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8. Erfgoedwandelingen tuin Zusters-Franciscanessen. 
9. Presentatie Canon Meierijstad. 
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11. Website HKK Vehchele. 
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1. Brabantse Heemdagen 2 en 3 augustus 
 
Precies honderd mensen hadden zich aangemeld als deelnemer aan de 
Brabants Heemdagen. Ze waren afkomstig uit diverse afdelingen van 
de 123 heemkundekringen van Brabant. 
De vier heemkundekringen van Meierijstad hadden de organisatie op 
zich genomen.  
 
Op donderdagmorgen 2 augustus werd in het bestuurscentrum van 
Meierijstad in St. Oedenrode de officiële opening verricht door wet-
houder Eric van den Boogaard en door vertegenwoordigers van 
Brabants Heem. Daarna trok men groepsgewijs door St. Oedenrode 
via kasteel Dommelrode, naar Henkenshage, de Knoptoren, het 
marktplein en naar de Martinuskerk met het kerkhof. Na het diner in 

Nijnsel zocht iedereen 
zijn slaapadres op. 
De volgende ochtend 
werd men al om acht uur 
op de Noordkade in Veg-
hel verwacht.  
Met een eigen of een 
gehuurde fiets trok een 
deel van het gezelschap al 
voor negen uur naar het 
klooster in Zijtaart. Daar 
kregen ze van Frans van 

Asseldonk en zr. Germana ( de laatste overste aldaar) boeiende in-
formatie over het verleden en over de herbestemming. 
 De andere vijftig bezoekers kregen eerst een rondleiding door de 
Noordkade en door SieMei. Zij vertrokken om half elf naar Zijtaart. 
Om half een was iedereen weer terug in de Afzakkerij om van een 
uitgebreid Lunchbuffet te genieten. Buiten was de temperatuur intus-
sen opgelopen tot 34 graden.  
Om twee uur begon de fietstocht naar Schijndel. De vier groepen 
bezochten De Schaapskooi, de Glazen Boerderij en het Jan Heesters-
huis, allemaal in een andere volgorde. Ook hier stond telkens weer 
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een deskundige gids klaar om de mensen rond te leiden, al moesten 
ze wel erg hun best doen om te 
concurreren met de loomheid 
die de enorme hitte met zich 
mee bracht. 
Terug op de Noordkade stond 
om half zeven in de Afzakkerij 
het dinerbuffet klaar. Iedereen 
was vol lof over de bezochte 
locaties.  Vooral de herbe-
stemming van de voormalige 
CHV-fabrieken en het klooster 
in Zijtaart hadden bij heel veel mensen grote bewondering geoogst. 
Met de nodige ceremoniën werden de Brabants Heemdagen 2018 met 
een goed gevoel afgesloten. 
 
Volgend jaar zullen er in augustus wederom Brabants Heemdagen 
zijn. De plaats is nog niet bekend. Alle leden van heemkundekringen 
kunnen zich hiervoor t.z.t. aanmelden. 
 
2. Ommetje Veghel 20 augustus 
 
Terugblik Ommetje Veghel 
Twee groepjes van twaalf personen 
trokken op 20 augustus 2018 door 
het centrum van Veghel. 
Jan van Erp en Bernard Vissers 
probeerden de nodige historische 
wetenswaardigheden over te bren-
gen aan de belangstellenden van WijNu. Tijdens de rondwandeling 
kwam men ook door straten waar sommige mensen hun leven lang 
gewoond of gewerkt hadden en dan waren zij de deskundigen  
die hun kennis konden delen.  
Met een map foto’s in de hand vertelden de gidsen over de geschie-
denis van het ziekenhuis, de scholen in de Van Coothstraat, de pasto-
rie, de Lambertuskerk, kasteel Frisselstein, de Aa, Broedershof, en de 
Hoogstraat.  
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Overal werd even stilgestaan voor een korte uitleg en wat vragen. 
Vaak ontstond er een levendige discussie over feiten en ervaringen 
van de diverse deelnemers. 
 
Via de Markt, het klooster, Molen-
straat, Zeven-Eikenlaan en Berken-
straat kwam het gezelschap weer 
terug in de Peppelhof. 
Daar stond voor de deelnemers een 
“tas koffie” klaar en kon er worden 
nagepraat.  
 
