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UITNODIGING VOOR DE JAARVERGADERING OP
WOENSDAG 21 FEBRUARI 2018 IN DEN BAUW TE
BREUGEL, AANVANG 20.00 UUR

Kandidaatstelling door de leden kan geschieden tot een
week vóór de algemene vergadering waarin de verkiezing
zal plaatsvinden, onder overlegging aan het bestuur van
een schriftelijke voordracht met vijf handtekeningen van
leden en een bereidverklaring van de kandidaat, dat deze
een eventuele benoeming zal aanvaarden. Voor elk te
kiezen bestuurslid mag een lid slechts twee voordrachten
ondertekenen.

Op woensdag 21 februari a.s. zal de heemkundekring weer
haar algemene ledenvergadering houden in Den Bauw, Sint
Genovevastraat 29, 5694 AE Breugel (tegenover de pastorie).
Het huishoudelijk gedeelte, alleen voor leden, duurt meestal
niet veel langer dan 45 minuten. Na de pauze zullen Truus van
den Broek en Piet Bakermans een presentatie geven over de
gebruiksvoorwerpen van de Sint Petrus’ Bandenkerk.

10. Rondvraag
11. Sluiting.

HUISHOUDELIJK GEDEELTE (20.00-20.45 uur, alleen
voor leden)

Frans Wilbrink, secretaris.

Agenda

PAUZE

1.

Opening

Presentatie gebruiksvoorwerpen Sint Petrus’ Bandenkerk

2.

Goedkeuring verslag van de jaarvergadering van 22
februari 2017 (zie ons Mededelingenblad van maart 2017)

3.

Mededelingen

4.

Jaarverslag over 2017 (zie dit Mededelingenblad)

Aansluitend aan de jaarvergadering zullen pastor Bakermans
en Truus van den Broek een presentatie geven over de Sint
Petrus’ Banden kerk in Son en diverse gebruiksvoorwerpen van
die inmiddels veelbesproken kerk.
De pastor zal de beelden van de nodige toelichting voorzien.

5.

Financieel verslag over 2017 (wordt op de vergadering
uitgereikt)

6.

Verslag van de kascommissie over 2017

7.

Benoeming van de kascommissie voor 2018

8.

Begroting 2018 (staat op het financieel verslag over
2017)

9.

Bestuursverkiezing
Dit jaar is Joop Dijsselbloem (Documentatie) aftredend.
Joop stelt zich niet meer herkiesbaar. Vervroegd aftredend
zijn Bart van Gils (Archeologie) en Jan de Vries
(Ledenadministratie en Mededelingenblad). Ook Marjo
van Gils, die Bart de laatste jaren waarnam in het bestuur,
heeft besloten te stoppen.
Voor de functies Documentatie en Ledenadministratie en
Mededelingenblad heeft het bestuur een nieuwe kandidaat
gevonden in de persoon van Martin van Rooij.
Voor de functie Archeologie heeft het bestuur (nog) geen
nieuwe kandidaat kunnen vinden.
Volgens de Statuten (artikel 16) en het Huishoudelijk
Reglement (art. 4.2) kunnen ook leden een
bestuurskandidaat voordragen. Dit moet als volgt
gebeuren:

Van de presentatie is door Truus van den Broek ook een
fotoboek gemaakt dat te zijner tijd voor belangstellenden te
koop zal zijn.
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JAARVERSLAG OVER 2017

● Op zondagmiddag 22 april maakten we voor de zesde 		
keer een gezamenlijke publiekswandeling met het IVN. De 		
gidsen van het IVN en de Heemkundekring namen ons mee 		
naar de Kanaalstraat en omgeving en naar de duiker 		
waar de Dommel onder het kanaal doorstroomt. Na afloop 		
maakten veel deelnemers nog gebruik van de 			
mogelijkheid om in de Sonse Jachthaven nog 			
even na te praten.

Inleiding
In dit verslag worden de activiteiten beschreven die door
het bestuur, werkgroepen, projectgroepen, commissies en
individuele leden in de loop van het verslagjaar ontplooid zijn.
Algemene ledenvergadering:

● We deden ook weer mee aan de Torendag in Peelland, ge-		
houden op 21 mei. In Son was de St. Petrus’ Bandenkerk 		
inclusief de toren en in Breugel de St. Genovevakerk 		
inclusief de pastorietuin geopend. Vooral door de combinatie
van de fototentoonstelling door Myriam Merks-Meijkamp 		
en de PowerPoint-presentatie van Henk Hutten was er veel 		
bezoek aan de St. Petrus’ Bandenkerk. In de
St. Genovevakerk bood de nieuwe organist Piet Pijnakker 		
o.a. de gelegenheid het beroemde Vollebregtorgel te
bespelen, kon de toren beklommen worden en kon onder 		
begeleiding van gidsen van het IVN de pastorietuin worden 		
bezocht. De kerken werden ongeveer door respectievelijk 70
en 40 mensen bezocht.

