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1.   Voorwoord 

Het zijn bijzondere tijden voor iedereen. Er is veel leed en er zijn 

veel aanpassingen in het dagelijks leven, waar helaas niet iedereen 

zich in kan vinden. Maar de woorden van premier Rutte: “Beter 

voorkomen dan genezen” spreken duidelijkheid. Sinds dinsdag 24 

juni zijn er meer versoepelingen aangekondigd die per 1 juli ingaan. 

Een onderdeel betreft bijeenkomsten met meerdere personen met 

natuurlijk de 1.50 meter afspraak. Bij punt 2 komen we hierop terug. 

Bernard Vissers en Arno v.d. Heuvel hebben een webinar gevolgd, 

georganiseerd door de RABO-bank. Titel: “Ledenbinding, nu we 

elkaar op de “club” niet kunnen ontmoeten”. Veel is weggevallen 

maar binding moet er blijven. Vandaar dat jullie vandaag de Kroniek 

en het Mededelingenblad tegelijkertijd ontvangen en de laatste op 

schrift. Beiden kunt u gezellig achter in de tuin, in het zonnetje, le-

zen.  

Verder kunt u bij punt 2 lezen dat de heemkundekring alle geannu-

leerde activiteiten opnieuw probeert te plannen. We hebben elkaar 

lang niet gezien maar de binding blijft. 

 

2…Agenda 

 

Nu zijn juli en augustus altijd rustig maanden, wat betreft de heem-

kunde. Toch willen vooruitkijken. 

Zoals vermeld in het vorige mede-

delingenblad is er een groot aantal 

activiteiten geannuleerd. 

Er staat nog een lezing (Geschie-

denis van het beekdalenlandschap 

door Jan Kerkhof) en een excursie 

(door het Hurkske o.l.v. Rini Ker-

stens) in de wacht. Mochten deze 

doorgaan dan laten we dat u tijdig weten. Lezingen zullen de komen-

de maanden zeer waarschijnlijk niet  in de oude Raadzaal zijn, maar 

op een locatie waar we veel meer ruimte hebben. 



3 
 

Ook de bijeenkomst van nieuwe leden is vervallen. Dat houden deze 

leden tegoed. Info volgt. 

 

De archeologiedagen die altijd in oktober 

worden gehouden zijn ook geannuleerd. In 

Meierijstad zou dat dit jaar door HKK Erp 

worden georganiseerd. De landelijke coör-

dinatoren hebben echter de voorbereidin-

gen gestaakt omdat er teveel onzekerheden 

zijn. 
Foto’s: Bernard Visseers 

 

 

3…Attentietegels 

 

Eindelijk van start! Attentiete-

gels Mariaheide en Zijtaart 

 

Nog heel even en dan hebben 

alle dorpen in het werkgebied 

van HKK Vehchele attentiete-

gels. Na Eerde en Veghel vol-

gen op korte termijn Mariaheide 

en Zijtaart. Steven Woudstra uit 

Schijndel heeft akkoord gekre-

gen voor de vervaardiging. 

 

Behalve HKK Vehchele zijn de werkgroep Hei's Archief en de 

Dorpsraad Zijtaart betrokken bij de realisatie.  

 

Voor de financiering kan HKK Vehchele een beroep doen op de be-

dragen die dankzij de vele stemmen zijn opgehaald met de Rabo 

Clubkas Spaaractie en een bijdrage uit het monumentenfonds van de 

Gemeente Meierijstad. Inwoners en bezoekers kunnen eind 2020 

letterlijk in alle dorpen genieten van geschiedenis op straat! 

 

Werkgroep attentietegels. Foto: Bernard Viseers 
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4.   Stukje Veghelse geschiedenis 

 

De geschiedenis van de Zusters Francisca-

nessen met het ziekenhuis Bernhoven mag 

nooit vergeten worden, daarom dit prachtige 

boek met veel kleuren foto’s en harde kaft. 

Geschreven door Adriaan van der Linden. 

Te koop bij Wim Schellen. 

( € 12,50). 
Omslag boek van Adriaan van der Linden 

 

 

5.   Ledenbestand 

 

 

Op 9 april overleed Elize, de echtgenote van Ton 

Waals. 

Op 16 april verloor Piet van Haaren het leven na 

een fataal ongeval. 

Op 9 mei overleed Anne, de partner van Gerard 

Sas. 

We hopen dat de familie, vrienden en bekenden 

van deze overledenen de moed vinden om het 

verlies te verwerken en de draad weer op te pak-

ken. 

 

6.    Ontvangen materiaal en documentatie 

 

-Van de fam. van Boxmeer- v.d. Steen: Boeken, foto’s en documen-

ten 

-Van Jan v.d. Graaf: Engelstalige boeken over oorlog en bevrijding, 

waaronder “Hells Highway” 

-Van de gemeente: Diverse boeken en een tegeltje met de spreuk: Uit 

gouden korenaren schiep God …..”. 

