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1.   Terugkijken op 2020 

Wie had kunnen voorspellen dat 2020 zou worden zoals het is 
geweest?  
Voor de aardigheid heb ik ergens in juni via Google teruggezocht 
wat astrologen, helderzienden, paragnosten en horoscoopdeskundi-
gen in december te zeggen hadden. Naast wat algemene verwijzingen 
dat 2020 een bijzonder jaar zou worden, hadden ook zij niet in de 
gaten hoe uitzonderlijk dit jaar zou worden. En dat is wel bijzonder, 
want meestal is hun uitleg voor velerlei uitleg vatbaar dat goed-
gelovigen altijd denken dat het klopt. 

Wat een jaar 2020! 
Het jaar dat Corona ons land binnen viel en een revolutie teweeg 
bracht. Het is slechts een schrale troost dat iedereen er mee te maken 
heeft. Waar ook ter wereld, iedereen voelt de dreiging. Mensen zijn 
enorm geremd in hun doen en laten, sommigen juist opstandig. Ie-
dereen zegt dat we er het beste van moeten maken, maar we kunnen 
niet ontkennen dat het veel van ons 
vraagt. Dat geldt ook voor onze 
vereniging. 
Op 21 januari hadden we een 
grootse aftrap van ons jaarthema in 
een overvolle raadzaal  Annemie 
Burger, Jeroen Willems, Theo 
Lemmers en Rolf Vonk, gaven 
ieder een eigen inleiding op het 
thema  
ONS LANDSCHAPPELIJK ERFGOED  
 
Op 3 februari werd de algemene ledenvergadering goed bezocht en 
mochten we een nieuw bestuurslid, René Rovers, verwelkomen. 

De lezing op 10 maart over trekpaarden, door Wim van Lankveld, 
kon op de valreep nog doorgaan.  

Daarna volgde de “intelligente” lockdown en het werd stil. Eén voor 
één kwam er een streep door alle geplande activiteiten.  
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Gelaten afwachten 
Meermalen hebben we als bestuur gedacht iets door te kunnen laten 
gaan, maar telkens weer waren er te veel onzekerheden over de haal-
baarheid of de risico’s te groot.  

Op 12 september zagen we kans om het 
boekje van de gebrandschilderde ramen 
van de Lambertuskerk te presenteren. On-
danks, of dankzij, de aangepaste vorm, 
werd het een heel sfeervolle bijeenkomst.  

Voor de rest was het gelaten uitzitten. Dat 
voelde als tekortschieten, maar er zat wei-
nig anders op. We mogen het risico niet 
lopen dat we de gezondheid van mensen in gevaar brengen. Dat 
vraagt offers van ons allemaal. Stoer gedrag van mensen die zeggen 
niet bang te zijn,  is buitengewoon onverstandig.  

Gelukkig zijn er ook wat pluspuntjes. Onze archivaris, Henk van der 
Voort, heeft eindelijk tijd gehad om stapels archiefstukken die lagen 
te wachten, weg te werken. Ook de werkgroep Memorix Maior, die 
foto’s in het digitale archief zet op onze site, kon met wat beperkin-
gen toch doorwerken.  

En zo ontdekt iedereen lichtpuntjes, want in tijden van tegenspoed 
komen talenten tot ontwikkeling die anders nooit ontdekt waren. 
Dankzij onze digitale communicatiemogelijkheden weten mensen 
elkaar toch te vinden. Voor wie dat allemaal te ingewikkeld is, kan 
de telefoon en televisie voor afleiding zorgen. Er worden weer mas-
saal gezelschapsspelletjes gespeeld, fotoalbums bekeken, herinnerin-
gen opgehaald. 

In oktober hebben we onze leden gevraagd een enquête in te vullen. 
We zijn heel tevreden met de respons. Elders in deze nieuwsbrief 
leest u meer hierover. 