Op 22 februari 2017 vond de algemene ledenvergadering
plaats in Den Bauw in Breugel, die werd bezocht door circa 31
personen.
Het jaarverslag en het financieel verslag, beide 2016
betreffende, werden goedgekeurd. De begroting voor 2017
werd aangenomen.
De kascommissie, bestaande uit Hiltje van Hattum en
Mary Waterschoot heeft de kas in orde bevonden. In de
kascommissie voor 2017 werden benoemd Mary Waterschoot
en Dora Cooijmans met Ans Habraken als reserve.
Als bestuurslid werden herbenoemd Sjef den Uijl en Carel
Verdonschot. Thom van Dommelen werd gekozen als
bestuurslid in de functie Lezingen en Excursies.

● De alweer 9e fietstocht vond plaats op Hemelvaartsdag, 25 		
mei. We hadden prachtig fietsweer en een goede opkomst.
De route was ongeveer 30 km en leidde ons via mooie 		
rustige wegen onder andere naar Nederwetten en Eindhoven
waarbij we konden genieten van prachtige stukken Dommel
en uiteindelijk bij Den Bauw finishten. Hier werd onder het 		
genot van de gratis consumptie nog flink nagepraat. Langs 		
de route passeerden we ook de bekende toponiemenbankjes 		
Dommekaet, De Leet, Stokland en Kanisgraaf.

Lezingen
In het afgelopen jaar hebben we de volgende lezingen
georganiseerd:
Datum

Lezing

Spreker

21 mrt

Monseigneur Bekkers

Wim van Kreij

20 sept

Een niet zo gouden eeuw

Henk Roosenboom

24 okt

Romeinen in het groene Woud
(lezing en film)

Sjors van de Greef en
Dirk Paagman

13 dec

Heren en onderdanen tijdens
de Republiek der Verenigde
Nederlanden

Anton Neggers

● De zomerexcursie bracht ons zondag 20 augustus naar 		
Grave waar onze enthousiaste gids ons begeleidde op een 		
stadswandeling. We bezochten o.a. de Sint Elisabethkerk,
het half-bastion ‘Bekaf’ en de Hampoort. Voor het 			
voorgenomen bezoek aan het Graafs Museum was geen 		
tijd meer maar de meeste deelnemers vonden dit niet zo’n 		
probleem en velen genoten nog even van de zon op een van
de terrassen aan de historische markt.

Van elk van deze lezingen, die allemaal gegeven werden
in de Torenzaal van De Zwaan, heeft een verslag in het
Mededelingenblad gestaan. De lezingen werden goed
bezocht met een bezoekersaantal tussen de 45 en 70
personen per lezing. We constateren wel een wat teruglopend
bezoekersaantal ten opzichte van andere jaren.

Thom van Dommelen verzorgde de organisatie van de
excursies.
WERKGROEPEN EN PROJECTEN

Thom van Dommelen verzorgde de organisatie van de
lezingen.

De werkgroepen komen bij elkaar in onze heemkamer in
het Oude Raadhuis op maandag overdag, maandagavond,
donderdagmiddag en donderdagavond.

Na de jaarvergadering op 22 februari 2017 in Den Bauw
vertoonde onze secretaris, Frans Wilbrink, enkele films “uit de
oude doos”.

‘s Maandags overdag werkten zeven personen aan projecten
van de kring, ‘s avonds komen daarvoor drie mensen bijeen en
op donderdagavond drie. Te samen omvatten ze tien leden, van
wie er enkele in meer groepen actief zijn.

Excursies
● De winterexcursie 2017 werd op 15 januari georganiseerd 		
en ging naar de ‘Knoptoren’ in Sint Oedenrode 			
waar we namens de Stichting Knoptorenkerk ontvangen 		
werden door Derk de Bruijn. We kregen uitleg over 		
de historie vanaf 1400, werden rondgeleid en hadden de 		
mogelijkheid de toren te beklimmen.

Op donderdagmiddag is de fotogroep daar aanwezig.
‘s Maandags overdag tussen 9.00 en 16.00 uur en op
donderdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur is onze kamer in
het Oude Raadhuis open voor bezoekers. Op maandag- of
donderdagavond is bezoek mogelijk na afspraak. Er zijn dan
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Maandag overdag: Martin van Rooij

altijd enkele leden aanwezig om mensen te woord te staan en
behulpzaam te zijn bij hun (familie)onderzoek. Daarnaast zijn
de werkgroepleden bezig met ‘eigen taken’.

● Inwerken nieuwe materialen m.b.t. bibliotheek en 			
documentatie.

In het jaar 2017 hebben de mensen van de werkgroepen en
de bezoekers, tezamen 60 personen, in totaal 771 bezoeken
gebracht.

● Inventarisatie van de inhoud van het depot alsmede het 		
overzichtelijker plaatsen van de diverse soorten 			
documentatie.

Kadastrale Atlas

● Participeren in het op orde brengen van het archief van 		
Stichting Zonhove.

Maandag overdag: Anja Korff, Wil Schoenmakers;
maandagavond: Mary Waterschoot

● Overnemen van de ledenadministratie van de Kring.

Het invoeren van de bewoners en eigenaren in het Haza-goed
programma voor de wijk “de Straat” vordert gestaag.

● Overnemen van de redactie en publicatie van het 			
Mededelingenblad.

Met behulp van de transcripties van de cijnsboeken van de
Heer van Helmond lukt het voor sommige percelen al terug
te gaan tot 1677. We zijn nu gestart met de percelen in “de
Boort”, grofweg het gebied ten oosten van de weg naar
Woensel en tussen de Grote Beek en de Herpenbeek.