-Van de familie Bongaerts: Documenten 
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-Van Eric van den Boogaard, oud 

wethouder, hebben we een vier-

tal  borden gekregen die van zijn 

overleden moeder waren, het is 

een gelimiteerde uitgave van Veg-

helse plekken. 

 

Allen dank je wel. 

 
Foto: Eric v.d. Bogaard. 

 

 

7.   Onbekende foto’s 

 

 

Op onze website kunt u nog steeds terecht om 

info te verstrekken over onbekende foto’s. 

Ga naar : www.vehchele.nl , klik onder collec-

ties op Onbekende foto’s. Daarna: Ga naar de 

collectie foto’s onbekend. Mail uw opmerkin-

gen/aanvullingen naar memorix@vehchele.nl 

onder vermelding van het objectnummer en on-

ze dank is groot 

 

 

 

8.   De tuin van onze voorzitter 

 

Teulaardse straat  

In de vorige Kroniek las onze voorzit-

ter tot zijn eigen verbazing dat de 

vroegere Teulaartse straat over zijn erf 

liep. Teulaarde waarvan de oer-

Veghelse familienaam Van den Til-

laart later uit is ontstaan. Het bijzonde-

re is dat die weg ook nu weer als “ 

teulaarde / teelaarde in gebruik is.  

http://www.vehchele.nl/
mailto:memorix@vehchele.nl
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De voorzitter gebruikt deze strook grond nu met veel plezier als 

moestuin. Tijdens het omspitten komen er regelmatig scherven bo-

ven. Zo ook in het afgelopen voorjaar. Toevallig kwam Theo de 

Jong, stadsarcheoloog van Helmond, langs en determineerde  de 

scherven als zestiende en veertiende eeuws. Dus laten we zeggen uit 

1550 en 1350. Dan zeg je toch als hovenier: “Wauw” dat ik op dit 

historisch stukje grond mijn peul-

tjes mag laten groeien is toch wel 

bijzonder!”  

 

Gelukkig zijn de peultjes, de sla en 

de courgettes wel vers. Ze smaken 

verrukkelijk, zeker als ze op 

grootmoeders wijze zijn klaarge-

maakt.  

Alhoewel- oma had nog nooit van courgettes gehoord en peultjes 

waren toen nog gewoon “hauwkes”.  
Foto’s en tekst: Bernard Vissers 

 

9.   Tijd voor opruimen 

 

Er zijn afgelopen tijd heel veel afgelastingen geweest. Toch gebeuren 

er ook veel mooie dingen.  

Eén van die dingen is dat mensen hun 

kasten, zolders en schuurtjes gaan oprui-

men. Daarbij komen ze van alles tegen 

van lang geleden.  

Oude herinneringen komen weer naar 

boven. 

Mocht u dingen tegenkomen die mis-

schien voor de heemkundekring interes-

sant zijn, dan kunt u altijd contact met ons 

opnemen. 

Persoonlijke verhalen, foto’s of documenten, die iets zeggen over de 

tijdgeest van “toen”, zijn voor ons de moeite waard.  

Vooral als het gaat over mensen uit Veghel of omgeving. 
 Tekst: Bernard Vissers 
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10.   Feest in aantocht. 

 

 

Misschien is het wat moeilijk te lezen. Bovenstaande tekst is artikel 1 

van het afschrift van de akte van oprichting voor: De vereniging 

Heemkundekring Vehchele gevestigd te Veghel. Op gemaakt door 

notaris L.A.J. Snoeijs. 5 mei 1981  ( Zo staat het precies op de voor-

kant van de akte). 

Bij artikel 1 punt c staat: De vereniging is opgericht op drie en twin-

tig april negentienhonderd een en tachtig en aangegaan voor onbe-

paalde tijd. De andere artikelen worden jullie bespaard. 

DUS: 

Op 23 april 2021 bestaat Heemkundekring Vehchele: 

 

 

 

 

 

 

   jaar 
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Het bestuur is en was al druk doende omdat jubileumjaar zeker niet 

te vergeten. Er waren al ideeën en plannen en al leden bereid om te 

helpen maar ja, ook hier zat de corona-crisis dwars. 

Natuurlijk gaan we komende tijd alles op starten zodat 2021 een 

goed herdenkingsjaar jaar wordt. 

Wordt dus ook weer vervolg. 

 

 

11.   Nawoord 

 

Heemkundekring Vehchele wenst iedereen voor de komende tijd 

veel sterkte toe in goede gezondheid. Voor iedereen die gewoon thuis 

blijft of voor wie er toch nog even tussenuit gaat, wensen wij allen 

een fijne zomer toe en hopen elkaar weer te vinden en te binden in 

september. 

De Heemkamer is in de maanden juli en augustus gesloten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kijk voor het allerlaatste nieuws op: 

 

 

WWW. Vehchele.nl 


