
JAARVERSLAG ‘ERFGOEDVERENIGING SON EN BREUGEL’ OVER 2022. 

 

In dit verslag worden de activiteiten beschreven die door het bestuur, werkgroepen, projectgroepen, 

commissies en individuele leden in de loop van het verslagjaar zijn ontplooid. 

ALGEMEEN 
In 2022 bestond het bestuur uit Sjef den Uijl (voorzitter), Thom van Dommelen (secretaris), Carel 

Verdonschot (penningmeester), Frans Wilbrink, Paul Seesink en Michiel Emmery.                                

Het bestuur kwam in het verslagjaar twaalf maal bijeen. 

Van belang is natuurlijk de naamswijziging van Heemkundekring naar Erfgoedvereniging waar zowel 
bestuur als vrijwilligers druk mee zijn geweest.  
Naast aangepaste Statuten en Huishoudelijk Reglement springen de nieuwe huisstijl, de wijzigingen 
rondom HEEM en de nieuwe website het meeste in het oog. 
 
Begin 2022 is ook gestart met een hernieuwde aanvraag voor de ANBI status waarmee giften en 
legaten aan onze verenging fiscaal aftrekbaar gemaakt kunnen worden. 
Hiervoor werd een beleidsplan geschreven en werden daar waar vereist aanpassingen gedaan zoals 
bijvoorbeeld diverse vermeldingen op onze website. 
Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in toekenning van de status ‘culturele ANBI’ 
 
LEZINGEN EN EXCURSIES 
Gedurende het jaar waren er verschillende lezingen:  
20 april: Jean Dewaerheid met zijn lezing  

"Napoleon 200 jaar later. Gevolgen van zijn beleid in onze regio" 
19 augustus: Henk Hutten gaf een voordracht over de geschiedenis van de kerk en het ontstaan 

van het Dommelhuis. 
20 oktober: Ria Berkvens presenteerde “12.000 jaar bewoningsgeschiedenis van Son en Breugel 

aan de hand van archeologisch onderzoek”  
8 december: Henk Hutten verzorgde de lezing: “De roerige geschiedenis van de doorgaande weg, 

de ‘corridor’ in Son” 
 
Bij de lezingen van oktober en december zochten we de samenwerking met de bibliotheek en 
konden hun leden met korting toegangsbewijzen kopen.  Ondanks het feit dat van deze mogelijkheid 
maar beperkt gebruik werd gemaakt willen we deze samenwerking wel voortzetten. 
Ook gaven we op 8 juli acte de présence bij de opening van het Dommelhuis waar Sjef den Uijl met 
gepaste trots de speciale uitgave van HEEM ‘van kerk tot Dommelhuis’ kon presenteren. 
 
Op Hemelvaartsdag, donderdag 26 mei, organiseerden we de traditionele fietstocht voor leden en 
niet-leden. De route ging deze keer deels over de “Liberation Route Son en Breugel” en maakte deels 
gebruik van knooppunten.  
De totale afstand was circa 22 km. Er waren 48 deelnemers waarvan 9 leden en 39 niet-leden. 
 
In augustus namen vele senioren deel aan de Senioren Zomer Activiteiten (SZA) waarvan wij er drie 

voor onze rekening namen, een historische wandeling door het centrum van Son (door Dora 
Cooijmans en Hennie Vredeveld van het IVN), een filmmiddag in het Hoi-Huis (door Frans 
Wilbrink) en een lezing in het Dommelhuis (door Henk Hutten). 
 
Op 28 augustus ging de zomerexcursie naar de Armenhoef, ook wel Aarlese Hoeve genoemd, in Best 
en het landgoed Groot Bijstervelt in Oirschot. Er waren 33 deelnemers. 
Een verslag en foto’s van deze excursie kunt u vinden op onze website onder het menu-item 
actueel / activiteiten / verslagen van eerdere activiteiten. 



 
Helaas kon de geplande Nieuwjaarsborrel voor onze vrijwilligers in verband met de toen nog 
geldende coronamaatregelen geen doorgang vinden. 
 