● Participeren in het bestuur als kandidaat-bestuurslid.
De bibliotheek is dit jaar verrijkt met tien historisch en/of
genealogisch interessante boeken en boekjes, waarvan negen
door schenkingen. De tijdschriftencollectie is voornamelijk
vermeerderd door abonnementen en ruilabonnementen met
tijdschriften van heemkundekringen uit de regio. De boeken
en tijdschriften worden niet uitgeleend, maar zijn ter inzage op
maandag in de heemkamer in het oude raadhuis.

Het maatboek van Son 1648 is in een Word- en Exceldocument gezet. Dit jaar zijn transcripties gemaakt van circa
500 transacties en erfdelingen uit het Rechterlijk Archief.
Mary werkt aan het invoeren van de gegevens uit het
bevolkingsregister.

Maandag overdag en avond en donderdagavond: Joop
Dijsselbloem

Genealogie

Joop verzamelt documentatie die steeds wordt uitgebreid
met onder meer (kopieën van) notariële akten en andere
documenten, krantenknipsels, artikelen, resultaten van
onderzoek en aanvullingen van de genealogie. Deze
documenten zijn hoofdzakelijk verkregen door schenkingen.

Maandag overdag: Joop Dijsselbloem, Peter Landwehr Johan,
maandagavond Hiltje van Hattum
Peter gaat het genealogiebestand aanvullen met gegevens van
de bidprentjes en overlijdensadvertenties, geboortekaartjes en
-advertenties, huwelijksaankondigingen enz.

Het afgelopen jaar mochten we weer veel aanvullingen voor
onze documentatie ontvangen. Het betrof vooral foto’s,
bidprentjes, huwelijks- en overlijdensaankondigingen,
geboortekaartjes, maar ook regionaal-historische boeken,
oude krantenknipsels, oude geschriften, geschreven eigen
herinneringen, oude notariële aktes. Het kunnen originele
akten zijn of kopieën op papier, cd, dvd of stick met allerlei
achtergrondinformatie. Naast de incidentele schenkers zijn
er enkele mensen die regelmatig met iets binnenkomen;
Wim van Heeswijk brengt iedere week aanvullingen voor de
documentatie mee. Het verwerken van de documentatie is in
handen van Martin van Rooij (zie hierboven).

Joop vult het bestand aan met gegevens die uit verschillende
bronnen op haar pad komen.
Hiltje voert genealogische gegevens in die door derden, vooral
door Wim van Heeswijk, worden aangeleverd. Dit is tevens een
controle op ons eigen bestand.
Documentatie en bibliotheek
Maandag overdag: Ans Habraken

Werkgroep Fotografie

Ans maakt een ingang op persoonsnamen in het plaatselijk
weekblad De Brug vanaf 1982. Dit is gevorderd tot en met juni
1991; ze is het aantal van 100.000 namen gepasseerd; de stand
is nu 100.061.
Maandag overdag: Marlies Verbeek

Leden: Harrie Bekx, Jos Berndsen, Mien Guitjens, Gerard
van den Heuvel, Annelies de Leijer, Fran Maasdam, Gerard
Versantvoort, Rian Versantvoort, Toos op de Weegh en Frans
Wilbrink.

Marlies maakt een index op de namen van functionarissen die
in de 18e eeuw voor de uitoefening van hun functie een eed
moesten afleggen, zoals schepenen, borgemeesters, maar ook
voogden over ouderloze kinderen.

Sommige leden van de werkgroep komen iedere
donderdagmiddag van 13.30-16 uur bij elkaar in het oude
raadhuisje en werken vaak ook nog thuis. Anderen werken
alleen thuis of van huis uit.
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De activiteiten van de werkgroep bestaan uit:

systeem te verfijnen en beter af te stemmen op onze wensen.
Hij maakt een handleiding voor alle medewerkers aan het
bidprentjesprogramma zodat we nu en in de toekomst een
eensluidende omschrijving in de diverse kolommen krijgen.

Scannen en registreren
beeldmateriaal

Jos, Frans

Beschrijven beeldmateriaal

Harrie, Mien, Annelies, Rian en Toos

Archiveren en beheer
analoog beeldmateriaal

Gerard van den Heuvel

We hopen na 1 januari te kunnen starten met het nieuwe systeem.

Kwaliteitsbewaking

Gerard Versantvoort, Frans

Werkgroep Tentoonstellingen

Fotograferen gebeurtenissen

Fran

Coördinatie

Frans

Dick van Hattum en Gerard van den Heuvel.
Dit jaar waren er geen tentoonstellingen.
Werkgroep Monumenten

Per eind 2017 bestond het beeldmateriaal uit:
Foto’s

13.448

Dia’s

2.354

Negatieven
Prentbriefkaarten
Totaal items

In 2017 is de Werkgroep Monumenten 1x maal bij elkaar
geweest om een concept redengevende omschrijving te
bespreken. De werkgroep bestaat uit: Dora Cooijmans,
Joop Dijsselbloem, Henk Hutten, Wil Schoenmakers en
Carel Verdonschot. Carel is de vertegenwoordiger van de
Heemkundekring in de gemeentelijke monumentencommissie
(GMC). Hij brengt bij elke bestuursvergadering een beknopt
verslag uit van hetgeen in de maandelijkse vergaderingen van
de GMC is besproken.
De gemeente Son en Breugel heeft sinds 2012 naast
rijksmonumenten ook gemeentelijke monumenten. Per eind
2017 telden we tien gemeentelijke monumenten, twee meer
dan per eind 2016.

