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“Meneer Van der Heijden, we zijn hier thuis de werkplaats van ons
vader aan het opruimen. Kun je nog wat van zijn oude spullen gebruiken? Zo niet, dan gaat het de container in.”
“Dat soort vragen krijg ik regelmatig,” zegt onze gids Jo van der
Heijden. “Dan roep ik door de telefoon: Ik kom er al aan, want alleen
mensen die zo’n afwijking hebben als ik, kunnen er nog iets mee!”
In een waterval van woorden vertelt Jo waar de uitgestalde spullen
voor gebruikt werden. Moeiteloos lepelt hij de ene na de andere
anekdote op. Onvoorstelbaar veel voorwerpen die horen bij 35 oude
beroepen en ambachten heeft hij verzameld en groepsgewijs uitgestald. Telkens pikt Jo er een bijzonder voorwerp uit om dat te plaatsen in de context van het beroep en de tijd dat het werd gebruikt.
Zo’n twintig deelnemers zijn afgereisd naar de Spurkstraat in Den
Dungen en worden daar in twee groepen rondgeleid. Net als vorig
jaar bij de excursie naar Schijndel, tikt de thermometer bijna de
dertig graden aan. Toen werden sommigen bevangen door de hitte.
De familie Van der
Heijden
heeft
alles
binnen geëxposeerd, in
een zevental opslagruimtes rond het erf, Zo
kunnen we in de koelte
de toelichtingen, gegeven op topsnelheid,
proberen te volgen. Over
de barbier, de sigarenmaker, de bakker, het winkeltje, de wasserij, het klaslokaal en de
kamer van het “Rijke Roomsche Leven”, Mhr. Van der Heijden en
zijn compagnon kunnen er sappig over vertellen. Ze sparen de overheid en de kerk niet en hun persoonlijke beleving steken ze niet onder
stoelen of banken.
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Na anderhalf uur zijn we van het “gezeur” af, zoals Jo het zelf zegt.
In de boerderij staat de koffie klaar met krentenbrood en speculaas.
Iets na vier uur “doen weer op huis op aan.” Een aantal leden doen
dat per fiets over het zonovergoten fietspad langs het kanaal. Anderen
hebben de luxe van een opgewarmde auto.
Jo zou er vast wat van gevonden hebben…

U hoeft tijdens de open monumentendagen dus niet te kiezen tussen
Veghel of Eerde. Iedereen kan op 9 september massaal naar Eerde.
Voor het gedetailleerde programma kunt u terecht op onze website
www.Vehchele.nl waar u de actuele informatie zult vinden.
MONUMENTAAL EERDE ZONDAG 9 SEPTEMBER

2. Nieuwe privacyverklaring in verband met AVG

Daarnaast is er volop aandacht voor de vijf attentietegels die in het
dorp gelegd zijn. Deze worden door burgemeester Van Rooij onthuld.
Ons bestuurslid en historicus Rolf Vonk zal een uitgebreide toelichting geven over de bijzondere locaties waar de tegels gelegd zijn.

