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STICHTING BRABANTS HEEM
Het bestuur van de stichting bestond per 1 januari 2014 uit acht bestuursleden en één
kandidaatbestuurslid. In de voorjaarsvergadering van de Raad van Aangeslotenen, gehouden op 17
april, werd de heer Th. Cuijpers gekozen als bestuurslid.
In de najaarsvergadering van de Raad van Aangeslotenen, gehouden op 20 november, was er geen
bestuursverkiezing.
Per 31 december 2014 bestond het bestuur van de stichting uit de heren: H.A.G. Hellegers (voorzitter),
H.N.G.M. Boot (secretaris), P.A. Jacobs (penningmeester), T.T.A.B.M. van der Aalst (lid),
A.W.J. Jacobs (lid), M.J.M. Hermans (lid), O.G.J.M. Strouken (lid), M.M. Govers (lid) en
Th. Cuijpers (lid).
Vergaderingen.
Het bestuur van de Stichting Brabants Heem kwam vijfmaal in vergadering bijeen en wel op:
17 april, 12 juni, 21 augustus, 6 oktober en 20 november.
De bestuursvergaderingen werden gehouden in zaal ’t Vrijthof te Oirschot.
Op 8 maart werd een jaarlijkse bestuursdag, een zgn. “heidag” gehouden in Haaren.
Werkbezoek.
Op zaterdag 19 juli vond het jaarlijks werkbezoek van de stichting aan een heemkundekring plaats.
Dit jaar brachten de bestuursleden en hun partners een bezoek aan Baarle-Nassau en Baarle-Hertog.
In de voormiddag werden we ontvangen door het bestuur van de heemkundekring “Amalia van
Solms”, waarna een rondleiding door het heemgebouw en –museum onder deskundige leiding van de
voorzitter van de heemkundekring plaats vond. Daarna werd een bezoek gebracht aan de Koninklijke
Drukkerij E.M. de Jong bv, waar, naast veel reclamedrukwerk, ook onze eigen ‘Koerier van Brabants
Heem’ word gedrukt. In de namiddag werd een bezoek gebracht aan het Kaarsenmuseum en werd een
wandeling gemaakt over het “Verzetspad”.
Beleid 2014.
Het bestuur van Brabants Heem heeft in 2014 het beleid, verwoord in het Strategisch Beleidsplan
2009-2014, in grote lijnen gecontinueerd. Aan dit beleidsplan zijn toegevoegd een préambule met de
missie van Brabants Heem en enkele formuleringen zijn gepreciseerd. Het Plan van Aanpak 2013 is
geëvalueerd en tevens zijn een Plan van Aanpak en een Werkplan 2014 gemaakt en in uitvoering
genomen.
Representatie.
In het verslagjaar werd acte-de-presence gegeven bij de viering van het 25-jarig bestaan van de
heemkundekringen uit Rosmalen, Made en Drimmelen, ’s Gravenmoer en uit Sint-Michielsgestel,
alsmede bij de viering van het 40-jarig bestaan van de heemkundekringen uit Klundert, Son en
Breugel, Geertruidenberg en uit Liempde. Tevens was het bestuur vertegenwoordigd bij de viering van
het 60-jarig bestaan van de heemkundekring uit Sint-Oedenrode en bij het 70-jarig bestaan van de
heemkundekring ‘Kempenland’ uit Eindhoven.
Op 7 augustus was een delegatie van het bestuur van de stichting bij de opening, en op 8 augustus bij
de sluiting van de 65e Brabantse Heemdagen, gehouden in Roosendaal en Essen, aanwezig.
Het bestuur was en/of bestuursleden waren aanwezig bij de vele openingen van tentoonstellingen en
andere activiteiten georganiseerd door de aangesloten heemkundekringen.
2. DE KRINGEN.
Op 1 januari 2014 waren 124 heemkundekringen aangesloten bij de Stichting Brabants Heem. De
heemkundekring ‘Kempenland’ uit Eindhoven hield op te bestaan, zodat per saldo op 31 december
2014 123 heemkundekringen aangesloten waren bij Brabants Heem, die gezamenlijk ongeveer 33.000
leden hebben.
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Raad van Aangeslotenen.
De Raad van Aangeslotenen kwam op donderdag 17 april en op donderdag 20 november bijeen in zaal
’t Vrijthof te Oirschot.
Tijdens de voorjaarsvergadering van 17 april werd de financiële jaarrekening 2013 door de
vergadering goedgekeurd en vastgesteld.