Zo gaat 2020 toch voorbij, enerzijds in stilte, anderzijds met een 
vloedgolf aan veranderingen. 
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  Rabo ClubSupport 

Overleden 
Jammer genoeg hebben we het afgelopen jaar ook van de nodige 
mensen afscheid moeten nemen, 
In de vorige nieuwsbrieven hebben we al vele namen genoemd. Daar 
is recentelijk nog bijgekomen Jan van Ganzewinkel. Als oud-
bestuurslid verdient Jan een extra vermelding, zie elders in dit mede-
delingenblad. 

Geduld 
Deze pandemie gaat ooit weer voorbij.  
In 1350 bereikte de pest onze streken. (Ook die kwam oorspronkelijk 
uit China.) Het hield de mensen in Azië, Afrika en Europa eeuwen-

lang bezig. Telkens kwam 
er weer een nieuwe golf. 
Men had geen idee waar 
het vandaan kwam en wat 
ertegen te doen.  
Nu zijn er binnen één jaar 
diverse vaccins ontwik-
keld. We leven in een tijd 
met ongekende mogelijk-

heden maar juist daarom is het misschien zo moeilijk om geduld te 
hebben tot het allemaal weer voorbij is.  

Tekst/ foto’s:  Bernard Vissers.  Oog van God foto: Henk v.d. Voort 

 
 

2.   RaboClubSupport wederom succesvol! 

In november was er voor alle leden van de Rabobank weer gelegen-
heid om vijf stemmen uit te 
delen aan verenigingen of in-
stellingen. Wederom  is er in 
grote getale op HKK Vehchele  
gestemd. 
Hierbij dank aan iedereen 
die op deze manier onze inzet 
voor het Veghels erfgoed steunt!!! 
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Een overzicht van de bedragen van de afgelopen jaren;  
In 2017 ontvingen we een cheque ter waarde van 680 Euro. 
In 2018 werd het een bedrag van 704 Euro. 
In 2019 was het 1334 Euro een stijging van 80 %, vandaar een bonus 
van 500 Euro 
In 2020 hebben we 1374 Euro mogen ontvangen.!!!!! 

Toponiemenbanken en attentietegels 
In onze vorige nieuwsbrief hebben we uitgelegd dat we de opbrengst 
van dit jaar en de komende jaren willen gebruiken voor het plaatsen 
van toponiemenbanken in 
het buitengebied op plaat-
sen met een bijzondere 
geschiedenis. 
Voorheen gingen deze in-
komsten naar het project: 
attentietegels. 

De laatste acht tegels zou-
den inmiddels in Zijtaart 
en Mariaheide geplaatst 
zijn, ware het niet dat ook hier corona en wat technische problemen 
de legging vertraagd hebben. 

Tekst Bernard Vissers. Foto: Roois Cultureel Erfgoed 

 

3.   Renovatie ( oude) Raadhuis 

 
Het ( oude) Raadhuis in Veghel wordt grondig gerenoveerd. Het mo-
numentale pand stamt uit 1876. 
Het pand is toe aan een degelijke opknapbeurt. Dakbedekking, vloe-
ren, verlichting, schilderwerk en verschillende installaties worden 
“aangepakt”. Ook wordt er gewerkt aan het verduurzamen van het 
gebouw.  
De toegankelijkheid van het gebouw wordt verbeterd, er komt een 
heldere routestructuur in het gebouw.  
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En daar zijn we op het 
punt aangekomen 
waarom dit artikel 
staat in ons medede-
lingenblad. Wij zijn 
zoals dat heet ook een 
“bewoner” van het 
oude Raadhuis. Op de 
1e verdieping is onze 
Heemkamer geves-
tigd. Wij zullen dus 
ook wel e.a. merken 

van deze renovatieactiviteiten. Wat precies, dat krijgen wij nog zeker 
te horen       Foto: Henk v.d. Voort 

 

