JAARVERSLAG 2017
1. VOORWOORD
Als u dit jaarverslag doorneemt, zal meteen duidelijk worden dat de leden van onze
heemkundekring in 2017 weer erg actief waren. Van monumenten en archeologie, tot
paleografie, genealogie met de bidprentjes, kadastrale kaarten, de uitgifte van het Kloosterboek
en de Drijehornickels of het deelnemen aan afzonderlijke projectgroepen. Toch is bij een aantal
werkgroepen aanwas van nieuwe deelnemers dringend nodig. Hoewel het aantal leden in
stijgende lijn zit, is er toch sprake van enige vergrijzing. Gestreefd moet dan ook worden naar
het aantrekken van nieuwe leden die op een of andere manier actief aan heemkundige
activiteiten willen deelnemen. Omdat we flink aan de weg timmeren wordt de naam De
Drijehornick veelvuldig in De Nuenense Krant en Rond de Linde genoemd. Ook het tijdschrift
Zo Nuenen leunt regelmatig op informatie vanuit onze heemkundekring. Volop wordt gewerkt
aan de bouw van een nieuwe website zodat we nog beter en sneller onze activiteiten kunnen
melden. Natuurlijk gaan we door met al onze activiteiten. Er wordt zelfs gedacht aan uitbreiding
zoals het regelmatig houden van excursies. Natuurlijk blijven we de Open Monumentendag en
de snertwandeling organiseren en natuurlijk zijn we ‘in’ voor publicaties. Kortom, plannen en
enthousiasme genoeg. Loop gerust eens binnen in het Heemhuis, maak gebruik van de
mogelijkheden om er exposities te houden, een presentatie te geven of gewoon om een boek
te lenen of met andere leden en belangstellenden te praten.
Heemkundekring De Drijehornick blijft ijveren om het culturele erfgoed van Nuenen, Gerwen en
Nederwetten hoe dan ook zorgvuldig te bewaken!
Roland van Pareren,
Voorzitter
2. BESTUUR
2.1 .Algemene Ledenvergadering
De Algemene Ledenvergadering werd gehouden op 21 februari 2017 in de Scarabee en werd
bijgewoond door 32 leden. Tijdens deze vergadering werden de gewijzigde statuten van onze
vereniging vastgesteld.
Na de pauze een presentatie met film over “De processie naar Handel”.
2.2 Samenstelling Bestuur
In 2017 was de bestuurssamenstelling als volgt:
- Roland van Pareren, voorzitter
- John Parmentier, secretaris
- Piet van den Heuvel, penningmeester
- Herman Bulle, lid
- Jan Vellekoop, lid
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2.3 Samenstelling van de kascontrolecommissie
Voor de kascontrolecommissie 2017 werden benoemd Eric Nagtegaal en Theo Kuijten met als
reserve lid Ruud Moviat.
2.4 .Bestuursvergaderingen
In 2017 werd acht keer vergaderd, namelijk op 17 januari, 17 maart, 19 mei, 7 juli, 28 juli, 6
oktober, 17 november en 7 december. Van deze vergaderingen werd een schriftelijk verslag
gemaakt. Daarnaast vonden regelmatig korte werkvergaderingen plaats waar urgente zaken
werden behandeld.
2.5 Financieel overzicht 2017
Inkomsten contributies
subsidie gemeente
donaties en bijdragen
Totaal bedrag aan inkomsten

€ 6.300,00
€ 8.000,00
€ 1.090,03

Uitgaven

€ 9.734,08
€ 2.368,68
€ 942,89
€ 2.361,00

huisvesting
activiteiten werkgroepen
publicaties (netto)
algemene kosten
Totaal bedrag aan uitgaven

€ 15.390,03

€ 15.406,65

Negatief resultaat

€

-16,62

BALANS PER 31-12-2017
Vermogen stand per 01-01-2017
Af: negatief resultaat
Af: onttrokken uit vermogen voor investering
Stand per 31-12-2017

