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UITNODIGING VOOR EEN LEZING VAN DE
HEEMKUNDEKRING SON EN BREUGEL
OP DINSDAG 21 MAART 2017 GEEFT WIM VAN KREIJ
EEN LEZING OVER BISSCHOP BEKKERS,
AANVANG 20.00 UUR IN DE ZAAL VAN ‘DE ZWAAN’,
MARKT 9 TE SON.
Op 12 februari jl. was het precies 60 jaar geleden dat
Wilhelmus Marinus Bekkers tot bisschop van het Bisdom
's-Hertogenbosch werd gewijd.
Helaas zou hem geen lang episcopaat gegund zijn. Op 9 mei
1966 overleed hij, pas 58 jaar oud. Zijn overlijden veroorzaakte
een emotionele schok, bij zowel katholieken als ook nietkatholieken.
Nog steeds wordt deze aimabele man, die volgens Kardinaal
Alfrink "zoveel goedheid, hoop en vertrouwen rond zich had
verspreid" door velen op handen gedragen. Bekkers is voor de
Katholieke Kerk in Nederland maar ook daarbuiten van grote
betekenis geweest.

samengesteld met veel beeldmateriaal over zijn leven en werk.
Naast veel foto's laat hij ook opnamen zien over zijn installatie,
zijn bijdragen aan het KRO-programma Brandpunt en zijn
optreden in het programma Mies en Scène van Mies Bouwman.
Voor leden van de Heemkundekring is de toegang gratis, van
niet-leden zal een bijdrage van € 2,- worden gevraagd.

Wim van Kreij uit Sint-Oedenrode heeft over deze markante
Brabander, die tijdens zijn seminarietijd ook 6 jaar in
Sint-Michielsgestel heeft gewoond, een boeiende lezing

rol hebben gespeeld. Vanuit de zaal komen enkele suggesties:
een andere datum kiezen (dan eind augustus), minder excursies
op een dag (te vermoeiend), minder ver weg zodat met eigen
vervoer gereisd kan worden (niet zo duur). Mien Coremans
stelt voor als excursie voor dit jaar de optocht die eind juni in
Bergen op Zoom gehouden wordt; dit is niet vermoeiend want
je kunt erbij gaan zitten. Ook de winterexcursie had dit jaar ten
onrechte een gebrek aan belangstelling. Het bestuur zal over de
excursies binnenkort een beslissing nemen.
Hierna vraagt de voorzitter wat de leden vinden van het
voorstel om bij lezingen € 2,- entree te vragen van niet-leden.
Bert van Boxtel doet de suggestie een vrijwillige bijdrage te
vragen. Geit stelt voor van iedereen, dus ook van de leden, een
toegangsprijs te vragen. Niemand is tegen het bestuursvoorstel,
zodat het bestuur hiermee aan de slag gaat.

VERSLAG VAN DE JAARVERGADERING VAN
DE HEEMKUNDEKRING SON EN BREUGEL
OP 22 FEBRUARI 2017
Plaats:
Aanwezig:

Den Bauw, Breugel.
Bestuur en leden, tezamen 31 personen.

1.
Opening
De voorzitter, Sjef den Uijl, opent de vergadering en heet
iedereen van harte welkom. De voorzitter vraagt om een
moment van stilte voor de leden die in 2016 zijn overleden.
2.

Goedkeuring verslag van de jaarvergadering van
24 februari 2016
Er zijn geen opmerkingen over het verslag. Het verslag wordt
daarom onder dankzegging aan de secretaris goedgekeurd.

4.
Jaarverslag over 2016
De voorzitter vraagt of er opmerkingen zijn over het
jaarverslag. Geit heeft enige toevoegingen op het verslag van
de Werkgroep Archeologie. Bij het onderwerp ‘Regelen van
betere faciliteiten voor Geit’ merkt hij op dat hij op 9 mei
a.s. hierover een gesprek met de wethouder zal hebben. Bij
Nieuwstraat-Kanaaldijk Noord weet Geit te melden dat er
gisteren proefsleuven zijn gegraven maar dat er weinig sporen
zijn gevonden. Bij Archeologie in je achtertuin kan gesteld

3.
Mededelingen
Er zijn afmeldingen van Jan en Mia van Deursen, Bart van Gils
en Els Vos.
Omdat de zomerexcursie naar Bergen op Zoom in 2016 niet
doorging wegens te weinig belangstelling, vraagt de voorzitter
aan de vergadering of iemand hier de oorzaak van weet. Het
bestuur vermoedt dat de prijs en de duur van de excursie een
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worden dat de opgravingen in Son steeds meer aandacht in de
wetenschappelijke wereld krijgen en dat het steeds duidelijker
wordt dat Son een belangrijke handelsnederzetting is geweest.
Het jaarverslag wordt verder goedgekeurd.