876
249
16.927

Van de 16.927 items zijn er 14.530 analoog en 2.397 digitaal.
Van de 16.927 items staan er 11.785 op onze website. Dus
staan 5.192 items (nog) niet op de website; het merendeel
hiervan wacht op goedkeuring om te worden gepubliceerd.
Van de Collectie Ben van Oorschot moeten nog zo’n 12.000
foto’s in behandeling worden genomen. Deze foto’s zijn
al wel gescand maar moeten nog worden beschreven. De
verwachting is dat slechts 20% hiervan (dus ca. 2.400 foto’s)
zal worden opgenomen in de totale verzameling (reden: te veel
gelijksoortige en dubbele foto’s).

In 2016 is op voorspraak van de gemeente aan het
Monumentenhuis Brabant te Geertruidenberg opdracht
verleend om bij toekomstige monumenten redengevende
omschrijvingen (RO’s) in concept op te stellen. Deze
concepten worden vervolgens verder beoordeeld en aangevuld
door de GMC en de Heemkundekring. Hierna wordt de
definitieve RO met een advies voor aanwijzing aan het College
van B&W voorgelegd. Het college kan het advies afwijzen of
toekennen.

Inmiddels is ook een start gemaakt met de inventarisatie van
onze films, audiobestanden en objecten. Een en ander betekent
ook dat de naam van de werkgroep in 2018 zal wijzigen.
Werkgroep Bidprentjes, geboorte-, huwelijks-,
overlijdenskaarten en -advertenties

De gemeentelijke monumentenlijst is in 2017 niet verder
uitgebreid met monumenten van particuliere eigenaren
vanwege de weigering van een groot deel van deze
eigenaren om mee te werken. De gemeente is nog steeds
in onderhandeling met de eigenaren om tot een oplossing te
komen.

Donderdagavond: Dora Cooijmans-Engels.
Op deze verzameling is een computeringang gemaakt. Dit
maakt het onder meer mogelijk te zoeken op naam van de
overledene, naam van de echtgeno(o)t(e) van de overledene,
naam van de boreling en namen van zijn/haar ouders. De
collecties worden voortdurend aangevuld vooral door
schenkingen. Ook ruiling met andere heemkundekringen draagt
een steentje bij aan de groei van de verzameling. Alle gegevens
worden ook ingevoerd in het genealogieprogramma Aldfaer.

De Open Monumentendag zou in 2017 samen met de GMC
en de gemeente worden georganiseerd. Echter vanwege de
herstart van een muziekevenement op dezelfde dag is dit ook
in 2017 niet doorgegaan. Dit evenement was oorspronkelijk
niet in de jaarplanning van de gemeente opgenomen. Voor de
Heemkundekring is het organiseren van zo’n dag, telkens in het
2e weekend van september, steeds weer een dilemma omdat
een week ervoor ook al de jaarlijkse jaarmarkt wordt gehouden
en daar ook weer vrijwilligers voor nodig zijn.

Het totaal van de collectie omvat per 31 december 9644
enveloppen, waarin voornoemde prentjes, advertenties of
aankondigingen worden bewaard. De collectie bidprentjes
van Ben van Oorschot is nu helemaal ingevoerd. De prentjes
worden gescand door Harrie Bekx. Alle gegevens zijn digitaal
te bekijken en op te vragen in onze Heemkamer.

Werkgroep Archeologie
Aanvullingen op jaarverslag 2016.

Vanaf september zijn we bezig met het bidprentjesprogramma
over te brengen in het nieuwe Memorix Maior systeem van
Erfgoed Brabant. Onze nieuwe medewerker Peter Landwehr
Johan heeft veel tijd en werk gestoken in het opschonen van
de gegevens in het bidprentjesregister hij is tevens bezig het

Van de opgravingen op Ekkersrijt Betonson 2016 en Markt 9
De Zwaan, waar we u in vorig jaarverslag over informeerden,
is nog geen definitief rapport ontvangen.
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Nieuwe projecten 2017 en voortgang bestaande projecten

zich echt zou gaan inzetten voor de werkzaamheden van de
werkgroep WADNA, dus in eerste instantie voor de faciliteiten
en ruimte, zodat de werkgroep goed haar werk kan doen. Hij
rekende op een opstartfase van drie jaar waarin de faciliteiten
en ruimte goed geregeld zouden worden. De bedoeling zou dan
zijn dat er iets wordt opgezet dat zeker 15 jaar vooruit kan en
goed door de gemeente ondersteund kan worden. Maar hij gaf
ook aan dat het erin zou moeten zitten dat Geit twee containers
voor opslag en als droogruimte voor de zomervakantie 2017
zou moeten kunnen krijgen. Dit zijn nou precies de containers
waar we 6 jaar geleden over zijn begonnen. De containers
zijn er nog niet.