De Th. Cuijpers uit Tilburg werd door de vergadering bij acclamatie gekozen als bestuurslid van de
Stichting Brabants Heem.
Na de pauze hield de directeur van Erfgoed Brabant, de heer Patrick Timmermans, een lezing met als
titel: “Erfgoed Academie Brabant”.
In de najaarsvergadering van 20 november werd het jaarverslag 2013 goedgekeurd. Ook werd tijdens
deze vergadering werd de begroting en het Werkplan voor 2015 vastgesteld.
Op de vergadering van 17 april waren 43 heemkundekringen vertegenwoordigd en op de vergadering
van 20 november waren 33 heemkundekringen vertegenwoordigd.
Regiobijeenkomsten.
In het verslagjaar werden in het voor- en najaar de zgn. regiobijeenkomsten gehouden.
De voorjaarsbijeenkomsten werden georganiseerd in Riel (10 maart), Waalre (11 maart), Roosendaal
(12 maart), Lieshout (12 maart), Zeeland (19 maart), Gemonde (25 maart) en Breda (3 april).
De najaarsbijeenkomsten werden georganiseerd te Chaam (9 oktober), Nieuwkuijk (13 oktober),
Esbeek (14 oktober), Schijndel (14 oktober), Schijf (15 oktober), Nuenen (15 oktober) en Zeeland
(29 oktober).
Tijdens deze regiobijeenkomsten is het steeds een goede gewoonte om een spreker een inleiding te
laten houden over een actueel onderwerp of thema dat voor de heemkundekringen nuttig kan zijn.
Er was een goede opkomst van heemkundekringen bij deze regiobijeenkomsten en deze onderlinge
contactmogelijkheid wordt als zeer positief ervaren.
3. PORTEFEUILLES, COMMISSIES EN WERKGROEPEN.
In dit verslagjaar waren de navolgende commissies, werkgroepen en portefeuilles van de Stichting
Brabants Heem actief:
• archiefcommissie;
• voorbereidingscommissie Brabantse Heemdagen;
• redactie ‘Koerier van Brabants Heem’ ;
• Noordbrabantse Commissie voor Wapen- en Vlaggenkunde;
• onderscheidingencommissie;
• portefeuille immaterieel erfgoed;
• portefeuille materieel erfgoed;
• portefeuille archeologie;
• portefeuille communicatie;
• portefeuille bestuurlijke zaken (vrijwilligerswerk, juridische kwesties) ;
• werkgroep Centrum Land en Volk van de Kempen;
• werkgroep website van Brabants Heem.
Archivariaat.
De archiefcommissie bestond uit de heren H. Boot en T. v.d. Aalst.
Er waren geen activiteiten van deze commissie in dit verslagjaar.
Voorbereidingscommissie Brabantse Heemdagen.
De huidige commissie is samengesteld uit vaste leden en een lid met alleen een adviserende functie.
De vaste samenstelling omvat vijf personen:
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de heer J. van Heeswijk, Maarheeze (secretaris),. de heer W. van Rooij, Sint-Oedenrode (voorzitter),
de heer Fr. Teunis, Eersel (lid) en de heer J. Pennings, Oss (lid). Namens de stichting Brabants Heem
heeft het bestuurslid A. Jacobs zitting in deze commissie.
De commissie kent een adviserend lid te weten: de heer Th. van den Heuvel, Sint-Michielsgestel.
De 66e editie van de Brabantse Heemdagen vond plaats in West-Brabant. Voor de organisatie
tekenden de Koninklijke Heemkundekring Essen VZW en Heemkundekring De Vrijheijt van
Rosendale uit Roosendaal.
Het thema van de heemdagen “De Groote Oorlog 1914-1918 “zorgden voor de grensoverschrijdende
samenwerking van Essen en Roosendaal. Op de eerste dag waren we te gast in Roosendaal met
ontvangst in Heemhuis Mariadal.
Via de lezing “ Roosendaal in de Eerste Wereldoorlog “ kregen we een overzicht van de impact die de
oorlog had. Via de stadswandeling maakten we kennis met de bijzondere panden zoals het oude
raadhuis en het station en met de bijzondere tuin van Mariadal.
De tweede dag trokken we grens over naar Essen. Ontvangst bij het Heemhuis door de organisatie van
deze fietsdag.
We hebben in kleine groepjes langs de Dodendraadroute gefietst. Langs de route panelen met
