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Algemene Leden Vergadering

De Algemene Ledenvergadering zal worden gehouden op dinsdag 11 februari 2020 om
19.30 uur in Partycentrum De Remise, Grotestraat 267 te Drunen.

De agenda ziet er als volgt uit:
1.

Opening en algemene beschouwing door de voorzitter.

2.

Notulen van de Ledenvergadering op 12.02.2019

3.

Jaaroverzicht 2019. Staat op 15 januari op de website

4.

Financieel verslag 2019

5.

Verslag kascommissie 2019

6.

Benoeming kascommissie 2020

7.

Begroting 2020

8.

Bestuursverkiezing
Dit jaar zullen aftreden: Bart Beaard en Gien van Wijk.
Bart is niet herkiesbaar, Gien is wel herkiesbaar.
Wij zijn op zoek naar nieuwe bestuursleden en conform de statuten kunnen
kandidaten zich tot 15 januari melden bij het secretariaat.

9.

Activiteitenplan 2020

10. Rondvraag
11. Sluiting van de vergadering.
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NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING
DATUM
: maandag 12 februari 2019
AANVANG : 19.30 uur
PLAATS
: Partycentrum De Remise Drunen
1. Opening en algemene beschouwing door de voorzitter Adrie Verboord.
Aanwezigen: 65 leden.
Geen berichten van afmelding.
Voorafgaand aan de vergadering vraagt Adrie Verboord een minuut stilte
voor de ons ontvallen leden, maar speciaal voor het bestuurslid Peter de
Jongh en vrijwilliger Rini Wouters.
De voorzitter Adrie Verboord memoreert in zijn algemene beschouwing dat
het onze vereniging goed gaat.
Het bestuur heeft het afgelopen verenigingsjaar 11 maal vergaderd.
Verschillende boeken en publicaties zijn door onze verenigingen uitgegeven en goed
ontvangen bij het publiek en meerdere activiteiten zijn goed bezocht. Vooral de
dorpswandelingen en de mandenmakers expositie in de heemtoren konden op veel
belangstelling rekenen.
Bestuurlijk zou de voorzitter graag zien dat het bestuur wordt uitgebreid tot 9 leden
(zijn er nu 7).
In 2022 zal onze vereniging haar 75 jarig bestaan vieren. Hiervoor vraagt de
voorzitter aandacht aan de leden, om zitting te nemen in de daarvoor op te richten
jubileumcommissie.
De voorzitter besluit de beschouwingen met het beeldmerk voor 2019:
"Samenwerking".
2. Notulen van de vorige algemene ledenvergadering dd. 20 februari 2018.
Geen opmerkingen. Adrie bedankt de notulist Gien van Wijk en de notulen worden
daarbij goedgekeurd en ondertekend.
3. Jaaroverzicht 2018.
Onze secretaris-penningmeester geeft op het verslag een korte toelichting waar
nodig. Zie het jaarverslag 2018.
De voorzitter bedankt Bart voor toelichting op, en de samenstelling van het
uitgebreide Jaarverslag 2018.
4. Financieel verslag 2018.
Het woord is aan Bart als penningmeester voor het financieel verslag over 2018. Bart
geeft hierbij een uitgebreide aanvullende toelichting op de Rekening van Baten en
Lasten 2018.
Het negatieve resultaat was -€3582, wat ten laste komt van het Eigen Vermogen.
Bart geeft een toelichting over de oorzaak ervan, die voornamelijk ligt bij enkele
projecten, de kosten van de expositie in de heemkamer, kosten van diverse
werkzaamheden in de heemkamer en de 3 themanummers van Met Gansen Trou.
Dit is zo duidelijk dat er uit de vergadering geen vragen komen.
5. Verslag kascommissie 2018.
Namens de kascommissie, bestaande uit Frank de Bruijne en Adrie van Hoven, doet
Frank verslag van de bevindingen. Hij verklaart dat er geen onregelmatigheden zijn
geconstateerd en overhandigt de voorzitter het getekende "controleprotocol ten
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behoeve van de kascommissie", en bedankt Bart Beaard en Bart vd Wiel voor het
voortreffelijke en nauwkeurige financiële werk. De kascommissie vraagt dan ook aan
de vergadering het bestuur te dechargeren voor het gevoerde financiële beleid over
de genoemde periode het verenigingsjaar 2018.
6. Benoeming kascommissie voor het financiële jaar 2019.
Adrie van Hoven en Cees de Laat vormen in 2018 de kascommissie. Als reserve
fungeert Johan van den Ossenblok.
7. Begroting 2019.
Bart presenteert de begroting voor 2019.
De begroting blijkt zo duidelijk dat er geen vragen zijn.
8. Bestuursverkiezing.
Aftredend is: Adrie Verboord
Adrie Verboord stelt zich herkiesbaar. Gien van Wijk, in de functie van vicevoorzitter,
vraagt aan de leden er mee in te stemmen dat de voorzitter zonder hoofdelijke
stemming herkozen kan worden. De vergadering gaat daar mee akkoord. Er zijn
geen tegenkandidaten aangemeld.
De voorzitter presenteert Frank Velthuizen als nieuwe bestuurskandidaat.
De vergadering gaat akkoord met Frank als nieuw bestuurslid te kiezen in het
bestuur.
9 . Huishoudelijk Reglement.
De aanpassingen in het huishoudelijk reglement wordt toegelicht door de voorzitter.
De voorzitter verklaart dat de HKK zich houdt aan de wet en de statuten zijn leidend
hierbij. Het Huishoudelijke Reglement is alleen een toevoeging en zal worden
gebruikt waar nodig. Maar het bestuur bestuurt. De voorzitter stelt voor het
Huishoudelijke Reglement elke 3 jaar te bekijken en zo nodig te updaten.
Afgesproken is dat er op de volgende ALV een verkorte versie gepresenteerd zal
worden (het voorstel van Frans).
Opmerkingen leden:
Anton van der Lee: bewondering voor de herziene tekst, goed werk. Statuten zijn
statisch en alleen wijzigen bij 2/3 meerderheid van de leden. Vervolgens vast laten
leggen bij de notaris. Huishoudelijke reglement is voor de dagelijkse gang van zaken
De vergadering is akkoord met de aanpassingen.
10. Activiteiten 2019 en update Met Ganse Trou.
Activiteitenplan 2019:
Gien van Wijk presenteert het activiteitenplan 2019. Zie hiervoor het activiteitenplan
2019 in de vergaderstukken.
Nieuwe outlook MGT:
Frans presenteert een nieuwe outlook voor het MGT. samenvattend zal dit
betekenen;
Tot nu toe; kleine letters, zwart/wit, kleine foto's etc.
Nieuw;
- in kleur, grotere foto's, groter lettertype
- soms delen artikel in kader
- advertenties op 4 pagina's
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- voorcover wordt vernieuwd en regelmatig aangepast
Opmerking van de leden:
Cees de Laat; stelt voor het gehele jaar op de voorcover dezelfde foto. Frans, zal in
de redactiecommissie worden besproken.
Frans van Halder; stelt voor elke maand op de voorcover een andere foto in relatie
tot een artikel in het boekje.
Adrie de Bonth; zou de dorpswapens op voorcover willen behouden, geeft ons
heemgebied weer.
Bart van de Wiel; vraagt wat de meerkosten zijn van de nieuwe look. kan volgens
Frans zonder kosten verhoging.
Paul Stamps; mooi plan vooral door grotere foto's maar denk dan wel aan een goede
resolutie van de foto's.
Anton van der Lee; stelt voor Ad Hartjes te vragen voor de redactiecommissie vooral
voor de foto's.
Vergadering algemeen; is positief en kijkt uit naar het resultaat.
11. Rondvraag.
Anton van der Lee; de AWN wordt heropgericht, Anton vraagt daarvoor aandacht in
het bestuur. Individueel lidmaatschap kost € 55,- maar als de HKK lid wordt krijgt
het individuele lid een korting. De voorzitter antwoordt dat wij op dit moment niet
de juiste mensen hebben die deze kar binnen de HKK willen trekken.
Verder wordt hier geen gebruik van gemaakt.
7.

