
Begin 2018: 
Een eerste gesprek met dhr. van Hulsel gehad (toen wethouder Cultuur), betreffende de 
toekomst van het Teutenhuis. Hier hadden wij een goed gevoel over. 
 
Maart 218: 
Vrijwilligersoverleg waar ook bestuursleden van Eicha en Heemkunde bij aanwezig waren. Wij 
hebben uitgelegd hoe wij onze toekomst in het Teutenhuis zagen en gevraagd naar de mening 
van de andere partijen. Hierop werd dhr. Smolders (bestuurslid Eicha) ontzettend boos en wilde 
er verder niet meer over praten. Volgens hem waren er nog teveel “losse eindjes”. 
 
Begin mei 2018: 
Bericht gekregen van Vriendenkring Eicha dat zij een onafhankelijk onderzoek m.b.t. de 
toekomst van het Teutenhuis wilden houden. Er zijn in mei/juni gesprekken gevoerd door dhr. 
Renkema (onafhankelijk onderzoeker, ingehuurd door de Vriendenkring Eicha) met alle 
belanghebbenden van het complex Teutenhuis (incl. Kinderboerderij en Stergebouw). 
 
Eind juni: 
Rapport van het onafhankelijk onderzoek ontvangen, met een uitnodiging voor een overleg op 5 
september. 
 
05 september 2018:  
Overleg in de Ster. In deze vergadering bleek het om het opzetten van een “cultuurcluster” te 
gaan en niet over de toekomst van het Teutenhuis. Het rapport is niet eens ter sprake 
gekomen. Wij hebben hierover ons ongenoegen geuit en medegedeeld dat wij overwogen om 
de samenwerking me het Eicha te stoppen, daar naar onze mening het Eicha bestuur niet 
beweegt. Enige reactie hierop kwam van dhr. Smolders (Bestuurslid Eicha), betreffende 
vermelding dat wij camera’s hebben gehangen (reeds 2 jaar op dit moment) en dat wij koffie 
schonken aan bezoekers (insinuerend daar waarschijnlijk geld mee te verdienen).  
 
18 september 2018:  
Gesprek gehad bij de gemeente met dhr. Luijten, dhr. Loos en dhr. Kamps over het 
onbevredigde gevoel wat wij hadden na de vergadering van 5 september jl. Hierbij de vraag 
gesteld of het niet beter zou zijn dat wij een andere ruimte zouden betrekken. Dhr. Luijten wilde 
echter enkel praten over hoe wij onze toekomst in het Teutenhuis zagen. Tevens is er 
gesproken over de verhoudingen tussen Museum de Sigarenmaker en het Eicha Museum met 
de wens dat de besturen van beide partijen verjongd zouden moeten worden. Omdat wij dit 
reeds van plan waren, hebben we dat meteen geeffectueerd en zijn er twee jonge 
bestuursleden aangetreden (d.d. 22 september 2018). 
 
25 september 2018: 
Officieel schrijven uitgestuurd naar het bestuur van Museum Eicha, waarin wij onze 
samenwerking met het Eicha opzeggen. Dit naar aanleiding van de voortdurende stilstand van 
deze organisatie. 
Deze brief is door het bestuur Eicha gescand en doorgestuurd naar het bestuur van de 
Vriendenkring Eicha, welke vervolgens door mevr. Tils is doorgestuurd naar alle partijen die op 
de vergadering in het Ster-gebouw aanwezig waren op 5 september. In de begeleidende mail 
van mevr. Tils wordt de suggestie gewekt dat wij niet willen samenwerken. Ons inziens een 
zeer onprofessionele handeling.  
 