authentieke vergrote foto’s uit WO I. Deze panelen schetsten een beeld van het dagelijkse leven ten
tijde van de oorlog.
We kunnen terug kijken op geslaagde dagen met ongeveer 100 deelnemers.
Redactie De Koerier van Brabants Heem.
De redactie voor de Koerier van Brabants Heem werd gevoerd door bestuurslid René Hermans.
Het tijdschrift verscheen dit verslagjaar viermaal. Het is een gedrukt, modern vlugschrift geworden
met een kleurenomslag. De inhoud bestaat uit items die van belang zijn voor heemkunde- en
geschiedkundige kringen. De inhoud wordt aangevuld met mediaberichten, die betrekking hebben op
de heemkundekringen en heemkundige gebeurtenissen.
In de loop van het verslagjaar wisten steeds meer heemkundekringen die iets te melden hadden de
redactie te bereiken. Op die manier werd het steeds meer en duidelijk een orgaan dat ook met
medewerking van de aangesloten kringen wordt gevuld. Uit deze reacties was te merken dat de
Koerier van Brabants Heem steeds beter wordt gelezen.
In 2014 werd het blad niet alleen op papier naar de kringen gezonden, maar ook digitaal aangeleverd
aan de secretariaten van de aangesloten kringen met het verzoek deze verzie digitaal door te sturen
naar de leden van de verenigingen. Op die manier hopen we alle bijna 33.000 leden te bereiken en te
informeren.
De jaargang 2014 werd in full color gedrukt en uitgebreid van 32 naar 36 pagina’s; dat leverde veel
positieve reacties op. Het blad werd gedrukt bij drukkerij Em. de Jong in Baarle Nassau. In 2015
wordt het blad opnieuw in kleur uitgebracht en gedrukt bij diezelfde drukkerij.
Noordbrabantse Commissie voor Wapen- en Vlaggenkunde.
In dit verslagjaar bestond deze commissie uit de heren C.J.M. Leijten (voorzitter), W.A. van Ham
(secretaris), J.M.W. Hopstaken (Gemeentearchief Roosendaal), M.J.A. Veekens (Brabants Historisch
Informatie Centrum) en J.P.A. Pennings (Gemeentearchief Gemert). In 2014 vergaderde de commissie
viermaal.
Onderscheidingencommissie.
De commissie bestond uit de heren H. Boot (voorzitter), C. Koenraadt (secretaris), de heer B. Beaard
en de heer A. Jacobs. De commissie vergaderde tweemaal en adviseerde de stichting bij de toekenning
van twee Brabants Heem-medailles.
In het verslagjaar werden aan totaal 29 personen een Zilveren Draaginsigne uitgereikt.
Portefeuille Immaterieel erfgoed (volkskunde, dialectkunde, naamkunde etc.)
De projectgroep ‘Herleving Turfhistorie West-Brabant’ werd per 31 december 2012 officieel
opgeheven, maar er werd een traject gestart waarin een samenwerkingsverband werd aangegaan met
heemkundekringen in Noord-België. Dat resulteerde in het plaatsen van veenpalen aan beide zijden
van de grens. De rol van Brabants Heem werd hierin waargenomen door bestuurslid René Hermans
die vooral een adviserende taak had.
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In de loop van 2014 kwamen er van verschillende zijden vragen om een herdrukt van het
fietsrouteboekje langs turfrelicten. Zowel de VVV, als Ans van den Berg, de oud-burgemeester van
Bergen op Zoom en de heemkundige kring uit Nispen zijn hierin actief.
De website voor het onderwijs www.wegvandeturf.nl draait nog steeds onder de vleugels van onze
stichting. Er is destijds besloten om vijf jaar lang de jaarlijkse kosten van de website te betalen. Dat
betekent dat eind 2016 de website overgedragen kan worden aan een kring of instantie die de jaarlijkse
kosten op zich wil nemen of dat de site van het net wordt gehaald. Mocht dat gebeuren, dan kan
Brabants Heem op dat moment nog besluiten om het project voort te zetten door de jaarlijkse kosten
op zich te nemen.
Ambassadeur Nederlands Centrum voor Volkscultuur en immaterieel Erfgoed, VIE:
Door als ambassadeur op te treden van het VIE kunnen verbindingen worden gelegd tussen personen,
organisaties en (gemeenschappelijke) belangen die van groot belang zijn voor (de ontwikkeling van)
het Immateriële Erfgoed van Brabant.
Driekoningenzingen.
De werkgroep Driekoningen zingen Middenbrabant/Tilburg zet zich al een aantal jaren om deze
traditie levend te houden. Zij hebben er voor gezorgd dat deze traditie nu op de Erfgoedlijst van
Immaterieel Erfgoed staat. In oktober hebben zij een internationaal congres over Driekoningen zingen
in Tilburg georganiseerd, hetgeen mede door Brabants Heem financieel werd ondersteund.
Ook hebben zij samen het initiatief genomen om tot een herdruk te komen van de liederenbundel 3KZ.
Om de traditie van het Driekoningen zingen mee op de kaart te houden is deze
Liederenbundel hierbij een belangrijk instrument.
Omdat ook wij vinden dat tradities in stand moeten blijven hebben wij dit project ondersteund.
Knippenbergprijs.
In deze werkgroep hebben de heren A. Jacobs en Th. Cuijpers zitting namens Brabants Heem.
Ook dit jaar heeft Brabants Heem zijn bijdrage geleverd aan de tweejaarlijkse cultuurprijs. Het thema
voor dit jaar was de Eerste en Tweede Wereldoorlog.
Door dit thema was het aanbod zeer divers en voor de jury een moeilijke taak om deze te beoordelen.
Drie inzendingen werden genomineerd. Het was een nek aan nek race die nipt werd gewonnen door
heemkundekring Amalia van Solms uit Baarle-Hertog/Nassau. Zij hebben het vergeten WOI-erfgoed
onderzocht en toegankelijk gemaakt voor een breed publiek. Zij zetten fiets – en wandelroutes uit
langs vijf gemeenten met informatieborden, reconstructies en natuurlijk een stuk dodendraad.
Onze voorzitter Henk Hellegers reikte de Knippenbergpenning en cheque uit aan de winnaars.
Cultuurhistorie.
Portefeuillehouder: Th. Cuijpers
De Werkgroep Hertogdom Brabant, waarvan Brabants Heem deel van uitmaakt, heeft in 2014 tijd en
aandacht besteed aan verdere verkoop en verspreiding van het boek dat op haar initiatief door Erfgoed
Brabant is uitgegeven over de WOI in de drie Brabantse provincies. De werkgroep probeert
onderwijsopleidingen te interesseren voor het materiaal uit dit boek. De werkgroep is bezig met het
opzetten van een campagne om tot uitwisseling te komen tussen kringen aan twee kanten van de grens.
In samenwerking met Erfgoed Brabant is in het najaar van 2014 een campagne gelanceerd om meer
abonnees te werven voor InBrabant. Nieuwe abonnees krijgen gratis een DVD van ‘de canon van
Lammers’.
OSCAR; de ontwikkeling van het collectie registratiesysteem dat wordt ontwikkeld door EB is
vertraagd. Wel zijn de vijf kringen van de pilotgroep met een eerste versie aan de slag gegaan. Uitrol
over andere kringen volgt in 2015.
In samenwerking met de Erfgoed Academie Brabant werd er een cursus georganiseerd over ‘social
media’. Er vonden twee bijeenkomsten plaats nl. in Roosendaal en Gemert. In januari 2015 volgt een
derde bijeenkomst in Den Bosch.
Portefeuille Educatie
Portefeuillehouder: T. v.d. Aalst
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Portefeuille Archeologie.
Portefeuillehouder de heer O. Strouken.
Deelname Bestuur Noord-Brabants Archeologisch Genootschap, NBAG:
Het NBAG heeft tot doel het verspreiden van kennis m.b.t. de Brabantse Archeologie. Er zijn jaarlijks
ongeveer 6 bestuursvergaderingen in de ruimten van Erfgoed Brabant in Den Bosch.
Eén van de taken van het NBAG is om tweejaarlijks een studiedag te organiseren in Oirschot: de z.g.
Voor- en Najaarstudiedag van het Noord-Brabants Archeologisch Genootschap.
Op deze studiedagen worden op het brede gebied van archeologie in Brabant een 5 a 6-tal lezingen
gegeven door deskundige (semi) professionele archeologen, geologen, historici, enz. De dagen worden