Sluiting
Adrie sluit de vergadering onder dankzegging van de komst en inbreng van de leden,
nodigt iedereen uit voor een nazit met consumptie en wenst iedereen een goede
thuisreis.
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Heemkundekring Onsenoort

Jaaroverzicht 2019

Algemeen.
Heemkundekring Onsenoort is de voortzetting van de op 20 juni 1943 opgerichte vereniging en
hernieuwd opgericht op 23 september 1947.
Onze notariële akte dateert van 30 september 1975.
Doelstelling van de vereniging:
- het bevorderen in brede kring van de belangstelling en waardering voor en de kennis van eigen
streek en volk met betrekking tot het verleden, het heden en de toekomst.
- het bevorderen van het behoud van heemkundig waardevolle overblijfselen uit vroeger tijden en
van voor de toekomst belangrijke zaken uit het heden, alles in de ruimste zin van het woord.
In de statuten, vastgelegd per notariële akte van 13 april 1995, staat aangegeven hoe dit doel
bereikt zou kunnen worden. De statuten zijn, conform het besluit op de ledenvergadering van 10
februari 2009, op 15 maart 2010 gewijzigd.
Er is een Huishoudelijk Reglement gedateerd 12 maart 1976, dat geactualiseerd en goedgekeurd is
op de ALV van 12 februari. Afgesproken is dat er vóór de volgende ALV een verkorte versie
gemaakt wordt.
De vereniging heeft als werkgebied het voormalige dekenaat Heusden, hetgeen overeenkomt met
de huidige gemeente Heusden en de dorpskernen Engelen en Bokhoven.

Algemene gegevens:

Heemkundekring Onsenoort
Grotestraat 103, 5151JD Drunen
Telefoon: 0416-320995 of 06-54723431
www.hkkonsenoort.nl
https://www.facebook.com/hkkonsenoort
bestuur@hkkonsenoort.nl
Kamer van Koophandel: 40215086

Bestuur en Organisatie.
Bestuur:
De bestuurssamenstelling is gedurende het verslagjaar als volgt geweest:
Voorzitter
:
Adrie Verboord
Vicevoorzitter
:
Gien van Wijk
Secretaris
:
Bart Beaard
Penningmeester
:
Bart Beaard
Leden
:
Adrie van Bladel, Nico Dircksens, Frans van Noppen en Frank
Velthuizen.
Erevoorzitter
:
Anton van der Lee
Erelid
:
Adrie de Bonth
Rooster van aftreden/bestuurswijziging:
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 12 februari is Adrie Verboord aftredend. Adrie is
herkiesbaar en is herkozen. Frank Velthuizen is als nieuw bestuurslid gekozen.
Verdeling van de bestuurstaken:
Externe contacten
:
Redactie Met Gansen Trou
:
Redactie Plekbord
:

Adrie Verboord en Bart Beaard
Nico Dircksens en Frans van Noppen
Adrie Verboord en Bart Beaard
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Secretariaat
Financiële Administratie
Ledenadministratie
Activiteiten
Archief & Collecties
Fotoarchief
Website
Monumenten
Archeologie
Landschap & Natuur
Educatie
Huisvesting

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Bart Beaard
Bart Beaard
Bart Beaard
Allen
Gien van Wijk
Gien van Wijk
vacature
vacature
vacature
vacature
Nico Dircksens
Adrie van Bladel