De Jaarmarkt kon dit jaar doorgaan op de eerste zondag van september en wij waren daar met een 
stand vertegenwoordigd.  
Ook was deze dag onze Heemkamer in het Oude Raadhuis voor geïnteresseerden geopend. 
Veel van onze vrijwilligers hebben hun steentje bijgedragen om de Erfgoedvereniging die dag goed 
voor het voetlicht te brengen en we hadden voor onze activiteiten behoorlijk wat belangstelling. 
We zijn dan ook tevreden met het resultaat. 
 
 
WERKGROEPEN EN PROJECTEN 
De werkgroepen komen bij elkaar in onze Heemkamer in het Oude Raadhuis op maandag overdag, 
maandagavond en donderdagmiddag. 
 
Maandaggroep: 
 
Joop Dijsselbloem 

• Verzamelen en ordenen van documentatie, voornamelijk geschonken originele 
familiedocumenten of kopieën daarvan en krantenartikelen over Son en Breugel en zijn 
inwoners.  

• (Aan)vullen van de genealogiesectie van het programma Aldfaer met gegevens uit de krant,  
en van rouwbrieven en bidprentjes. 

• Het, samen met Henk Hutten, Sjef den Uijl en Michiel Emmery voeren van de redactie van 
ons tijdschrift ‘Heem’ en het schrijven van artikelen en mededelingen daarin.  

• Verder ‘achterban’ van ons lid in de monumentencommissie 
 

Henk Hutten 

• In 2022 is er veel tijd gaan zitten in het selecteren en ordenen van het vele materiaal, dat na 
de restauratie van het Raadhuis een nieuwe plek moest krijgen. Bovendien was Den Bauw 
niet meer beschikbaar en kwam er nog  een aanzienlijke hoeveelheid bij. De secretaris bood 
uitkomst: het werk van Jean Coenen kon in zijn garage onderdak krijgen. Er zal in de naaste 
toekomst nog verder geselecteerd en geordend moeten worden.  

• In 2022 is een begin gemaakt met het opzetten van een database en de implementatie 
daarvan in een netwerk in de heemkamer. Dat is een operatie van lange adem.  

• Regelmatig bezoekers van de heemkamer van informatie voorzien. Idem ook wanneer er 
vragen zijn via de mail. Voor een onderwijsproject van Erfgoed Brabant en het Museum in 
Oirschot materiaal aangeleverd en medewerking verleend, contact onderhouden met het 
Museum Bevrijdende Vleugels en de Provincie i.v.m. 2024 (tachtig jaar bevrijd), met het 
Regionaal Historisch Centrum in Eindhoven en het Brabants Informatiecentrum in Den Bosch. 
Met de eigen bibliotheek afspraken gemaakt over samenwerking, o.a. over 
onderwijsprojecten, informatievoorziening en presentaties. 

• Op 19 augustus een voordracht gehouden in het Dommelhuis over de geschiedenis van de 
kerk en het ontstaan van het Dommelhuis en op 8 december een voordracht over de 
geschiedenis van de doorgaande weg in Son. Op 11 mei voor Radio Son en Breugel 
meegewerkt aan een uitzending over de 4-Mei herdenking en de septemberdagen van 1944 
in Son. 

 
Mary Waterschoot 
Het invoeren van bevolkingsregisters in het HAZA data programma.  
Al een tijd doende met de jaren 1870-1880, de namen A tot en met N 



 
Betty van der Dennen (Werkzaamheden thuis en in de heemkamer) 

• Onderzoek n.a.v. vragen van buiten de vereniging, i.s.m. andere leden van de maandaggroep. 
Het betreft vooral vragen over families in de 17e eeuw. Helaas lukt het niet altijd de gezochte 
persoon te vinden.  

