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Inhoud:
OPEN MONUMENTENDAGEN 10 EN 11 SEPTEMBER
1. Enkele mededelingen van het bestuur.
2. Lezing over kasteelhoeven in het Aadal op 26 september
door Rien de Visser.
Dit beperkte mededelingenblad is vooral gevuld met de Open Monumenten Dagen en de lezing die beiden op korte termijn op de agenda
staan.
Begin oktober komen we weer met een uitgebreidere versie met meer
nieuws, onder meer over de presentatie van een bijzonder boek over
Veghel van de hand van Martien van Asseldonk.
(Henk van der Voort)
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De Open Monumentendagen staan dit jaar in het teken van Iconen
en Symbolen. Drie prachtmonumenten in Eerde en Veghel zijn
voor u geopend. Het Oude Raadhuis was decennialang het bestuurlijk hart van de gemeente Veghel en kantonrechtbank
voor de midden-Meierij. De kerken van Sint-Antonius Abt in Eerde en Sint-Lambertus in Veghel zijn het middelpunt van trotse katholieke gemeenschappen, inmiddels verenigd in de Franciscusparochie. Als iconen voor onze dorpen dragen deze drie monumenten
bij aan de identiteit van Eerde en Veghel.
Speciale aandacht hebben we dit jaar voor het symbolische erfgoed
dat alle drie de monumenten met elkaar verbindt: gebrandschilderd glas. We laten bezoekers kennismaken met de aardse én
hemelse symboliek die op deze glazen te zien is.
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Programma Heemkamer Vehchele, Oude Raadhuis
zaterdag
10 september 12.00-16.00 u
zondag
11 september 12.00-16.00 u
bezichtigen gebouw en tentoonstelling in de Trouwzaal
(vooral over gebrandschilderde vensters uit de kapel van de
zusters Franciscanessen)

Kerk van Sint-Lambertus
zaterdag
10 september 11.00-16.00 u
rondleidingen door het gebouw.
Kerk van Sint-Antonius Abt te Eerde
zondag
11 september 14.00-16.00 u
rondleidingen door het gebouw.
muzikale intermezzo's door Annelieke Merx
1. Mededelingen bestuur
Vanaf donderdag 1 september bent u van 14.00 tot 16.00 uur weer
welkom in de heemkamer voor informatie of iets anders onder het
genot van een kopje koffie.
Vrije inloop heemkamer op zondagmiddag
Besloten om deze inloopmiddag komende winter een vervolg te
geven als de bibliotheek ook open is.
Definitieve invulling volgt later.
Denken jullie alvast aan de RABO CLUBKAS CAMPAGNE

2. Lezing over kasteelhoeven in het Aadal door Rien de Visser
Op maandag 26 september aanstaande geeft Rien de Visser voor
heemkundekring Vehchele een lezing over het pas verschenen boek
“ZIEHIER! Wij verkopen 77 kasteelhoeven”.
Tijdens de lezing zal Rien de Visser de blik speciaal richten op de
kasteelhoeven in het Aadal onder Schijndel, Middelrode, Heeswijk
en Dinther. Ook op “Hoef op Vorstenbosch” van pachtboer en strodekker Janus Vogels aan de Scheiweg onder Mariaheide dat na te zijn
doorverkocht de allure kreeg van een boerderijtje uit de Provence.
Hij richt zijn aandacht op cultuurbiotopen, waarbij zowel doodgewone als buitengewone geschiedenis in beeld komt. Alledaags, ‘spontaan’ erfgoed valt letterlijk op zijn plek naast zeldzaam, beschermd
erfgoed.

Elk lid mag vijf stemmen verdelen via een unieke stemcode. Leden
ontvangen deze stemcode op 1 november. Van de vijf stemmen per
lid, mogen er maximaal twee naar één vereniging of stichting gaan.
Hoe meer stemmen een club krijgt, hoe meer geld er naar het gekozen Clubkas Campagne doel gaat.

Rien de Visser stamt uit de slotbewaardersfamilie van Kasteel Heeswijk, dat door een markant testament een mensenleven lang (18951963) door de eigen adel niet mocht worden bewoond. De laatste
kasteeljonker zette zijn twee erfgenamen 68 jaar lang in de wacht.

Nadere informatie volgt in het volgende mededelingenblad.

Het besproken boek (184 pagina's) zal na de lezing ook te koop zijn
(€ 19,95)
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