In 2019 is het bestuur elf keer voor een bestuursvergadering bijeen geweest. De vergaderingen
worden op de eerste maandagavond van de maand gehouden in het heemgebouw op Mariënkroon.
De twaalfde bijeenkomst is een ‘heisessie’ geweest op een andere locatie.
Bij een bestuursbijeenkomst op 8 februari is aandacht gegeven aan het 60-jarig lidmaatschap
van erevoorzitter Anton van der Lee.
Algemene Ledenvergadering
In het afgelopen verenigingsjaar is de ALV met 65 aanwezigen gehouden op 12 februari in
Partycentrum De Remise te Drunen. De notulen van deze vergadering zijn elders in dit boekwerk
afgedrukt.
AVG – Algemene Verordening Gegevensbescherming (Privacywet)
Sinds de invoering van deze wet in 2018 hebben wij geen enkel probleem door deze
wetgeving gehad.
Auteursrechten
In het afgelopen jaar zijn wij wederom geconfronteerd met problemen over auteursrechten. In één
van onze persberichten hebben wij een foto geplaatst waarop auteursrechten berusten bij Anneke
Moerenhout Fotografie uit Made. De nieuwswebsites Heusden Nieuws, Waalwijk Nieuws en Hallo
Heusden hebben dit persbericht geplaatst en hebben nadien van LegalNL facturen gekregen voor
vermeende auteursrechten. Op 25 februari 2020 heeft dit een vervolg met een rechtszaak tussen
LegalNL en Heusden Nieuws. Stichting Brabants Heem geeft de nodige ondersteuning.
Financiën:
Bij de Rabobank is Bart van de Wiel de enige gemachtigde voor het uitvoeren van de door
penningmeester geaccordeerde betalingen. Bart verzorgt het uitvoerende werk van de financiëleen de ledenadministratie.
Door de belastingdienst is onze vereniging aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende
Instelling). Per 1 januari 2014 zijn hieraan nieuwe eisen verbonden, o.a. het publiceren van
verenigingsgegevens op de website. De website wordt hierop jaarlijks aangepast.
Contributie:
Sinds 2010 bedraagt de contributie €21 voor ”incassoleden” en €23 voor ”overboekingleden”.
Huisvesting
De heemkamer is gevestigd op de 2e verdieping in de kasteeltoren van Mariënkroon, Abdijlaan 6,
te Nieuwkuijk. In de heemkamer bewaren wij archiefstukken en collecties. Voor belangstellenden is
de heemkamer geopend in overleg met Gien van Wijk.
De ruimte wordt ook gebruikt voor het houden van exposities, waarvan de thema’s en
openingstijden in Plekbord en in andere media vermeld worden.
Sinds juli 2016 hebben we een heemgebouw dat bestemd is voor werkgroepen, voor het houden
van vergaderingen en voor het houden van lezingen. Het gebouw is gehuurd voor de periode vanaf
medio 2016 t/m 2021.
Maandelijks wordt in het heemgebouw MGT en Plekbord verzendklaar gemaakt.
Sinds medio 2018 heeft ‘WSH - Werkgroep Sterrenkunde Heusden’ het heemgebouw in gebruik op
de 2e maandag in de maand en ook voor enige additionele activiteiten.
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Sinds enige jaren hebben we bij C. Klijn in Elshout een opslag voor onze
tentoonstellingsmaterialen, zoals panelen en vitrines. De panelen en vitrines worden regelmatig
aan andere verenigingen uitgeleend.
Stichting Brabants Heem:
Onze vereniging is lid van deze stichting en meer informatie hierover is te vinden op:
www.brabantsheem.nl. Bij deze stichting is Bart Beaard lid van de Commissie Onderscheidingen.
Bart Beaard en/of Anton van der Lee wonen de vergaderingen van de Raad van Aangeslotenen bij.
Bart Beaard en/of Gien van Wijk bezoeken de vergaderingen van regio 4.
Toon Groot en Jan van der Linden hebben bij de Vrijwilligersbijeenkomst van onze voorzitter de
medaille ‘Zilveren Draaginsigne’ van Brabants Heem ontvangen voor hun jarenlange inzet als
vrijwilliger.
Bij zijn afscheid als bestuurslid op 17 december heeft Bart Beaard uit handen van Henk Hellegers,
voorzitter van de Stichting Brabants Heem, de onderscheiding ‘bronzen legpenning’ ontvangen voor
zijn inzet voor onze vereniging en voor de Stichting cq. voor de lokale en regionale geschiedenis.
HVB - Historische Vereniging Brabant
Wij zijn lid van deze vereniging en aan de zogenaamde Collegetours en/of Contactdagen wordt op
uitnodiging deelgenomen. Op 25 mei is er een Collegetour in ’s-Hertogenbosch geweest.
HVB geeft ook het Noord-Brabants Historisch Jaarboek uit.
Van der Laan Stichting
Wij zijn lid van deze stichting voor het onderwerp ‘Architectuur Bossche School’.
Stichting Menno van Coehoorn
Wij zijn lid van deze stichting vanwege de activiteit Zuiderwaterlinie en een nog te maken
publicatie over de ‘Stelling Heusden’. De stichting bevordert de kennis en het behoud van militairhistorische verdedigingswerken. Saillant is hun kwartaalbericht.
Abonnementen op ”Met Gansen Trou”:
Het aantal abonnementen per 1 januari 2020 is 804, het was 772 op 1 januari 2019 en is dus met
32 vermeerderd.
Verdeling van de abonnementen:
Incassoleden
:
682 (643)
Acceptgiroleden
:
78 (85)
Gratis abonnementen
:
21 (22) * incl. 2 archiefexemplaren
Adverteerders
:
10 (9)
Ruilabonnementen
:
12 (12)
Erelid
:
1 (1)
Nieuwe leden
Opzeggingen totaal
Vermeerdering

:
:
:

67 (45)
35 (33)
32 (12)

Herkomst van de abonnementhouders naar woonplaats:
Drunen
:
277 (266)
Elshout
:
59 (58)
Haarsteeg
:
55 (52)
’s Hertogenbosch
:
24 (20)
Heusden/Oudheusden/
Doeveren/Heesbeen
:
61 (58)
Nieuwkuijk
:
50 (48) * incl. 2 archiefexemplaren
Vlijmen
:
173 (167)
Overige
:
105 (103)
(tussen haakjes) het aantal per 1.1.2018.
Niet-cursief
: MGT-bezorging door vrijwilligers.
Cursief
: MGT-bezorging per post.
Op zaterdag 14 september hebben we mevr. Tonnie Hesselberth uit Nieuwkuijk verwelkomd als
800e lid van onze vereniging.
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Vrijwilligersmiddag:
Op 26 januari is de vrijwilligersmiddag gehouden. Een gezellig samenzijn, waarin de voorzitter de
circa vijftig aanwezige vrijwilliger(ster)s heeft bedankt voor hun inzet voor onze vereniging.
Toon Groot en Jan van der Linden hebben van de voorzitter de medaille ‘zilveren draaginsigne’ van
Stichting Brabants Heem uitgereikt gekregen voor hun jarenlange inzet als vrijwilliger.

Met Gansen Trou, Plekbord, Website en Facebook
Met Gansen Trou (MGT):
De redactie wordt gevormd door: Nico Dircksens en Frans van Noppen.
Ondersteuning door: Ad Hartjes, Yoïn van Spijk, Paul Stamps en Adrie Verboord.
In het afgelopen verenigingsjaar is het maandblad (69e Jaargang) elf maal verschenen en twintig
auteurs hebben er aan meegewerkt. Voor de kleur van de omslag is gekozen voor het blauw van
de ANWB-borden i.v.m. de 50ste verjaardag van de opening van de Maasroute op 29 augustus
1969. De jaaruitgave 2019 omvat totaal 256 pagina’s.
Het themanummer oktober heeft het onderwerp ’75 Jaar Vrijheid Heusden’ met als ondertitel ‘Elk
gedenkteken heeft zijn verhaal’ en is samengesteld door Kees van den Oord.
Hoewel de redactie over voldoende kopij beschikt, zoekt de redactie nog steeds naar
schrijver(ster)s en naar personen die zich willen en/of kunnen verdiepen in heemkundige
onderwerpen.
Wij beschikken over een USB-stick, met twee verschillende aansluitingen, en daarop de jaargangen
1951 t/m 2017 en een Repertorium. De stick heeft een zoekprogramma waarmee men ‘op woord’
kan zoeken. T/m 2019 omvat het heemkundeblad 14.795 pagina’s.
Door Frans van Noppen wordt aan nieuwe vormgeving van de omslag en binnenwerk gewerkt en
vanaf januari 2020 wordt dit gerealiseerd.
Plekbord:
De redactie wordt gevormd door Toon Groot, Adrie Verboord en Bart Beaard.
Het mededelingenblad Plekbord is 11 maal verschenen, telkens met 6-8 pagina’s en wordt
toegevoegd aan MGT. Het Plekbord wordt ook digitaal, in kleurendruk en met extra foto’s,
verstuurd aan de leden die zich daarvoor hebben aangemeld en dat zijn er 421 per 1 januari 2020
(369 per 1 januari 2019), incl. niet-leden.
Regelmatig wordt een Plekbord-Extra uitgegeven om verenigingsactiviteiten extra onder de
aandacht te brengen.
Vormgeving, drukkerij en verzending:
Het heemkundeblad MGT, het mededelingenblad Plekbord en de expositiepanelen worden sinds
1988 gedrukt bij ELKA-Sikkers Drukkerij in Drunen en sinds september 2018 in hun drukkerij in
Tilburg.
De vormgeving van MGT wordt door Paul Stamps gedaan en van Plekbord door Toon Groot.
Het verzendklaar maken van MGT/Plekbord gebeurt elke laatste donderdag van de maand door een
groep van ~8 vrijwilliger(ster)s in het heemgebouw. Regelmatig wordt ook een flyer toegevoegd.
Vanaf het begin in 2012 heeft Bart Beaard de coördinatie van deze activiteit gedaan. In het
afgelopen jaar is Dolf Barendse ingewerkt en Dolf neemt de coördinatie in 2020 geheel over.
De bezorging van MGT gebeurt sinds 2007 in de gemeente Heusden (excl. de buitengebieden en
polders) door een groep van vijftien vrijwilliger(ster)s. Het resterende gedeelte wordt via Postnl
verstuurd. De coördinatie van deze groep gebeurt vanaf 2020 ook door Dolf Barendse.
Om verzendkosten te besparen worden de uitgaven van MGT aan buitenlandse leden digitaal
verstuurd. Ook kunnen leden, die langere tijd in het buitenland verblijven, de uitgave digitaal
toegestuurd krijgen. Vanuit de ledenadministratie verzorgt Bart van de Wiel maandelijks de
adreslabels.
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Adverteerders:
De uitgave van MGT en Plekbord wordt financieel ondersteund door een vaste groep van 13
adverteerders/sponsoren. Advertenties worden jaarlijks, indien nodig, aangepast.
Website www.hkkonsenoort.nl :
In 2001 is de domeinnaam www.hkkonsenoort.nl vastgelegd. De website is toen gebouwd door
Arie de Bonth, die de site ook enige jaren heeft onderhouden. Vanaf begin 2004 heeft Huub van
Helvoort de taak van webmaster overgenomen.
De rubriek ‘agenda’ wordt maandelijks geactualiseerd, tegelijk met de uitgifte van Plekbord.
De collectie ‘bidprentjes’ is door mevr. Nel van Bladel-Smetsers geactualiseerd. Haar
werkzaamheden worden door mevr. Truus Pelders–Van Haren overgenomen.
Via de webwinkel worden boeken (alleen eigen uitgiften) en de USB-stick verkocht. De webwinkel
voor de verkoop van boeken en de USB-stick loopt naar tevredenheid. Er zijn inmiddels 75 titels.
Er is een update gemaakt van de huidige website en deze wacht op uitvoering/afwerking.
Facebook
De Facebook pagina van onze vereniging wordt bijgehouden door André Janssen. Vermeld worden
de verenigingsactiviteiten en andere heemkundige onderwerpen die affiniteit met onze vereniging
hebben.