• Verder gegaan met de cijnsboeken: 
-  Het Cijnsboek van de Hertog van Brabant van 1418 is uitgewerkt en de slecht leesbare 

Latijnse tekst is vertaald (is thuis gedaan) 
- Het Cijnsboek van de Hertog van Brabant van 1628/1629 – 1647 (ned.), getranscribeerd 

door Jan Overzee, is nu gecontroleerd en aangevuld (op de heemkamer). Het krijgt 
momenteel thuis een laatste controle. 
 

- (het restant van?) het Cijnsboek van de Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen 
(opvolgeer van de Hertog van Brabant) nr. 187 (1629-1647) getranscribeerd op de 
heemkamer. Moet nog uitgewerkt worden. 

- Nu begonnen met nr. 188. 
(De cijnsboeken, waarin een jaarlijkse, vastliggende, afdracht voor het gebruik van de grond 

staat opgetekend, zowel die van de Hertog van Brabant, later (na 1648) van de Generaliteit 

en die van de Heer van Helmond zijn belangrijk omdat je daar kunt zien, vanaf midden 14e 

eeuw tot midden 19e eeuw (H.v.H.), welke gronden al vroeg ontgonnen waren of dat later 

werden en wie de opeenvolgende eigenaren waren. Door dat laatste zijn de cijnsboeken ook 

interessant voor genealogisch onderzoek). 

• Transcriptie en gedeeltelijke vertaling. uit het latijn van een tiental akten uit het Bosch Protocol 
betr. Son en personen Van Vroonhovens. Wordt thuis nog afgewerkt 

 
Dora Cooijmans-Engels 

Bidprentjes, geboorte-, huwelijks-, overlijdenskaarten en –advertenties: 

• Thuiswerk door Dora Cooijmans-Engels en Jos Berndsen. Maandag: Joop Dijsselbloem. 

• Sinds januari 2019 verwerken wij de gegevens van bidprentjes, enz. in het Memorix Maior 
programma. Dora verzamelt de prentjes, geboortekaartjes, rouwbrieven, enz., boekt ze in op 
naam van de persoon en Jos Berndsen scant het aangedragen materiaal. Joop verwerkt de 
gegevens verder in het genealogie programma van Aldfaer. 

• Per 31 december 2022 bedroeg de collectie enveloppen 11.288. (2021: 11.004) Het aantal 
personen wat ingeboekt staat is 10.195. Omdat bidprentjes en rouwadvertenties niet in 
dezelfde enveloppen bewaard mogen worden i.v.m. de zuurtegraad verschil van het papier, 
zijn er dus meer enveloppen in het systeem. Bovendien worden er nog 1.713 
(kopie)rouwbrieven in ordners bewaard. 

Registreren van objecten: 

• Donderdagmiddag, Frans Wilbrink, Gerard van den Heuvel en Dora Cooijmans-Engels 

• In januari 2020 zijn we begonnen aan het registreren van ‘objecten’ (alles wat niet 
geschreven of gedrukt is) in het Memorix Maior programma. Op 31 december 2022 stonden 
329 objecten geregistreerd (foto, beschrijving, bewaarplaats, enz.) 

• Alle schilderijen, medailles, sportbekers, serviesgoed, archeologiestukken, enz. enz. worden 
vastgelegd en waar mogelijk opgehangen, in de beschikbare vitrines geplaatst of in een 
archiefkast opgeborgen in het oude raadhuis of in het Dommelhuis. 

Diversen: 

• Meegewerkt aan: 10jul22 Open dag ‘Dommelhuis’ bemensing Heemstand en op 4sep22 
bemensing kraam Jaarmarkt. 



• 22jun22 Rondwandeling samen met Henny Vredeveld voor de wandelgroep van de PVGE.(14 
pers.) 

• 5aug22 Rondwandeling samen met Henny Vredeveld voor de LEV-groep Zomeractiviteiten 
(60 pers.) Joop Dijsselbloem sloot de rondleiding af in het oude raadhuisje.     

• 13okt22 Historische wandeling Vrouwenvereniging ‘Scala’ Breugel,  18 pers.                                                
 
Wil Schoenmakers 

• Onderzoek naar eigenaren van de percelen voor 1832, voornamelijk op de Driehoek. 