Hiva fase 2
Dit jaar is archeologisch onderzoek uitgevoerd op het westelijk
deel van het Hiva-terrein. Er is nog geen rapport verschenen
over de resultaten, maar onofficieel is ons medegedeeld dat in
ieder geval sporen van een erf uit de bronstijd gevonden zijn,
alsmede paalkuilen en materiaal uit die tijd.
Inventarisatie archeologisch onderzoek Son en Breugel
Om beter inzicht te krijgen in wat er in het verleden aan
archeologisch onderzoek heeft plaatsgevonden in Son en
Breugel hebben we de gemeente gevraagd naar alle rapporten
die over Son en Breugel gemaakt zijn. Deze hebben we
inmiddels digitaal van de gemeente ontvangen. Het is de
bedoeling om deze in de toekomst digitaal in kaart te gaan
brengen, zodat er een beter overzicht komt van de resultaten.

Plaatsen van de opgegraven boomstamwaterput
In het jaarverslag van 2016 stond: “De boomstamwaterput
opgegraven op het oude Betonson-terrein, heeft helaas nog
steeds geen plek gekregen. Ondanks verschillende voorstellen
van de Heemkundekring en pogingen om het project elke keer
weer op te starten, lukt het de gemeente niet om hier een knoop
over door te hakken.”

Samenwerking met de gemeente Son en Breugel van 2012
t/m 2017

In mei 2017 is hier weer een gesprek over geweest. We hadden
foto’s meegenomen van een boomstamput die staat in het
gemeentehuis van Sint-Oedenrode. “Een pronkstuk” noemt de
gemeente Sint-Oedenrode de put. De gemeente beloofde dat er
naar gekeken zou worden.

In dit overzicht geven wij (leden van de Werkgroep Archeologie)
onze visie op de samenwerking met de gemeente op het gebied
van archeologie in de periode 2012 t/m 2017. Er is de eerste jaren
veel overleg geweest met wethouder Robert Visser. De wethouder
vond het onder andere heel belangrijk dat de archeologie van
Son en Breugel zichtbaar werd gemaakt. Op verzoek van Robert
Visser is een officiële Werkgroep Archeologie opgericht met
leden van de Heemkundekring, de archeologische werkgroep
WADNA en medewerkers van de gemeente.

In september was er weer nieuw overleg. Daarin is afgesproken
samen (gemeente en HKK) naar de boomstamputten te gaan
kijken. Hoe zien ze eruit? Kunnen we ze gebruiken? Of zijn
ze inmiddels te ver heen? Er ligt er namelijk een als oud vuil
op de gemeentewerf. Overigens is dit al de tweede keer dat op
locatie naar de staat van de put gekeken moet worden, omdat
het plaatsen zo lang duurt.

Faciliteiten Geit
Een van de doelstellingen van de Werkgroep Archeologie
en vooral van de vertegenwoordigers archeologie van de
Heemkundekring was het regelen van betere faciliteiten voor
Geit. Na vele contactmomenten met de gemeente zonder
resultaat is in 2015 een excursie gepland naar het Groot
Tuighuis in Den Bosch om, onder andere, de wethouder een
idee te geven wat er bij archeologisch werk, en dan vooral de
processen na het veldwerk, allemaal komt kijken.

Ook dit verhaal begon weer helemaal opnieuw bij de komst
van de nieuwe wethouder. De frustratie over deze gang van
zaken werd deze nieuwe wethouder snel duidelijk. De afspraak
voor controle is echter nog steeds niet gemaakt, laat staan dat
de putten een plek hebben.
Na de opgraving van de boomstamput heeft WADNA een
voorstel gedaan om de put, zoals hij nu is, in de buitenlucht
voor De Villa te plaatsen met een bordje erbij. Dat heeft de
HKK in eerste instantie afgewezen, omdat op die manier de
put snel(ler) vergaat. We hoopten op conservering en een
definitieve plaats op een locatie binnen of onder een afdak.
De boomstamput werd in 2012 opgegraven maar heeft nog
steeds geen plaats.

Toezeggingen gedaan tijdens de diverse overlegrondes met
de gemeente kwamen moeizaam en vooral (en soms achteraf)
vergezeld van aanvullende eisen voor de werkgroep WADNA,
zoals resultaatverplichtingen. Ook bleek de status van De Villa,
die als werkplek wordt gebruikt, onzeker. Resultaten zijn er
die eerste jaren niet geweest.
Vervolgens kwam er een nieuwe portefeuillehouder
archeologie bij de gemeente in de persoon van wethouder Tom
van den Nieuwenhuijzen. Eigenlijk betekende dat een schone
lei, maar ook vanaf het begin weer onderhandelingen voeren.
Na veel moeizaam overleg is in 2016 afgesproken dat Geit
een plan van aanpak zou moeten indienen. Na het indienen
bleef het enige maanden stil. Daarom hebben we begin 2017
gezamenlijk weer aan de bel getrokken, wat resulteerde in weer
een afspraak voor overleg. Bij dit overleg werd verteld dat De
Villa kans maakte gemeentelijk monument te worden als het
aan bepaalde eisen zou voldoen. Dit was in mei/juni 2017.
Tom van den Nieuwenhuijzen heeft toen ook gezegd dat hij

EXTERNE PROJECTEN
Extern Project “Cultuur Historische Beleidsplan”
Voortvloeiend uit de lijst van de reeds in 2011 door de
Heemkundekring gemaakte lijst met cultuurhistorische
objecten is door de gemeente in 2015 besloten om een
cultuurhistorisch beleidsplan op te zetten. Dit plan zal door
de gemeente nog ter verifiëring aan o.a. de Heemkundekring
worden voorgelegd. Ook in 2017 is het de gemeente kennelijk
niet gelukt om dit af te ronden.
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OVERIGE ACTIVITEITEN

bestand en publiceert dat op onze website. Het pdf-bestand
wordt tevens verzonden naar onze ruilabonnementhouders.