Contacten.
Stichting Mariapoli Mariënkroon (SMM):
SMM is de eigenaresse van Mariënkroon. Door de Stichting Abdij Mariënkroon (SAM) wordt de
kasteeltoren gehuurd van SMM en SAM verhuurt deze ruimte gedeeltelijk aan de Stichting
Honsoirde (SH) en gedeeltelijk aan onze vereniging (HKK).
In de kasteeltoren is in 2018 een traplift geïnstalleerd, waarvoor wij het initiatief genomen hebben
en voor de financiering gezorgd hebben. Het eigendom van de traplift is overgedragen aan SMM.
Door onze vereniging wordt het jaarlijkse onderhoudscontract betaald.
Stichting Abdij Mariënkroon (SAM):
Met SAM hebben we, ingaande 1 januari 2014, een huurovereenkomst afgesloten voor het gebruik
van de heemkamer van de kasteeltoren. De kosten worden jaarlijks geïndexeerd. Voor de
compensatie van de huurverhoging van 2018 is een informele afspraak gemaakt.
In de kapelgang is een museum gerealiseerd over Abdij Mariënkroon en over de paters en broeders
Cisterciënzers, die op deze abdij gewoond hebben.
Stichting Honsoirde (SH):
In het Plekbord nemen wij regelmatig hun activiteiten op.
Regelmatig huren wij voor onze activiteiten de kelder en de La Courtzaal.
Gemeente Heusden:
Jaarlijks is er regelmatig overleg met de wethouder (voor ons is dat nu wethouder Kees van
Bokhoven), met ambtenaren en met gemeentelijke commissies over diverse onderwerpen, zoals:
- Straatnamen
- Dodenherdenking op 4 mei
- Gemeentelijke begraafplaatsen
- Oorlogsmonumenten
- Boekuitgiften
- Monumenten en Archeologie
- Zuiderwaterlinie en De Linie van 1629
- 75 Jaar Vrijheid Heusden
Van de gemeente Heusden ontvangen wij de jaarlijkse vaste subsidie. Nu is dat €1672,-, maar
vóór 2010 is de subsidie €2023 geweest. In 2020 is er een indexering en wordt het bedrag €1736,-
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Sterrenwacht Halley te Vinkel
Sinds medio 2018 hebben we contact met René Esser over de WSH-Werkgroep Sterrenwacht
Heusden. Wij faciliteren de werkgroep met het beschikbaar stellen van ons heemgebouw,
onder de voorwaarde dat hun leden lid worden van onze vereniging. Hun activiteiten verlopen tot
onze tevredenheid.
Kadaster
Wij hebben een licentie met drie accounts van Kadasterviewer. Adrie van Bladel, Frans van
Noppen en Gien van Wijk hebben hiervoor een cursus gevolgd.
Provincie Noord-Brabant
Bart Beaard en Bert van Opzeeland hebben zitting in de provinciale werkgroep ‘Fietsbrug door de
Baardwijkse Overlaat’, o.a. over het programma ‘Verrijkingsmaatregelen’. De uitvoering wacht op
een uitspraak van de Raad van State en de uitkomsten rondom de problematiek met de
stikstofuitstoot.
Vele activiteiten zijn er geweest met het provinciaal programma ZWL - Zuiderwaterlinie, die door
Bart Beaard worden bijgewoond. Hij heeft ook zitting in een werkgroep ‘Historisch Onderzoek
ZWL’ en dan wel over het gedeelte ‘De Stelling van Heusden’.
Jos Cuijpers heeft op 11 juni een lezing gehouden over de ‘Erfgoedvisie van de ZWL’.
Bart Beaard heeft op 25 juni de wandeling Drunen-Heusden geleid en heeft onderweg de nodige
informatie gegeven.
Met gemeente Heusden zijn er contacten over de inrichting van een informatieruimte (ZWL-zuil,
multichoicetafel) bij het RBT in Heusden.
Subsidiënten
Additionele financiële ondersteuning voor onze activiteiten is verkregen voor, resp.
van:
- Mandenmaker- en leerlooierexpositie: SAM
- Opruimen heemkamer: SAM
- Cursus ‘Brabantse Geschiedenis’: Stichting Brabants Heem
- Boekuitgifte ‘Stadhuisramp Heusden’: Stichting J.F. van der Poel, Hagedoorn Stichting, Coovels
Smit, Stichting Van Ballegooijen, Beleven in de Vesting.
- Programma ‘De Joodse geschiedenis en Heusden’: Gemeente Heusden, Stichting Van
Ballegooijen
- Boekuitgifte ‘Van Karrenspoor naar Maasroute’: Prins Bernhard Cultuurfonds, Stichting Brabants
Heem
- Dialectenboek Marja Kivits: Coovels Smit (uitvoering in 2020)
- Audiotoursysteem: Rabobank Clubsupport, Stichting Van Ballegooijen
- Activiteit ’75 Jaar Vrijheid Heusden’: Gemeente Heusden, Gouverneurshuis
- MGT/Plekbord: groep adverteerders en sponsoren.
Stichting Gouverneurshuis:
Regelmatig is er contact over hun activiteiten.
Bart Beaard is lid van hun werkgroep ’75 Jaar Bevrijding’ geweest ten behoeve van hun expositie
‘Tussen Strijd en Vrijheid’.
Streekarchief Langstraat Heusden Altena:
Regelmatig is er contact over hun activiteiten. Steeds meer informatie is digitaal ter beschikking.
In hun agenda nemen zij onze verenigingsactiviteiten op.
Bibliotheek Heusden
Over exposities en lezingen hebben we regelmatig contact.
In de bibliotheken van Vlijmen, Drunen en Oudheusden hebben we een foto-expositie ‘De Joodse
geschiedenis en Heusden’ georganiseerd. In het programma ‘Drunense Deining’ heeft Bart Beaard
op 4 mei een lezing over dit onderwerp gegeven.
Media:
Met de plaatselijke en regionale kranten (Brabants Dagblad, Heusdense Courant, Weekblad
Drunen-Vlijmen, Maasroute, Bossche Omroep), HTR-teletekst en Drunen4you hebben we goede
contacten. Regelmatig wordt er over onze verenigingsactiviteiten gepubliceerd en onze
persberichten worden goed opgenomen.
Ook worden onze activiteiten weergegeven op de websites van Hallo Heusden, Heusden Nieuws,
HBT en SALHA en op diverse Facebookpagina’s.
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Wij streven ernaar om wekelijks 1-2 persberichten uit te geven.
Helaas is in het afgelopen jaar Hallo Heusden gestopt en zullen de Heusdense Courant en de
Maasroute vanaf 1 januari a.s. ook niet meer verschijnen.
HTR-radio:
Regelmatig zijn we te gast geweest in de maandelijkse interviews in het radioprogramma Efkes
Buurten. In de nieuwe opzet vertelde Adrie Verboord gedurende 5-7 minuten over de agenda van
onze vereniging. Inmiddels is ook aan de nieuwe opzet helaas een einde gekomen.
Bart Beaard is op 8 mei in een programma geïnterviewd over de dorpswandelingen.
HTR-tv
Gien van Wijk is op 29 juni in een programma van Leo Swaans geweest over het boek ‘Van
karrenspoor tot Maasroute’, Adrie Verboord in een programma van Leo Swaans over het
Bevrijdingsweekend en Bart Beaard op 21.12 in een programma met Annette Keetels over zijn
afscheid als bestuurslid.
Museum De Looierij te Dongen
Voor het expositiethema ‘leerlooien’ is in het afgelopen jaar veelvuldig contact geweest met dit
museum. Met de werkgroep hebben we enkele malen een rondleiding gedaan in dit museum en we
hebben in Dongen de looierijen Van den Assum en ECCO bezocht. Van oud-leerlooier Boelaars uit
Rijen hebben we diversen stukken kunnen lenen voor onze expositie.

