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Voorwoord 

In het afgelopen jaar hadden we aanvankelijk gekozen voor wederom een digitale 
jaarvergadering i.v.m. Corona. Gelukkig konden we op 1 april tóch nog de algemene 
jaarvergadering houden in ons Heemgebouw. We konden de activiteiten weer hervatten en 
het is een druk en gezellig jaar geworden.  

Ledenaantal 

In het afgelopen jaar hebben zich maar liefst 21 personen aangemeld als lid van onze 
vereniging en hebben 3 personen hun lidmaatschap beëindigd. Hiermee is ons ledental 108 
leden per 1 januari 2023. 

Verenigingsactiviteiten  

Op 1 april hadden we de algemene jaarvergadering.  
 
Alle verdere lezingen, presentaties en buurtavonden. 

• De zeer geslaagde heemreis naar Oirschot in juni. 

• Het project “Tonnie en Kee in Keutelree” met ongeveer 120 kinderen uit groep drie en 

vier van de basisscholen uit Nistelrode. 

• Diverse lezingen door Adriaan Sanders, Rien Kersten en Peter van den Hurk. 

• Een najaarstentoonstelling in september die in het teken stond van de bevrijding van 

het zuiden van ons land. Ook voor de kinderen van de basisschool was er 

gelegenheid om deze te bezoeken. 

• In november een “inloopdag” die zeer geslaagd was. 

• Onze jaarlijkse zeer gezellige kerstviering. Dit jaar kon de organisatie door Willemien 
Geurts en Willemien van der Wielen gelukkig eindelijk doorgaan. 
 

Bestuursactiviteiten 

Buiten de algemene ledenvergadering om heeft het bestuur nog 8 maal een 
bestuursvergadering gehouden.  
Dit jaar hebben we weer deelgenomen aan de Rabo-ClubSupport, waarbij de opbrengst 
bedoeld was om twee nieuwe beeldschermen aan te schaffen.  
 
Het bestuur heeft meegewerkt aan het Jumbo-verzamelboek. Er is vanaf de grote vakantie 
2021 heel veel tijd gestoken in dit project en het resultaat mocht er zijn. Leuke bijkomstigheid 
was dat we er 1000 euro mee verdienden voor onze clubkas.  
We hebben heel veel plezier beleefd aan het enthousiasme waarmee de ruilkoorts in het 
dorp én onder de leden werd aangewakkerd! 

 
Werkgroepenbijeenkomsten Genealogie/Bidprentjes 



 
 
Het bestand van bidprentjes groeit nog steeds gestaag en het aantal is de bijna 8700. De 
digitale versies staan inmiddels grotendeels op de Beeldbanken. Lambert van den Bogaart is 
hier met veel enthousiasme mee bezig.  

Kadasterproject – HISTORISCHE GEOGRAFIE BRABANT (HGB)  

Sinds het voorjaar van 2022 zijn we van het AEZEL-project overgestapt naar het Brabantse 
HGB. De reden hiervoor was dat wij samen met de heemkundekringen uit Bernheze als 
enige Brabantse gemeente op de verder geheel Limburgse AEZEL site stonden. Overigens 
zijn Nistelrode/Vorstenbosch en Heesch nog steeds te bezoeken op de website: 
www.aezel.eu.  
 
Alle informatie van het beginjaar 1832 van het Kadaster is inmiddels overgezet en is te 
raadplegen op de HGB website: www.historischegeografiebrabant.nl. 
 
Om aan de situatie 1832 een vervolg te geven zijn we met enkele mensen begonnen om alle 
Perceelsgewijze Kadastrale Leggers (PKL’s) over te typen in Excel. Dit is een enorme klus 
waar we graag meer ondersteuning voor zouden willen hebben. Wie wil ons hierbij 
helpen? Alle handen zijn welkom.   
Het doel hiervan is om straks op deze website een tijdlijn te kunnen maken waarin de 
verandering van percelen, eigenaren en eigendommen inzichtelijk gemaakt worden. 
 
Het HGB- programma wordt samen met de Wojstap en de Elf Rotten uitgevoerd, waarbij er 
regelmatig onderling overleg is. Huub van Herpen uit Heesch is aangesteld als centrale 
coördinator voor HGB Noordoost-Brabant. Daarnaast wordt er door Henk Geurts samen met 
Huub ondersteuning verleend aan de nieuw opgestarte HGB-werkgroepen uit Veghel en uit 
Uden. Verder hebben zij samen een aantal lezingen gegeven over HGB en het verwerken 
van kadastrale gegevens. 