 
3. Rabobank Clubkas Campagne 2018 
 
Ook dit jaar heeft Heemkundekring Vehchele zich aangemeld bij de 
Rabobank Clubkas Campagne. Van 1 oktober tot 19 oktober kunnen 
leden van de RABO-bank hun stem uitbrengen.  
Het zijn deze leden die bepalen hoe de € 150.000,- verdeeld worden. 
Onze doelen zijn dit jaar: 
-Het ontwerpen van educatiemateriaal met betrekking tot Operatie 
Market Garden. 
- Financiering van attentietegels in Mariaheide en Zijtaart. 
- Herdenking 75 jaar Operatie Market Garden, met als optie: het 
samenstellen en uitgeven van een boek met verhalen en foto’s over 
de oorlogsjaren 1940-1945. 
Alle doelen zijn gekoppeld aan het doel van onze vereniging. 
U STEMT TOCH OOK OP HEEMKUNDEKRING VEHCHELE. 
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Archeologiedagen 13 en 14 oktober 
 
Heemkundekring Veghel neemt deel aan de Nationale Archeologie-
dagen in samenwerking met de andere heemkundekringen van   
Meierijstad. 
Alle geïnteresseerden zijn op 13 en 14 oktober van harte welkom bij 
De Schaapskooi op de Martemanshurk in het Wijboschbroek te 
Schijndel.  Tijd:10.00 uur -17.00 uur 
De entree is gratis.  
Tijdens de archeologiedagen kunnen belangstellenden kennis maken 
met wat de archeologie in deze omgeving te bieden heeft. Het is ook 
de bedoeling de jeugd intensief hierbij te betrekken.  
De geplande activiteiten bestaan onder andere uit vuursteen- en 
botbewerking, vondsten determineren, vuur maken, pottenbakken op 
een houtvuur, scherven graven, metaaldetectie, re-enactment, histo-
risch koken, tentoonstelling vondsten uit Meierijstad, Romeins pot-
tenbakken, kortom alles wat in het verleden heeft bijgedragen aan het 
vormen van Meierijstad en Het Groene Woud. Verder worden ook 
andere cultuurhistorische activiteiten georganiseerd waardoor deze 
dagen voor een breed publiek zeer aantrekkelijk worden Dat zijn: 
vlechten bijenkorven, vlechten wilgentenen, optreden van de werk-
groep Tweede Wereldoorlog, de schaapsherder, het vertonen van 
films en dia's, grotschilderen, informatie over bijenhouderij, brood 
bakken e.d. 
 
5. Historisch Café 
 
ERFGOED VAN EERDE, MARIAHEIDE, ZIJTAART EN VEGHEL 
CENTRAAL IN EERSTE “HISTORISCH CAFÉ VEGHEL”.  

Aandacht voor erfgoed 

Een eigen regiocanon, attentietegels, monumentenschildjes en een 
gigantisch boekwerk met de Reconstructie van Veghel. Sinds enkele 
jaren kent de aandacht voor het Veghels erfgoed een ongekende 
vlucht. “De belangstelling voor erfgoed in het Veghelse is groot. We 
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kunnen als heemkunde het aantal aanvragen voor lezingen, onder-
zoek of deelname aan projecten amper bolwerken” aldus Rolf Vonk. 
“Het onderzoek van Martien Asseldonk uit Zijtaart naar de oorsprong 
van Veghel werkte als een katalysator. Steeds meer partijen in Veg-
hel en kerkdorpen zetten samen de schouders onder het zichtbaar 
maken van hun erfgoed. Een fantastische ontwikkeling”. Samen met 
Bibliotheek Veghel ontvouwt Vehchele plannen om de uitgebreide 
historische collecties in het Oude Raadhuis toegankelijk te maken. 

Historisch Café 

Om tegemoet te komen aan vragen uit het publiek organiseren heem-
kundekring Vehchele en Bibliotheek Meierijstad op 18 september in 
het Thuispunt het eerste Historisch Café van Veghel. Het café richt 
zich op de geschiedenis en het erfgoed van Eerde, Mariaheide, Veg-
hel en Zijtaart. “De sfeer is gemoedelijk, de entree gratis. Iedereen 
die wil bijdragen, is welkom.” 

Thema Bevrijding 

Het eerste Historische Café staat in het teken van 74 jaar bevrijding. 
Gerard van Asseldonk en Wilma van de Laar van het Hei’s Archief 
trappen samen met Hans van Hoof af met een verhaal over de bevrij-
ding van Mariaheide. Met hun diepgravend onderzoek ontwikkelden 
zij grote expertise over de Heise oorlogsjaren. Daarna is er ruimte om 
aan de hand van foto- en archiefmateriaal in gesprek te gaan over de 
bevrijding van Veghel en kerkdorpen in september 1944. Wat weet u 
nog van deze periode? U kunt 
uw persoonlijke verhalen over 
de bevrijding laten optekenen 
door de heemkundekring, maar 
ook terecht met specifieke 
vragen.  

