezig zijn om een geldig besluit te 
kunnen nemen. Is dat niet het geval dan moet er een nieuwe vergadering gehou-
den worden, waar de dan aanwezige leden kunnen beslissen.  
Helaas was niet 2/3 van het aantal leden aanwezig en zal er op 27 maart a.s. om 
20.00 uur in ‘t Spectrum een tweede vergadering gehouden worden om over de 
nieuwe statuten een geldig besluit te nemen. 
In het beleidsplan 2017-2020 staat een groot aantal beleidsvoornemens. Het 
bestuur wil, samen met de leden, de beleidsvoornemens gaan realiseren de ko-
mende jaren. Overeenkomstig het verzoek vanuit de ledenvergadering zal het 
bestuur een prioriteitenlijst opstellen. In deze nieuwsbrief en in de bestuurs– en 
ledenvergaderingen zal regelmatig op dit beleidsplan teruggekomen worden.  
  
Penningmeester Adrie van Grinsven gaf een toelichting op de financiële cijfers 
van 2016. We hebben het jaar met een klein positief saldo af weten te sluiten, 
wederom een versterking van de gezonde, financiële basis van de Heemkunde-
kring Schijndel. De kascommissie en de ledenvergadering kon dan ook volmon-
dig décharge geven aan bestuur en penningmeester.  
  
De aftredende bestuursleden Ge-
rard van Kaathoven en Jan Aalders 
werden herkozen.  
De vacature binnen het bestuur ont-
staan door het vertrek van Winston 
Bouwman is opgevuld door Jan van 
Weert. Verderop in deze nieuws-
brief stelt Jan zich voor. 
 

Hebt u nieuws dat u wilt 
delen, opmerkingen of 
suggesties voor de Nieuws-
brief neem dan contact op 
met Yvonne van Abeelen, 
mail naar:  
vanabeelenvul-
ders@gmail.com.  



  

Voorzitter Frans Abrahams las hierna een korte verklaring voor waarin hij 
aangaf met ingang van maart 2018 te willen stoppen als voorzitter. Dan 
heeft hij die functie bijna 18 jaar vervuld. Een grote stap voor hem, en een 
zeer grote aderlating voor onze vereniging.  "Ik heb met positieve redenen 
het besluit genomen om met ingang van maart 2018 te stoppen als voorzit-
ter, maar ik ben betrokken en wil me inzetten voor de Heemkundekring. Er 
zijn genoeg projecten zodat ik na die tijd ook actief kan blijven binnen de 
Heemkundekring, want missen kan ik de heemkunde niet.” 
 
Ton van Drunen presenteerde een toelichting op de geplande excursie van 
25 augustus a.s. naar Delft. Op pagina 4 meer informatie hierover.  
De coördinatoren van de werkgroepen gaven een toelichting op hun activi-
teiten in 2016. Een overzicht hiervan en het jaarverslag 2016 van het be-
stuur is te vinden op de website: www. heemkundekringschijndel.nl. 
De coördinatoren van de werkgroepen pleiten voor uitbreiding van het 
aantal werkgroepleden. Zij willen belangstellenden graag meer vertellen 
over de werkzaamheden. Dus, hebt u belangstelling, neem dan contact op 
met de coördinator van de werkgroep waarvoor u belangstelling hebt. Aar-
zel niet, bel of mail, kom een keer langs en kijk of het actief zijn in een 
werkgroep ook voor u een mooie tijdbesteding is.  
  
Bij de rondvraag werden nog een tweetal initiatieven van onze heemkunde-
leden onder de aandacht gebracht. Winston Bouwman vertelde dat hij mo-
menteel bezig is met het schrijven van een biografie over de onlangs overle-
den Gerard van Herpen, oud-wethouder van Schijndel. Wie belangstelling 
heeft voor dat boek, kan met hem contact opnemen. (telefoon: 073- 
5494488). Hij is ook van plan een boek te schrijven over de klompenin-
dustrie in Schijndel. Wie veel over dit onderwerp weet, gelieve met hem 
contact op te nemen.   
Hens van Schie, coördinator van de audiovisuele werkgroep, bracht de 
nieuwe rubriek “Mooi Oud Schijndel” in De MooiSchijndelkrant onder de 
aandacht. Wekelijks zal een foto geplaatst worden van een "Oud -
Schijndelse" situatie waarvan een week later extra informatie zal verschij-
nen.  
Na de pauze zijn nog interessante films vertoond. De eerste ging over het 
werk van de Schijndelse kunstenares Joke Verhoeven -Vogels en de tweede 
film over het landgoed Velder in Liempde. 

