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Heemkundekring  “De Kleine Meijerij”  
Berkel-Enschot, Biezenmortel, Esch, Haaren, Helvoirt, Heukelom, 
Moergestel, Oisterwijk, Udenhout. 
 
Secretariaat:  . J.J. IJpelaar- van Mierlo (secretaris) 
                          Jopie Smuldersstraat 11, 5063 CP Oisterwijk, g.rowan@home.nl 
Heemcentrum: Mgr. Bekkerplein 2, te Haaren, tel:  06 26 80 08 15 

 
 

ACHTERKANTJES 2021 – 4 –  december  
 

In dit informatieblad kunt u lezen over: 
- Korte terugblik op een roerig jaar 
- Jaarvergadering 18 oktober 2021 
- Onderscheidingen Mart van den Oever en Henk van Helvert 
- Actualiseren emailadressen 
- Mooi resultaat Rabo ClubSupport / DKM Culturele ANBI 
- Lezing Hendrik Verhees op 16 of 23 februari 
- Contributie-mededeling 
- Jaarvergadering 2022 op 28 maart 
- Lezing Marjan de Groot over de Canon van Nederland op 28 maart 
- Werven nieuwe leden 
- Boekennieuws 

 
KORTE TERUGBLIK OP EEN ROERIG JAAR  
Door de uitbraak van het Corona-virus en de maatregelen om verspreiding tegen te gaan kwamen 
ook bij De Kleine Meijerij helaas veel activiteiten stil te liggen. Maar wanneer we terugkijken op het 
afgelopen jaar kunnen we stellen dat het een jaar is waarin er veel gebeurd is. Dank aan allen die 
daar aan meegewerkt hebben. Een kleine greep uit de veelheid van werkzaamheden zonder daarbij 
volledig te zijn. 
Met ondersteuning van diverse vrijwilligers hebben we de verhuizing van de Spoorlaan naar het oude 
gemeentehuis in Haaren tot een goed einde gebracht en zijn de ruimtes daar nu keurig ingericht.  
In het najaar konden we gelukkig nog een lezing en onze ledenvergadering houden. 
Daarnaast werkte onze bidprentjesgroep op de achtergrond gestaag door aan het verzamelen, 
scannen en beschikbaar stellen van bidprentjes. De redactie zorgde dat ons tijdschrift weer gevuld 
werd met mooie artikelen en tijdig bij de leden in de bus kon vallen, de website en Facebookpagina 
werden bijgehouden.  
Er vond een geslaagde boekenmarkt plaats waarbij overtollige boeken uit onze collectie verkocht 
werden.  
We kregen schenkingen van mooie heemkundige objecten hertgeen extra werk betekende voor onze 
werkgroep die het collectiebeheer verzorgde, maar ook materiaal opleverde om in onze 
expositieruimte ten toon te stellen.  
Onze heemkundekring verscheen met een kleurrijk artikel in het tijdschrift InBrabant en de LOVO 
maakte een korte TV-reportage over ons nieuwe onderkomen. 
Ook wordt er gewerkt aan het verder ontsluiten van de kadastrale hulpkaartjes uit onze collectie, 
nieuwe boeken werden in onze bibliotheek opgenomen, de knipselcollectie bijgewerkt en allerlei 
informatievragen beantwoord. 
Daarnaast kwam het bestuur weer meer op sterkte zodat we vol goede moed het nieuwe jaar ingaan 
met hopelijk de mogelijkheid om met meer activiteiten naar buiten te kunnen treden. 
Anton van Dorp, wnd-voorzitter. 
 
JAARVERGADERING 18 OKTOBER 2021 
In aanwezigheid van ruim dertig leden vond op 18 oktober 2021 de Algemene ledenvergadering 
plaats. De waarnemend voorzitter deed verslag van de vele activiteiten van de afgelopen twee jaar en 
de ledenvergadering verleend het bestuur decharge voor het gevoerde financiële beleid. De 
aftredende bestuursleden Theo van Dooren (Esch), Anton van Dorp (Berkel-Enschot), Riek 
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Pijnenburg (Helvoirt), Ferdy Smit (penningmeester) en Gerard Willems (Moergestel) werden herkozen 
en met algemene instemming werden de benoeming van vier nieuwe bestuursleden geaccordeerd. 
als nieuwe bestuursleden werden . Philo IJpelaar uit Oisterwijk als bestuurslid/secretaris en als lid van 
het bestuur verder Karin van den Heuvel (Oisterwijk), Hein van Poppel (Haaren) en Erik Mols 
(Udenhout). Daarnaast werd er met een dankwoordje en een stoffelijk blijk van waardering afscheid 
genomen van de scheidende bestuursleden Henk van Helvert, Mart van den Oever en Peter 
Smulders. Na een korte pauze genoten de aanwezigen van een boeiende verhandeling van Kees van 
Kempen en Luud de Brouwer over het ontstaan van Udenhout. 
 