zijn geen tegenkandidaten voorgedragen. Hierop worden de
twee bestuursleden door de vergadering bij acclamatie door
middel van handgeklap herbenoemd.
10.
Rondvraag
•
Betty Hutten zoekt iemand die kan helpen bij het
ontsluiten van middeleeuwse bronnen. Kennis van oud schrift
is een voorwaarde; kennis van Latijn is een pré maar is
eventueel nog te leren. Kandidaten kunnen zich aanmelden bij
het bestuur.
•
Carel Verdonschot deelt mee dat op 9 en 10
september de Open Monumentendagen worden gehouden
met als thema “boeren, burgers en buitenlui”. Son en Breugel
zal dit jaar meedoen. Gemeente, Heemkundekring en
Monumentencommissie werken hierbij samen.
•
Bert van Boxtel vraagt welk standpunt de
Heemkundekring heeft inzake de Sonse kerk. De voorzitter legt
uit dat de kring altijd voor het behoud van de kerk is geweest
maar dat op dit moment de kaarten geschud lijken, d.w.z. dat
afbraak onvermijdelijk is geworden.

5.
Financieel verslag over 2016
De penningmeester, Carel Verdonschot, begint met de
behandeling van de balans per 31-12-2016. Hij merkt op dat de
Rabobankrekening is opgeheven omdat er nauwelijks gebruik
van werd gemaakt, terwijl de rekening wel kosten met zich
meebrengt. Verder wijst hij op een naamsverandering. De post
‘Kapitaal’ wordt voortaan ‘Bestemmingsreserve’ genoemd. Dit
omdat de term bestemmingsreserve beter verwoordt waar het
geld voor bedoeld is, namelijk voor bijzondere onvoorziene
uitgaven zoals bijvoorbeeld verhuiskosten. Het nadelig saldo
kwam in 2016 uit op € 1.109.Met betrekking tot de exploitatierekening 2016 constateert
de penningmeester dat de meeste posten in de pas lopen met
de begroting 2016. De uitgaven voor de post ‘Lezingen en
Jaarvergadering’ waren echter hoger dan begroot door de extra
kosten van jubilea van bestuursleden. Daarentegen waren er
minder uitgaven voor de post ‘Kosten Werkgroepen’ omdat het
zuur- en weekmakervrij archiveren van de foto’s eerder dan
gepland voltooid was. Hiltje van Hattum merkt op dat de post
'Automatisering' in de toekomst steeds meer zal toenemen.

11.
Sluiting
De voorzitter sluit met dank aan de aanwezigen de vergadering.
Frans Wilbrink, secretaris.

6.
Verslag van de kascommissie over 2016
De kascommissie bestaande uit Hiltje van Hattum en Mary
Waterschoot heeft de boeken gecontroleerd. Namens de
kascommissie brengt Mary een goedkeurend verslag uit over
2016. De commissie heeft alles prima in orde bevonden. Mary
dankt de penningmeester voor zijn werk. De kascommissie
stelt de vergadering voor de penningmeester te bedanken en het
bestuur te dechargeren. De vergadering gaat hiermee akkoord.
Mary overhandigt de penningmeester het schriftelijk verslag
van de bevindingen van de kascommissie. Hierna bedankt de
voorzitter de kascommissie voor haar werk.

PAUZE
In de pauze is het traditioneel door de kring aangeboden
worstenbroodje met blauw handje (brandewijntje met suiker)
geserveerd. Nu waren ook de introducés van harte welkom.
De opkomst was laag. Buiten was het beestenweer.
Na de pauze heeft  Frans Wilbrink een aantal films en
fragmenten van films vertoond  die tot nu toe onbekend waren.
Via schenkingen komen toch weer onbekende films of delen
ervan boven water, wat zeer verheugend is. Het is jammer dat
er nog bijna geen geluid opgenomen kon worden. De techniek
was nog niet zover.

7.
Benoeming van de kascommissie voor 2017
In de kascommissie voor 2017 worden benoemd Mary
Waterschoot en Dora Cooijmans. Ans Habraken is reserve.
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8.
Begroting 2017
Bij de behandeling van de begroting 2017 wijst de
penningmeester op enkele bijzondere posten. De post
'Overige Opbrengsten' is groter dan normaal vanwege een
eenmalige donatie van Stichting Jaarmarkt. Het Collectie
Registratiesysteem (vervanger van de Fotobank) kost jaarlijks
€ 450.- De Sponsorbijdragen worden op € 900.- begroot maar
het wordt steeds moeilijker om dit niveau te handhaven. Verder
zijn in de post ‘Boeken Son en Breugel’ alle boeken van de
kring opgenomen. Vanwege het structurele nadelige saldo
verwacht het bestuur de contributie voor 2018 met
€ 2.- te moeten verhogen. De vergadering gaat akkoord met de
begroting, waarna de voorzitter de penningmeester bedankt.