Computers en perifere apparatuur

Bezorging

Ter vervanging van de defecte Brother-inktjetprinter is een HPinktjetprinter aangeschaft.

De bezorging van Heem Son en Breugel en het
Mededelingenblad is ook het afgelopen jaar probleemloos
verlopen, dankzij de medewerking van onze vrijwilligers.

Knipselverzameling
De verzameling werd aangevuld met krantenartikelen over Son
en Breugel uit het Eindhovens Dagblad. De weekbladen Forum
en Mooi Son en Breugel worden bewaard.

Onze vaste bezorgers in 2017 waren: J. Dijsselbloem, G.
Emmery, A. Hensen, J. de Jong, D. Smakman, L. Sanders, S.
den Uijl, P. Vos, J. de Vries, B. Verhaar en H. Wieberdink. In
de loop van 2017 is dhr. B. Verhaar op eigen verzoek gestopt.
Zijn vervanger is dhr. M.v.Rooij. In geval van verhindering van
een van onze vaste bezorgers kunnen wij een beroep doen op
enkele bereidwillige invallers(sters). Allen hartelijk dank voor
de betoonde inzet.

Website
In 2017 is onze website 5.553 maal bezocht. De meeste
bezoekers kwamen uit de Nederland (4.983) maar ook vonden
bezoekers uit 42 landen onze site (o.a. US 193, Duitsland 87,
België 79, Rusland 9).

Onze publicaties waren te koop bij Cooijmans Optiek,
Dommelstraat 11 te Son. Ook aan hen dank voor de
bereidwilligheid om onze publicaties onder de aandacht te
brengen.

De zoekfunctie voor de omvangrijke fotocollectie van onze
Kring is sinds eind 2016 aan de site toegevoegd.
Het blijkt dat ongeveer de helft van de bezoekers rechtstreeks
naar de fotobank gaat, terwijl de andere helft op de ‘welkom
pagina’ komt. Daarvan gaat de helft alsnog naar de fotobank,
de rest zoekt op andere pagina’s van de site. De fotobank is
eigenlijk alleen in trek bij de Nederlandse bezoekers.

De coördinatie van de bezorging van onze publicaties was in
handen van Jeanne Verdonschot.
Sociale Media

De vormgeving en het onderhoud van de website waren in
handen van Dick van Hattum.

In 2013 is de Heemkundekring gestart met een Facebookpagina (HeemSonenBreugel) en een Twitter-account
(@HeemSonBreugel). Op Facebook hebben we in 2017
onze activiteiten en nieuwsfeiten vermeld en iedere week
publiceerden we enkele historische foto’s en af en toe een
filmpje. Ook Twitter werd gebruikt om heemkundige nieuwtjes
aan te kondigen. Ons Twitter-account heeft inmiddels 145
volgers. Frans Wilbrink is beheerder van Facebook en Twitter.

Ons internetadres is: http://www.hkksonenbreugel.nl

Externe contacten

Tijdschrift Heem Son en Breugel

Vele malen is persoonlijk, schriftelijk, telefonisch of via
e-mail informatie verschaft aan of uitgewisseld met personen,
verenigingen, instellingen en met de gemeente.

We mogen concluderen dat door toevoegen van de fotobank
het aantal Nederlandse bezoekers in 2017 verdubbeld is.
Bovenvermelde bevindingen komen uit ‘Google Analytics’.

Ons periodiek is in het afgelopen jaar vier keer verschenen.
De 15 bijdragen van de hand van 10 auteurs vulden 100
bladzijden.

Drie leden van de kring, Henk Hutten, Martin van Rooij
en Joop Dijsselbloem zijn momenteel ongeveer een halve
dag per week bezig een deel van het archief van Zonhove te
inventariseren.

Op de binnenzijde van de omslag staan de namen en adressen
van begunstigers van de Heemkundekring Son en Breugel. Aan
het begin van het jaar waren er 18 begunstigers, aan het eind
van het jaar 17.

Eind december hebben Dora Cooijmans en Joop Dijsselbloem
een aantal leden van de heemkundekring van Nuenen c.a.
ontvangen voor hun jaarlijkse ‘snertwandeling’, gevolgd door
een PowerPoint-presentatie die verzorgd was door Thom van
Dommelen.

De redactie werd gevoerd door Joop Dijsselbloem-Visser en
Henk Hutten. De opmaak was in handen van Dick van Hattum.
Mededelingenblad
Het Mededelingenblad is dit jaar zes keer verschenen en
telde in totaal 56 pagina’s. Zoals gebruikelijk werden niet
alleen mededelingen met betrekking tot onze eigen kring
opgenomen maar er werd ook informatie gegeven over andere
bijeenkomsten, cursussen en publicaties op het gebied van
heemkunde, volkskunde en geschiedenis. De redactie werd
gevoerd door Jan de Vries en Martin van Rooij.
Dick van Hattum maakt van het mededelingenblad een pdf6

Ledenbestand

Andere incidentele activiteiten in 2017
HKK = Heemkundekring
HBH = Henk en Betty Hutten

Stand per 1-1-2017:
Nieuwe leden in 2017:
Opzeggingen en overlijden in 2017:

● Onderzoek door HBH naar de families Van de Ven en Van 		
den Hurk (als vraag vanuit de Goederen- en Dienstenvei-		
ling).