Activiteiten.
Boekuitgiften en/of -presentaties:
9.2 Het levensverhaal van zr. Antonio, door Bart Beaard
4.5 Cis Suijs, Vlijmense verzetsstrijdster, door Bert Meijs
4.5 Stilstaan bij de struikelstenen in Nieuwkuijk en Vlijmen, door Bert Meijs
1.6 Heusden, Stadswandeling en Wandeling over de wallen, door Bart Beaard en Ad Hartjes
21.6 Van Karrenspoor tot Maasroute, door Gien van Wijk
20.9 Market Garden in De Langstraat, door Pim van Gelder
12.10 Wandeling op het Zorgpark Voorburg te Vught, door H. v. Engelen, A. Hartjes en B. Beaard
22.10 Elk gedenkteken heeft zijn verhaal – 75 Jaar Bevrijding Heusden, door Kees van den Oord
1.11 75 Jaar Bevrijding en Wederopbouw van de Oostelijke Langstraat, door Gien van Wijk
4.11 De Stadhuisramp: een onbestrafte oorlogsmisdaad, door Geke van de Merwe
Op 13.1 is tijdens het Nieuwjaarsconcert van Harmonie Drunen door voorzitter Wim Schraven het
boek ‘Harmonie Drunen - 175 jaar’ van Peter de Jongh† aan zijn partner Ingrid overhandigd.
Helaas is Ingrid Vrinten op 8 mei overleden.
Bovenstaande boeken worden gedrukt bij Nextprint in ‘s-Hertogenbosch
Excursies:
22.6 Dagexcursie naar Kampen
13.10 Middagexcursie naar Zorgpark Voorburg
De excursies worden georganiseerd door en staan onder leiding van Ans Zeeuwen en Bart Beaard.
Exposities
Zie ook bij Bibliotheek Heusden.
Sinds maart 2018 hebben we in de heemkamer op Mariënkroon de expositie ‘Mandenmakerij in
Vlijmen e.o.’. Sinds juli is daaraan het thema ‘leerlooien’ toegevoegd met een 12-tal fotopanelen,
een tafel met een fotoboek, diverse leerlooiergereedschappen, looistoffen en monsters leer.
De expositie is meestal op de 1e zondag van de maand geopend.
Enkele malen heeft mandenmaker Arie Versteeg uit Wijk en Aalburg het mandenmaken
gedemonstreerd.
Bij de Gildefeesten Nieuwkuijk op 29 en 30 juni hebben Henk Roestenburg en André Janssen een
expositie gehouden over de geschiedenis van Nieuwkuijk en Onsenoort. Hiervoor hebben zij enkele
fotopanelen gemaakt.
We hebben op 23.6 deelgenomen aan de expositie ‘streekproducten’ in Haarsteeg. Adrie Verboord
en An Pullen hebben de kraam bezet.
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Lezingen
15.1
Wereldoorlog I, door Jan van Oudheusden
6.2
Bid- devotie- en gedachtenisprentjes, door Evelyne Verheggen
19.3
Dialect Evenement, door Marja Kivits, Yoïn van Spijk en Adrie Verboord
25.4
Van boerendochter naar topbestuurder, door Ans Buijs
4.5
De Joodse geschiedenis en Heusden, door Bart Beaard
11.6
De erfgoedvisie van de Zuiderwaterlinie, door Jos Cuijpers
10.9
Mobiliteit in de toekomst, door Ruud Hornman
1.11
Bevrijding van Heusden, door Jack Didden
3.12
Van karrenspoor tot Maasroute, door Gien van Wijk
Rondleidingen Mariënkroon
24.5 Vrienden van de Leerlooierij uit Dongen
19.7 Zomerschool Heusden
Wandelingen
Eind 2016 zijn we begonnen met wandelingen onder leiding van eigen leden en inmiddels hebben
we de volgende wandelingen:
- ‘Dorpswandeling Drunen’, door Bart Beaard en Jan van der Linden
- ‘Dorpswandeling Vlijmen’, door Bart Beaard en Jan van der Linden
- ‘Wandeling Nieuwkuijk & Onsenoort’, door Henk Roestenburg en André Janssen
- ‘Wandeling Landgoed Steenenburgh’, door Henk Roestenburg en André Janssen
- ‘Wandeling Baardwijkse Overlaat’, door Gien van Wijk
- ‘Dorpswandeling Nederhemert-Zuid’, door Bart Beaard en Ad Hartjes
- ‘Wandeling Vlijmens Ven’, door Ad Hartjes
- ‘Wandeling Doeverense Sluis en gemaal Gansoijen’, door Ad Hartjes
- ‘Dorpswandeling Engelen’ door Ad Hartjes en Bart Beaard
- ‘Wandeling Landgoed PAX - Elshout’, door Toon Groot
- ‘Wandeling Zorgpark Voorbrug Vught’, door Harrie van Engelen, Ad Hartjes en Bart Beaard
De activiteiten worden maandelijks gepland, wanneer Plekbord uitkomt. De wandelingen zijn gratis
en worden gehouden voor leden, niet-leden en voor groepen op verzoek. In het afgelopen jaar zijn
er in totaal ~40 wandelingen geweest.
Voor de meeste wandelingen zijn fotoboekjes gemaakt.
Voor Heusden-Vesting is er ook een boekje gemaakt met een stads- en een stadswallenwandeling.
Fietstocht
Door Bert Meijs is een boekje gemaakt met het onderwerp ‘Fietstocht door de Historie en Natuur’.
Daarin staat een fietsroute van 35 km met een verlenging tot 40 km. Op 16 augustus heeft Bert de
tocht met een groep gefietst.
Dodenherdenking
Met Gemeente Heusden is er overleg over lokale thema’s bij de jaarlijkse Dodenherdenking op 4
mei. In Drunen en Elshout is een verhaal gehouden over de vliegtuigcrashes ’40—45’, mede naar
aanleiding van het in 2018 verschenen gelijknamige boek van Pouwel Pouwels.
Stolpersteinen of Struikelstenen
Op dinsdag 12 maart zijn door de Duitse kunstenaar Gunter Demnig struikelstenen gelegd in
Vlijmen (Jozef Hirnheimer) en in Nieuwkuijk (Hans Leo Berg en Fritz Hirschfeld).
De organisatie is voornamelijk in handen geweest van onze Educatiecommissie.
Bij de legging zijn burgemeester Van Hees en de wethouders Blankers en Van Steen aanwezig
geweest, alsook twee klassen van basisschool Het Kompas uit Nieuwkuijk, een klas van de
basisschool De Vijfhoeven uit Vlijmen, harmonie De Eendragt uit Nieuwkuijk en een groot aantal
genodigden. Onder de genodigden ook twee kleindochters van Hans Leo Berg.
Gerrit-Jan Boomaars heeft een mooie lesbrief samengesteld. De stenen zijn inmiddels door de
klassen van de basisscholen geadopteerd.
Op 8 november is op de basisschool Het Kompas te Nieuwkuijk, in het bijzijn van wethouder Thom
Blankers, de adoptiesteen onthuld. Op 9 november gebeurt dat op de basisschool De Vijfhoeven in
Vlijmen in het bijzijn van wethouder Peter van Steen. Voortaan zullen jaarlijks deze adoptiestenen
van groep 8 naar groep 7 worden overgedragen. Onze educatiecommissie zal dan zorgen voor het
programma.
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Cursus ‘Brabantse Geschiedenis’
Voor een 2e maal is in het najaar tijdens vijf avonden in het d’Oultremontcollege in Drunen een
cursus ‘Brabantse Geschiedenis’ gegeven. Brabants historicus drs. Jan van Oudheusden is dan de
cursusleider en 30 leden van onze en regioverenigingen hebben er aan deelgenomen. Van Brabants
Heem hebben we een mooie subsidie gekregen.
Rabobank Clubkas Campagne
We hebben meegedaan met het thema ‘audiosysteem’ en het resultaat is €1.145 geworden. Vorig
jaar is dat € 790 geweest. Het audiosysteem is inmiddels aangeschaft en ook al enkele keren
gebruikt.

