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1.    Lezing 11 april 

Op dinsdag 11 april geeft Wim van Uden om  20.00 uur 

in de Prinsenhof een lezing over  

de klompenmakerij in  de Meijerij. 

De vier klompendorpen in Het Groene Woud – Best, 

Liempde, Schijndel en Sint-Oedenrode - staan centraal  

 in de lezing en het boek ‘Op klompen naar school’. 

De lezing en het boek brengt de kennis over het 

culturele, maatschappelijke en landschappelijke erfgoed 

van de klomp in beeld. 

Elk dorp komt uitgebreid aan bod met de geschiedenis  

van een aantal klompenfamilies.  

     

Wim van Uden, stammend uit een klompenmakers 

familie uit Schijndel, heeft met hulp van een aantal  

mensen uit de kerndorpen: Best (Harrie  

van Vroenhoven), St. Oedenrode (Rinus van der  

Heijden en Ad Vermeltfoort) en Liempde  (Désiré van 

Laarhoven, Jan van de Wiel en Ger van den Oetelaar).  

een lijvig boekwerk geschreven over de klompenmakerij 

in Het Groene Woud/de Meierij. 

De lezing en het boek hebben tot doel om de kennis over  

het culturele, maatschappelijke en landschappelijke 

erfgoed ‘de Brabantse klomp’ in kaart te brengen en te 

promoten. De klomp wordt gepresenteerd als een 

boegbeeld van de ontwikkelingen op het Brabantse 

platteland in de afgelopen eeuwen in het algemeen en in 

het bijzonder van die in Het Groene Woud. In dorpen als 

Best, Sint-Oedenrode, Schijndel en Liempde waren rond 

 

1900 honderden klompenmakerijen gevestigd en werd 

werk en dus een inkomen geboden aan meer dan 100, vaak 

grote gezinnen per dorp. Daarmee was de 

klompenindustrie een hele belangrijke economische en 

maatschappelijke basis in het bestaan van deze dorpen. En 

omdat het zachte hout van de populier uitstekend geschikt 

was voor het maken van klompen, is deze concentratie van 

klompenmakerijen ook een belangrijke reden voor het nog 

steeds zeer herkenbare populieren landschap in Het 

Groene Woud. 

De klomp is niet alleen historie en nostalgie, maar heeft 

ook toekomst, niet alleen als een kenmerkend Nederlands 

souvenir, maar zeker ook als gebruiksartikel. 

Commissaris van de Koning, Wim 

van der Donk, schreef in zijn 

voorwoord: ‘De klomp is geen 

geschiedenis. Wanneer u in de tuin 

werkt, trek ze eens aan. Klompen 

lopen lekker en zijn warm aan de 

voeten. Dat kunt u het beste niet óp 

maar ín uw klompen aanvoelen!’ 

Het boek van 200 pagina’s met 

meer dan 300 kleurenfoto’s is nog 

te koop voor € 27.50 

2.      Agenda. 

-  9 mei lezing over de Brabantse identiteit, tradities en 

beelden 

 

3.   Van het bestuur 

3.1    Openstelling Heemkamer 

De Heemkamer is op zaterdagen  

van 10.00 tot 14.00 u open voor belangstellenden. 
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3.2    Heemschild voor Corrie Erich 

Tijdens de jaarvergadering van 14 maart is het 

 Heemschild toegekend aan Corrie Erich. 

Corrie heeft zich al jaren zeer verdienstelijk gemaakt. 

Passie, gedrevenheid, kennis van  

zaken, een uitgebreid netwerk. Dat zijn de kenmerken  

van Corrie, die als  coördinator van de werkgroep  

Educatie onze erfgoedvereniging bredere bekendheid  

heeft gegeven op de scholen. 

De doelgroep van deze werkgroep (basisscholieren)  

lijken niet zo geïnteresseerd in het verleden, maar zij 

vertellen thuis wel enthousiast over wat ze allemaal van 

Corrie gehoord en gezien hebben. 

Kortom, Corrie plant zaadjes voor het  

toekomstig behoud van erfgoed. Vanwege vakantie kon 

Corrie het Heemschild niet in ontvangst nemen tijdens  

de jaarvergadering. 