Stand per 1-1-2018:

230
4
20
214

Bestuurssamenstelling gedurende het verslagjaar

● Op 29 maart hebben Dora Cooijmans en Carel Verdonschot 		
de bijeenkomst Kerken in Peelland bezocht i.v.m. de te 		
organiseren Torendag op 21 mei

In 2017 bestond het bestuur uit Sjef den Uijl (voorzitter), Frans
Wilbrink (secretaris), Carel Verdonschot (penningmeester),
Bart van Gils, Joop Dijsselbloem-Visser, Thom van
Dommelen, Dick van Hattum en Jan de Vries. Het bestuur
kwam in het verslagjaar twaalfmaal bijeen.

● Op 28 april gaven HBH (samen met Giti Entezami) een 		
presentatie over het boek van Giti, de wetenswaardigheden 		
over de loop van de Dommel en enkele historische details. 		
T.b.v. de Seniorenraad in de Boerderij. ± 30 personen.

Namens het bestuur, F. Wilbrink (secretaris).

● Op 1 juni heeft de HKK het archief van de Stichting Mensen
voor Mensen ontvangen. De Werkgroep Fotografie heeft 		
het archief in enkele maanden doorgespit en de belangrijkste
documenten veilig gesteld.
● Op 21 juni gaven HBH een presentatie over de geschiedenis 		
van Son en Breugel aan mantelzorgers. Berkenstaete.
± 15 personen.
● Op 20 juli gaf de HKK een lezing voor het huiskamerproject
van de LEV-groep.
● Op 15 augustus gaven HBH een presentatie over de 		
geschiedenis van Son en Breugel in Den Bauw t.b.v. de 		
Seniorenraad. ± 20 personen.
● Op 3 september stond de HKK met een kraam op de 		
jaarmarkt, tevens was onze heemkamer open voor informatie
en werd er doorlopend een filmpje vertoond over de RKJB-		
sportdag in Breugel in 1955.
● Op 20 september gaven HBH een presentatie over 			
de geschiedenis van Son en Breugel aan mantelzorgers. 		
Berkenstaete, ± 15 personen.
● Op 7 november hebben Dora Cooijmans en Carel 			
Verdonschot de bBijeenkomst Kerken in Peelland bezocht 		
i.v.m. de evaluatie van de Torendag.
● Op 15 november was de HKK aanwezig bij het regio10-		
overleg in Gemert.
● Op 25 november gaven HBH een presentatie over de 		
geschiedenis van Son en Breugel voor het gilde. Teerdag.
± 30 personen. Den Bauw.
● 12 december gaf HBH een presentatie voor de genealogen 		
van de PVGE; Een korte geschiedenis en welke bronnen 		
staan ons ter beschikking voor genealogisch onderzoek.
± 15 personen. Braecklant.
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LEZING: HEREN EN ONDERDANEN TIJDENS DE REPUBLIEK DER VERENIGDE NEDERLANDEN

DATA VAN DE LEZINGEN IN 2018, ZODAT U DEZE
ALVAST IN UW AGENDA KUNT OPNEMEN

Op 13 december 2017 mochten we voor zo’n 50 belangstellenden de alweer laatste lezing van dat jaar verzorgen.

Dinsdag 20 maart: ‘Torens in Peelland’ door dhr. Jan Timmers
Woensdag 19 september
Dinsdag 23 oktober
Woensdag 12 december

Anton Neggers nam ons mee terug naar de tijd van het leenstelsel, gegroeid uit de standenmaatschappij van het Karolingische
rijk toen dit te groot was geworden om efficiënt centraal te
besturen.

Het onderwerp van de laatste drie lezingen staat nog niet vast,
maar zal zo spoedig mogelijk bekend worden gemaakt.

Tijdens de periode na de 80-jarige oorlog tot het einde van
de republiek hadden onze voorouders te maken met de leenmannen en -vrouwen van heerlijkheden en domeinen die hun
rechten verkregen van de hogere leenheren en in ruil daarvoor
diensten en opbrengsten leverden.

HEEFT U INTERESSE IN GENEALOGIE?
De Heemkundekring is geabonneerd op het blad De Twee
Kwartieren, genealogisch tijdschrift voor Kempen- en
Peelland, dat 4x per jaar verschijnt. Sinds kort ontvangen
wij naast het fysieke blad ook de digitale versie ervan. Wij
kunnen de digitale versie per e-mail naar u doorsturen. Als
u hier belangstelling voor heeft, stuur dan een e-mail naar
secretaris@hkksonenbreugel.nl.

Binnen de heerlijkheid was de leenman gerechtigd om bijvoorbeeld de meier, baljuw en schout te benoemen en dat leverde,
onder andere uit rechtspleging en boetes, inkomen op. Van de
elfde tot de dertiende eeuw waren leenmannen nog afkomstig
uit de adel en de ridderschap. Aan het einde van de middeleeuwen worden heerlijkheden vooral lucratieve bezittingen voor
de gegoede stand, en kopen rijke burgers steeds meer heerlijkheden op als beleggingsobject.