Dit evenement schenkt aandacht aan
twee markante personen uit de Eerdse
geschiedenis: Pastoor Willenborg en
Bernard van Dam. De bezoekers worden
op verschillende manieren meegenomen
door het leven van deze twee mensen. We
willen met dit evenement een verbinding
leggen tussen heden, verleden en toekomst!
Het evenement begint om 11.00 uur met
de onthulling van de attentietegels die in
samenwerking met de Heemkundige
kring Vehchele en de gemeente Meierijstad zijn gelegd. Burgemeester C. van
Rooij zal deze attentietegels onthullen.
Aansluitend is er een feestelijke viering in de kerk. Een bijzonder
onderdeel hiervan is de lezing die historicus dr. Gerard Rooijakkers
geeft over het leven en de werken van Bernard van Dam. De veelzijdige Bernard van Dam heeft vele artikelen gepubliceerd over Brabantse volkskunde. Hij illustreerde die artikelen vaak met eigen
tekeningen.
Uiteraard wordt ook het leven van pastoor Willenborg belicht. Een
bijzondere ‘herder’ die het verenigingsleven hoog in het vaandel had
staan. In oorlogstijd speelde hij een rol in het verzet. Ook de pastoor
hanteerde het penseel om dorpsgezichten, portretten en stillevens aan
het doek toe te vertrouwen.
Na de viering is er gelegenheid om de tentoonstelling over pastoor
Willenborg en Bernard van Dam te bezoeken.
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Vanaf 25 mei is in Europa een nieuwe regeling van kracht om de
privacy van persoonsgegevens beter te beschermen. Deze regeling
valt onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Ook onze vereniging heeft hiervoor een passende verklaring opgesteld. Die kunt u lezen op onze website. Nieuw aangemelde leden
zullen voortaan voor hun inschrijving gewezen worden op deze
verklaring. Voor bestaande leden is deze kennisgeving voldoende.
Natuurlijk kunt u altijd een reactie sturen naar ons secretariaat.
In de volgende ledenvergadering 4 februari 2019, zullen we hier
aandacht aan schenken.
3. Open Monumentendagen
Vrijwel elk jaar sluit onze heemkundekring zich aan bij de landelijke
open-monumentendagen. Dit door het openstellen van gebouwen of
het opzetten van een wandel- of fietsroute langs historische panden.
Op 8 en 9 september dit jaar zullen er in Veghel zelf geen bijzondere
activiteiten zijn, maar wel in Eerde.
Op zondag 9 september vindt daar de manifestatie Monumentaal
Eerde plaats. De werkgroep Eerdelogie heeft een evenement georganiseerd rond twee markante personen uit Eerde: Bernard van Dam en
Pastoor Willenborg. (zie info hieronder)

4. Nieuwe serie attentietegels
TWEEDE SERIE ATTENTIETEGELS IN VEGHEL EN EERDE GEPLAATST!
We herinneren ons nog de inwijding van de attentietegel voor het
Oude Raadhuis door wijlen pastoor Konings in 2016 met water van
de Aa. Hij gaf bijzondere woorden aan deze inwijding en vertelde
hoe heden en toekomst op het verleden staan. Het verhaal van Veghel
is nooit af. Maar onlangs is dat verhaal wel verder uitgebreid met een
tweede serie attentietegels die de gemeente Meierijstad plaatste.
Bijzondere tegels, waar wijlen ons bestuurslid Rien Vlemmings
zichzelf hard voor maakte. Hij zou trots zijn op het resultaat: 14
nieuwe tegels voor Veghel en 5 voor Eerde. Van de Noordkade tot de
tuin van de Zusters Franciscanessen en van de Sint-Antoniusmolen
tot het Sint-Antoniusplein. Onderstaand ziet u een overzicht van de
nieuwe tegels.

Inwijdingsceremonies
In Eerde worden de tegels op 9 september officieel ingewijd door
burgemeester Van Rooij. Voor Veghel volgt een passende opening
waar we u nog over informeren. Voor deze opening zullen ook alle
betrokkenen, sponsoren en partners uitgenodigd worden.
5. Digitaal archief HKK Vehchele
Na langdurig onderzoek heeft onze heemkundekring een keuze gemaakt uit de vele mogelijkheden om gegevens digitaal op te
slaan. Het is immers van groot belang dat we gegevens goed bewaren
en dat deze snel en logisch terug te vinden zijn. Vroeger lagen de
oude mappen met documenten, kaarten en afbeeldingen in stoffige
archieven. Tegenwoordig willen we dat liever digitaal opslaan. Daar
komt veel bij kijken. Er zijn veel systemen, allemaal met hun vooren nadelen. Vanuit Brabants Heem en Erfgoed Brabant wordt het
gebruik van Memorix Maior aanbevolen. Geen goedkoop systeem,
maar wel met veel mogelijkheden en met een goede waarborg van
ondersteuning, veiligheid en continuïteit.
Een werkgroep van zeven personen ( vanuit het bestuur en vooral
“gewone”leden) heeft enkele cursusbijeenkomsten gevolgd.
In de vergadering van 18 juni heeft het bestuur besloten om met dit
systeem. Memorix Maior, in zee te gaan.
We houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen.
6. Brabantse Heemdagen

