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MEDEDELINGENBLAD 

 
Heemkundekring “Vehchele” is aangesloten bij de 
“Stichting Brabants Heem” en opgericht op 28 april 1981. 
 
Secretariaat:  Vosseweide 10, 5467 ME Veghel 

Arno van den Heuvel, tel. (06 22 45 71 57)  
Heemkamer:  In “Het Raadhuis”, Markt 1 te Veghel, 

tel. 06-42 96 61 43 (tijdens openingsuren)   
Bankrelatie:  Rabobank, IBAN nr. NL52RABO0153393173 
  t.n.v. Heemkundekring “Vehchele” 
Redactie:  Arno van den Heuvel, Vosseweide 10, 
  5467ME Veghel. 06-22457157 
 
 
2018-02                                                             april 2018 
Inhoud: 
 

1. Uitnodiging bezoek aan de expositie: 20,21 en 22 april 
2. Expositie geschiedenis ziekenhuis in het ziekenhuis zelf. 
3. Lezing uitgaansleven Veghel gaat niet door.  
4. Excursie Museum t Brabantse Leven in den  Dungen: 28 mei 
5. Brabantse-Heemdagen op 2 en 3 augustus 2018. 
6. Overleden leden. 
7. Nieuwe leden. 
8. Ontvangen materiaal, documentatie. 
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1. Uitnodiging Expositie  
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2.Expositie geschiedenis ziekenhuis in het ziekenhuis zelf. 

Onbegonnen werk? 
Wat zouden de zusters Franciscanessen 100 - 150 jaar geleden ge-
daan hebben als ze ergens aankwamen om een opdracht uit te voeren 
maar de omstandigheden waren verre van ideaal? Zouden ze zich 
terugtrekken en de opdracht afblazen? Nee, want dan was er nooit 
een bloeiende kloosterorde ontstaan. Een congregatie die hulp bood 
aan gewone mensen, op het gebied van onderwijs en zorg voor zie-
ken en ouderen. Wanneer ze zich bij tegenslagen hadden laten ont-
moedigen, had Veghel nooit een ziekenhuis gehad. 
Franciscus leerde mensen om te accepteren dat je moet omgaan met 
de dingen die op je pad komen. Tegenslag hoort bij het leven. Met 
die instelling stroopten de zusters op diverse plaatsen in de wereld 
hun mouwen op, haalden diep adem, zetten hun schouders eronder en 
verrichten grote “wonderen”. 
In die geest zal ook de expositie over de geschiedenis van het zieken-
huis uitgevoerd worden. 
 
Ongenode gasten 
De omstandigheden om een expositie in te richten zijn heel anders 
dan vooraf was ingeschat. Goede afspraken met de coördinator van 
het project en met het bedrijf dat het ziekenhuis gaat ontmantelen, 
hebben niet kunnen voorkomen dat het anders loopt dat verwacht. 
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 Ongenode gasten weten het leegstaande ziekenhuis te vinden. Er is 
veel vernield ook op de plaats waar wij onze expositie willen gaan 
houden. Er is geen elektriciteit, dus ook geen licht, geen verwarming 
en geen stromend water.  
 
Van Rochushuis tot Bernhoven 
Toch blijft het de beste plek om de expositie te houden. Hier is het 
allemaal gebeurd en hier kunnen we afscheid nemen van het gebouw. 
We zullen de nodige voorzieningen aan moeten brengen, maar ieder-
een uit Veghel en wijde omgeving is welkom op 20, 21 en 22 april 
om op deze historische plek nog eens terug te gaan in de tijd. Hoe is 
het begin geweest van het ziekenhuis en hoe heeft het zich verder 
ontwikkeld? Van Rochushuis tot Bernhoven is de ondertitel. De 
betekenis daarvan zal u duidelijk worden aan de hand van honderden 
foto’s met teksten en aan de hand van een van de zes lezingen tijdens 
deze dagen. In dit blad vindt u een aankondiging met daarop verdere 
informatie. 
 
3.Lezing 14 mei: Veghels uitgaansleven, gaat NIET door!!  

 
Lezing 14 mei: Veghels uitgaansleven, gaat niet door 
Dré den Ouden zou op maandag 14 mei, op ons verzoek, een lezing 
geven over het uitgaansleven in Veghel. 
Het is helaas nog niet gelukt voldoende fotomateriaal te verzamelen 
van de verschillende uitgaansgelegenheden. De lezing kan op 14 mei 
niet doorgaan. Toch wil Dre graag met dit onderwerp verder om 
later deze lezing alsnog een keer te geven. Uw hulp is daarbij zeer 
welkom. 