€ 9.480,21
€
-16,62
€ -500,00

Bestaande uit
kas/bank/spaar
Bij: te vorderen/vooruitbetaald
Af: te betalen
Stand per 31-12-2017

€ 8.544,61
€ 2.168,98
€ -1.750,00

€ 8.963,59

€ 8.963,59

2.6 Externe contacten
Er waren regelmatig contacten met andere organisaties en instellingen op het gebied van
cultuurhistorie zoals:
- B&W en ambtenaren van de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten op het gebied van
monumentenzorg, bestemmingsplannen en cultuurhistorische activiteiten,
- Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) afd. Kempen en Peelland,
- Archeologische Vereniging Kempen en Peelland (AVKP),
- Brabants Heem en diverse heemkundekringen uit de regio,
- Film- en fotobank Noord-Brabant,
- Stichting Open Monumentendag,
- Het Kadaster,
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- Het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe)
- Brabants Historisch Informatiecentrum (BHIC) te ’s-Hertogenbosch,
- RK parochie Heilig Kruis en de Protestantse Gemeente Nuenen (PGN),
- Vereniging Omwonenden Kasteel Eckart (VOKE).
Ook is de vereniging met Gerard de Laat vertegenwoordigd in de Gemeentelijke
Monumentencommissie en met Foppe de Lang, Jos Thielemans en Roland van Pareren in de
Commissie Straatnaamgeving. Ook was er regelmatig overleg met beleidsambtenaar Pauline
Jansen als gemeentelijk contactpersoon voor onze heemkundekring.
3. LEDEN
Het ledental is in 2017 weer toegenomen en staat per 01-01-2018 op 226.
4. VERENIGINGSACTIVITEITEN
4.1 Lezingen
In het winterseizoen van 2017 hielden we onze lezingen nog in de Scarabee, maar de
belangstelling was maar matig. Dit noopte ons een nieuwe locatie te zoeken voor het huidige
seizoen. Sinds oktober 2017 zijn we vaste gast in de scholengemeenschap De Dassenburcht.
Het bezoekersaantal is sinds de verhuizing aanzienlijk gestegen tot meer dan 50 bezoekers in
oktober en november.
Gedurende het jaar hadden we de volgende lezingen:
17 januari 2017, Brabantse koninklijke negentiende eeuw, door Hans van den Eeden.
Bij deze lezing stond het negentiende eeuwse Koninkrijk Nederland en met name haar
oranjevorsten in het middelpunt.
21 maart 2017, De archeologie van de Brabantse akkers, door Johan Verspay.
Het Brabantse akkerland is regelmatig het toneel geweest van archeologisch onderzoek en
inmiddels zijn hiervan grote arealen onderzocht. Dit geeft een nieuw zicht op de Brabantse
plattelandsgemeenschappen in de Middeleeuwen en Nieuwe tijd.
18 april 2017, Bolle akkers in het Brabantse landschap, door Jan Timmers.
Ergens vóór 2000 v.C heeft de landbouw zijn intrede gedaan in onze regio waardoor het
landschap definitief veranderde
19 oktober 2017, 500 jaar Luther, door Bernadette van Litsenburg.
Op 31 oktober 1517 spijkerde Luther 95 stellingen op de deur van de Slotkerk in Wittenberg. Dit
jaar is die daad van Luther 500 jaar geleden. Een reden om hem eens nader te bekijken.
16 november 2017, Hoogspanning aan de Belgisch-Nederlandse grens, door Herman Janssen
en Frans Van Gils.
Lezing over de dodendraad, een grensversperring onder hoogspanning uit WO1.
4.2 Excursie
De snertwandeling op 29 december ging dit jaar naar Son en was met circa 35 deelnemers vol
bezet. We werden rondgeleid door Dora Cooijmans-Engels en Joop Dijsselbloem-Visser van
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heemkundekring Son en Breugel. De wandeling door de natte sneeuw ging onder meer naar de
te slopen St. Petrus Bandenkerk, het oude raadhuisje (tevens het onderkomen van de
