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1. Mededelingen bestuur en commissies:
Lezing Graven naar het verleden van de Markt.
Bereikbaarheid. Geef uw e-mailadres aan ons door.
Jaarvergadering 5 februari.
Jos Swanenberg 20 februari en 15 maart.
2. Lezing over Bisschop Bekkers op 15 januari.
3. Overleden lid.
4. Nieuwe leden.
5. Ontvangen materiaal, documentatie.
6. Kerst en Nieuwjaar.

Lezing: Graven naar het verleden, Markt Veghel, uitgesteld
Op maandag 11 december was het vrij snel duidelijk. Het KNMI gaf
Code Rood af. De lezing over de historie van de Markt met daarbij de
resultaten van de laatste opgravingen, kon beter worden afgelast. Op
dinsdag zou de tweede uitvoering van dezelfde lezing zijn. De weersomstandigheden waren een stuk beter, maar tegen de avond werd gladheid voorspeld. Koortsachtig overleg volgde. Velen hadden zich telefonisch of via een link van de bieb, met de nodige moeite aangemeld!
Kasper van den Berghe, de archeoloog die samen met Rolf Vonk de
lezing zou verzorgen, moest uit Zwolle komen en dus ook weer naar
huis. Kasper gaf er de voorkeur aan om in januari de lezingen op twee
avonden achter elkaar te geven. Dat gaf de doorslag. Beide lezingen
zouden verplaatst worden naar 29 en 30 januari
Net als maandag, werden de leden die beschikken over een computer
hebben gemaild. Er werd een bericht op de website van Vehchele geplaatst en een bericht op de digitale lokale krant Kliknieuws.
Om 19.00 uur stelde onze voorzitter zich op bij de ingang van het oude
raadhuis, net als maandagavond. Toen waren er zo’n veertien mensen
die hij moest teleurstellen. Op dinsdagavond waren er ook nog acht
mensen die, ondanks het slechte weer de moed hadden verzameld om
naar de raadzaal te gaan. Helaas moesten zij ook omkeren. Gelukkig
was er begrip voor de uitleg.

!!! AANMELDING LEZINGEN 29 OF 30 JANUARI !!!
Vanaf 27 december op de website van Vehchele of telefonisch bij Jan
van Erp tel. 0413-362842 met vermelding van naam en telefoonnummer.
Geef ook aan of u zich al voor 11 of 12 december had aangemeld.

Dus nu op naar 29 en 30 januari!
Het is gebleken dat het onderwerp veel belangstelling heeft. Natuurlijk, het gaat over het hart van onze leefgemeenschap! De lezing van
maandag was volgeboekt en ook dinsdagavond had veel aanmeldingen. Daarbij zijn ook veel belangstellenden van buiten, uit andere dorpen. Het bestuur moet zich nog beraden hoe dit verstandig aan te pakken voor eind januari. Mensen die zich hebben aangemeld, verdienen
de voorkeur. Maar aangezien we niet alle namen hebben wordt dat nog
een hele klus. Het gaat goedkomen. De Markt is duizend jaar oud. Die
geschiedenis blijft. Daar kan geen code rood tegenop. We houden u op
de hoogte.
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Bereikbaarheid leden!!!!!
Bij de afgelasting van de lezingen in de afgelopen week is weer eens
gebleken hoe belangrijk het is om uw e-mailadres aan ons door te geven, als u dat een heeft!
We hebben ons (soms vergeefs) in allerlei bochten moeten wringen om
leden te kunnen bereiken die wel over een e-mailadres beschikken,
maar dit niet hebben aan ons hebben doorgegeven.
Bent u per e-mail bereikbaar, geef uw mailadres dan alstublieft door
via info@vehchele.nl Alvast hartelijk dank!!

Op 20 februari 2018 zal Jos Swanenberg voor ons een lezing geven
over dialect. Nadere gegevens volgen.
Op 15 maart 2018 zal in Veghel de Brabantse dialectprijs
(De Zachte G-Prijs) worden uitgereikt door Jos Swanenberg.
Nadere gegevens volgen.
2. Bisschop Bekkers, lezing maandag 15 januari 19.30 uur
Bisschop Bekkers, een bijzondere Brabander en Nederlander.