4.   In Memoriam, Jan van Ganzewinkel 

 
Als bestuur en vele leden met ons, bewaren wij warme herinneringen 
aan Jan. 
Jarenlang was hij actief binnen onze vereniging als lid sinds 1993 en 
ook 17 jaar als bestuurslid. Actief bij 
opgravingen, bij het uitzoeken van 
gegevens, het opzetten van exposi-
ties en als vraagbaak op de donder-
dagmiddagen in de heemkamer. 
Zijn kennis van het oude Veghel 
was ongeëvenaard. Over heel veel 
straten, huizen, mensen, familiever-
banden en gebeurtenissen had hij kennis paraat. 
Op een heel bescheiden manier liet hij van zich horen. Heel nuchter 
ontvouwde hij zijn kennis, zonder er een punt van te maken. 
Wanneer straks alles weer “normaal” wordt, zullen we zijn afwezig-
heid extra voelen. Zijn stoel blijft leeg. 
Het bestuur wenst de familie heel veel sterkte toe met het verwerken 
van  het verlies van deze “goeie Veghelse mens”. 
Tekst Bernard Vissers. Foto Henk v.d. Voort (Jan ontvangt zilveren penning Brabants Heem) 
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5.   Ledenbestand 
 
Welkom aan ons nieuw lid: Frans van Hooft 
 
6.   Ontvangen materiaal en documentatie  
 
-Jan van de Laar. Bestemmingsplannen, Aanleg A 50, ruilverkave-
ling, etc . 
-Fam van Ganzewinkel. Foto’s, boeken, documenten en knipsels. 
-Fam van Hal. Noord-Brabantse encyclopedie. 
-Rinus van den Biggelaar. Collectie bidprentjes. (foto) 
-Serviesgoed van het Sint Jozef Ziekenhuis. Serviesgoed gebruikt 
door 1e klas patiënten. (foto) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Rinus v.d. Biggelaar             Serviesgoed SJZ 
 
7.    Werkgroep Memorix Maior 
 
Een berichtje van de werkgroep Memorix Maior. In deze coronatijd 
is er door vrijwilligers van onze heemkunde hard gewerkt aan digita-
lisering van onze archieven. We hadden de bidprentjes (ongeveer 
16000) al in Memorix geplaatst maar er zaten nog foutjes en onvol-
komenheden in. Deze foutjes en onvolkomenheden zijn in 7 maan-
den verwerkt.  
Ook hebben we de foto's van Blauw-Geel gedigitaliseerd en in Me-
morix geplaatst evenals de schoolfoto's van de Aloysiusschool.  
De foto's van Blauw-Geel en Aloysiusschool moeten nog wel aange-
vuld worden met gegevens. 
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Door de corona hebben we geen vrijwilligers kunnen opleiden voor 
deze werkzaamheden, maar we hopen begin volgend jaar daar weer 
mee te kunnen starten.  
Waar onze lezers ons vooral op dit moment mee kunnen helpen: 
Bezoek de website en geef aanvullingen bij de foto's. Deze gegevens 
zijn belangrijk voor onze geschiedenis. 
Verder zoeken we nog iemand die thuis documenten kan scannen 
naar doorzoekbaar PDF bestand. 
 
Werkgroep Memorix Maior.   memorix@vehchele.nl 
 
8.    Enquête Heemkunde Kring 
 
Enquête Heemkundekring Vehchele 
In ons vorige mededelingenblad hebben we een oproep gedaan om 
een enquête in te vullen omdat het bestuur graag wil weten wat er 
leeft onder onze leden. 
 
Er zijn 42 enquêtes binnengekomen, daarvoor onze dank. 
De enquête bestond uit 13 vragen/stellingen. Bij elke enquêtevraag 
was er ruimte voor opmerkingen en suggesties.  
Daar heeft u goed gebruik van ge-
maakt. 
Het bestuur gaat de uitslagen en de 
opmerkingen per vraag bespreken. Dat 
kan pas wanneer de corona-
maatregelen daar ruimte te bieden. 
 
