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Terugblik lezing, 10 december: Operatie Market Garden.
Nieuwjaarswens door de voorzitter
Bijeenkomst:21 Januari 2020.
Algemene Ledenvergadering: 3 Februari 2020.
100 Mooisten van Meijerijstad.
Ledenbestand.
Agenda.

1. Terugblik lezing: Mensen van Mobilisatie tot Monument.
Er is al veel geschreven en verteld over bovengenoemde fototentoonstelling. Op 10 december blikten we terug. In het eerste deel van de
lezing ging Bernard terug naar de tijd van voorbereiding, de opening,
tot dank aan allen die hebben meegewerkt.
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Een overzicht van het ontstaan van een maquette,
gemaakt door Bernard
Vissers.

Op 6 oktober
werd er een dankfeestje georganiseerd voor alle
medewerkers.
Ook dat hoort
erbij.

In het tweede deel van de lezing werd nieuwe informatie uitgewisseld van een groot aantal foto’s. Informatie die bezoekers tijdens de
expositie hadden doorgegeven. Ook door heel kritisch te kijken naar
een foto en te vergelijken met andere foto’s van die gebeurtenis, kun
je veel te weten komen.
Het was een mooie afsluiting van het aandeel van hkkVehchele in de
herdenking van 75 jaar Operatie Market Garden.
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2. Nieuwjaarswens door de voorzitter
Geachte leden,
We zijn weer aan een nieuw kalenderjaar begonnen.
Alvorens we vooruit gaan kijken, nog even een korte terugblik op het
voorbije jaar 2019.
Het was voor onze vereniging natuurlijk vooral het jaar van het herdenken van 75 jaar Operatie Market Garden. Het hoogtepunt hiervan
was de expositie in de voormalige woonwinkel van Van Herwaarden
van 15 tot en met 22 september: Mensen van mobilisatie tot Monument.
Vooraf, tijdens en na deze
expositie waren er lezingen
over dit onderwerp. De gebeurtenissen uit die jaren leven nog volop. Telkens duiken er nieuwe foto’s, dagboeken en verhalen op. Een
mooie kans om deze geschiedenis door te geven aan de
volgende generatie. Tijdens
de expositie hebben mensen acht dagen lang herinneringen op kunnen halen, of hun kennis aan kunnen vullen over de gebeurtenissen in
Veghel. Voor de organisatie was het een grote klus, maar de waardering die we van de bezoekers mochten ontvangen, was hartverwarmend.
Het jaar begonnen we met een andere herdenking, namelijk het 175
jarig jubileum van de Zusters Franciscanessen van Veghel. Met
een lezing, wegens grote belangstelling gehouden in de H. Hartkerk
en een rondleiding door klooster en tuin, hebben wij dit met de zusters meegevierd.
Een lezing over de Broeders van Maastricht in Veghel, sloot hier
mooi bij aan. Ook hier grote belangstelling en spreidde zich een
warme deken van herinneringen en anekdotes over de bezoekers.
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Heemkunde staat in de belangstelling. Aandacht voor de geschiedenis van de eigen omgeving doet er toe! Het geeft mensen verbinding. Daarom heeft onze heemkundekring samen met ander erfgoedverenigingen uit Meierijstad een cursus opgezet voor ambtenaren van onze gemeente. Ook scholen tonen interesse in lokale geschiedenis en worden door ons begeleid bij meerdere projecten.
Daarnaast maken ze graag gebruik van onze Canon van Meierijstad
op internet.
Die belangstelling zien
wij terug in het aantal
nieuwe leden. De exacte
cijfers presenteren we op
de jaarvergadering, maar
de grens van driehonderd leden hebben we
ruim overschreden.

Bij de Rabobankclubkascampagne had onze heemkundekring de
“op-een-na-grootste” groei in het aantal stemmen, liefst 86% meer!
Dank aan iedereen die aan deze groei heeft bijgedragen.
In het nieuwe jaar gaan we onze aandacht richten op ons landschappelijk erfgoed. Op 21 januari vindt hiervan de aftrap plaats in het
Oude Raadhuis. Dat zal in de vorm zijn van een “historisch café”.
Vorig jaar hadden we zo’n bijeenkomst rondom drie schilderijen die
betrekking hadden op de kalvermarkt in Veghel.
Over de inhoud van de bijeenkomst op 21 januari leest u verderop.
Op maandag 3 februari vindt de Algemene Ledenvergadering
plaats. Dan praten we u verder bij over onze plannen.
Ter afsluiting wens ik u, mede namens het bestuur van Vehchele, een
fijne start van het nieuwe jaar. Hopelijk kunnen we elkaar in goede
gezond regelmatig ontmoeten.
Bernard Vissers, Voorzitter.
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3. Bijeenkomst: 21 Januari 2020.
Ons Landschappelijk Erfgoed
Hoe de avond er op dinsdag 21 januari precies uit gaat zien, weten
we nog niet. Op het moment van schrijven, zijn er nog allerlei ontwikkelingen gaande.
Zeker is dat er meerdere sprekers zullen zijn die ons iets vertelen
over de ontwikkeling van ons landschap in het verleden, het heden en
de toekomst. Rolf Vonk zal een van die sprekers zijn en een andere is
Annemie Burger. Zij is lid van onze heemkundekring. In haar werkzame leven werkte zij bij het ministerie van landbouw, was secretaris
van onze provincie en had coördinerende taken bij landherinrichtingsprojecten zoals ruilverkavelingen. Samen met andere sprekers
willen we het thema breed neerzetten in samenwerking met andere
organisaties.
Ons landschappelijk
erfgoed heeft veel
facetten. We kunnen
het hebben over de
natuurgebieden in en
om Veghel, denk aan
de stuifduinen in Eerde, het Aadal, de bermen van het Duits
Lijntje,
Wijbosch
Broek, het Leijnt, het
Hurkske, enz.
Foto en tekst: Bernard Vissers