Werkgroepen en Projecten.
Monumenten:
Nico Dircksens verzorgt in het Plekbord een maandelijkse rubriek ‘Monumentmoment’.
Met Gemeente Heusden is er in de afgelopen jaren regelmatig contact geweest over het
gemeentelijk monument Achterstaat 66 te Vlijmen. Helaas hebben we na jarenlange
correspondentie niet kunnen voorkomen dat het pand gesloopt is.
Door Nico Dircksens en Bart Beaard wordt sinds enige jaren een inventarisatie gemaakt van alle
begraafplaatsen in de gemeente Heusden en de opzet is om over enkele jaren hierover de
publicatie ‘Rouwen en Begraven in Heusden’ te laten verschijnen.
Veel publiciteit is er geweest over het demonteren van het bedrijfscarillon van vh. Lips in Drunen.
Van Gemeente Heusden is er nu de toezegging dat het carillon herplaatst zal worden bij de
toegangsweg naar het te ontwikkelen bedrijventerrein. Met het carillon en met de sloop van het
fabriekscomplex zijn we uitgebreid in de media verschenen.
Ad Hartjes en Bart Beaard hebben een inventarisatie gemaakt van de vroegere
fabrieksschoorstenen in de huidige gemeente Heusden en hierover zal in het komende jaar een
publicatie verschijnen.
Nu zijn er nog twee fabrieksschoorstenen (Heusden - conservenfabriek en Drunen – melkfabriek)
en met de eigenaren zijn er contacten over het behoud ervan.
In de afgelopen jaren is op De Vliedberg, op de plaats waar de R.K. kerk gestaan heeft, een
appartementengebouw neergezet. Heel erg fijn is dat de toren, met uurwerk en 2 klokken, is
blijven staan en er een kapel gekomen is. Dit als toekomstig monument en stille getuige aan de
tijd van het Rijke Roomse Leven. Zo zal dit ook gaan gebeuren met de voormalige R.K. kerk
in Heusden.
Archeologie:
Regelmatig wordt door archeologische bureaus een beroep gedaan op de lokale kennis van onze
vereniging over archeologische vondsten ten behoeve van archeologisch bureauonderzoek voor
bouwprojecten. Hiervoor doen wij meestal een beroep op de kennis van Anton van der Lee.
Van de dozen met grachtvondsten is een gedeelte verdwenen bij opruimwerkzaamheden en het
overgebleven gedeelte is nu opgeslagen op de zolder boven de heemkamer.
Afgelopen zomer is er een grootschalige archeologische opgraving van 100x70 meter geweest aan
de Hongerenburchtweg in Haarsteeg. De opdrachtgever is Brabant Plant en de opgraving is
uitgevoerd door Archeologisch Bureau Vestigia. Van onze vereniging hebben Bert van Opzeeland en
Bart Beaard dagelijks de werkzaamheden gevolgd. Johan van Eersel heeft met zijn drone mooie
luchtopnamen gemaakt. Naar verwachting zal de eindrapportage in 2021 plaatsvinden.
Op 3 december is er een geofysisch onderzoek uitgevoerd op het Landgoed Steenenburgh. De
opdrachtgever is Gemeente Heusden en het onderzoek is uitgevoerd door ArcheoPro. Van onze
vereniging hebben Henk Roestenburg en André Janssen de werkzaamheden gevolgd en zij hebben
met Joep Orbons overleg over de resultaten.
In het begin van 2018 is er archeologische opgraving geweest in de Meester van Houtstraat in
Vlijmen. Inmiddels is hiervan een rapportage ontvangen en hierover zal in MGT gepubliceerd
worden.
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Hans van Eeuwijk heeft ons een verzameling terracotta tegels uit de voormalige Abdij van Berne in
Berne (Gld.) geschonken. Inmiddels zijn de tegels overhandigd aan Jan Sanders van BHIC, die het
archief van de Abdij van Berne beheert. Anton van der Lee zal in MGT hierover publiceren.
EC - Educatiecommissie:
12 maart De EC heeft de basisschool De Vijfhoeven (groep 7 en 8) en basisschool Het Kompas
(groep 7) betrokken bij het leggen van de struikelstenen door Gunther Demnig in Vlijmen en
Nieuwkuijk.
21 maart Bezoek met leerlingen van basisschool De Vijfhoeven aan de tentoonstelling "De Joodse
geschiedenis en Heusden" in bibliotheek Vlijmen, met vooraf een bezoek aan de struikelsteen in
Vlijmen.
29 maart Bezoek met leerlingen van basisschool Het Kompas aan de tentoonstelling "De Joodse
geschiedenis en Heusden" in bibliotheek Vlijmen.
5 april Kennismaking met de Educatie Commissie van Het Gouverneurshuis in de Wijnschuur te
Heusden, kennis en ideeën uitgewisseld.
6 mei Gastles en een bezoek aan de struikelsteen in Vlijmen met groep 5 van basisschool De
Vijfhoeven, 29 kinderen.
19 juli Voor de 4de keer "Zomerschool voor Senioren" georganiseerd op Mariënkroon, 28
deelnemers.
4 oktober EC leden verlenen medewerking opruimen torenzolder op Mariënkroon.
6 oktober Voor de 8ste keer de HOHS-dag georganiseerd maar werd vanwege zeer miserabele
weersomstandigheden helaas afgelast.
12 oktober Tegenbezoek van de EC van Het Gouverneurshuis in de Heemunit met rondleiding op
Mariënkroon, contacten gelegd voor verdere samenwerking.
3 november EC leden verlenen medewerking aan het bevrijdingsweekend met diverse functies.
7 november Adoptiestruikelsteen in Nieuwkuijk overgedragen van groep 8 naar 7 van basisschool
Het Kompas.
8 november Adoptiestruikelsteen in Vlijmen, overgedragen van groep 8 naar 7 van basisschool De
Vijfhoeven.
18 november Gastlessen over de bevrijding van Drunen en Heusden, voor groep 7 en 8 van
basisschool JongLeren uit Drunen.
Bevrijdingsroute
Op zondag 3 november hebben we, in samenwerking met het Gouverneurshuis in Heusden, de
Bevrijdingsroute georganiseerd. In de vroege ochtend is allereerst het Highlandermonument aan
De Steegerf in Drunen door de burgemeester onthuld. Vervolgens heeft men aan de
Bevrijdingsroute kunnen deelnemen. Op twaalf plaatsen in de gemeente hebben we kramen
geplaatst waar onze vrijwilligers hebben verteld over wat er die omgeving tijdens de bevrijding
gebeurd is. Omdat de deelnemers hun eigen route hebben bepaald is moeilijk in te schatten
hoeveel belangstellenden daadwerkelijk hebben deelgenomen aan deze activiteit, maar onze
schatting is, dat er toch tussen de 300 en 400 geweest zijn. Een team, bestaande uit René Esser,
Loes Verboord en Yoïn van Spijk heeft alle vertelpunten gefilmd, met een korte inleiding en
interviews met de vrijwilligers bij het vertelpunt.
Gien van Wijk heeft de route afgelegd met een groep fietsers en hij heeft naar volle tevredenheid
het audiosysteem gebruikt.
De werkgroep uit de organiserende verenigingen, waaronder namens onze vereniging Adrie
Verboord en Bart Beaard, is door de gemeente Heusden uitgeroepen tot Doeners van de Maand
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november. Op 11 december heeft burgemeester Willemijn van Hees de bijbehorende taart
aangeboden.
Halve Zolenfestival
Door DUREA uit Drunen zijn we hierbij betrokken geraakt. Het festival is op zondag 21 juni 2020.
Wij zullen bijdragen met de thema’s schoenmaken en leerlooien.
Huisvesting
Door Gien van Wijk en Adrie van Bladel is een opruimactie op de zolder van de kasteeltoren
gerealiseerd. Voor de afvoer van de materialen is op 27 september een ladderlift gehuurd en met
een groep van ~10 vrijwilligers is de afvoer op die dag gerealiseerd. Vervolgens zijn nieuwe
stellingkasten geplaatst en ingericht, waardoor we nu weer goed zicht hebben op onze bezittingen
aldaar.
Januari 2020
Bart Beaard
secretaris
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Rekening van baten en lasten