De uitslagen van de eerste drie vragen 
met enkele opmerkingen/suggesties 
hebben we hier weergegeven. De resul-
taten van de volgende vragen presente-
ren we gedoceerd in de nieuwsbrieven van 2021. 
 
Veel mensen hebben zich opgegeven om ons hulp te bieden bij acti-
viteiten. Hier komen we zeker op terug. 
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a

b

c

Vraag 1: 
Een belangrijke reden om lid te zijn HKK Vehchele is om met mijn 
lidmaatschap een organisatie te steunen die zich inzet voor het be-
houd van het historisch erfgoed in Veghel en omgeving. 
 
a 90% Helemaal mee eens 
b 10% deels mee eens 
c 0% niet mee eens 
Opmerkingen:  
-Om meer kennis te krijgen van de historie Veghel.  
-Historisch erfgoed is heel belangrijk: de jeugd hiervoor enthousiast 
maken.  
–Je kunt steun krijgen, als je iets wilt weten over vroeger.  
 
Vraag 2: 
De kroniek “Van Vehchele tot Veghel”, die elk kwartaal verschijnt, 
beschrijft interessante onderwerpen. 
a 90% Helemaal mee eens 
b 10% deels mee eens 
c 0% niet mee eens 
Opmerkingen: 
-Zeer interessante onderwerpen, zeer gedegen onderzoek. 
–Na kerk, zusters en boeren nu graag wat meer over artsen, onder-
wijs, cultuur, oorlogstijd, natuur en landschap. 
–Meestal op een goed toegangbare manier geschreven. 
 
Vraag 3: 
De onderwerpen van lezingen zijn goed gekozen en sluiten aan bij 
het aandachtsveld van heemkundekring Vehchele.  

 
 
 
 

Suggesties: De “verstedelijking” van Meie-
rijstad, kalverhandel, ontwikkeling H.Hartplein, ontstaan Joodse le-
ven in Veghel. 

a 100% Helemaal mee eens 
b 0% deels mee eens 
c 0% niet mee eens 

a

b

c

a

b

c
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9.   Vooruit kijken naar 2021 

Het jaar 2021 zou een jubileumjaar worden. Dat blijft zo. Heem-
kundekring Vehchele bestaat op 28 april veertig jaar, daar kan Coro-
na niets aan veranderen. Maar of het 
feestelijk gevierd kan worden, is zeer 
de vraag.  
Er waren diverse ideeën om dit jubile-
um vorm te geven zoals een lezing, 
expositie en excursies over ontwikke-
lingen in Veghel. Bijvoorbeeld gedu-
rende de laatste duizend jaar, of juist 
vanaf 1981, sinds de oprichting van HKK Vehchele. Heel veel facet-
ten zouden aan de orde kunnen komen.  
Zoiets vraagt een lange voorbereiding en een redelijk kans dat het 
uitgevoerd kan worden. En daar stak Corona een stokje voor 
Dus ook hier moeten we een pas op de plaats maken. 
 
Herkenbare huisstijl 
Hopelijk kunnen we het komende jaar meer werk maken van het 
ontwikkelen van een herkenbare huisstijl. De aanzet was voor Coro-
na al gemaakt.  
Nieuwsbrieven, website, facebook enz. mogen een wat eigentijdser 
karakter hebben. We moeten in de informatiestroom, die mensen 
dagelijks op zich afkrijgen, zichtbaar blijven. In onze P.R. zullen we 
in ieder geval stap voor stap aanpassingen gaan doen.  
Uit de enquête hebben we o.a. begrepen dat we de naam Heemkun-
dekring Vehchele niet moeten veranderen. Of daar een ondertitel aan 
toegevoegd moet worden zoals  “erfgoedvereniging” zullen we be-
kijken. 
 