heemkundekring) en – bijzonder voor onze leden – een bezoek aan het park, het woonhuis en
graf van Samuel van Hoven, geboren in Nuenen en notaris en burgemeester van Son en
Breugel en tevens secretaris in Nuenen. Na een fotopresentatie in de Sonnerie werd de snert
gegeten.
4.3 Vrijwilligersbijeenkomst
Deze bijeenkomst voor onze actieve leden werd gehouden op 22 april in SCA D’n Heuvel in
Gerwen.
5. ACTIVITEITEN VAN DE WERKGROEPEN
5.1 Werkgroep Paleografie (Oud schrift)
De werkgroep paleografie bestaat momenteel uit 4 personen. In 2017 zijn we 6 keer bij elkaar
geweest in het heemhuis. In onze werkgroep krijg je inzicht in de geschiedenis van onze eigen
streek ‘uit de eerste hand’. We transcriberen oude geschreven documenten naar leesbare
stukken. Hierbij worden de documenten eerst overgeschreven. De soms nauwelijks leesbare
letters schrijven we ‘letterlijk’ over in leesbare tekst, zonder de taal of woorden te veranderen.
Dit is vaak een puzzel, omdat eenzelfde letter op veel verschillende manieren geschreven kan
worden en bovendien lijken veel lettertekens op elkaar. Door letters in andere woorden van
dezelfde schrijver te vergelijken, vinden we meestal de oplossing. Ook worden veel afkortingen
gebruikt. Daarna vertalen we de tekst in modern Nederlands en zetten er toelichtingen bij.
Soms zijn het Latijnse teksten, maar meestal oud-Nederlandse teksten, met mooie oude
woorden die nu niet of nauwelijks meer gebruikt worden. Af en toe zijn er ook al oude
transcripties aanwezig, deze kunnen ons helpen, maar je kunt hierbij ook op het verkeerde
been worden gezet.
Een uitdaging waar we nu aan werken, is een archief van stukken van de Opwettense
Watermolen. We hebben honderden foto’s van documenten over deze prachtige historische
molen in ons heem ontvangen. Wat een geschiedenis heeft deze molen, fantastisch! We zijn
begonnen met een inventarisatie; een hele klus op zich. De documenten zijn genummerd en dit
hebben we opgeslagen in een Excel-bestand. Per document hebben we de aard van het
document opgenomen: is het een origineel of bijvoorbeeld een handgeschreven kopie of een
toelichting. Verder nemen we de datum van het document op en de auteur, naast een korte
omschrijving. Bestaande transcripties, die er ook tussen zitten, nemen we op met een
verwijzing naar het origineel.
Voor de toekomst staan al op onze lijst: archiefstukken van de families Ten Hove en De Kruijff
en op verzoek van de WG genealogie de DTB (Doop- Trouw en Begrafenis-) documenten van
Gerwen.
5.2 Werkgroep Genealogie
De werkgroep bestaat uit vijf personen die de het persoons- en bidprentjesbestand bijhouden.
In samenwerking met de NGV hielden we op 11 februari en 21 oktober in ons Heemhuis weer
genealogische inlopen die door circa 35 personen werden bezocht.
De bestanden met persoonsgegevens van inwoners werden weer uitgebreid met de verkregen
gegevens uit media en familieonderzoek. Het bestand bevat nu de gegevens van meer dan
50.000 personen. Diverse leden en niet leden werden geholpen bij hun familieonderzoek. Ook
kregen we via de website rubriek “Ik heb een vraag” veel verzoeken voor persoonsgegevens.
De integratie van de van Jack van Hoek verkregen verzameling bidprentjes heeft toch nog meer
tijd gekost dan we verwacht hadden. Er staat dan ook nog een grote hoeveelheid van leden
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verkregen verzamelingen op verwerking te wachten. Hierbij is de inzet van extra menskracht