• Vanaf april gestart met QGIS, een open source geografisch informatiesysteem, en hiervoor 
gedurende zeven avonden cursus bij de HKK in Nuenen gevolgd.  

• De minuutplans* van Son en Breugel gegeorefereerd**, ca 4000 percelen van Son en Breugel 
getekend, huizen, wegen en wateren getekend. De Excel versie van het OAT gecontroleerd 
op fouten.  

• Voorbereiding van de data in QGIS voor publicatie op de website van Historisch Geografie 
Brabant in het 1e kwartaal van 2023..  

• Onderzoek naar de bewoners van de Kanaalstraat 
 

*Minuutplans zijn gedetailleerde historische kaarten uit de periode 1811 – 1832. Ze zijn 
gemaakt ten behoeve van een toen nieuw systeem van belastingheffing. Op de minuutplans zijn 
de toenmalige eigendomsgrenzen van percelen te zien. Daarnaast zijn op de minuutplans veel 
contouren van de toen aanwezige bebouwing zichtbaar. 

**Gegeorefereerd, wat wil zeggen dat ze als het ware verbonden zijn met de coördinaten 
op de wereldbol. Je kan nu dus perfect zien welke huidige straat overeenkomt met de 
straten op één van de historische kaarten. 

 
Felix Herremans 

• Onderzoek naar de bewoners van de Kanaalstraat 

• Vanaf september gestart met het QGIS project. Vier van de zeven avonden cursus gevolgd in 
Nuenen.  

• Samen met en i.o.m. Wil Schoenmakers minuutplans van Son en Breugel getekend. 

• Vervolgens een start gemaakt met het digitaliseren van kadastergegevens 1834. 
 
Ans Habraken 

• Sedert 2019 wordt in een Access bestand een index samengesteld van alle relevante artikelen 
uit het voormalige weekblad De Brug vanaf 1982 tot 2014. 
Uitgangspunt zijn de namen van de betrokken personen. 
Status eind 2022: gekomen tot eind 1993 (ongeveer halverwege), aantal in de indexlijst: 
110.970 

 
Martin van Rooij 

• Het afgelopen jaar gewerkt aan het op orde brengen van de documentatie op de zolder van 
het Raadhuisje, waarvan het inrichten van de ruimte en het opnieuw van plaatscodes 
voorzien van het boekenbestand de meeste tijd in beslag nam. 

• Verder ook de in de heemkamer aanwezige boekencollectie via de catalogus toegankelijk 
gemaakt, in het gemeenschappelijke geheugen van OneDrive. 

 
Paul Seesink, coördinator 

• Participatie in het bestuur namens de vrijwilligers van de maandaggroep. 

• Samen met de andere vrijwilligers doende geweest met de herinrichting van het Raadhuisje 



en het mede beoordelen welke zaken mogen worden opgeruimd. 

• Ondersteuning aan Wil Schoenmakers en Felix Herremans die druk met de Historische 
Geografie van Son en Breugel bezig zijn.  

• Begonnen met plan maken voor de vervanging van tenminste 2 trage, verouderde computers 
en goed rekening houden met de bruikbaarheid van de gegevens die al vele jaren in de 
programma's Hazadata en Aldfaer worden opgeslagen, ook met het oog op werken vanuit 
thuis, nu we gemeenschappelijk OneDrive geheugen zijn gaan gebruiken. 

• Een document maken, dat alle acties, projecten werkzaamheden van de MG toont op het 
gemeenschappelijke geheugen van OneDrive, zodat alle vrijwilligers van de EGV, inclusief 
bestuur, inzicht kunnen hebben in de voortgang van het werk. 

• Verder gegaan met het verbeteren van de inrichting van depot 1 en 2 (beneden) en zolder. 
 