Heeft u zelf fotomate-
riaal met wat toelich-
ting of anekdotes, of 
kent u mensen die dit 
hebben, 
 neem dan contact op 
met Dré den Ouden. 
Het mag daarbij gaan 
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om alle horecagelegenheden die Veghel in het midden van de vorige 
eeuw had. Dus foto’s en verhalen van na de oorlog, globaal van 1944 
tot 1975.  
Het gaat niet zozeer om de mensen op de foto, maar vooral over de 
locatie, de omgeving, de achtergrond en de sfeer.  
Kijk in albums, schoenendozen en plakboeken wat u kunt vinden van 
Veghel met betrekking tot: 
horecagelegenheden voor feesten zoals huwelijken, jubilea, kof-
fietafels, kleine cafeetjes, buurtcafé’s, gelegenheden bij bushaltes, 
haven, sportvelden, speeltuintjes, de oude bioscoop, danszalen, 
restaurants en cafetaria’s, de gelegenheidstenten met kermis en 
carnaval en de kermis zelf,evenementen zoals festivals, jaarmark-
ten. En vooral: de ( jongeren-)soos-honken zoals Karrewiel, 
Skup, Eagle, Underground, enz. 
 
Wie weet, komt er zoveel materiaal boven water dat er naast een 
toekomstige lezing nog andere ideeën ontstaan.  
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4.Excursie Museum ‘t Brabantse Leven in den Dungen: 28 mei 
 
Het museum van de familie van der Heijden herbergt een grote ver-
zameling gereedschappen en benodigdheden voor beroepen van 
vroeger. In totaal zijn er zo’n 35 beroepen tentoongesteld waaronder 
klompenmaker, smid, timmerman, sigarenmaker, bakker, manden-
maker. Er is een winkeltje van vroeger en een schooltje. Er is ook een 
religieuze kamer waar je alles van het Rijke Roomsche leven terug-
vindt.  
Verder is er de nagenoeg authentieke boerderij waarin de familie van 
der Heijden zelf woont. 
Er worden rondleidingen gegeven op afspraak. Tijdens die tocht 
wordt men met humor rondgeleid. Es ge Brabants kunt is dé wel 
hendig, maar ook zonder die taalkennis kun je genieten van alles 
spullekes of zoals Jo van der Heijden zelf zegt “ouwe rommel”. 
Natuurlijk is er plek om un bakse te pakken, met iets lekkers.  
De sfeer die er hangt is er een van gastvrijheid en vroeger tijden. Je 
kunt ook genieten van het groen en de vogels. 
 
Aanvang excursie: maandag 28 mei om 14.00 uur. Deelname is 
kosteloos. 
Opgeven vóór dinsdag 22 mei via onze website of bellen naar Jan 
van Erp 0413-362842. U krijgt dan nadere informatie. 
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5. Brabantse-Heemdagen op 2 en 3 augustus 2018 in Meierijstad 
 
Brabants-Heemdagen op 2 en 3 augustus 2018 in Meierijstad! 
De vier heemkundekringen van Meierijstad hebben de organisa-
tie van de Brabants-Heemdagen op zich genomen. Op donderdag 
2 augustus zijn de deelnemers , afkomstig uit heel Brabant, te gast in 
St. Oedenrode. Op vrijdagmorgen 3 augustus komen ze rond 8.15 uur 
naar Veghel. Alle deelnemers hebben de beschikking over een fiets. 
Aan de Noordkade brengen ze een oriënterend bezoek aan de diverse 
ruimtes en aan het museum , dit onder leiding van gidsen. Verder 
brengen ze die ochtend  bezoek aan het klooster in Zijtaart. Na de 
lunch op de Noordkade vertrekken ze op de fiets naar Schijndel. 
Heemkundekring Schijndel neem t de organisatie dan over. 
Voor de fietstocht van en naar Zijtaart kunnen we nog de nodige 
begeleiders gebruiken. We hebben om 8.30 uur een zes tot acht 
“routegidsen” nodig en om 10.00 uur wederom. Dus in totaal 12-16 
begeleiders. 
Wie bereid is om als “routegids”  met een groep van 10 tot 20 
mensen op vrijdagochtend 3 augustus naar Zijtaart en terug te 
fietsen, mag zich bij onze secretaris aanmelden.  
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6.Overleden lid. 
 
Mevr. Wolf-Jansen. Bernard v Damstraat 11. Eerde 
Familieleden: heel veel sterkte. 
 
7.Nieuw lid. 
 
Els van Asperen, Saffraanveld 3, Veghel 
Van harte welkom bij onze vereniging. 
 
8. Ontvangen materiaal, documentatie. 
 
Van mevr v. Herpen – v. Hout: Foto en verhalenboek over Veghel in 
oorlogstijd 40-45.  
 
Heemkundekring Vehchele heeft een routeboekje uitgegeven met 
alle informatie en afbeeldingen van de attentietegels die nu in het 
centrum van Veghel liggen. 
Dit fraaie boekje op A5 formaat is te koop bij heemkundekring 
Vehchele, Het UITPunt, Boekhandel Schellen, Boekhandel Bek 
en Peter Verbakel. 
 
De prijs bedraagt slechts € 2,00!! 

Omslag van het Routeboekje 
 

 
 

 
 
 
 


