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Zomerserie Omroep Meierij en Vehchele: 'Parels van Veghel'
De zomervakantie staat voor de deur. Dat betekent 'Komkommertijd'. Mocht u trek hebben: vanaf 14 juli zendt
Omroep Meierij de serie 'Parels van Veghel' uit. Heemkundekring Vehchele neemt u in 8 afleveringen mee naar
historische plekken in Veghel. Mocht u de serie missen wegens vakantie, niet getreurd. De afleveringen zijn ook
via Omroep Meierij terug te kijken. Zie de vooraankondiging op: www.omroepmeierij.nl/parels-van-veghel
De onderwerpen:
- Aflevering 1: het Oude Raadhuis
- Aflevering 2: de Hoofdstraat
- Aflevering 3: Sint-Lambertuskerk
- Aflevering 4: Kloosters in Veghel
- Aflevering 5: De Oude Haven
- Aflevering 6: CHV Noordkade
- Aflevering 7: Dorshout en de Aabroeken
- Aflevering 8: Duits Lijntje

Cursus Storytelling
Hoe kun je meer betekenis geven aan je lokale verhaal? Met storytelling! Een manier om meer emotie en
beleving in het verhaal te brengen, zodat luisteraars er betekenis aan kunnen geven en verhalen worden na- en
doorverteld. Op 4 juli verzorgde Erfgoed Brabant een cursus in
samenwerking met Bibliotheek Meierijstad.
Jeanny Keurlings en Frits Sanders reageerden op de oproep van
heemkundekring Vehchele en gingen met deelnemers van CHV
Noordkade en bibliotheke Vehchele aan de slag. De energie was
voelbaar, want alle deelnemers hadden affiniteit en ervaring met het
onderwerp. Na de herfstvakantie volgt het tweede deel van de cursus.
Daarin bespreken de deelnemers hun ervaringen en bekijken we hoe
storytelling in de toekomst door Vehchele ingezet kan worden om de
verhalen van Veghel in samenhang met andere partners voor een breed
publiek toegankelijk te maken.
Grondradaronderzoek naar watermolen bij Mestbrug
Een watermolen in Veghel? 5 juli jl. voerden Ruud Hemelaar en
Bas Verbeek van de Archeologische Vereniging Kempen- en
Peelland op verzoek van Vehchele een grondradaronderzoek uit
naar de mogelijke aanwezigheid van fundamenten van een
watermolen bij de Mestbrug.
Afgelopen maanden toonde Vehchele in een bureauonderzoek
aan dat er weldegelijk een watermolen aan de Aa bij Veghel
gelegen heeft. De gegevens wezen ook op een mogelijke locatie
die nu met grondradar onderzocht werd. Het leverde bekijks op
van bewoners aan de Leest.
Voor een kort filmfragment van het onderzoek:
https://www.omroepmeierij.nl/rolf-vonk-we-willen-de-geschiedenis-graag-in-beeld-brengen
Herinrichting Stadhuisplein en Vlas en Graan
Gemeente Meierijstad en LOS stad om land, zijn in gesprek over herinrichting van het Stadhuisplein en Vlas en
graan. Afgelopen maanden heeft Vehchele actief meegedacht en historische informatie aangeleverd over het
gebied. Dat biedt mogelijkheden om historische kwaliteiten als De Laak - een zijbeekje van de Aa- terug te
brengen en zo de entree van Veghel te vergroenen en verduurzamen. Cultuurhistorie kan bijdragen aan het
zichtbaar maken van het boeiende verhaal van Veghel en de kwaliteit van onze leefomgeving verbeteren. Wilt u
ook online meedenken of uw mening geven? Dat kan via: https://stadhuisplein.losstadomland.nl/
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