03 oktober 2018:  
Via meldingen van het bewakingssysteem opgemerkt dat 2 camera’s afgeplakt waren. We zijn 
naar het Teutenhuis gegaan en vroegen wat daar de reden van was. De aanwezige Eicha-
leden (dhr. Biemans, dhr. Schoenmakers, dhr. Schut en dhr Groenen) werden gigantisch boos 
en uitten beschuldigingen van spionage. De hoge mate van agressie heeft ons direct doen 



vertrekken, rechtstreeks naar het politiebureau in Eersel. Hier melding van laten opmaken. 
Tevens melding gemaakt bij het gemeentehuis (dhr. Loos) en de Kattendans (dhr. Kersten). 
 
10 oktober 2018:  
2e maal melding gemaakt bij politiebureau Eersel wegens afplakken camera’s, alsook 
genoemde personen bij 1e melding. Dhr. Luijten (Wethouder) is samen met dhr. Loos en dhr. 
Kamps komen kijken hoe dat zat met die camera’s. Hier is niets concreets uit voortgekomen. Er 
kwam enkel een vraag van dhr. Loos betreffende een vrije ruimte op het Hof van 90 m2 met 
een huurprijs van € 1.000 per maand. Of we daar interesse in hadden? Vreemde vraag, welke 
wij negatief hebben beantwoord wegens budgettaire redenen.   
 
17 oktober 2018:  
3e maal melding gemaakt bij politiebureau Eersel van afplakken camera’s. Van de wijkagent 
vernomen dat er een spoedoverleg komen tussen het bestuur Eicha en de gemeente (dhr. 
Luijten). 
 
31 oktober 2018:  
4e maal melding gemaakt bij politiebureau Eersel van afplakken camera’s. Ten einde raad 
hebben wij op zaterdag 3 november de camera’s verplaatst, zodat ze niet meer afgeplakt 
kunnen worden. 
 
01 november 2018: 
Bericht ontvangen van dhr. van Dijk (wijkagent) dat de camera’s voor het Eicha een 
principekwestie zijn (deze moeten weg) en dat ze verder geen enkele kant op willen bewegen. 
De wijkagent kon geen verdere hulp bieden, maar adviseert de camerabeelden goed te 
bewaren. 
 
02 november 2018:  
Mail ontvangen van dhr. Kamps betreffende gevoerd gesprek gemeente met bestuur Eicha, ook 
hieruit volgt geen vervolg. Zelfs een eventuele verplaatsing van vitrines is voor het Eicha niet 
bespreekbaar. 
 
05 november 2018:  
’s avonds kwam het bestuur van Eicha samen voor een vergadering. Dhr. Biemans was de 
eerste met een papiertje in zijn hand om de camera’s af te plakken, waarna hij constateerde dat 
dit niet meer mogelijk was. Vervolgens werd ons meubilair uit onze ruimte verwijderd door de 
bestuursleden van Museum Eicha. De deur werd weer gesloten. 
Enkele bestuursleden van ons zijn hierop naar het museum gegaan om polshoogte te nemen, 
aangezien wij onszelf op dat moment niet in staat achtten. Bij het ter plaatse komen werd 
geconstateerd dat ons meubilair in de gang was geplaatst en hebben zij meerdere malen het 
bestuur van Eicha gesommeerd deze terug te plaatsen. Het antwoord van bestuur Eicha: “dan 
bel je de politie maar, want we blijven zitten”. Hierop is vervolgens de politie gewaarschuwd en 
zijn we zelf naar het museum gegaan om de komst van de politie af te wachten. Na 
tussenkomst van de politie werden onze tafel en stoelen weer door het bestuur Eicha 
teruggezet. Later die avond hebben wij de sloten vervangen, omdat we verder ook geen andere 
mogelijkheid meer zagen onze spullen te beschermen. 
Diezelfde avond is nog een mail gestuurd naar de drie personen van de gemeente. Het enige 
bericht wat we hierop terug kregen is “dat de gemeente alleen maar de geldgever is en als er 
een onwerkbare situatie ontstaan is, we misschien wel naar een andere ruimte om moeten 
gaan kijken”. 
 