Heemkamer
De heemkamer in “Het Raadhuis” is elke donderdagmiddag van 14.00
uur tot 16.00 uur geopend, behalve met carnaval, juli en augustus. U
bent altijd welkom om materiaal af te geven, zoals bidprentjes, oude
foto’s om te scannen of spulletjes van vroeger, waarvan u weet dat uw
kinderen er niets meer mee zullen doen. Voor ons (en ons nageslacht)
kan dit materiaal soms waardevol zijn. Ook kunt u eens oude foto’s
bekijken en uw commentaar geven of gewoon even een praatje komen
maken onder het genot van een kopje koffie.
Kroniek “Van Vehchele tot Veghel”
Voor kleine artikeltjes in onze kroniek zijn wij nog steeds op zoek naar
mensen, die een dierbaar voorwerp uit het verleden bezitten en daar
een leuk verhaal over kunnen vertellen. Dat kan een gebruiksvoorwerp
zijn of iets religieus, maar ook als u een interessant verhaal kunt vertellen over oude gebruiken in gezin, kerk, op school of ergens anders
kunt u contact opnemen met Agnes Pigmans. Telefoon 0413-343571.
Jaarvergadering
Op maandag 5 februari 2018 houden we onze jaarlijkse ledenvergadering. De agenda voor die avond en informatie over onze activiteiten in het verleden, heden en toekomst, onze dromen, plannen, financiële situatie en bestuurlijke aangelegenheden, ontvangt u in januari.

Ruim 50 jaar na zijn overlijden wordt deze
bijzonder geliefde Bisschop door velen nog
steeds op handen gedragen. Deze aimabele
man, met zijn warme en innemende uitstraling is iemand die van zeer grote betekenis
is geweest voor de R.K. Kerk in Nederland
en ver daarbuiten.
Niet alleen voor de katholieke kerk was hij
een belangrijk persoon, hij was ook de
grondlegger van de oecumenische gedachte.
Wim van Kreij uit Sint-Oedenrode heeft een boeiende lezing samengesteld met dia’s over het leven en werken van Bisschop Bekkers. In
de lezing zijn, naast veel foto’s, diverse filmfragmenten opgenomen
over zijn installatie, diverse Brandpunt T.V.-uitzendingen en “Bij Mies
Bouwman in de stoel” waarin Bisschop Bekkers zelf aan het woord
komt. Ook van de uitvaart en begrafenis zijn filmfragmenten opgenomen. Hij heeft in zijn lezing ook de installatierede van de nieuwe Bisschop Mgr. G. de Korte opgenomen.
3. Overleden lid:
Op 9-11-2017 overleed mevr. Petr. Ketelaars- Ketelaars, zij was lid
vanaf 1995. Dat zij mag rusten in vrede!
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4. Nieuwe leden:

6. Kerst en Nieuwjaar

Mevr. José Constant-Vermeulen, Klaverstraat 18, Den Bosch (Empel).
Fam. Stephan Scheer, Stationsstraat 63, Veghel.
Dhr. Jan Prinse, De Scheifelaar 109, Veghel.

Terugmijmeren….

Van mevr. Annette Barten Veghelse geboortekaartjes en een grote
doos vol foto’s, waaronder veel onbekende (studio) portretten van
haar vader fotograaf Piet Barten. Elke donderdagmiddag kun je in de
heemkamer komen kijken of daar bekenden bij zijn.