ONDERSCHEIDINGEN MART VAN DEN OEVER EN HENK VAN HELVERT 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van Heemkundekring De Kleine Meijerij in Oisterwijk heeft 
Kees van Kempen, secretaris van Brabants Heem, bij Henk van Helvert en Mart van den Oever ter 
gelegenheid van hun afscheid als bestuurslid het zilveren draaginsigne van Brabants Heem 
opgespeld en hen de daarbij horende oorkonde uitgereikt. 
 
Beiden hebben hun sporen verdiend binnen de Heemkundekring en de Haarense heemkundige 
gemeenschap. Zowel in de uitreikingspeech van Kees van Kempen als in de afscheidswoorden van 
waarnemend voorzitter van De Kleine Meijerij Anton van Dorp werd daar uitgebreid bij stil gestaan. 
Henk van Helvert, de scheidend secretaris, is 19 jaar bestuurslid en secretaris van De Kleine Meijerij 
geweest. Een goede secretaris is de spilfunctie van de vereniging, de Haarlemmerolie, de vraagbaak, 
degene die alles weet en nagenoeg alles regelt en dat heeft hij al die jaren nauwgezet en 
gewetensvol ten volle waargemaakt. Hij was voor velen met vragen over de heemkundekring niet 
alleen een wegwijzer, maar veel meer ook een enthousiasmerende heemkundeliefhebber. Hij 
organiseerde lezingen, was betrokken bij de lokale heemdagen, bij het inrichten van de 
expositieruimte en daar bovenop beschikte hij over een niet aflatende begeestering voor de realisatie 
en de instandhouding van het museum Gedenkplaats Haaren 1940-1945. Daarnaast realiseerde hij 
samen met anderen ook prachtige boek “Haaren, een wandelend dorp”. 
Mart van den Oever, net als Henk woonachtig in Haaren, is 22 jaar bestuurslid van De Kleine Meijerij 
geweest. Naast het gewone bestuurswerk was hij lid van de commissie die de inventarisatie en het 
beheer van aangenomen voorwerpen op zich nam. Ook was hij betrokken bij 
heemkundetentoonstellingen en verzorgde hij artikelen in het tijdschrift De Kleine Meijerij.  Maar 
bovenal had hij een ongeëvenaarde passie voor groen erfgoed. Dat had ongetwijfeld te maken met 
zijn achtergrond als boomkweker. Met groot en aanstekelijk enthousiasme wist hij te vertellen over 
alles wat met groen te maken heeft. Hij organiseerde bomenwandelingen in Oisterwijk, Boxtel, 
Moergestel of Tilburg en daar waar bomen of paadjes dreigden te verdwijnen spoorde hij de 
heemkundekring aan in actie te komen en ondersteunde hij met je inhoudelijk enorme kennis. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De onderscheiden bestuursleden Henk 
van Helvert (links) en Mart van den 
Oever (rechts)  geflankeerd door Kees 
van Kempen (links) en Anton van Dorp 
(rechts). (foto: Bob Keasberry) 
 

 
ACTUALISEREN EMAILADRESSEN 
Omdat het uit kostenoogpunt en efficiency makkelijker is de leden te bereiken via e-mail in plaats van 
via de papieren post willen we graag het emailadressenbestand actualiseren en uitbreiden. 
De leden die al een emailadres hebben doorgegeven ontvangen in de laatste week van december 
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vanuit ons emailbestand een controle-email. Ontvangt u geen email dan beschikken wij niet over uw 
emailadres. Hebt u echter wel een emailadres dan willen wij u vragen dat door te geven aan 
a.m.i.van.dorp@hetnet.nl. Bij voorbaat dank. 
Uw emailadres gebruiken wij alleen voor verenigingscorrespondentie tussen bestuur en leden en 
wordt na beëindiging van uw lidmaatschap uit ons bestand verwijderd. 
 