 Vervolg verslag ALV 13-3-2017 
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Frans Abrahams:  
 
“Ik heb met positieve redenen 
het besluit genomen om met 
ingang van maart 2018 te stop-
pen als voorzitter, maar ben 
betrokken en wil me inzetten 
voor de heemkundekring.  Er 
zijn genoeg projecten zodat ik 
na die tijd ook actief kan blijven 
binnen de Heemkundekring, 
want missen kan ik ‘t niet.” 
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Nieuw bestuurslid Jan van Weert 

"In de jaarvergadering van 13 maart 2017 ben ik gekozen in het bestuurbaar 
Heemkundekring Schijndel. Mij is gevraagd om me even voor te stellen. Ik ben 
een geboren en getogen Schijndelaar, meer precies "unne Boschwegse". Na mijn 
middelbare school ben ik, na eerst mijn dienstplicht vervuld te hebben bij de 
cavalerie, 37 jaar werkzaam geweest in de bancaire sector, waarvan 36 jaar bij de 
Rabobank en daarvan 32 jaar in de verzekeringen. Ik heb in die jaren bij de 
Rabobank gewerkt in Gemonde, Vlierden-Brouwhuis, Schijndel en laatstelijk bij 
de Rabobank Dommel en Aa. Bij de fusie tot Rabobank Hart van de Meierij ben ik 
boventallig verklaard en heb ik op een prettige manier afscheid kunnen nemen 
van een mooie organisatie. Dat ik in de verzekeringen terecht ben gekomen zal 
bij bekenden niet vreemd overkomen. Het werk van mijn vader zal daar wel niet 
helemaal vreemd aan zijn geweest! Op de middelbare school was geschiedenis 
een van de vakken die ik ver weggooide.  De laatste jaren begin ik echter steeds 
meer interesse te krijgen in de plaatselijke geschiedenis. Waar is dit beter op te 
pikken dan bij de plaatselijke Heemkundekring? Na een paar keer actief geweest 
te zijn binnen de werkgroep archeologie ben ik gevraagd om plaats te nemen in 
het bestuur van Heemkundekring Schijndel. Na een gesprek met onze voorzitter 
heb ik ingestemd en heeft de ledenvergadering, zoals eerder aangegeven, mij 
unaniem benoemd. Ik hoop bij te kunnen dragen aan een actieve, graag geziene 
Heemkundekring in Schijndel. Ik dank de aanwezige leden voor het in mij gestelde 
vertrouwen. Zijn er van uw kant nog vragen dan ben ik heel graag bereid deze te 
beantwoorden. Jan van Weert".  

Lezing op 10 april van Rob van de Laar over het beleg 
van Den Bosch 
 
’s-Hertogenbosch werd de Moerasdraak genoemd. Men 
kon de omgeving onder water zetten zodat de stad in 
een wijde zee kwam te liggen. Ondoordringbaar voor 
kanonnen en legers en onmogelijk om er loopgraven 
aan te leggen. Vandaar dat Frederik Hendrik met meer 
dan 30.000 man de spade in de handen nam en 65 kilo-
meter dijk aanlegde, rivieren afdamde en met rosmolens 
het water wist weg te pompen. Het lukte hem uiteinde-
lijk de stad te veroveren wat hem beroemd maakte bij 
alle vorsten en volkeren. Hoe het er toen uit zag, wat 
zich toen heeft afgespeeld en hoe de Stichting de Groe-
ne Vesting de linie weer beleefbaar wil maken, hoort u 
op de lezing met veel mooie beelden en animaties door 
Rob de Vrind. De Vrind is bioloog en auteur van vele boeken waaronder het 
boek ‘Het verhaal van Frederik Hendrik over het legendarische beleg van ’s-
Hertogenbosch’. De lezing op maandagavond 10 april is in 't Spectrum. Binnen-
kort zal een concrete uitnodiging naar de leden worden gestuurd. 

 
 

Nieuwe leden 
 
Wij verwelkomen als nieuwe leden:  
 
Mw. T. Hartman,  Dhr. A. Voets en Mw. A. van Geffen. 
 
Wij heten hen hartelijk welkom binnen onze vereniging. 
 