zeer welkom. Onze verzameling bevat nu meer dan 40.000 bidprentjes.
5.3 Werkgroep Historische Geografie
De werkgroep stelt zich ten doel het verzamelen, ordenen en delen van informatie, binnen en
buiten onze vereniging, betreffende het bezit en gebruik van Nuenens onroerend goed in het
verleden.
De belangrijkste informatiebron daarbij is natuurlijk het Kadaster, maar ook in de periode
daarvoor werd het grondgebruik geregistreerd in Cijnsboeken en Verpondingen. Napoleon had
die grondregistratie nodig om belastingen te kunnen opleggen. Koning Willem I zette dit
initiatief door en in 1832 zijn alle percelen en hun eigenaren bij het Kadaster vastgelegd. Vóór
1832 hebben landmeters heel Nederland en dus ook Nuenen, Gerwen en Nederwetten
opgemeten en in kaart gebracht in de vorm van minuutplannen. De namen van de eigenaren
zijn vastgelegd in de Oorspronkelijk Aanwijzende Tafels (OAT) en als een perceel van eigenaar
veranderde, vinden we die gegevens terug in de Perceelsgewijze Kadastrale Legger (PKL).
Latere wijzigingen van de percelen zelf zijn in het veld door de landmeter opgetekend op
veldwerk schetsen en daarna uitgewerkt op hulpkaarten. Met behulp van al deze gegevens
kunnen nauwkeurige kaarten worden gemaakt van 1832 tot heden.
Tegenwoordig is het bijhouden van al deze gegevens niet meer zo ingewikkeld en tijdrovend.
De toepassing van luchtfotografie en het gebruik van de computer heeft dit verregaand
vereenvoudigd. Echter, over de periode 1832 tot 1950 bestaan er geen digitale kaarten van
onze gemeente.
Door tijdgebrek van de leden heeft de activiteit van de werkgroep tot de zomer op een laag pitje
gedraaid. Afgelopen najaar zijn twee leden tot de werkgroep toegetreden. Die bestaat nu uit
vier leden. We zijn nu begonnen met de geplande omzetting en uitbouw van onze kadastrale
gegevens en het digitaliseren (tekenen) van de kadastrale informatie vanaf 1832 tot 1950.
Hierbij wordt op de overeengekomen manier intensief samengewerkt met de
heemkundekringen van Peelland en Noord-Limburg. Wij krijgen van hen de ondersteuning om
de systemen onder de knie te krijgen. Hierbij maken we gebruik van het computerprogramma
QGIS en van de basisgegevens van het Kadaster. Op basis van vijftien minuutplannen en meer
dan duizend hulpkaarten kunnen we digitale jaarkaarten tekenen vanaf 1832 met informatie
over percelen en eigenaren.
Naast deze interessante klus hield de werkgroep zich ook bezig met ondersteuning aan gericht
historisch huis-, straat- en buurtonderzoek en beantwoordde zij vragen die via onze website
binnenkwamen.
5.4 Werkgroep Historisch Beeldmateriaal
In 2017 zijn we gestart met een grote actie om het fotoarchief op te schonen. Het bestand is
vervuild met ongeveer 10% dubbele foto’s en de beheerder heeft geen middelen om daarbij te
helpen. Alle foto’s hebben we gedownload en opnieuw geselecteerd op basis van
gelijkwaardige afbeelding. Het aldus verkregen (lokale) bestand is nu vrijwel geheel
opgeschoond en we staan op punt om de via internet toegankelijke database bij te werken.
5.5 .Werkgroep Archeologie en Monumenten (A&M)
Algemeen
De werkgroep bestaat eind 2017 nog maar uit 6 leden, uitbreiding is dringend gewenst. Al dan
niet op projectbasis. We proberen elkaar zo goed mogelijk te ondersteunen bij de diverse
activiteiten op het gebied van Archeologie en Monumenten. We kwamen één keer per maand
bij elkaar om de lopende zaken door te nemen en nieuwe dingen op te pakken.