In de maand december wordt er door allerlei mensen en organisaties
teruggekeken op het voorbije jaar. Met Oudjaar zetten we een denkbeeldige streep onder een tijdvak dat we een “jaar” noemen en blikken
terug. Mensen met interesse in geschiedenis doen niet anders dan terugkijken, maar dan wel naar grotere tijdvakken. Periodes die door bepaalde ontwikkelingen een bindende factor hebben zoals de Steentijd,
de Middeleeuwen, de gotiek, of de Tweede Wereldoorlog.
Periodes die reeds lang voorbij zijn, kunnen we beter overzien. We
weten hoe het begon en wanneer het eindigde. In welke periode wij nu
leven en welke oorzaken bepalend zijn voor het verloop en de afloop,
zullen we pas over vijftig of honderd jaar weten. Nu is het gissen wat
er echt toe doet en richten we ons op details. De wereld is in beweging,
volop in beweging. Sommige ontwikkelingen ervaren we als positief,
maar ook zijn er veel gebeurtenissen die ons angst inboezemen. We
krijgen de calamiteiten van overal ter wereld elke dag binnengeschoven met de krant, de televisie, radio, of welk ander medium dan ook.
Als we de geschiedenis nagaan, ontdekken we dat die zorgen en onrust
er bijna altijd geweest zijn. Hoe vaak hebben onze voorouders niet gevreesd voor plunderende huursoldaten, moordende Noormannen, vijandige legers, beeldenstormers, rondtrekkende bendes, of dodelijke
epidemieën?
Geschiedenis is om van te leren. Problemen gingen nooit zomaar voorbij. Oorzaken van gevaar die niet tijdig werden aangepakt, groeien uit
tot rampen. Daar moeten we onze lessen uit trekken. Het goede wat we
hebben gecreëerd, dat moeten we koesteren. Of het nu mooie gebouwen zijn, waardevolle tradities of afspraken over hoe we respectvol
met elkaar om moeten gaan…… elkaar ruimte geven.
Altijd zijn er mensen geweest die zochten naar oplossingen, vaak met
de kennis van het verleden in het achterhoofd. Daarom doet geschiedenis er toe. Heemkunde is daar een belangrijk onderdeel van. Onlangs
las ik een prachtige spreuk.
“Als we onze wortels verwaarlozen, verdorren we.”
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Wij heten hen van harte welkom binnen onze vereniging.
5. Ontvangen materiaal, documentatie
In de afgelopen periode ontvingen wij:
Van dhr. Henk van Wanrooij o.a. DVD’s met oude (kadaster)
kaarten en foto’s. Verder de film “Oranjewijk Veghel. Een nieuwe
wijk met oude verhalen”.
Van dhr. John van Schaijk een doos vol scherven en botten,
gevonden bij graafwerkzaamheden in de Bloemenwijk. Deze worden
nog onderzocht.
Van mevr. Sjaan van Dijk een aantal boeken over geschiedenis,
archeologie en oorlog, een aantal jaargangen van Brabants Heem,
bijzondere kerkboeken en “Oude kraamgebruiken”
Van dhr. Tonny van Geffen het boekje over het leven van Gilbert
Astin, gesneuveld in Eerde 1944.
Van mevr. van de Nieuwenhuizen-Donkers een trommeltje met
gevonden aardewerk pijpekopjes en een paar boekjes.
Van mevr. Rath-Vugts o.a. stukken van het schoolbestuur van de H.
Hartparochie (1967-1972), de complete serie schoolbijbels voor het
Lager Onderwijs en enkele boekjes m.b.t. de verkennerij.

Het jaar 2017
Natuurlijk is er niks mis met een terugblik op een bepaald moment in
het jaar.
De wintertijd is daar een mooie periode voor. Buiten is de natuur gaan
rusten en maakt zich op voor een nieuwe start. Even tijd voor bezinning.
Ieder van ons heeft het afgelopen jaar zijn eigen, persoonlijke ervaringen gehad. In elk gezin of familie zijn er fijne en verdrietige gebeurtenissen geweest. Met ongeveer 275 leden krijgen we daar als heemkundekring Vehchele regelmatig wat van mee. Soms heel dichtbij, zeker
als het leden betreft die op een of andere manier actief bij de vereniging
betrokken zijn, of als het hun familieleden betreft. Mensen waarvan we
afscheid hebben moeten nemen, laten een leegte achter. In onze jaarvergadering op 5 februari zullen we hier nog eens bij stil staan. Ook
blikken we dan terug op onze activiteiten in het afgelopen jaar. De lezingen, de ontwikkelingen m.b.t. de website, kronieken, archeologie,
canon en attentietegels zullen aandacht krijgen. In het jaarverslag dat
u vooraf ontvangt, staan alle gebeurtenissen en ontwikkelingen uitgebreid vermeld.
We kunnen terugkijken op een jaar met veel ontwikkelingen. De wereld is volop in beweging. Dat geldt ook in de wereld van historische
verenigingen. Het behoud van ons erfgoed vraagt telkens bijsturing.
Het blijft niet vanzelf goed gaan als alles om je heen verandert.
Zo zullen we samen moeten nadenken hoe we onze volgende generatie
kunnen bereiken? We willen doorgeven wat we van het verleden hebben geërfd en geleerd. Want ook zij hebben onze wortels nodig!

Bernard Vissers,
namens het bestuur van heemkundekring Vehchele

De Eeuwsels in de sneeuw, 2017

Fijne kerstdagen toegewenst
en aan iedereen alle geluk en gezondheid in 2018
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