In Erp zijn nog niet alle attentietegels geplaatst in verband met de
reconstructie van de doorgaande weg. Voor Mariaheide en Zijtaart
zijn inmiddels ook plannen in de maak, zodat de historische eenheid
en het verhaal van Veghel en haar kerkdorpen ook in Meierijstad
bekend blijft.
Dank
Wij willen hierbij onze hartelijke dank uitspreken aan Toon Verbeek
en Teun van Lokven van de Gemeente Meierijstad. Dankzij hun inzet
konden de tegels snel en vakkundig geplaatst worden.
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Fietsers gevraagd
Op donderdag 2 en vrijdag 3 augustus zijn in Meierijstad de Brabantse
Heemdagen.
Uit heel Brabant komen belangstellenden naar Sint-Oedenrode, Veghel en Schijndel om zich te laten
informeren over een aantal historische locaties.
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Er hebben zich precies 100 mensen ingeschreven.
Op vrijdagmorgen 3 augustus komen de gasten in Veghel naar de
Noordkade. De helft begint met een rondleiding daar. De andere
vijftig vertrekken in enkele groepen per fiets naar Zijtaart. Daar
krijgen ze een rondleiding in het voormalige klooster.
Zij keren om half elf terug in Veghel en intussen is de andere groep
per fiets op weg naar Zijtaart.Voor de begeleiding van de fietsers
kunnen we nog mensen gebruiken.
We hebben al een zevental fietsers die beschikbaar zijn, maar we
kunnen er nog een aantal gebruiken.
Meldt u zich aan bij het secretariaat arno.vd.heuvel@kpnmail.nl
7. Ledenbestand
Nieuw lid: Josje van Dijk, Aa-plantsoen 5, Veghel

9. BHV overzicht leden HKK Vehchele
Het bestuur wil een overzicht maken van leden die Bedrijfs Hulp
Verlener zijn met nog een geldige certificatie, Ook leden met nog een
geldig EHBO-diploma vragen wij om zich te melden.
Bij activiteiten van onze vereniging kunnen we dan bij calamiteiten
de juiste mensen aanspreken voor hulp.
Aanmelden: arno.vd.heuvel@kpnmail.nl
10. Prettige vakantie
Het bestuur van de heemkunde kring Vehchele wenst iedereen een
fijne vakantie toe. Gaat u op reis, zorg dan ook voor een veilige
thuiskomst.
De Heemkamer is gesloten in de maanden juli en augustus. In september bent u weer van harte welkom.

8. Ontvangen materiaal, documentatie
-Mevr. Ketelaars-Ketelaars: Ordners met knipsels van 1933-2007,
idem van aanleg A50, Openbare werken, Duits lijntje, Eerde, Ziekenhuis, Airborne herdenkingen, jubileumboekjes 60 jr en 75jr KVO.
-Mevr. D. den Das: o.a. Oude gebedenboekjes.
-Fotograaf Backx: Foto’s van de sloop van het ziekenhuis.
-Dhr. Kees Goverde: Foto’s ingekwartierde Engelse militairen bij
fam. Van Dooren- van Asseldonk in Dorshout (1944).
-Dhr. Henk van Wanrooij: Foto’s personeelsfeest CHV 1962 en 2
uniformen bedrijfsbrandweer CHV met bijbehorende versierselen.
-Dhr. Koos Jansen: o.a. De Revue der sporten (1912).
-Mevr. A. van Doorne: Notulen, jaarprogramma’s van Katholieke
Vrouwen Beweging (uit NKV)
-Mevr. Jo de Bie: Twee albums van het afscheid van zuster Herckenrath van het ziekenhuis.
-Dhr. Arnold van Houdt: De onderliggende documenten etc. voor het
boek over het Havelt.
-Mevr. v. Herpen- van Hout: Brieven, documenten en kranten over de
Tweede Wereldoorlog en de Bevrijding.
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