goed bezocht.
Portefeuille Monumenten (materieel erfgoed).
Portefeuillehouder: de heer M. Govers.
T.b.v. Monumenten werden de ontwikkelingen gevolgd, werden contacten en verbindingen gelegd en
werden activiteiten geïnitieerd op het gebied van Monumenten binnen Noord-Brabant alsook richting
de Monumenten Federatie.
Ook werd meegezocht en geholpen bij initiatieven m.b.t. een herbestemming van de kerk te Hulsel.
Portefeuille Juridische Adviezen.
Portefeuillehouder de heer O. Strouken
Veel heemkundekringen hebben vragen m.b.t. tot juridische aangelegenheden. Dat kunnen vragen zijn
m.b.t. gevoerde of te voeren procedures over b.v. de afvoer van een (rijks) monument of zaken m.b.t.
de statuten, dan wel anderszins. Alle vragen worden, al dan niet aan de hand van de te overleggen
dossiers, op professionele wijze in behandeling genomen. Aan de hand van de onderhavige zaken
wordt bezien of een artikel in De Koerier zinvol is.
Portefeuille geven van Verzekeringstechnische Adviezen.
Portefeuillehouder de heer O. Strouken
Veel heemkundekringen hebben vragen m.b.t. verzekeringstechnische aangelegenheden waaronder de
vraag of een desbetreffende polis afdoende dekking biedt op het gebied van b.v. aansprakelijkheid, of
een bepaalde collectie noodzakelijkerwijs apart verzekerd moet worden enz., enz. Aan de hand van al
deze vragen en eventuele overgelegde dossiers wordt een professioneel advies gegeven. Een dossier
kan aanleiding geven om een artikel in De Koerier te plaatsen.
Centrum voor de studie van Land en Volk van de Kempen.
De heer A. Jacobs vertegenwoordigd de Stichting Brabants Heem in het Centrum voor de Studie van
Land en Volk van de Kempen, kortweg aangeduid als CSLVK.
Symposium “ De Schepenbanken in de Kempen “
In oktober heeft Brabants Heem samen met Het Centrum voor de studie van Land en Volk van de
Kempen dit symposium in Baarle-Nassau/Hertog georganiseerd. Een vijftal deskundige sprekers
schetsten een beeld van de ontwikkelingen van schepenbanken in de periode 13de-18de eeuw.
De schepenbanken in de Antwerpse Kempen, de Limburgse Kempen en Noord-Brabant werden
behandeld.
Het was dit keer het 49ste gezamenlijke symposium . Dus volgend jaar naar het jubileumsymposium.
Werkgroep website Brabants Heem.
Verantwoordelijk bestuurslid is René Hermans. De website werd zo mogelijk wekelijks geactualiseerd
en is een veel geraadpleegd medium geworden.
Op de website werd ook de Koerier in digitale vorm aangeboden. Iedere bezoeker kan die digitale
Koerier nu raadplegen en van die mogelijkheid wordt ook druk gebruik gemaakt. Het bestuur probeert
ook zo snel mogelijk verslagen van de Raad van Aangeslotenen en actuele zaken op de website te
plaatsen.
In 2014 werden ook de verplichte (en geactualiseerde) gegevens om de ANBI-status te behouden op
de website geplaatst.
Nieuw was dit jaar het contactformulier dat ingevuld kon worden om vragen te stellen aan het bestuur
of om opmerkingen te maken. Van die mogelijkheid werd dit jaar 46 keer gebruik gemaakt. Dit
formulier wordt zowel naar de secretaris als de webmaster toegezonden.
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Deze laatste zorgt altijd op korte termijn voor een reactie, maar uiterlijk binnen vijf werkdagen dient
een vraag beantwoord te worden. Er moet wel rekening gehouden met het feit dat de knop pas vanaf
augustus actief in gebruik was, dus waarschijnlijk zal het aantal reactie in een volledig jaar een stuk
hoger liggen.
Eind van het jaar werd een cursus ‘social media’ verzorgd in samenwerking met Erfgoed Brabant. Dit
moet er toe leiden dat begin 2014 ook Brabants Heem over een eigen facebookpagina beschikt. Die zal