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De Pius X kerk in Gerwen heeft meegedaan aan de jaarlijkse torendag. Wij hebben zelf niet
actief deelgenomen.
De voorbereiding van de Open Monumentendag (OMD) op 10 september, dit keer samen met
de Verenigingsmarkt in het Park, heeft weer iets meer beslag gelegd op de werkgroep als
geheel. Het was een zeer succesvolle dag. Via de iZi-app en een boekje is het Park in beeld
gebracht. Onze stands trokken veel bezoekers.
Archeologische activiteiten
In 2017 hebben wij geen archeologische vooronderzoeken en/of opgravingen begeleid. Uit het
verslag van de archeologische begeleiding Europalaan 2016 blijkt dat daar geen bijzondere
zaken zijn gevonden.
Wel is er voortgegaan met restauratieactiviteiten en was de inbreng bij de OMD, met name
gericht op jeugd, een succes.
Monumenten activiteiten
De eigenaren laten het gemeentelijke monument Gerwenseweg 3 nog steeds totaal vervallen.
Een artikel in De Nuenense Krant heeft niet tot beweging geleid. De gemeente heeft ook niet
gereageerd op het door Heemschut gedane handhavingsverzoek. Daarom is dat verzoek dit
jaar herhaald. Dit is gekoppeld aan een verzoek tot bouwkundig onderzoek.
In juni is het lang verwachte Kloosterboek verschenen. Een 'must' voor uw bibliotheek.
De gemeente is mede door onze inbreng teruggekomen van het voornemen tot herbestrating
van de Stationsweg.
Met de vertegenwoordiger in de gemeentelijke monumentencommissie, Gerard de Laat, is in
april uitvoerig van gedachten gewisseld over de rol en taak van de commissie, de relatie met
onze werkgroep en de verankering van cultuurhistorie in algemene zin binnen het gemeentelijk
beleid. Diverse vergunningaanvragen uit 2016 en 2017 zijn besproken; i.c. beeld
Aardappeleters, De Vank, Gemeentehuis, Hugo Brouwer mozaïek en de Stationsweg.
Er lopen nog verschillende projecten binnen de werkgroep, maar daar is door tijdgebrek helaas
weinig vooruitgang in geboekt: archief Opwettense watermolen, inventarisatie
wederopbouwarchitectuur, keldergewelven Hooijdonk.
5.6 Werkgroep Parochiearchieven
De sortering en de digitale indexen van de archieven van de parochies H.Clemens Nuenen,
St.Clemens Gerwen en H.Lambertus Nederwetten zijn gereed en hebben in 2017 hun
definitieve vorm gekregen. Met het archief van de St.Andriesparochie zijn we goed op gang,
maar daar zijn we ook in 2018 nog wel langere tijd mee bezig.
5.7 Redactie Drijehornickels
Ons cultuurhistorisch tijdschrift Drijehonickels verscheen in 2017 met drie nummers in de 26ste
jaargang. De redactieleden Joke van Ouwerkerk-van Eck, Hans Korpershoek en Roland van
Pareren zorgden zelf voor artikelen, maar een groot aantal artikelen werd door andere
enthousiaste leden aangeleverd. Zo waren er bijdragen van Peter van Overbruggen, veelal met
Vincent van Gogh als onderwerp, van Willem van Weert over de landbouwmachinefabriek van
zijn opa Hannes van Dijk en diens broer Willem, van Klaas de Graaff over een kwaaie
Nuenense veldwachter, Jos Deckers beschreef de middeleeuwse invloed van kapittel en
klooster op de parochies van Nuenen, Gerwen en Nederwetten en oud-redacteur Rob
Verhallen beschreef zijn leeservaring van het in 2017 verschenen boek Negentig jaar
kloosterleven in Nuenen, 1887-1977. Buiten de vaste schrijvers ontvangt de redactie steeds
meer bijdragen van anderen. Dit maakt de Drijehornickels alleen maar veelzijdiger en
gevarieerder. Zo leverde Rens van der Heijden een artikel over de oorsprong van de Heijde
De Drijehornick, jaarverslag 2017