06 november 2018:  
Na een mail van dhr. Floris van de Kattendans zijn de sloten weer teruggezet. 
 
 



07 november 2018:  
Provocerend gedrag door vrijwilligers Eicha: foto’s van de camera’s te maken, licht meermaals 
aan- en uitknippen, krukje midden in onze ruimte zetten en een half uurtje later weer weghalen. 
 
08 november 2018:  
Dhr. Biemans komt binnen en gaat staan zwaaien, waarna hij naar de restauratieruimte loopt. 
Na ca. 1 minuut komt hij weer terug en gaat wederom zwaaien en staan dansen en loopt dan 
weer weg. Diezelfde avond een grove mail ontvangen van dhr. Floris om de volgende ochtend 
met hem een gesprek te hebben over de gang van zaken. 
 
09 november 2018:  
Gesprek met de Kattendans, dhr. Floris (directeur) en dhr. Ruwe (voorzitter bestuur Kattendans 
en Teutenhuis). Eindelijk de kans gekregen om onze kant van het verhaal te vertellen, tevens 
diverse foto’s van de camerabeelden meegenomen. We hebben daar meteen aangegeven 
dat wij de gebruikersovereenkomst opzeggen. Met wederzijds goedkeuren is een document 
opgemaakt met een opzegtermijn van 1 maand tot uiterlijk 31 december 2019, waarmee we tijd 
hebben een andere huisvesting voor de collectie te vinden.  
Op deze manier willen wij onder geen beding meer verder in het Teutenhuis. Tijdens dit 
gesprek bleek ook dat bestuursleden van het Eicha over ons leugens verteld hadden en dat 
dhr. Biemans niet meer alleen durfde te komen, bang dat wij hem iets aan zouden doen. De 
heren was de gehele situatie wel duidelijk.  
 
12 november 2018:  
Dhr. Biemans brengt rond 10:00 spullen naar de zolder, loopt daarna naar de linker ruimte en 
rommelt wat in de kasten. Hij knipt het licht uit om te gaan, draait zich om, knipt het licht weer 
aan en gaat gekke bewegingen naar de camera’s staan te maken. Om 11:15 komt hij terug om 
opnieuw rare bewegingen te maken. Het systeem reageert hierop (buiten openingsuren) met 
vele meldingen. 
 
14 november 2018:  
Dhr. Biemans komt buiten openingsuren met twee vrijwilligers binnen en staat te wijzen naar de 
kast waar de koperen spullen van Heemkunde en Museum De Sigarenmaker in staan. Is de 
Heemkunde misschien de volgende die moet vertrekken? 
 
19 november 2018:  
Gastenboek is plots verdwenen, van dhr. Biemans krijgen wij daar de schuld van. Een dag later 
was het boek weer terug om vervolgens weer meegenomen te worden door dhr. Biemans. 
 
21 november 2018:  
Alle sleutels van de Eicha vitrines zijn verdwenen, inclusief de sleutels van de kast waar de 
koperen spullen in staan (in bruikleen Heemkundekring). We hebben dhr. Biemans via mail 
verzocht de sleutels van deze kast terug te brengen. 
 
22 november 2018:  
Dhr. Biemans geeft aan dat de bewuste kast eigendom van het Eicha museum is en als wij 
onze spullen eruit willen halen, we dit moeten aanvragen per email. Dan komen er enkele 
bestuursleden van het Eicha en kunnen wij onder begeleiding onze spullen terug krijgen 
 
28 november 2018:  
Afspraak gepland om 10:00 voor openen vitrinekast, zodat we onze spullen terug kunnen 
krijgen. Twee personen van bestuur Eicha (dhr. Biemans en dhr. Gijsbers) waren aanwezig, de 
kast werd geopend en men bleef erbij toen wij onze eigendommen eruit haalden. Daarna werd 
de kast weer gesloten. Dit was voor ons een zware vernedering. 
 
 