Spaaractie historisch album. 
Wel zijn we al maanden in overleg met de directies van de Jumbo-
winkels in Veghel om een spaaractie op te zetten waarbij klanten 
historische plaatjes van Veghel en kerkdorpen kunnen verzamelen. 
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Die kunnen in een informatief album bewaard 
worden.  
We zouden ons richten op de periode na de 
Tweede Wereldoorlog. Vooral foto’s uit de 
jaren vijftig, zestig en zeventig, roepen bij veel 
mensen mooie herinneringen op.  
De contacten met Jumbo zijn positief. Op dit 
moment hebben zij hun focus vooral gericht op 
de primaire taken op de werkvloer. Hopelijk gaat 2021 wat meer 
ruimte bieden.  
 
200 jaar Zuid-Willemsvaart 
Op 25 november was er op de Noordkade een manifestatie i.v.m. het 
naderende jubileum van 200 jaar Zuid-Willemsvaart.  
Deze manifestatie: “Dat wat 
blijft”, beweegt zich de ko-
mende jaren tussen ‘s-
Hertogenbosch en Luik.  
Bij de manifestatie in Veg-
hel werd ik als vertegen-
woordiger van de HKK ge-
vraagd wat te vertellen over 
de geschiedenis van dit ka-
naal. Ondanks de beperkin-
gen wegens corona werd het een vruchtbare bijeenkomst.  
Aan de bezoekers was gevraagd om met elkaar verhalen te delen die 
iets te maken hadden met de Zuid-Willemsvaart.  
Aangezien HKK Vehchele voor 2022 de Zuid-Willemsvaart als jaar-
thema  heeft gekozen, was deze bijeenkomst een mooie aanloop.  
Graag willen wij deze draad vasthouden.  

Veghel en de Zuid-Willemsvaart zijn onlosmakelijk met elkaar ver-
bonden. Veel mensen zullen gedurende hun leven ervaringen opge-
daan hebben waarbij het kanaal een rol speelt.  
Die verhalen zouden wij als heemkundekring graag verzamelen. Dus 
hierbij de oproep aan iedereen om een kort of lang verhaal te ma-
ken over iets waarbij het kanaal een rol speelt.  
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Dat mag verband houden met de oude of nieuwe haven, de sluis, de 
diverse bruggen, de bedrijven die er aan gelegen zijn, de intocht van 
de Sint, enz. enz. Stuur dit door naar het secretariaat van Vehchele. 
(secretariaat@vehchele.nl) 
 
Vindt u het moeilijk om het verhaal op te schrijven dan kunt u mis-
schien een bekende vragen om het voor u uit te werken. Of u belt 
naar de heemkundekring 06-45769393 om uw verhaal te vertellen 
waarna het op schrift gesteld kan worden.  
Al die verhalen kunnen een mooie basis zijn waarmee Vehchele in 
2022 aandacht kan besteden aan twee eeuwen Zuid-Willemsvaart. 
 Zo lijkt 2022 bijna dichterbij, concreter  dan 2021. 

Tekst en foto’s: Bernard Vissers 

 
12.   Cadeautip 
 
Bent u nog op zoek naar een leuk cadeau. Wat 
denkt u hiervan? 
 
Te koop bij: 
Boekhandel Schellen en het UITpunt. Boekje kost 
€ 8,00 en de opbrengst is geheel voor het restaura-
tiefonds van de Lambertuskerk. 
 
 
 

Foto: Henk v.d. Voort 

NAMENS HET BESTUUR VAN HKK VEHCHELE: 
 
PRETTIGE FEESTDAGEN EN BLIJF GEZOND. 
 
 
Kijk voor het allerlaatste nieuws op: 

WWW. Vehchele.nl 
Helaas is onze Heemkamer nog steeds gesloten, maar u kunt ons 
bereiken via: info@vehchele.nl of secretariaat@vehchele.nl  
 