 

Werkgroep Beeld en Geluid: 

De activiteiten van de werkgroep bestaan uit het scannen, vastleggen, beschrijven en archiveren van 

foto’s, dia’s, negatieven, documenten en prentbriefkaarten. Daarnaast worden foto’s gemaakt van 

actuele gebeurtenissen in ons dorp. Ook films en geluidsopnames worden gedigitaliseerd, 

beschreven en gearchiveerd. 

De werkgroep bestond in 2022 uit: 

• Harry Bekx (scannen documenten) 

• Jos Berndsen (scannen dia’s en negatieven; films bewerken en voorzien van ondertiteling) 

• Cor van de Graaf (index maken op negatievenverzameling Piet Vriens) 

• Mien Guitjens (beschrijving nieuwe foto’s) 

• Gerard van den Heuvel (archivering analoge foto’s; ontdubbelen foto’s, dia’s en negatieven) 

• Fran Maasdam (fotograferen van ontwikkelingen in het dorp) 

• Gerard Versantvoort (controleren beschrijvingen van foto’s van de collectie van Ben van 
Oorschot; korte beschrijvingen maken van onze films) 

• Rian Versantvoort (beschrijving nieuwe foto’s) 

• Toos op de Weegh (controleren beschrijvingen van foto’s van de voormalige 
Heemkundekring) 

• Frans Wilbrink (coördinatie) 

Sommige leden van de werkgroep komen iedere donderdagmiddag van 13.30-16.00 uur bij elkaar. 

Anderen werken van huis uit. 

Ons filmarchief werd uitgebreid met een film over de brandweer in 1973. 

Aan ons fotoarchief werden twee collecties toegevoegd: 

• Collectie foto’s van de in 2022 overleden fotograaf Frans Peters. De foto’s zijn inmiddels 
gedigitaliseerd. 

• Collectie foto’s Ruud Bakker over de aanleg van de A50. De foto’s moeten nog gedigitaliseerd 
worden. 
 

 

 

 



Per eind 2022 bestond het beeld- en geluidsmateriaal uit: 

Type materiaal 2021 2022 Verschil 

Foto’s 14.506 14.391 -115 

Dia’s 2.349 1.861 -488 

Negatieven 876 877 +1 

Prentbriefkaarten 521 577 +56 

Totaal fotomateriaal 18.252 17.706 -546 

Waarvan op website 16.977 16.892 -85 

Waarvan in behandeling 1.275 814 -461 

    

Totaal aantal films 52 53 +1 

Totaal aantal geluidsopnames 5 5 0 

 

Het aantal foto’s en dia’s liep in 2022 terug omdat we begonnen zijn met het ontdubbelen 

daarvan met behulp van een speciaal voor dit doel aangeschaft programma. Als bepaalde foto’s 

en dia’s meer dan eenmaal voorkomen in ons bestand dan zal alleen de beste opname bewaard 

blijven. De oorzaak van dubbele foto’s komt met name door het samenvoegen van de collecties 

van de Erfgoedvereniging en de collectie Ben van Oorschot; bovendien werden vroeger vaak dia’s 

van foto’s gemaakt t.b.v. diapresentaties. Deze dia’s zijn bijna altijd slechter dan de originele 

foto’s en worden daarom uit het bestand verwijderd. 

Sociale Media 

• In 2022 werden er wekelijks twee foto’s op de Facebook-pagina van de Erfgoedvereniging 

geplaatst. Er waren gemiddeld zo’n 750 volgers. 

https://www.facebook.com/Erfgoedvereniging.SonenBreugel/  

• Twitter werd in 2022 niet gebruikt als gevolg van problemen met de omzetting van de 

gegevens van de Heemkundekring naar die van de Erfgoedvereniging. De problemen zijn 

inmiddels opgelost. https://twitter.com/Erfgoedver_SenB  

Frans Wilbrink was beheerder van Facebook en Twitter. 