gekoppeld worden aan de website. Hopelijk zal dit leiden tot extra belangstelling van de zijde van
jongeren die interesse hebben in historie en het werk van heemkundige kringen. De belangstelling was
erg groot, want twee cursussen zaten helemaal volgeboekt en een derde werd begin 2015 gerealiseerd.
De redactie van het tijdschrift ‘In Brabant’ (R. Hermans en Th. Cuijpers)
In 2014 verscheen het tijdschrift ‘In Brabant’ vier maal. In twee nummers werden kringen van
Brabants Heem geportretteerd: Roosendaal en Werkendam. Deze bijdragen werden samengesteld door
René Hermans met foto’s van Theo Cuijpers. Theo zat altijd vanuit Erfgoed Brabants in de redactie,
maar aangezien hij nu bestuurslid van Brabants Heem is, vertegenwoordigt hij nu ook onze stichting.
Daarnaast hadden wij via onze bestuursvertegenwoordigers invloed op de artikelen en de kwaliteit
ervan. De abonnementsprijs werd aangepast en aan het eind van het jaar werd een promotieactie
opgezet, waarbij nieuwe abonnees een DVD met ‘De canon van Lammers’ kregen. Dit leverde extra
abonnementen op. De actie liep op 31 december 2014 nog steeds.
Dag van de Volkscultuur.
Door het samenwerkingsverband Volkscultuur in Brabant, waarin wij participeren en namens Brabants
Heem de heren A. Jacobs en Th. Cuijpers zitting hebben,, werd de jaarlijkse Dag van Volkscultuur
georganiseerd.
Locatie was het heemhuis van heemkundekring Die Vrijheid Rosendale.
Het Thema was: “Dagelijks leven in WO II “.
Voor deze studiedag waren deskundige themasprekers aanwezig en er was een goede belangstelling.
Wij blijven ook de komende jaren actief participeren in dit samenwerkingsverband.
Heemkundeconsulent Erfgoed Brabant.
Verantwoordelijk bestuurslid de heer Th. Cuijpers.
In 2014 heeft Erfgoed Brabant de stichting Brabants Heem en de heemkundekringen ondersteund. Op
de eerste plaats gebeurde dat door het werk van de adviseurs Jurgen Pigmans en Jos Swanenberg. Zij
waren aanwezig bij de regiobijeenkomsten, bij de vergaderingen van de Raad van Aangeslotenen en
bij de Heidag van het bestuur.
Zij wisselen daar wezenlijke informatie uit met bestuurders van Brabants Heem resp. de
heemkundekringen. Daarnaast adviseren en ondersteunen ze op het gebied van communicatie,
relatiebeheer, educatie, digitalisering, subsidies en inhoudelijke heemkundige kwesties. De adviseurs
adviseren ook heemkundewerkgroepen en zijn betrokken bij de organisatie van studiedagen en
cursussen, in het bijzonder in het vormingsaanbod van de Erfgoed Academie Brabant.
Verder biedt Erfgoed Brabant administratieve ondersteuning aan Brabants Heem.
Samenwerking met Erfgoed Brabant.
Ook in 2014 hebben we intensief samengewerkt met Erfgoed Brabant, o.a. op ondersteunend en
administratief gebied en bij het organiseren van cursussen en bijeenkomsten voor de
heemkundekringen op het gebied van erfgoed en heemkunde.
Erfgoed Academie Brabant
De Erfgoed Academie Brabant heeft een aanbod voor professionalisering en
deskundigheidsbevordering voor heemkundigen en andere erfgoedvrijwilligers ontwikkeld,
grotendeels in nauwe samenwerking met Brabants Heem. Zo zal in 2015 een cursus over het gebruik
van social media op initiatief van Brabants Heem worden gegeven.
De stichting Volkskundeleerstoel Brabants Heem die voor het beheer van de leerstoel Cultuur in
Brabant (prof. Bijsterveld, Tilburg University) zorg draagt, is in 2014 opgegaan in de stichting
Erfgoed Brabant. Deze stichting zal het beheer voortaan voeren binnen de programmalijn Erfgoed
Academie Brabant.
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Jongerenwerving:
Tevens werden initiatieven genomen en activiteiten opgestart om binnen de Brabantse
heemkundekringen meer toeloop te krijgen van meer en jongere leden.

