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1 Voorwoord 
Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Erfgoed Kaatsheuvel (STERK) over het jaar 2021. 
Wanneer we terugkijken op 2021 dan kunnen we vaststellen dat het een bijzonder jaar is 
geweest waarin helaas geen publieksactiviteiten plaats hebben kunnen vinden. 

 
De St. Jozefkerk, een belangrijk stuk erfgoed in Kaatsheuvel, is inmiddels tot volle tevredenheid 
van de bevolking in gebruik als medisch centrum. Op deze wijze is er een mooie nieuwe 
maatschappelijke functie gevonden en is het gebouw dagelijks toegankelijk. De nieuwbouw op 
het voorterrein is ook geheel gerealiseerd en in gebruik genomenl. 

 
In december 2021 is de website Samensterkkaatsheuvel.nl is na overleg met de vrijwilligers 
coordinator van de gemeente Loon op Zand stopgezet. De gemeente heeft zelf een nieuw 
systeem opgezet waar zij vrijwilligers coördineert en faciliteert.  De officiële stichtingswebsite  
www.sterkkaatsheuvel.nl is omgezet naar een nieuwe beveiligde omgeving waarbij ook de lay 
out is aangepast. 

 
Ook dit jaar er door de heemkundekring dankbaar gebruik gemaakt van de door Stichting 
STERK vanuit de schenking van de Rabobank, beschikbaar gestelde tentoonstellingsmaterialen. 
Het doet ons deugd op deze wijze bij te kunnen dragen aan het vergroten van kennis en 
historie van Kaatsheuvel. Ook het plezier wat velen beleven aan het gezamenlijk digitaliseren 
van de heemkundecollectie is iets wat wij bijzonder waarderen. De collectie is vanuit de tijdelijke 
opslag mee verhuisd naar het nieuwe onderkomen van de heemkundekring.  

 
De in 2017 ontvangen schilderijencollectie is geheel geïnventariseerd en er is een opslaglocatie 
gevonden en ingericht. Dankzij de inspanningen van Christian Vermeer heeft de opslagruimte 
een hele praktische en maatwerk inrichting gekregen. Vanwege de hoge huurkosten orienteren 
wij ons momenteel op een nieuwe opslaglocatie.   Het organiseren van tentoonstellingen 
waardoor de schilderijen toegankelijk zijn voor het publiek is helaas door de Corona restricties 
niet mogelijk geweest.  We hopen dat dit in 2022 weer mogelijk zal zijn. 

 
Het jaar 2021 heeft zich een jaar getoond waarin iedereen is geconfronteerd met nieuwe 
uitdagingen. Maar ook tot nieuwe inspiratie. Vergaderingen waren digitaal en we hebben 
gewerkt aan de website.  

 
Namens het bestuur van Stichting Erfgoed 
Kaatsheuvel Lilian Grootswagers Voorzitter 
Marri Hendriks 
Christian Vermeer 

 
 

 

http://www.sterkkaatsheuvel.nl/


2 De doelstelling van onze stichting: 
 

De bevordering, bescherming en instandhouding van die zaken, die naar het oordeel van het 
stichtingsbestuur in het belang van de cultuurhistorie, de architectuurhistorische waarde of hun 
schoonheid voor de toekomst dienen te worden bewaard, in het bijzonder vanuit het oogpunt 
van monumentenzorg: 

 
Zaken welke niet voldoen aan het vermelde, doch wegens hun beeldbepalende, culturele of 
historische betekenis bescherming verdienen; 

 
Alle overige zaken die een ondersteunende bijdrage kunnen leveren aan de doelstellingen zoals 
boven omschreven, waaronder het voeren van juridische procedures. 

 
De bevordering en verbreiding van de kennis met betrekking tot de vorenbedoelde zaken, 
onder- meer door het voeren van overleg, het organiseren van voordrachten en exposities 
alsmede het (doen) verwerven van historisch belangrijke zaken; 

 
Het als overlegorgaan fungeren tussen de donoren van de stichting, en voorts al hetgeen 
met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, 
alles in de ruimste zin des woords. 

 
De stichting beoogt niet het maken van winst. 



 
 

2 Speerpunten doelen 2021 
In 2021 richten wij ons onder andere op de volgende speerpunten:  

 Continuering en intensivering van samenwerking heemkundekring 

 Inzetten op tentoonstellen van de schilderijencollectie 

Versterking van het secretariaat, updaten website en nieuwsbrief 

 
3 Behaalde resultaten 2006-2021 
In de periode 2006-2018 zijn concreet de volgende resultaten behaald: 

 
St. Jozefkerk: 

Samenstellen en ontwikkeling voor alternatief voor sloop St. Jozefkerk Kaatsheuvel bevorde- 
ren en kansen genereren. 

 
Bevordering en verbreiding van kennis met betrekking tot de problematiek rondom de 
St. Jozefkerk. 

 
Aanwijzing van de Jozefkerk als rijksmonument (topmonumentale status) en plaatsing op de 
rijksmonumentenlijst). 

 
Klapstoelenconcerten 
in het teken van samenwerking met bevolking en verenigingsleven, gericht op draagvlak 
en behoud van het monumentaal erfgoed van Kaatsheuvel (2006-2007-2008-2009-
2010-2011- 2012). 

 
Uitbrengen van de dvd Ontmoet het Verleden in het Heden. 

 
Veiligstellen en waarborgen van de collectie van dhr. Toon Ververs. In bruikleen bij de 
Heem- kundekring De Ketsheuvel. 

 
Ter beschikking stellen van tentoonstellingsmaterialen t.b.v. Heemkundekring de 
Ketsheuvel, dit als mogelijkheid om het erfgoed met het publiek te delen en kennis 
erover te bevorderen. 

 
Ondersteuning bij het behoud van de monumentale begraafplaats achter de 

Vossenberg. Mede mogelijk maken van de publicatie Kerkpaden in Beeld 



Realiseren en ter beschikking stellen van opslagruimte t.b.v. Heemkundekring de 
Ketsheuvel (periode 2008 – 2013) 

 
Beheer en borging van de Toon Ververs collectie 

 
Opstart nieuwe initiatief SAMENSTERKKAATSHEUVEL, realisatiefestival 26 september 2016 

 
Beheer schilderijencollectie, inventarisatie en onderzoek op welke wijze deze mogelijk 
publiekstoegankelijk kan worden gemaakt. 
 
2 Tentoonstellingen met werken uit de schilderijencollectie zijn gerealiseerd. Eenmaal in 
Kaatsheuvel op locatie St. Jozefkerk en eenmaal in de Geertruidskerk te 
Geertruidenberg. 
 
 

4 Overzicht Financiële en materiële 
 
 sponsors 2006-2021 
Hieronder vindt u een lijst van financiële en materiële sponsors die 

ons werk in 2006 - 2018 mogelijk maakten. 

 
Schenkingen: 
Dhr. J. Brokx 
Dhr. M.Th. Hendriks 
Stichting WSG 
Bureau Res Nova 
Dhr. R. Kleijngeld (belangeloze ondersteuning ivm 
Rijksmonumentenstatus) Prof. P. van Wijmen (belangeloze ondersteuning 
i.v.m. Rijksmonumentenstatus) Van Abbestichting (belangeloze 
ondersteuning Mr. W. Wernink) 
Prins Bernhard Cultuurfonds  
Bibliotheek Kaatsheuvel (ter beschikking stellen ruimte 
tentoonstelling) Rabobank de Langstraat 
Gemeente Loon op Zand (stimulerings subsidie nieuwe initiatieven van samenwerking) 
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