AANKONDIGING VAN ACTIVITEITEN IN HET
SEIZOEN 2017
ZODAT U DEZE ALVAST IN UW AGENDA KUNT
OPNEMEN
Alle lezingen worden gegeven in de zaal van ‘De Zwaan’
(wijzigingen voorbehouden).
Onderstaand alvast een overzicht van de lezingen voor de rest
van het jaar (allen in de zaal bij ‘De Zwaan’):
Woensdag 20 september 2017:
Henk Roosenboom: Een niet meer zo gouden eeuw

9.
Bestuursverkiezing
Het bestuur heeft in de persoon van Thom van Dommelen
een bestuurslid gevonden voor de portefeuille ‘Lezingen en
Excursies’. Thom stelt zich voor aan de leden waarna hij door
acclamatie wordt gekozen. Dit jaar zijn aan de beurt om af
te treden voorzitter Sjef den Uijl en penningmeester Carel
Verdonschot. Zij stellen zich weer herkiesbaar. Bij het bestuur

Dinsdag 24 oktober 2017
Sjors van de Greef/Dirk Paagman: Romeinen in het Groene
Woud
Woensdag 13 december 2017: nog niet bekend
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SCHENKINGEN VAN
Dhr. J. van den Hurk: documentatie over de verkennerij.
Hartelijk dank voor de aanvulling van onze verzameling

Advertentie in ‘De Brug’ uit de jaren ‘60
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HET BESTUUR VAN DE KRING BESTAAT UIT:

WERKGROEPEN in het Oude Raadhuis:

Voorzitter:

Dhr. J.C. den Uijl
Walcherenlaan 13, 5691 ZV Son
Tel. 0499-473160

Secretaris:

Dhr. F.H.A. Wilbrink
Zeelandlaan 1, 5691 KM Son
Tel. 0499-473049

De werkgroepen houden zich bezig met:
- Ontsluiting van archiefstukken,
- Documentatie,
- Genealogie,
- Foto’s, bidprentjes en familieberichten,
- Het project ‘Kadastrale Atlas’,
- Archeologie,
- Monumenten.
Tijden:
Op de maandagen van 9.00-16.00 uur.
Op de maandagavonden van 19.30-21.30 uur.
Op de donderdagmiddagen van 14.00-16.00 uur.
Op de donderdagavonden van 19.30-21.30 uur.

Penningmeester: Dhr. C. Verdonschot
Schorpioenlaan 3, 5694 VA Breugel
Tel. 0499-475680
Archeologie:

Dhr. B. van Gils
Onrooi 13, 5283 PA Boxtel
Tel. 0499-476428

Coördinator: mw. J. Dijsselbloem-Visser
Tijdens bovengenoemde uren zijn we bereikbaar onder telefoonnummer 0499-323359.

Vacature functie: ‘Lezingen en excursies’

Openingstijd Heemkamer voor publiek:
Iedere maandag van 9.00-16.00 uur is de heemkamer in het
Oude Raadhuis, Markt 1 Son, open voor belangstellenden.
De bibliotheek, de documentatie en de fotocollectie zijn ter
inzage. Voor stamboomonderzoekers is er veel informatie
beschikbaar.

Mw. J. Dijsselbloem-Visser
Rijnlaan 23, 5691 JG Son
Tel. 0499-473331
Dhr. D.S. van Hattum
Aziëlaan 40, 5691 LC Son
Tel. 0499-471008

Er wordt niets uitgeleend!!

Dhr. J.B.M. de Vries
Leeuwenbeklaan 1, 5691 WT Son
Tel. 0499-472546

Verspreiding publicaties:
Coördinator: mw. J. Verdonschot-Brewel
Schorpioenlaan 3, 5694 VA Breugel
Tel. 0499-475680

Inlichtingen over het werk van de Kring kunt u krijgen bij alle
bovengenoemde personen. Indien u op enig gebied actief wenst
mee te doen bent u van harte welkom.
Ons adres is: Markt 1, 5691 AR Son.
Ons Internet adres is:
http://hkksonenbreugel.nl
Ons e-mail adres is:
heemkunde@hkksonenbreugel.nl
Zoekt u foto's, ga dan naar onze website en klik links op de
knop 'FOTOCOLLECTIES'.
U kunt zich als lid opgeven bij de secretaris.
De contributie is € 21,- per jaar, hierin zijn begrepen:
- Lidmaatschap
- Tijdschrift ‘Heem Son en Breugel’
- Mededelingenblad
- Lezingen en organisatie excursie
Contributie verdere gezinsleden: € 12,- p/jr.
U kunt zich via de Kring abonneren op het tijdschrift
‘In Brabant’ voor het gereduceerde tarief van € 20,- p/jr.

ISSN 2405-8777

Ons rekeningnummer bij de ING bank is:
NL26 INGB 0004 0760 74
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