6

Hoeve in Gerwen waar zijn opa Willem 40 jaar heeft gewoond. Gerard Netten maakte melding
van een zoektocht naar een ‘nieuwe’ Van Goghlocatie in Nederwetten en Peter Thoben
publiceerde een overzicht van het leven en werk van de Nuenense kunstschilder Antoon van
Bakel. Jan Reijnen beschreef, als laatste voorzitter, de geschiedenis van het opgeheven
Gerwens Gemengd Koor St. Caecilia. Mede door dat laatste artikel kon de oplage van het
tijdschrift aanzienlijk verhoogd worden.
Drijehornickels op de website
In de 26 jaar dat de Drijehornickels bestaat is er een schat aan cultuurhistorische artikelen
gepubliceerd. De artikelen die sinds de eerste jaargang in 1992 zijn verschenen, zijn via de
website toegankelijk. Onder publicaties/ons tijdschrift vindt u een lijst met titels, auteurs,
nummer en pagina van de artikelen. U kunt alle artikelen per nummer digitaal bekijken. De
uitgaven van het lopende jaar zijn vanwege de losse verkoop nog niet opgenomen. Het archief
van de Drijehornickels is nu beter, sneller doorzoekbaar gemaakt.
5.8 Bijzondere Uitgaven
Voor iedere bijzondere uitgave stelt het bestuur een projectgroep in.
Gedurende 2017 waren dat:
Een volksgericht in Opwetten in 1789
Geschreven door Joop Glasbergen. Hiervan werd een kleine oplage gedrukt.
Negentig jaar kloosterleven in Nuenen, 1887-1977
Deze geschiedenis van het St. Elisabethgesticht in Nuenen werd verzorgd door een
projectgroep bestaande uit Tjeu Hermans, Hans Korpershoek en Jos Thielemans. Ger van
Erkel maakte tot zijn overlijden in 2016 eveneens deel uit van de projectgroep. Tijdens een
feestelijke bijeenkomst op 8 juni in Het Klooster werden de eerste exemplaren van het boek
uitgereikt aan de provinciaal overste van de Congregatie van JMJ zuster Laetitia Aarnink en
pastoor Vossenaar van de H. Kruisparochie.
Nuenense Spreekwoordenboek
Gerard de Laat heeft dit boek op de rol staan in vervolg op zijn eerder uitgegeven
Woordenboek
Nuenense bijnamen
Gedurende het jaar werd er door een aantal leden enthousiast gereageerd op het idee om
bestaande bijnamen van vroegere en huidige inwoners te verzamelen en te achterhalen wie
deze personen zijn.
Na een aarzelend begin komt de projectgroep eenmaal per maand bij elkaar om de gevonden
informatie te ordenen en voor de historie vast te leggen. Thans hebben wij al 300 namen op
onze lijst staan. In een later stadium wordt besloten of dit ook tot een publicatie leidt.
Voor 2018 staat een uitgave over de geschiedenis van ’t Weefhuis op de rol.
Op 01-01-2021 is het tweehonderd jaar geleden dat de gemeente Nuenen, Gerwen en
Nederwetten werd gevormd. Het is de bedoeling dat voor een boekuitgave hiervoor een
projectgroep wordt ingesteld.
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5.9 Bijzondere Projecten
Terugbeeld
Onder de naam Terugbeeld werd in 2015 door onze heemkundekring een projectgroep
ingesteld met als doel om verdwenen monumenten, markante gebouwen en buurtschappen in
Nuenen, Gerwen en Nederwetten en op het Eeneind vast te stellen en deze op een zuil met
een informatiepaneel weer te geven. In het voorjaar van 2016 werden er 38 informatiepanelen
geplaatst. Besloten is om in 2018 een vijftal nieuwe zuilen bij te plaatsen.
ANWB borden
Samen met de gemeente werden de teksten van de ANWB borden, geplaatst bij een aantal
monumenten in onze gemeente, opnieuw beoordeeld naar juistheid en kwaliteit. Dit project is in
2017 nog niet door de ANWB volledig gerealiseerd, maar wordt in 2018 afgerond.