MOOI RESULTAAT RABO CLUB SUPPORT / DKM CULTURELE ANBI 
Ook dit jaar heeft De Kleine Meijerij weer meegedaan met de actie RABO CLUB SUPPORT en wel 
om middelen te vergaren ten behoeve van de realisatie van een nieuwe website. Dat leverde een 
bedrag op van € 445,85. 
Wanneer u als lid van de RABO-bank aan ons uw stem hebt gegeven dan zijn wij er u dankbaar voor. 
Onze vereniging kan een financieel steuntje in de rug goed gebruiken. Het is daarom goed er nog 
eens de aandacht op te vestigen dat De Kleine Meijerij door de Belastingdienst als culturele ANBI 
(Algemeen Nut Beogende Instelling) is aangemerkt (RSIN 816504611). Voor donateurs van culturele 
ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in hun aangifte inkomstenbelasting een gift 
aan een culturele ANBI vermenigvuldigen met 1,25 en als gift aftrekken. Wellicht iets voor u om eens 
over na te denken nu de spaarrente zo laag staat. 
 
LEZING OVER HENDRIK VERHEES OP 16 OF 23 FEBRUARI  
Woensdag16 of 23 februari , aanvang 20.00 uur in De Es, Dorpsstraat 5 C in Esch  
Ruud van Nooijen neemt ons mee terug in de tijd, naar het leven en werken van de bekende 
Boxtelnaar Hendrik Verhees.  
Hendrik Verhees (1744-1813) mag met recht een markant persoon worden genoemd. Als zoon van 
een meester-timmerman en molenmaker met dezelfde naam wist hij zich te bekwamen in velerlei 
richtingen. Zo was hij reeds op 18 jaar geadmitteerd landmeter. Gedurende zijn werkzame leven was 
hij werkzaam, voornamelijk als zelfstandig ondernemer in navolgende richtingen en beroepen: 
landmeter, cartograaf (kaartenmaker), aannemer, architect, politiek (patriot), bestuur (zowel lokaal, 
provinciaal als landelijk), waterbouwkunde, vrederechter, armenzorg Boxtel, opzichter en landbouw-
kundige. Hij was de eerste directeur van waterstaat in Brabant. 
Daarnaast maakte hij, uit liefhebberij enige honderden schetsen, voornamelijk van gebouwen die hij 
op zijn vele reizen tegenkwam. Bestuurlijk kwam hij op voor het achtergestelde en bestuurlijk 
geknechte gewest Brabant. Zijn mening over diverse zaken werd regelmatig gevraagd en 
gewaardeerd tot op het hoogste niveau.  
Tot zijn nalatenschap behoren onder meer kaarten, gebouwen, schetsen. Gedurende de lezing 
komen alle facetten van Verhees’ leven en werk aan bod, alsmede het tijdsbeeld waarin hij leefde. 
Het verhaal wordt ondersteund door veel fraaie afbeeldingen. 
Ruud van Nooijen is geboren en getogen in Boxtel, voormalig beroepsmilitair, en in zijn vrije tijd actief 
op allerlei gebied. Hij was mede-oprichter van o.a. Stichting Red de Toren (1980), Stichting 
Cultuurgeschiedenis Boxtel-Meierij ‘Hendrik Verhees’ (2003), Stichting Veteranen Boxtel (2010), oud-
secretaris Heemkunde Boxtel en auteur van het boek Hendrik Verhees (2013) en diverse 
heemkundige artikelen. Daarnaast ook fotograaf en audio-engineer en hij geeft lezingen over diverse 
onderwerpen inzake lokale en regionale geschiedenis. Verder is hij ook vrijwilliger bij Museum Boxtel 
en SPPILL in Liempde.  
Toegang voor de leden is gratis. Niet-leden vragen wij een bijdrage van € 4,00 per persoon.  
 
CONTRIBUTIE-MEDEDELING 
De penningmeester meldt dat in 2021 de contributie in februari geïnd zal gaan worden. 
 
JAARVERGADERING 2022 
Op maandag 28 maart willen we onder voorbehoud van de corona-situatie onze jaarlijkse Algemene 
Ledenvergadering weer houden. Aanvang 19.30 uur in De Voorhof te Oisterwijk. 
 