Werkgroep archeologie 

• Beschrijving geschiedenis en ontwikkeling van Son en Breugel in 10 hoofdstukken (publicatie 
op de website) 

• Coördinatie en realisatie van plaatsing boomstamwaterput, expo-vitrinekastjes en vitrinebak 
met grafstenen in het Dommelhuis 

• Ondersteuning aan Geit Emmery inzake dispuut over container met werkmaterialen op 
Houtens 

• Samenstellen beeldpresentatie bij openingsceremonie Dommelhuis 

• Coördinatie presentatie Erfgoedvereniging op publieksdag opening Dommelhuis en de 
jaarmarkt 

• Redactioneel werk en huisstijlbewaking in het kader van HEEM - nieuwe stijl  

• Terugkoppeling naar onderzoeksbureaus inzake bureau-vooronderzoeken naar 
archeologische waarde van plangebieden Houtens, Driehoek, Wolfswinkel, Bestseweg, 
Sonniuswijk-Noord en Aanschot 

• Vijf artikelen t.b.v. HEEM 3 en 4 

• Ledenwerving middels promoten van de vereniging in het Dommelhuis en netwerken 

https://www.facebook.com/Erfgoedvereniging.SonenBreugel/
https://twitter.com/Erfgoedver_SenB


• (Toezicht op en) veiligstelling van tegeltableau St. Petrus vanuit Den Bauw en doopvont uit 
de voormalige kerk  

• Determinering en documentering van archeologisch vondstmateriaal  i.s.m. Geit Emmery 

• Herziening drieluikfolder naar actuele versie 

• Facilitaire begeleiding van lezingen door Henk Hutten en Ria Berkvens 
 

Werkgroep Monumenten 

 
De werkgroep bestaat uit: Dora Cooijmans, Joop Dijsselbloem, Henk Hutten, Wil Schoenmakers en 
Carel Verdonschot.  
Als werkgroep zijn er in 2022 geen bijeenkomsten geweest maar wel mailcontacten. 
 
Voorliggende concepten van redengevende omschrijvingen (hierna afgekort als r.o’s) worden door 
de Gemeentelijke Monumenten Commissie (hierna afgekort als GMC) in concept opgesteld.  
Deze r.o.’s worden door de werkgroep mede beoordeeld.  
In de GMC wordt de Erfgoedvereniging Son en Breugel vertegenwoordigd door Carel. Hij brengt bij 
elke bestuursvergadering een beknopt verslag uit van hetgeen in de maandelijkse vergaderingen van 
de GMC is besproken. In 2022 zijn er 11 commissievergaderingen geweest. 
De gemeente Son en Breugel heeft zowel rijks- als gemeentelijke monumenten. De GMC functioneert 
sinds eind 2011 en het eerste gemeentelijke monument werd in 2012 gerealiseerd.  Per eind 2022 
telde de gemeente, evenals in 2021, 6 rijksmonumenten en 13 gemeentelijke monumenten. 
 
Er zijn in 2022 wel voor meerdere objecten door de GMC r.o.’s in concept opgesteld maar die hebben 
in 2022 niet of nog niet geleid naar een advies voor een aan- of afwijzing als gemeentelijk 
monument. De concept r.o.’s worden na beoordeling definitief gemaakt en met een advies voor wel 
of geen gemeentelijk monument naar het college van B&W gestuurd. Het college kan het advies 
afwijzen of toekennen.  
Bij een negatief advies van  de GMC aan het college heeft het college altijd nog de mogelijkheid om 
toch over te gaan tot aanwijzing.  
Overigens heeft iedere belanghebbende in de gemeente de mogelijkheid het college te verzoeken 
om in aanmerking te komen voor een gemeentelijk monument.  Het college zal dan de GMC om een 
advies vragen.  Naast r.o.’s in concept is de GMC in 2022 ook bezig geweest met beoordelingen van 
(ver)bouwaanvragen van gemeentelijke monumenten en van potentiële monumenten. Potentiële 
monumenten zijn objecten die op een lijst staan en nog beschreven moeten worden. 
De medewerking aan de Nationale Open Monumentendag, officieel in het tweede weekend van 
september, is ook in 2022 in Son en Breugel niet gelukt. Mocht in de toekomst het wel mogelijk zijn 
om dit evenement te organiseren dan is het wel wenselijk om dit dan samen met de GMC en de 
gemeente te doen. Vrijwilligers vanuit de Erfgoedvereniging zijn overigens daarbij zowel in de 
voorbereiding als op de Open Monumentendag zeer welkom.  
 