Expositie schilderijen Willem Schrofer en Hannie Bal
Naar aanleiding van het artikel ‘Willem Schrofer en Hannie Bal in Nuenen, Haags
artiestenechtpaar op werkvakantie,’ in nummer 3 van de Drijehornickels werden de schilderijen,
die Willem Schrofer en Hannie Bal in 1955 in Nuenen en omgeving hebben gemaakt,
geëxposeerd in het Heemhuis in de maanden december 2017 en januari 2018 tijdens de
inloopuren. Op tweede kerstdag was er een extra opening die veel bezoekers trok.
Kunst met een grote T
Op 23 en 24 september exposeerde Corrie Bulle met haar oeuvre in het Heemhuis in het kader
van de dorpsactiviteit Kunst met een grote T. De expositie bleef tot eind november te
bezichtigen.
Mozaïek Hugo Brouwer
Doel is te komen tot herplaatsing van het mozaïek van Hugo Brouwer, afkomstig uit het
gesloopte hoofdkantoor van de Rabobank in Eindhoven. Er is geprobeerd hiervoor een goede
locatie te vinden.
Helaas is er nog steeds geen groen licht, ofwel een vergunning van het college van B&W, voor
de herplaatsing. Als die er voor 1 april 2018 nog niet is, stoppen wij met dit project en krijgen
degenen die hier voor gedoneerd hebben hun geld terug.
6. HEEMHUIS
6.1 Bibliotheek
Dit jaar zijn we begonnen met 2811 boeken. Om ruimte te krijgen voor onze nieuwe aanwinsten
zijn er boeken, die geen relatie hadden met Noord-Brabant ofwel zo gedateerd waren dat hun
vervanging via internet meer correcte gegevens oplevert, verwijderd. Via een openbare
boekenverkoop zijn er veel verkocht. Door aanschaf van nieuwe boeken en schenkingen is het
aantal opgelopen tot 2898. In de loop van dit jaar zijn alle boeken voorzien van een stempel
met ons logo en een nummer dat de categorie van het boek aangeeft.
Tevens hebben wij via onze website een jaar lang geëxperimenteerd met ‘Het boek van de
maand’. Iedere maand is daar een boek besproken en dat in de hoop dat er meer leden zouden
komen om kennis te nemen van de grote diversiteit aan boeken in onze bibliotheek. In 2018
gaan wij door met dit experiment. Tijdens de inlopen worden de boeken veel geraadpleegd. De
uitleen viel dit jaar met slechts 32 erg tegen.
Naast de boeken hebben wij ook een aantal dvd’s en cd’s ter beschikking, gezien de stoflaag
daarop, is hiervoor niet veel interesse.
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6.2 Website
De website was toe aan een update. De oude site was niet ontworpen voor gebruik op tablet en
smartphone (niet schaalbaar). Bovendien was het onderhoud van de site niet goed
overdraagbaar. We hebben een websitebouwer opdracht gegeven voor ons een nieuwe
website te bouwen, die wel voldoet aan bovenstaande eisen. De vernieuwde website wordt in
de loop van 2018 ingevoerd.
6.3 IT
Het computerbestand voldoet redelijk aan de verwachtingen. We overwegen om de oude laptop
op korte termijn te vervangen. Deze begint toch wel erg oud en traag te worden.
6.4 Knipselarchief
Het historisch krantenarchief is nu volledig gedigitaliseerd. Alle oude krantenknipsels werden
gescand en doorzoekbaar gemaakt. De papieren versie is opgeruimd.
We hebben met de lokale weekbladen Rond de Linde en De Nuenense Krant een afspraak
lopen dat we van elk uit te komen nummer een pdf-bestand krijgen dat aan het archief wordt
toegevoegd. Slechts interessante artikelen uit andere kranten of tijdschriften worden nog
uitgeknipt en gescand.
Dit archief is alleen te raadplegen in het Heemhuis.
Nuenen 28-01-2018
John Parmentier,
Secretaris
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