4. VERTEGENWOORDIGINGEN EN CONTACTEN.
Vertegenwoordigingen.
De stichting was dit verslagjaar vertegenwoordigd in:
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Noordbrabants Archeologisch Genootschap (O. Strouken);
de redactie van het tijdschrift ‘In Brabant’ (R. Hermans/Th. Cuijpers)
het Centrum voor de Studie van Land en Volk van de Kempen (A. Jacobs);
de Federatie Noordbrabants Monumentenoverleg (M. Govers);
Stichting De Brabantse Boerderij (P. Jacobs/J. Kerkhof)
de Hein Mandosstichting (W. de Bakker);
Erfgoed Academie Brabant aan de UvT te Tilburg (G. v.d Oetelaar);
Streekraad het Groene Woud (H. Boot);
Diverse gemeentelijke monumentencommissies (C. Leijten/H. Boot/H. Oome).

Contacten.
Het bestuur van de stichting onderhield in het verslagjaar contacten met:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Erfgoed Brabant;
het Brabants Historisch Informatie Centrum te ‘s-Hertogenbosch;
de regionale informatiecentra in Eindhoven en Tilburg;
het Noordbrabants Genootschap;
de Universiteit van Tilburg (UvT);
het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant;
het Nederlands Centrum voor Volkscultuur te Utrecht;
het Vlaams Centrum voor Volkscultuur te Brussel;
de Vlaamse vereniging voor Familiekunde te Antwerpen;
Heemkunde Vlaanderen v.z.w.;
de Monumentenwacht Noord-Brabant;
het Monumentenhuis Brabant;
de Federatie Noordbrabants Monumentenoverleg;
de Archeologische Werkgroep Nederland afdelingen West- en Oostbrabant;
de provincie Noord-Brabant m.n. de afdeling WEC;
de vereniging Nederlandse Organisatie voor Vrijwilligerswerk (NOV).
de BMF (inzake jeugdactiviteiten en stages)