OVERLEDEN: JO CLEOPHAS
Op 29 november jl. is ons medelid Jo Cleophas op de leeftijd
van 83 jaar overleden. Hij was al enige tijd ziek. Jo was lid van
het bestuur van de Heemkundekring van 1987 tot 2005. Als
penningmeester heeft hij al die jaren op voortreffelijke wijze de
financiën van onze Kring beheerd. Daarnaast was hij ook actief
in de fotogroep. Wij wensen zijn echtgenote en kinderen veel
sterkte met dit verlies.

De lezing schetste de verhoudingen tussen heren en hun onderdanen, de ‘gewone’ mensen, ten tijde van de republiek der
Verenigde Nederlanden en Anton wist met zijn enthousiasme
de aandacht goed vast te houden.

SCHENKINGEN IN DE AFGELOPEN PERIODE
● Bidprentjes: anoniem gevonden in de brievenbus
● Bidprentjes geschonken door mw. J. van Eck
● Idem door mw. L. van Vijfeijken via Leo Dortmans
● Idem door mw. P. van de Ven-van Heeswijk
● Het boek “De kerk gaat uit” van Michel van der Plas door 		
pastor P. Bakermans
● Het fotoboek “De mensch in de fotografie” van Martien 		
Coppens door mw. J. de Priester
CONTRIBUTIE 2018
Voorgaande jaren kreeg u als lid voor uw contributiebetaling
naast een brief ook een acceptgiro meegestuurd. Wegens de
dreigende afschaffing van de acceptgiro (mogelijk al per 1-12019) heeft de Heemkundekring besloten om reeds met ingang
van 2018 geen acceptgiro meer te sturen.
U treft bij dit Mededelingenblad uw gebruikelijke contributiebrief aan met verdere uitleg over uw contributiebetaling.
Wij overwegen om in 2019 over te gaan op automatische
inning van uw contributie. In de loop van dit jaar zullen wij u
hierover nader informeren.
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OUDE ADVERTENTIES

Uit: ‘De Brug’, 1962

Uit: ‘De Brug’. 1968
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HET BESTUUR VAN DE KRING BESTAAT UIT:
Voorzitter:

Dhr. J.C. den Uijl
voorzitter@hkksonenbreugel.nl
Tel. 0499-473160

Secretaris:

Dhr. F.H.A. Wilbrink
secretaris@hkksonenbreugel.nl
Tel. 0499-473049

Penningmeester:

Dhr. C. Verdonschot
penningmeester@hkksonenbreugel.nl
Tel. 0499-475680

Archeologie:

Dhr. B. van Gils
archeologie@hkksonenbreugel.nl
Tel. 0499-476428

Documentatie:

Mw. J. Dijsselbloem-Visser
documentatie@hkksonenbreugel.nl
Tel. 0499-473331

Lezingen
en excursies:

Webmaster
en Publicaties

Werkgroepen:
De werkgroepen houden zich bezig met:
- Documentatie en bibliotheek
- Genealogie
- Fotografie
- Bidprentjes en familieberichten
- Kadastrale Atlas
- Monumenten
- Archeologie
- Tentoonstellingen
Bezoekadres Heemkamer:
Oude Raadhuis, Markt 1, 5691 AR Son
Tel. 0499-323359 (op werktijden)
Werktijden in het Raadhuisje:
Maandag: 09.00 - 16.00 uur en 19.30 - 21.30 uur.
Donderdag: 14.00 - 16.00 uur en 19.30 - 21.30 uur.
Openingstijden Heemkamer:
Maandag: 09.00 - 16.00 uur
Donderdag: 14.00 - 16.00 uur
Maandag- en donderdagavond: 19.30 - 21.30 uur
(alleen op afspraak)

Dhr. Th. van Dommelen
excursies@hkksonenbreugel.nl
Tel. 0499-473310

Publicaties:
- Heem Son en Breugel
Dit tijdschrift verschijnt 4x per jaar
- Mededelingenblad
Het mededelingenblad verschijnt 7x per jaar

Dhr. D.S. van Hattum
webmaster@hkksonenbreugel.nl
Tel. 0499-471008

Ledenadministratie

Dhr. J.B.M. de Vries
ledenadmi@hkksonenbreugel.nl
Tel. 0499-472546

Website:

www.hkksonenbreugel.nl

Social Media:

Facebook en Twitter

Voor overige publicaties zie onze website
Verspreiding publicaties:
Mw. J. Verdonschot-Brewel
Tel. 0499-475680
Lidmaatschap:
Contributie € 21,- per jaar. Gezinsleden € 12,Hierin zijn begrepen:
- Tijdschrift ‘HEEM SON EN BREUGEL’
- Mededelingenblad
- Lezingen en organisatie van excursies
Abonnement ‘In Brabant’:
U kunt zich via de Kring abonneren op het Tijdschrift
‘In Brabant’, voorheen ‘Brabants Heem’, tegen een
gereduceerd tarief.
Rekeningnummer bij de ING bank:
NL26 INGB 0004 0760 74
ten name van Heemkundekring Son en Breugel
Kamer van Koophandel
Inschrijvingsnummer 40235677

ISSN 2405-8777
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