 

OVERIGE ACTIVITEITEN 

Website 
In maart 2022, voorafgaand aan onze naamswijziging is onze geheel vernieuwde website 
gepresenteerd.  Ook hierin is veel energie gestoken en het resultaat mag er zeker zijn wat 
resulteerde in  fors toegenomen bezoekersaantallen. 
De website is in 2022  6.157 maal bezocht (de oude website is in 2021  2930 maal bezocht). 
De vormgeving en het onderhoud van de website zijn in handen van Thom van Dommelen. 
Ons internetadres is: https://www.erfgoedvereniging-sonenbreugel.nl 
 

https://www.erfgoedvereniging-sonenbreugel.nl/


Tijdschrift HEEM Son en Breugel 
Voor het tijdschrift HEEM was 2022 een stormachtig jaar. Eerder was overwogen om het A5- formaat 
te wijzigen in A4, op het moment dat de Heemkundekring Erfgoedvereniging zou worden.  
Het eerste nummer kwam nog uit in het A5-formaat, het tweede in A4-formaat, mede mogelijk 
gemaakt door de financiële ondersteuning van een aantal sponsoren. Dit tweede nummer was geheel 
gewijd aan de geschiedenis van de Sint-Petrus’ Bandenkerk en de opening van het Dommelhuis en 
werd mede mogelijk gemaakt met gemeentelijke steun.  
In het derde en het vierde nummer van het tijdschrift werden vervolgens naast de gebruikelijke 
historische onderwerpen ook bijdragen opgenomen, die voorheen via aparte Mededelingenbladen 
werden verspreid. De vroegere redactie (Joop Dijsselbloem en Henk Hutten) werd uitgebreid met Sjef 
den Uijl en Michiel Emmery.  Dick van Hattum is onze vaste en vertrouwde ‘lay-outer’.  
We kunnen terugzien op een geweldig resultaat en gaan verder op de ingeslagen weg. In 
voorbereiding is een speciaal nummer over de geschiedenis van het Wilhelminakanaal, dat in 1923 
werd geopend.  
 
Bezorging 
De bezorging van Heem Son en Breugel is ook 2022 nagenoeg probleemloos verlopen.  
Son en Breugel is hiervoor verdeeld in 11 wijken en daarnaast wordt een klein gedeelte van de 
oplage per post verzonden.  
 
Onze vaste bezorgers in 2022 waren: mw. J. Dijsselbloem, dhr. G. Emmery, dhr. A. Hensen, dhr. Th. 
van Dommelen, dhr. D. Smakman (2 wijken), dhr. L. Sanders, dhr. C. Nooijen, mw. P. Vos, dhr. H. 
Wieberdink  en dhr. M. v. Rooij.  
In geval van verhindering van een van onze vaste bezorgers kunnen wij nog steeds een beroep doen 
op enkele bereidwillige invallers(sters).  
 
De coördinatie van de bezorging was in handen van mw. Jeanne Verdonschot. 
Allen hartelijk dank voor de inzet.  
 
HEEM Son en Breugel was ook te koop bij Cooijmans Optiek, Dommelstraat 11 te Son. Ook aan hen 
dank voor de bereidwilligheid om onze publicaties onder de aandacht te brengen.  
 

Ledenbestand 

Het verloop van het ledenbestand over 2022 is als volgt: 

Stand per 1-1-2022: 204 

Nieuwe leden in 2022: 21 

Opzeggingen en overlijdens in 2022:            - 11  

 Stand per 31-12-2022: 214 

 

Namens het bestuur, Thom van Dommelen (secretaris). 

 

 