3.3    Kees Dekkers erelid 

Bestuurslid Kees Dekkers heeft besloten zich niet 

herkiesbaar te stellen. Sinds 1999 maakt Kees deel uit  

van het bestuur van onze erfgoedvereniging. Kees is 24 

jaar lang een stabiele factor geweest in het bestuur, een 

“doener” met een hekel aan vergaderen. Als coördinator 

voor de werkgroep Beeld en Geluid, heeft hij de 

Beeldbank opgezet met  oude foto’s van Best en deze 

uitgebreid met bidprentjes, de bibliotheek en oude 

kranten berichten. Tijdens de verbouwing was Kees  

zowat dagelijks te vinden in de Heemkamer. Inkoop, 

automatisering en een werkende infrastructuur werden 

door Kees zonder morren verzorgd. 

Brabant Heem heeft zijn bijdrage onderkend en hem 

beloond met het draaginsigne in Zilver.  

De Algemene Ledenvergadering heeft Kees benoemt tot 

erelid. 

 

Kees (links) ontvangt uit handen van voorzitter Ton van Erp de 

oorkonde van Brabants Heem 

 

 

3.4  Marc van Schuppen nieuw bestuurslid.  

Tijdens de Algemene Ledenvergadering is Marc van 

Schuppen in het bestuur gekozen. Marc licht toe dat hij 

tijdens zijn “stage-periode” in het bestuur  enthousiast is 

geworden over de manier waarop de vereniging bestuurd 

wordt. Marc gaat zich o.a.  bezighouden met sponsoring en 

acquisitie, externe relaties en gidsen.  

 

 

Het bestuur zittend vlnr: Rianne Martens-Peeters, Petra van den 

Berg-Berkers, staand vlnr: Corinne der Kinderen, Marc van 

Schuppen, Ton van Erp en Wil van den Bragt 
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3.5   Maquette Armenhoef 

In opdracht van het bestuur is hobbyist  modelbouwer 

Arjan Kamminga bezig met een maquette van de 

Armenhoef. 

  

4.     Werkgroepen 

4.1   Bibliotheek 

Victor Prins, vrijwilliger van de LEV-groep, heeft zijn 

werkzaamheden voor het omnummeren van de boeken, 

CD’s en DVD;s afgerond. 

 

 

4.2   Bezorging kwartaalblad 

Nico Vogels (89) heeft besloten na jaren te stoppen met 

het per fiets bezorgen van het kwartaalblad in het 

buitengebied. Nico bedankt voor de vele  fietskilometers. 

De ronde van Nico wordt overgenomen door Rianne 

Martens en Kees Dekkers.  

5.  Ledenmutaties 

Overleden: Hr. Van Lievenoogen. 

De ledenstand is nu 316 leden. 

 

6.  In Memoriam 

Begin van de maand bereikte ons het bericht dat Diny  

van Heesch-van Remunt, de vrouw van Theo van 

Heesch,  is overleden. Diny was tijdens haar lidmaatschap 

van 1979 tot 2016 vele jaren bestuurslid. 

 

7,   Nieuws van derden 

 

 Museum Bevrijdende Vleugels organiseert de lezing 

De strijd om de Belgische kanalen 

 op dinsdag 28 maart 2023, Aanvang 19.15 uur in zaal  

Tuinzicht in het Boshuys te Best.  

Toegang bedraagt € 2 p.p. Gaarne in contanten en met  

gepaste munt te voldoen. Pinnen is niet mogelijk. 

Deze boeiende lezing wordt verzorgd door 

Joris Nieuwint uit Veghel. 

Inleiding. Begin september 1944 lanceert veldmaarschalk 

Montgomery een plan voor  een snelle doorstoot richting 

Arnhem. De Duitse tegenstand lijkt te zijn ingestort en 

aldus een kans, om door een flinke klap uit te delen, het 

einde van de oorlog een heel stuk dichterbij te brengen.        

Op 3 september is het Britse 2e Leger in Brussel en op 4 

september in Antwerpen.   

Na een dag “rust” begint op 6 september een opmars naar 

de Nederlandse grens. Het 2e Leger, met 30 Corps voorop, 

zal daarvoor een aantal kanaalovergangen moeten 

passeren. We volgen de gebeurtenissen 

 

8. Volgende Nieuwsbrief 

De volgende Nieuwsbrief verschijnt half april. Nieuws 

graag per e-mail aanleveren bij het 

secretariaat: secretariaatdvb@gmail.com 

  

 