4000
4001
4325
4326
4327
4330
4335
4340
4341
4400
4401
4402/4
4500
4540
4550
4543
4545
????

8000
8001
8003
8005
8006
8007/9
8010
8011
8012
8013
8014
8015
8016
8017

Lasten
Drukkosten
Portokosten
Administratiekosten
Verzekeringen
Kosten bank
Contributies/abonnementen
Bestuurskosten
Kosten jaarvergadering
Kosten vrijwilligersmiddag
Kosten excursie 's
Kosten lezingen
Kosten boeken/USB-sticks
Algemene kosten
Projecten/werkgroepen
Huisvesting heemkamer
Kosten proj Drongelens Kanaal
Kosten proj Wederopbouwboerderijen
Reservering Jubileum HKK Onsenoort
Totale lasten

Jaarrekening
2018

Begroting Jaarrekening
2019
2019

Begroting
2020

8.512
2.444
902
534
246
490
888
665
547
6.240
593
1.103
3.989
1.012
3.269
594
230

7.750
1.500
1.000
550
250
500
1.250
650
600
5.500
250
1.000
1.500
0
3.300

7.665
2.097
913
411
250
425
3.980
781
596
6.210
188
975
3.146
-1.854
3.450
324
251

32.258

25.600

29.808

Baten
Contributies incasso
Contributies overboeking
Rente bank
Advertentieopbrengsten
Ontvangen subsidies
Verkoop boeken en USBsticks
Deelnemersbijdragen excursie 's
Opbrengst rondleidingen
Diverse overige opbrengsten
Opbrengst expo Nieuwkuijk
Opbrengst proj Drongelens Kanaal
Opbrengst proj Glasnegatieven
Opbrengst proj Wederopbouwboerderijen
Opbrengst proj Korenmolen Drunen

13.629
1.929
3
1.850
1.672
1.598
5.680
70
1.048
0
694
35
458
10

14.000
1.900
25
1.850
1.672
1.500
5.000
250
1.000

13.923
1.946
2
1.850
1.712
1.492
5.035
126
830
0
465
0
379
0

14.500
1.700
0
2.000
1.712
1.500
5.000
250
1.000

Totale baten

28.676

27.197

27.760

27.662

Resultaat

-3.582

1.597

-2.048

237

Totaal

-3.582

1.597

-2.048

237

19

05-02-20

7.750
1.500
1.000
500
275
500
1.250
650
1.000
5.500
250
1.000
1.750
3.500

1.000
27.425
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Heemkundekring "Onsenoort"