Fotowerkgroep 

Het registreren, digitaliseren, het voorzien van de nodige informatie en op de beeldbank 
zetten van de binnenkomende foto’s en alle al gescande foto’s is een enorme klus. Hiermee 
zijn Maria Reizevoort, Rien van de Graaf en Peter van de Wetering heel intensief bezig. De 
overige leden van de werkgroep samengesteld uit Ton van de Broek, Peter van den Bogaart, 
en Lambert van den Bogaart proberen om zoveel mogelijk gegevens van foto's binnen te 
krijgen. Ook worden er in de MooiBernhezeKrant foto’s gepubliceerd waar om namen 
gevraagd wordt. Dit blijkt een groot succes te zijn, want er komen altijd reacties binnen. Hans 
van der Wielen is nog steeds actief voor onze vereniging met o.a. de foto’s maken tijdens 
onze activiteiten.  

Knipselwerkgroep 

De knipselwerkgroep o.l.v. Johanna van Nistelrooij houdt bij wat er in de kranten, 
streekbladen, weekbladen verschijnt over het werkgebied van Nistelvorst. De verzameling 
knipsels is geordend in mappen en omvat de jaren 1935 tot heden. Het afgelopen jaar is het 
werk weer hervat. 

Bibliotheek/Voorwerpen   

http://www.aezel.eu/
http://www.historischegeografiebrabant.nl/


 
 
De boeken die op de beeldbank zijn gezet, hebben allemaal een relatie met heemkunde 
en/of Nistelrode en Vorstenbosch. Er wordt echter maar sporadisch gebruik gemaakt van het 
uitlenen van boeken. 
Peter van de Wetering is bezig om de objecten (spullen) die we hebben te fotograferen, te 
nummeren en van een korte beschrijving te voorzien. Daarna wordt de foto met tekst op de 
Beeldbanken geplaatst. 

Werkgroep dialecten  

Er is momenteel niets te melden omdat de activiteiten stil liggen. 

Monumenten- en archeologie adviesfunctie: 

De adviesfunctie die onze vereniging heeft naar de gemeente wordt op dit moment door Wim 
van Driel vervuld. Henk Geurts en Wim van Driel hebben zitting in de werkgroep overleg 
Bronsschat. Deze werkgroep bereidt de activiteiten voor omtrent de Bronsschat. Deze 
activiteiten zullen in 2023 en 2024 plaatsvinden. Theo van Oort is bezig om de oude 
begraafplaats te inventariseren en op foto’s vast te leggen. 

Automatisering   

Dankzij de forse subsidie van Brabants Heem en de opbrengst van de Rabo ClubSupport 
actie hebben we afgelopen jaar goed kunnen investeren in nieuwe hardware. Onder andere 
hebben we twee nieuwe laptops en drie beeldschermen kunnen aanschaffen. Deze 
apparaten worden nu volop gebruikt. Hierbij is recht vóór de bibliotheek een nieuwe 
opstelling gemaakt waarbij acht werkplekken gemaakt kunnen worden. Samen met de 
gemeente is hier een nieuwe zuil geplaatst met stekkers voor elektriciteit en aansluitingen 
voor datakabels. Om overbelasting van de elektriciteitsvoorziening te voorkomen is een 
aparte nieuwe groep in de meterkast aangemaakt. 

Communicatie en website  

Onze website, https://www.nistelvorst.nl/ is afgelopen jaar door Jack Geurts compleet 
vernieuwd. Een nieuwe overzichtelijke lay-out met moderne kleuren en met een agenda op 
de voorpagina. Dit was een flinke klus, waar vele uurtjes voor nodig geweest zijn. We zijn 
Jack hiervoor dan ook zeer erkentelijk. 
Het afgelopen jaar hebben Peter van de Wetering en Jack weer aan het landelijk forum voor 
de Beeldbanken (Zijper Collectie Beheer Systeem) deelgenomen. Hier worden online allerlei 
vragen en ideeën gedeeld.  
Onze Beeldbanken worden zeer goed en zelfs internationaal bezocht.  
Ook hebben we de Facebookpagina `Heemkunde Nistelvorst` in de lucht. Per abuis konden 
we een tijd Facebook niet gebruiken, maar dat is weer rechtgezet.  
Tenslotte hebben we afgelopen jaar elke maand een nieuwsbrief gepubliceerd. Al deze 
nieuwsbrieven zijn ook op onze website in te zien. 
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