Verder hebben we het cultuurlandschap met bermen, sloten, weilanden en akkers, zandwegen met populieren, de Zuid-Willemsvaart,
enz. En we hebben een stedelijk landschap met parken, plantsoenen, de kloostertuin, het havengebied, enz.
Genoeg om door het jaar heen meerdere lezingen over te houden.
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Kaart: landschapstypenkaart Meierijstad.

Een deel hebben we daarvan al ingevuld.
Ook de jaarlijkse excursie zal een landschappelijk karakter hebben.
We zien u graag op dinsdagavond 21 januari.
Toegang is gratis. Na afloop bent u uitgenodigd voor een drankje.
4. Algemene Ledenvergadering: 3 Februari 2020.
Oproep: Kandidaat bestuur.
Op maandag 3 februari 2020 vindt de Algemene Ledenvergadering
plaats.
In de week van 13 januari-19 januari krijgt u de uitnodiging met de
daar bijhorende vergaderstukken.
Een onderdeel is de samenstelling van het bestuur van onze vereniging.
Bestuurslid mevr. Agnes- Pigmans is aftredend en niet-herkiesbaar.
Er heeft zich een kandidaat-lid gemeld. Toch is het bestuur op zoek
naar nog meer mensen die het bestuur kunnen versterken. Indien u
interesse heeft kunt u zich als kandidaat bestuurslid aanmelden bij
het secretariaat of per e-mail arno.vd.heuvel@kpnmail.nl .
U dient zich aan te melden vóór 25 januari.
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5. 100 Mooisten van Meijerij
De gemeente Meierijstad is een project gestart om te komen tot de
Honderd Mooisten van Meierijstad. Deze 100 Mooisten vormen samen het verhaal van Meierijstad. Al die verhalen worden verzameld
in een handboek. Dat kan door de gidsen van Meierijstad gebruikt
worden.
In de krant en op sociale media is een oproep geplaatst aan alle inwoners om een lijst van 10 Mooisten in te zenden. Uit de ingezonden
lijsten wordt dan door een jury de lijst van 100 samengesteld. Wij
denken o.a. aan de hier onderstaande onderwerpen, maar definitief is
de lijst nog niet.
1.Klooster in Zijtaart
2.Stuifduinen bij Eerde
3.Duits Lijntje door Eerde, Veghel, Mariaheide
4.R.K. Ensemble centrum Veghel; Lambertuskerk, pastorie, congregatiekapel en klooster Franciscanessen
5.Oude Raadhuis
6.Markt met Aa- en aanlegsteiger-vistrapje
7.Voormalig broederklooster aan de Hoogstraat
8.Oude Haven
9.Noordkade
10.Aabroeken bij het Middegaal
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6. Ledenbestand.
Overleden: Mevr. W. van Oort, Dhr. A. Tünnissen,
Mevr. S. Oppers-Vissers
Familie, vrienden, kennissen heel veel sterkte toegewenst.
Nieuwe leden:
Dhr. J. van Eerd, Dhr. R de Ruyter, Dhr. F. v. Leuken, Dhr. H. van
Hout, Dhr. T. van Hout en Fam. van Lieshout.
Welkom bij onze Heemkundekring.
7. Agenda.
Alle activiteiten vinden plaats in het Oude Raadhuis, Markt 1. Aanvang: 19.30 uur
Dinsdag 21 januari 2020: Lezing en historisch café. Zie artikel no:3
Maandag 3 februari 2020: Algemene Ledenvergadering. Uitnodiging volgt.
Maandag 16 maart 2020: Bijeenkomst voor nieuwe leden. Uitnodiging volgt.

Heemkundekring “Vehchele”
wenst u allen een gezond en fleurig
2020 toe.

Kijk voor het allerlaatste nieuws op:

WWW. Vehchele.nl
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