 

Heemkundekring Schijndel 
Heemkamer  

Steeg 9  
 

Voor vragen kunt u contact 
opnemen met: 

Jan Aalders, secretaris 
Kortenaerstraat 60 
5481HN Schijndel 
Tel 073-5474566 

email: jwaalders@kpnmail.nl 

Lid worden kost 25,00 euro per 
persoon of 42,50 voor een 

twee-persoons huishouden. 
Contributie  kan worden 

overgemaakt naar  
NL75RABO016.71.80.63  

Excursie naar Delft op 25 augustus  
 
De excursie van dit jaar gaat naar Delft, waar we een ontdekkingsreis gaan maken naar 
de historie en productie van het Delfts Aardewerk.  
Het vertrek staat gepland om 8.15 uur vanaf het evenemententerrein aan de Steeg. Om 
10.00 uur ontvangst in de brasserie van De Porceleyne Fles met koffie en appelgebak, 
waarna een film over de geschiedenis en het productieproces van Delfts Blauw en de 
historie van Delft. Hierna volgt een rondleiding door het bedrijf die wordt afgesloten in 
de brasserie met een uitgebreide Hollandse koffietafel, waarna wij rond 13.30 uur ver-
trekken voor een bezoek aan het centrum van de stad. De deelnemers hebben dan tot 
17.00 de tijd om op eigen gelegenheid deze historische- en sfeervolle stad te verkennen. 
Er is een grote variëteit aan bezienswaardigheden. Enkele suggesties: een rondvaart door 
de grachten, een bezoek aan de beroemde Oude en Nieuwe Kerk met de Koninklijke 
grafkelder of het Prinsenhof om de plek te zien waar Willem van Oranje woonde en in 
1584 werd doodgeschoten. Maar ook flaneren over de bruggetjes en langs grachten van 
de oude binnenstad is mogelijk. Om uiterlijk 17.00 uur spreken wij af om elkaar weer te 
ontmoeten voor de rit naar Schijndel, waar wij om ±18.30 uur hopen te arriveren. Aan-
melden: Leden en partner hebben voorrang t/m 21 april. Overige belangstellenden hierna 
t/m 1 mei of tot zolang er nog plaatsen beschikbaar zijn.  
De kosten bedragen voor leden ¼ 39,00; voor niet-leden ¼ 46,00. Aanmelden bij Ton van 
Drunen liefst per e- mail: tonvdrunen@home.nl of schriftelijk op Boterbloemstraat 10. 
5482 ME te Schijndel met vermelding van naam /adres / telefoonnummer. Betaling van de 
reissom bij aanmelding op rekening v.d. Heemkundekring; NL75 RABO 016.71.80.630. 
Deelname is definitief na ontvangst van betaling! Latere wijzigingen doorgeven bij Ton 
van Drunen. Afmeldingen zijn t/m 16 augustus kosteloos. Hierna gelden er voor ons ver-
plichtingen en zijn wij genoodzaakt om bij terugstorten ¼ 20,= van de betaalde reissom in 
te houden.  
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In Memoriam 
 
Op 6 maart jl. kregen we het treurige nieuws dat Geert Putmans was overleden. Geert 
heeft veel voor de heemkundekring betekend. In het bijzonder willen we vermelden dat 
Geert het drukken van het boek over De Fundatie P.A. Verhagen financieel mogelijk 
heeft gemaakt. We zijn heel dankbaar voor wat hij voor onze vereniging heeft gedaan en 
wensen zijn familie heel veel sterkte. 
  
Op 11 maart jl. moesten we afscheid nemen van Gerrie van Doremalen -Schoenmakers. 
Gerrie was een actief lid. Ze was er steeds bij om te helpen met heemmanifestaties. Ze 
zat dan samen met Mirjam bij de ontvangstbalie en genoot daarvan. Ook konden we 
altijd een beroep op haar doen om te helpen in de kraam tijdens Hartemert, ook dan 
was ze er samen met Mirjam. We zijn Gerrie heel dankbaar voor wat zij voor onze ver-
eniging heeft gedaan en wensen haar familie heel veel sterkte. 
 
Op 18 maart jl. is Peter van de Weijer plotseling overleden. Hij werd 67 jaar. Het was 
een schok om dat te horen. Peter was heel actief bij Welzijn De Meierij en in zijn rol 
daar, ook actief voor de heemkundekring. We zijn Peter heel dankbaar voor wat hij 
voor onze vereniging heeft gedaan en wensen zijn familie heel veel sterkte. 
 

 