BALANS per

Activa

Passiva

50

Inventaris

1100

Rabobank

1202

RABO Doelsparen

1302

Te ontvangen posten

1303

Vooruitbetaalde posten

3000

Voorraad boeken en USB sticks

31-12-18

31-12-19

0

0

95

Voorziening huisvesting

1.432

1.688

96

Voorziening 75 jarig bestaan HKK in 2022

13.819

2.821

99

Eigen vermogen

7.012

8.915

1510

448

750

1511

5.418

7.469

1501

Nog te betalen posten

28.129

21.643

31-12-18

31-12-19

3.853

1.606

0

0

20.570

18.522

Vooruitontvangen posten

2.775

500

Vooruitontv. Contributies

481

575

450

440

28.129

21.643
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Begroting en lasten van het heemgebouw t/m 2021
Aankoop gebouw

Begroting
€ 10.000

Plaatsing

€ 2.000

Aansluiten installaties

€ 2.500

Inrichting

€ 2.000
€ 16.500

BTW 21%

€ 3.465

Gemaakte kosten
2016
2017
2018
2019

Lasten
€
€
€
€

8.447
2.479
2.400
2.247

€ 19.965
Bouwvergunning
Totaal

Jaarlijkse exploitatie
energie
verzekering

€ 250
€ 20.215

Gemaakte kosten t/m 2019

Prognose jaarlijkse exploitatie
energie + div. kosten

€ 675
€ 130

huur
Jaarlijks 2020 t/m 2021

€ 805

€ 15.573

€ 675
€ 1.815
€ 2.490

EXPLOITATIEKOSTEN x5
TOTAAL 2016 t/m 2021

TOTAAL 2016 t/m 2021

€ 24.240

€ 20.553
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Activiteiten 2020
Basis bestuursactiviteiten
1) Bestuursorganisatie opnieuw invullen
a) Secretariaat van de vereniging
b) Beheer van de webwinkel
c) Activiteiten commissie instellen
d) Toewijzen beleidsterreinen heemkunde
i) Archeologie
ii) Educatie
iii) Monumenten
iv) Landschapscultuur
v) Kunst en cultuur
vi) Streektaal
vii) Met Gansen Trou en Plekbord
2) Archiefbeheer
3) Huisvesting en beheer eigendommen van de vereniging
4) Beleid Huisstijl en Sociale Media
5) Beleid t.a.v. inzet van vrijwilligers
6) Voorbereiden viering 75-jarig bestaan in 2022
Activiteiten Commissie
Meerdere commissieleden met ieder hun eigen aandachtsgebied
• Wandelingen
• Lezingen
• Rondleidingen
• Exposities
• Publiciteit
Cultuur-historische wandelingen
• Streven naar enkele wandelingen per maand met eigen rondleiders
• Geen initiatieven waar andere organisaties al actief zijn (Heusden
Vesting)
• Geen Natuurwandelingen (NMVH, IVN) zonder cultuurcomponent
• Inmiddels 12 wandelingen in de dorpskernen en het buitengebied
• Voortgaande uitbreiding aantal historische wandelingen
o Vlijmen west in voorbereiding
o Haarsteeg
o Elshout
Rondleidingen
Buitenterrein Mariënkroon en historische toren: op aanvraag
Lezingen
• Streven naar één lezing per maand van oktober t/m april
• Vooruit plannen wanneer dat kan, ruimte latend om in te spelen op
actualiteit
• Ruimte voor eigen sprekers van HKK Onsenoort/ uit ons heemgebied
• Accent op thema’s die herkenbaar zijn binnen ons heemgebied
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Exposities
• Doorlopende expositie in de heemkamer.
Nu Mandenmakerij en Leerlooierij, geleidelijke vervanging van thema’s
Mogelijk volgende toevoegingen
• Schoenmakerijen in Drunen
• Zuivelfabrieken in het heemgebied
•

Bevrijding en Wederopbouw van de Oostelijke Langstraat
• Gebaseerd op het gelijknamige boek van Gini van Wijk
• In de bibliotheken van
§ Vlijmen tot eind februari
§ Oudheusden in maart
§ Drunen gedurende april en mei

•

Medewerking aan Halve Zolen Festival
• 21 juni in Drunen: Voorste Venne en Breeveldplantsoen
• Panelen met de historie van schoenfabrieken in Drunen
• Historie van de Schoenmakers Vakschool
• Thuiswerkers in de schoenenindustrie in Drunen

Publiciteit
Voortzetting van het huidige beleid
• Alle activiteiten aankondigen in de lokale en regionale media
• Alle activiteiten aankondigen via Sociale Media
• Wisselende persberichten over terugkerende activiteiten
Excursies
Dagexcursie naar België op zaterdag 13 juni
Middagexcursie in oktober, bestemming nog niet bekend
Herdenking 75 Jaar Vrijheid Nederland
• 4 februari Lezing V1 door Henk Koopmans (grote en diverse
belangstelling)
• 31 maart Boekpresentatie ‘Elke dag angst’ over de V1 door Bart
Beaard
• 7 april
Lezing Bevrijding en Wederopbouw van de Oostelijke
Langstraat door Gien van Wijk
• 4 mei
Dodenherdenkingen mmv HKK Onsenoort
• 4 mei
Activiteiten d’Oultremontcollege mmv HKK Onsenoort
• 2-5 mei
Bevrijdingsroute per fiets onder begeleiding
• 5 mei
Bevrijdingsroute met accent op periode vanaf 4-11-1944
en de Wederopbouw
• 26 mei
Lezing door Jan van Oudheusden over alle aspecten van de
samenleving na de oorlog
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Archeologie
Aansluiting zoeken bij onze regio van Archeologische Vereniging
Nederland, samen met andere heemkundekringen uit regio 4 van
Brabants Heem.
Monumenten
Overwegen om weer mee te gaan doen aan de Nationale
Monumentendag en de door Brabants Heem gepromote doorontwikkeling
naar een Erfgoed Weekend.
Archief
• Innemen, beoordelen en in archief opnemen van aangeboden
particuliere archieven
• Ordenen van het fotoarchief naar kernen binnen ons heemgebied
Educatie
• Jaarlijkse jongerendag ‘Heemkunde, Ontdek het Sámen’ op 4 oktober
2020
• Jaarlijkse Adoptie Struikelstenen in november bij BS ’t Kompas in
Nieuwkuijk en De Vijfhoeven in Vlijmen
• Ondersteuning van de activiteiten m.b.t. 75 jaar vrijheid Nederland
• Openstellen heemkamer voor belangstellenden; op aanvraag
• Rondleidingen/ Heemkunde spelenderwijs voor jongerengroepen
Evenementen van derden
• Presentatie boek Samen Eervol Overleefd op 14 januari door Hans
Suijs
• Presentatie boek Dramatiek in de Mandennijverheid (1850 – 1984)
door Joop Roes en Frans van Halder
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