 

Historisch Café Veghel.  
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Elke derde dinsdag van de maand 19.00 u – 21.00 u in het Thuis-
punt, Markt 1 te Veghel. Ideeën of tips? Neem gerust contact op 
met Bibliotheek Veghel of Heemkundekring Vehchele. 
 

6. 6. 6. 6. Historische Boottocht VeghelHistorische Boottocht VeghelHistorische Boottocht VeghelHistorische Boottocht Veghel    
 
Zaterdag 06 oktober — 11.00 u. 13.00 u. en 15.00 uur. 
In samenwerking met Rondvaartbedrijf Kuijpers en Heemkundekring 
Vehchele houdt UITpunt & Toerisme Veghel een historische boot-
tocht vanuit de haven van Veghel. 
 
Op zaterdag 6 oktober bieden wij u de kans om aan boord te gaan en 
een belangrijk stuk van Veghel vanaf het water te bekijken. 
  
Programma: 
De ‘Zoete Lieve Gerrit’ zal u meenemen vanaf de Noordkade naar de 
nieuwe haven bij Mars en IBM. Daarna voert hij naar de nieuwste 
haven bij de CHV en de containerterminal van Van Berkel. Bernard 
Vissers, voorzitter van Heemkundekring Vehchele, zal u gedurende 
deze tocht de nodige informatie geven over de historie van de locaties 
die onderweg te zien zijn. Vertrektijden zijn om 11:00 uur, 13:00 uur 
en 15:00 uur, waarna u een uur lang kunt genieten van een omgeving 
die misschien al langer bekend is maar die u nog niet eerdere vanuit 
dit perspectief zag.  
Kosten 
De kosten voor deze boottocht bedragen € 12,50 per persoon. Helaas 

is het schip niet rolstoeltoegankelijk en 
minder geschikt voor mensen die slecht 
ter been zijn.  
Kaarten 
Kaarten zijn verkrijgbaar aan de balie 
van het UITpunt/ bibliotheek.via 
www.uitpuntveghel.nl 
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7. Lezing over Rome door Ton Spamer,  di 23 okt. 
 

 
ALTIJD EN EEUWIG ROME 
 
De lezing geeft een verrassend beeld 
van een Rome dat velen niet kennen. 
De bekende oudheden komen aan bod, 
maar niet op de gebruikelijke manier. 
Dank zij de nieuwste opgravingen en 
ontdekkingen en vooral de nieuwste 
informatietechnieken herrijst het be-
roemde Forum. Ruïnes krijgen hun 
uiterlijk terug en de bouw van het 
Colosseum kan op de voet worden 
gevolgd.  Met een drone, een onbe-
mand vliegtuigje, wordt een rondvlucht 
gemaakt waarbij de pracht van de 

keizerstad zichtbaar wordt. Er wordt rondgewandeld door straten en 
door enkele gebouwen. En dan blijken er naast het bekende Forum 
ook nog 5 andere keizerfora te zijn, ook allemaal virtueel in oude 
pracht hersteld. De Basilica van Maxentius heeft gefunctioneerd als 
een station in New York. 
Terug in de tegenwoordige tijd blijkt er een tweede Colosseum te 
bestaan, maar dan wel vierkant. Daarvoor moet een bezoek worden 
gebracht aan de opmerkelijke wijk EUR, gebouwd ter gelegenheid 
van de Wereldtentoonstelling 1942 die nooit is doorgegaan. Er wor-
den natuurlijk ook wat kerken bezocht met schitterende marmervloe-
ren en fraaie parken. Onder de Sint Pieter zijn er bijzondere graven 
die absoluut bezocht moeten worden, zoals het graf van Petrus. Er 
zijn musea die alleen al een reis naar Rome waard zijn. Het eeuwige 
Rome heeft altijd verrassingen in petto, zelfs een rap in jeugdig tem-
po..... 
Er wordt ook toeristische informatie vertrekt o.a. over het openbaar 
vervoer. 
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Ton Spamer studeerde geschiedenis in Utrecht en doceerde dit vak 
aan het Peelland-College te Deurne. Daarnaast was hij vice-voorzitter 
van de Culturele Raad Deurne, lid van het hoofdbestuur van de Pro-
vinciale Bibliotheek-Centrale Noord-Brabant, de Provinciale Biblio-
theekcommissie en een aantal landelijke besturen en ministeriële 
commissies. 
 