LEZING MARJAN DE GROOT OVER DE CANON VAN NEDERLAND OP 28 MAART  
Na afloop van de ledenvergadering zal Marjan de Groot ons het een en ander vertellen over de canon 
van Nederland, hoe die tot stand gekomen is en wat en waarom er veranderingen in hebben 
plaatsgevonden. Dr. Marjan de Groot-Reuvekamp was lid van de commissie Herijking Canon van 
Nederland. In de vernieuwde Canon van Nederland zijn tien vensters vervangen, vier vensters 
hebben een nieuwe naam gekregen en de teksten van alle vensters zijn door de commissie weer 
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bekeken en herschreven. De commissie heeft zich gericht op het ontwikkelen van een canon die in de 
eerste plaats het onderwijs ondersteunt door historische kennis en inzicht onder leerlingen te 
vergroten. Daarom presenteert de commissie naast het vernieuwde vensterpalet ook zeven 
hoofdlijnen, die de vijftig onderwerpen uit de Canon inhoudelijk en thematisch aan elkaar verbinden. 
Deze hoofdlijnen kunnen dienen als vertrekpunt voor thematisch en vakoverstijgend onderwijs, en 
gaan over thema’s als Sociale (on)gelijkheid, Politiek en samenleving en Taal, kunst en cultuur. Het 
vernieuwde vensterpalet is te vinden via www.canonvannederland.nl. 
Marjan de Groot-Reuvekamp is docent geschiedenis bij Fontys Pedagogische Opleidingen Den 
Bosch en mede-auteur van het boek “Geschiedenis & Samenleving, Kennisbasis Inhoud en 
Didactiek” voor pabostudenten. Zij is tevens ontwikkelaar van de landelijke nascholingsmodules over 
de Canon van Nederland in opdracht van stichting entoen.nu. 

 

 
Het onderwerp sluit ook mooi aan bij het streven van de Stichting Canon Oisterwijk om de eerder 
mede door onze kring in het leven geroepen Canon van Oisterwijk te voorzien van aanvullende 
vensters. Daarover kunt u meer vinden op de website https://canonoisterwijk.nl 
Toegang voor de leden is gratis. Niet-leden vragen wij een bijdrage van € 4,00 per persoon.  
 
WERVEN NIEUWE LEDEN 
“Zonder erfgoed zijn we spoorloos. Het verleden geeft reliëf aan het heden en zet onze weg uit naar 
de toekomst. Erfgoed laat zien waar je vandaan komt en wie je bent.” (citaat van Erfgoed Brabant) 
Die sporen bewaren, bestuderen, toegankelijk te maken en te laten zien aan de inwoners van ons 
werkgebied en andere belangstellenden is een van de belangrijke en interessante taken van onze 
vereniging. Aansluitend bij de trend in onze samenleving ‘vergrijst’ ook ons ledenbestand en daalt 
langzaam het aantal leden omdat leden op leeftijd overlijden of hun lidmaatschap opzeggen wegens 
de ver gevorderde leeftijd. Er is gelukkig nieuwe aanwas, maar nog wat beperkt. Nieuwe leden zijn 
welkom en nodig om de vereniging levensvatbaar en bij de tijd te kunnen laten blijven.  
Doet u mee om nieuwe leden te werven? Wellicht wilt u iemand een lidmaatschap cadeau doen? 
Laat het ons weten door de secretaris een mailtje te sturen: g.rowan@home.nl 
 
BOEKENNIEUWS 
Zoals u wellicht al ergens gelezen hebt is er wegens de grote belangstelling voor dit eerder 
uitverkochte boek een herdruk verschenen van het boek ‘Verhalen uit de Kivitsblek’ van Wim van de 
Wouw. Ook de herdruk loopt hard dus als u nog een exemplaar wilt hebben kijk dan snel op 
www.kwartiervanoisterwijk.nl hoe en waar u die nog kunt verkrijgen. 
Daarnaast maken we u ook graag attent op de uitgave ‘Struikelstenen in Oisterwijk Het verleden 
herdenken met het oog op de toekomst’ waarin Peter Slingerland, lid van de Werkgroep 
Struikelstenen Oisterwijk, meer vertelt over de 23 struikelstenen die in Oisterwijk gelegd zijn om de 
Joodse inwoners te herdenken die uit Oisterwijk zijn weggevoerd tijdens de Tweede Wereldoorlog en 
in vernietigingskampen om het leven kwamen. Waarom struikelstenen plaatsen? Wie waren deze 23 
Joden? Hoe kwamen ze in Oisterwijk terecht en wat is hun geschiedenis? Allemaal vragen waarop 
Slingerland zo goed mogelijk een antwoord wil geven. Het boek is rijk geïllustreerd en zal eind januari 
2022 verschijnen. Houdt u de perspublicaties en de website van de Stichting Het Kwartier van 
Oisterwijk daaromtrent in de gaten. 
 

 

BESTUUR EN VRIJWILLIGERS WENSEN U 
FIJNE FEESTDAGEN EN EEN VOORSPOEDIG 

EN BOVENAL GEZOND 2022!! 

 
 

Deze Achterkantjes zijn ook in te zien via onze website www.dekleinemeijerij.nl 
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