5. ONDERSCHEIDINGEN.
In het verslagjaar werden de navolgende onderscheidingen verleend c.q. uitgereikt:
Bronzen Legpenning (ingesteld december 1981):
Er werd dit verslagjaar geen Bronzen legpenning uitgereikt

Brabants Heem-medaille + oorkonde (ingesteld 25 november 1999):
24.03.2014
30.12.2014

C.A.J. Rops
R.A.M. van Laere

Roosendaal
Liempde

[De Vrijheijt van Rosendale]
[Kèk Liemt]

Zilveren draaginsigne + oorkonde (ingesteld 6 september 1995):
16.01.2014
25.01.2014
04.02.2014
05.02.2014
11.02.2014
11.02.2014
24.02.2014
07.03.2014

mw. C.H.M. van Esch-van Hout
L.P.G. Hopstaken
J.H.C. van Boxmeer
L.J. van den Bogaart
mw. H.Th.M. Kruijsen
H.C. Schoutsen
mw. A. van Hoek
mw. A. de Jong-Geerts
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Oirschot
[De Heerlijkheid Oirschot]
’s-Hertogenbosch [Onsenoort]
Veghel
[Vehchele]
Nistelrode
[Nistelvorst]
Eersel
[De Acht Zaligheden]
Eersel
[De Acht Zaligheden]
Deurne
[H.N. Ouwerling]
Klundert
[Die Overdraghe]
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10.03.2014
18.03.2014
20.03.2014
24.03.2014
12.04.2014
05.11.2014
05.11.2014
05.11.2014
05.11.2014
05.11.2014
15.11.2014
15.11.2014
27.11.2014
27.11.2014
27.11.2014
18.12.2014
30.12.2014
30.12.2014
30.12.2014
30.12.2014

P.J.J. Hendriks
mw. T.J.C. Aben-Schilders
W. Ardon
P.A.M. Schepers
P.H.D. Touw
J. Spoorenberg
mw. A.J.C. van de Gevel
A.H.J.P. Dams
J.F.M. Hüsken
P. Thoben
H.J.L. Janssen
F.J.V.G. van Gils
mw. C.W.W. Schenning-Baelemans
mw. A. Groenen-de Beijer
mw. J.M.A. van Bommel-Fiers
H.A.M. van Helvoort
mw. M.E.J. van de Wiel-Quinten
J.M.P.M. Hazenberg
W.J. van Erp
G.A. Beelen

Schaijk
Sint-Oedenrode
Fijnaart
Roosendaal
Teteringen
Eindhoven
Eindhoven
Waalre
Eindhoven
Eindhoven
Merksplas
Zondereigen
Bladel
Bladel
Bladel
Heesch
Liempde
Liempde
Liempde
Liempde

[Schaijk-Reek]
[De Oude Vrijheid]
[Fijnaart en Heijningen]
[De Vrijheijt van Rosendale]
[Engelbrecht van Nassau]
[Kempenland]
[Kempenland]
[Kempenland]
[Kempenland]
[Kempenland]
[Amalia van Solms]
[Amalia van Solms]
[Pladella Villa]
[Pladella Villa]
[Pladella Villa]
[De Elf Rotten]
[Kèk Liemt]
[Kèk Liemt]
[Kèk Liemt]
[Kèk Liemt]`

Knippenbergprijs
(ingesteld op 15 januari 2007 voor een bijzondere heemkundige prestatie; de prijs bestaat uit een legpenning en een
geldbedrag van € 1000,-)

15.11.2014

heemkundekring ‘’Amalia van Solms’

project W.O. I

Brabants Heem-wisselbeker
(ingesteld in september 1990 op initiatief van de heemkundekring ‘De Vierschaer’ uit Wouw t.b.v. de winnaar van de
Westbrabantse heemkundequiz)

14.11.2014

heemkundekring “Broeder Christofoor” uit Oudenbosch.

de secretaris,
Harrie Boot
Vastgesteld in de bestuursvergadering van 7 maart 2015 .

H.A.G. Hellegers
voorzitter
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H.N.G.M. Boot
secretaris
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