 
Hij geeft cursussen en lezingen over geschiedenis en kunst en publi-
ceerde o.a. over Deurne, Rotterdam en in Duitsland over het laat-
middeleeuwse kleinstedelijk patriciaat.  
 
Dinsdag 23 okt, Aanvang 19.30 uur. Raadzaal Markt 1. 
Leden gratis. Niet-leden € 2,50. 
 
Volgende lezing door Ton Spamer: maandag 10 december: Heidense 
oorsprong van kerst- en carnavalsgebruiken. 
 
 
8. Erfgoedwandelingen tuin Zusters Franciscanessen 
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Zusters Franciscanessen  
zondag 4 november 14:00 
zondag 4 november 15:00 
 
Op zondag 4 november kunt u deelnemen aan de erfgoed wandeling 
door de kloostertuin van de zusters Franciscanessen. Onder begelei-
ding van André Velthausz en Bernard Vissers maakt u een wandeling 
door de prachtige tuin met de eeuwenoude bomen en rijke historie. 
André en Bernard vertellen tijdens de wandeling over de bijzondere 
plaatsen en bomen en leren u over de geschiedenis en ontwikkeling 
van de tuin.  
 
Na de wandeling kunt u de expositie van de erfgoedruimte bezoeken 
in de hal van de kapel. Deze expositie toont u interactief het leven, 
wonen en werken van de zusters Franciscanessen en wat hen heeft 
geïnspireerd en bemoedigd deze 175 jaar. 
 
Gratis kaarten zijn verkrijgbaar bij het Uitpunt aan de Markt in Veg-
hel. Er is maximaal plaats voor 80 personen per datum. 1e wandeling 
start om 14.00 uur. en de 2e om 15.00 uur.  
 
Volgende wandelingen: 17 februari en 16 juni 2019 
 
Waar? 
Zusters Franciscanessen 
Deken van Miertstraat 8 
5461JN Veghel 

 

9 .Presentatie Canon Meierijstad 
 
In oktober zal de presentatie in Eerde plaatsvinden. Nadere gegevens 
komen in de pers. Er is ontzettend veel werk verricht om de canon 
mooi en historisch verantwoord vorm te geven.. Hieronder de info en 
een kleine impressie. Zie www.entoen.nu>noord-brabant meierijstad 
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De geschiedenis van dertien kernen in woord en beeld. Ooit strekten 
onafzienbare wouden zich uit langs de beekdalen van Dommel en Aa. 
Mensen veranderden de vruchtbare bosbodems in woonplaatsen en 
voelden zich er thuis. De vier trotse gemeenschappen van Erp, 
Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel groeiden uit tot de dertien 
unieke kernen die vanaf 2017 de gemeente Meierijstad vormen. Een 
unieke mix van stedelijke kwaliteit en dorpse waarden. 
 
Hoewel ieder een eigen identiteit koestert, koesteren we ook de ge-
deelde identiteit van deze echte Meierijse dorpen. In de Canon van 
Meierijstad vertellen we het bijzondere verhaal van onze geschiede-
nis en onze Meierijse identiteit. 
 
De Canon is speciaal gemaakt voor de hoogste klassen van de basis-

school en de vervolgklassen in het voortgezet onderwijs. Maar ook 
voor mensen die de schoolleeftijd reeds lang zijn ontgroeid, is de 
Canon een prachtige manier om de loop van de geschiedenis van ons 
eigen grondgebied te ontdekken. 
10.Leden bestand 
 
Overleden leden: 
Mevr vd Laar, W. Barentszstraat 5, Veghel 
Dhr. Janssen, Komijnveld 8, Veghel 
Familieleden heel veel sterkte toegewenst. 
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Nieuw lid: 
Eef Bosch, Kwarteldonk 16, Veghel 
Welkom bij onze vereniging. 
 
11.Website HKK Vehchele 
 
Wilt u op de hoogte blijven van de allerlaatste activiteiten en infor-
matie over onze vereniging: 
Bezoek dan regelmatig onze website: 
 

WWW.VEHCHELE.NL 
 

ZEKER DE MOEITE WAARD!!!!!!!!!!!! 
 
Laatste nieuws:  
In oktober hopen we, op een feestelijke manier, de tweede serie 
attentietegels te openen. Nadere gegevens hierover volgen op onze 
website en in de pers.   
 
U STEMT TOCH OOK OP HEEMKUNDEKRING VEHCHELE. 

 


