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Terugblik lezing 21 januari: Ons Landschappelijk Erfgoed.
Terugblik Algemene Ledenvergadering 2020.
Lezing 10 maart: Trekpaarden door Wim van Lankveld.
16 Maart 2020: Bijeenkomst nieuwe leden 2018-2020..
Lezing 6 april: Beekdalenlandschap door Jan Kerkhof.
Ontvangen materiaal en documentatie.
Ledenbestand.
Onbekende foto’s op de website
Agenda.

1. Terugblik lezing: Ons Landschappelijk Erfgoed.
Annemie Burger gaf als eerste spreker een uitgebreid historisch overzicht
van de ontwikkeling van de landbouw in de laatste paar eeuwen.
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Met haar brede kennis en werkervaring bij het ministerie van
landbouw en als secretaris van
de provincie Noord-Brabant
bouwde ze, voor haar toehoorders, vakbekwaam een veelzijdig beeld op van veranderingen
in het landschap als gevolg van
andere behoeften van de mens.

Rolf Vonk was de tweede
spreker. Rolf vertelde dat
veel toponiemen (veldnamen) verwijzen naar de tijd
en manier van ontginning.
Beukelaar, Dorshout, etc.
Hij is een van de mensen
die de cultuurhistorische
waardenkaart van Meierijstad bewaakt en aanvult.
Want we kunnen wel koesteren wat we hebben, maar als we geen
overzicht hebben en houden, kan het soms ineens verdwenen zijn.

Twee beleidsmedewerkers van de gemeente: Theo Lemmers en Jeroen
Willems sloten het eerste deel van de
avond af. Als ambtenaren van Meierijstad gaven ze de toehoorders een inkijk
in ontwikkelingen in de "openbare
ruimte". Door onze hete zomers en
soms tropische regenbuien zijn veranderingen nodig in ons groenbeheer
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De overvolle zaal in het Oude Raadhuis
op de startavond van ONS LANDSCHAPPELIJK ERFGOED, op
21 januari, toonde duidelijk aan dat dit
thema volop in de belangstelling staat.
Tekst en foto’s: Bernard Vissers

2. Terugblik Algemene Ledenvergadering 2020
Op 3 februari werd de Algemene Ledenvergadering gehouden.
Behalve de officiële jaarstukken stonden nog een drietal documenten
op de agenda. Een herziening van het AVG-document en nieuw: het
Collectieplan en Beleidsplan. De vergadering ging akkoord. Alle
documenten zijn inmiddels geplaatst op onze website.
Tijdens de vergadering namen we afscheid van bestuurslid Agnes
Pigmans- van Helvoort.
Bernard Vissers bedankte haar voor haar inzet. Agnes is 16 jaar lid
geweest van het bestuur. In de moeilijke
periode 2005-2006 heeft zij, samen met een
aantal bestuursleden, de Heemkundekring
weer op de rails gezet. Zij was ook actief in
de werkgroepen archeologie en boekbinden.
Ook heeft Agnes veel uitgezocht over
Veghelse religieuzen. Ook was zij redactielid
van onze Kroniek en niet te vergeten
gastvrouw bij onze activiteiten. Agnes blijft
actief verenigingslid.
Tekst Bernard Vissers. Foto: Henk v.d. Voort

In de vergadering maakten de leden ook kennis met kandidaatbestuurslid René Rovers. De leden gingen akkoord met zijn
benoeming. René stelt zich voor:
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Mijn naam is René Rovers. Geboren en getogen
in Veghel. 61 Jaar oud.
Ik ben vader van een zoon van 30 en een dochter
van 28.
Na mijn studie ben ik in 1979 begonnen bij
Vanderlande, en daar werk u nu ruim 40 jaar.
Ik ben al een aantal jaren lid van onze Heemkundekring.
Mijn interesse in (lokale) geschiedenis en genealogie hebben mij destijds doen besluiten om lid
te worden.
Omdat we als vereniging op heel veel vlakken actief zijn, zal ik de
eerste periode vooral worden ingewijd en opgeleid in de werkzaamheden van het bestuur. Omdat ik nog een aantal jaren bij Vanderlande mag werken, en andere hobby’s en werkzaamheden heb, zal ik
mijn bijdrage aan onze vereniging moeten combineren.
Mijn andere hobby’s zijn: Genealogie, volleybal, muziek in het algemeen, en concerten en festivals bezoeken, koken, carnaval en stedentrips
Mijn andere activiteiten zijn:
Mantelzorg voor mijn 91 jarige moeder.
Een aantal van bovengenoemde hobby’s doe ik graag met mijn lieve
vriendin.
Tekst en foto’s: René Rovers

Jubilaris.
Mevr. Wilhelmien Vissers is 25 jaar lid
van onze vereniging. De bijbehorende
oorkonde wilde zij graag thuis ontvangen.
Op vrijdag 7 februari overhandigde Bernard Visser haar deze oorkonde. Mevr.
Vissers was blij en hoopt nog jaren lid te
blijven. In het bijzijn van familieleden was
het een gezellige bijeenkomst, met koffie
en gebak.
Tekst en foto: Arno v.d. Heuvel
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3. Lezing 10 maart: Geschiedenis van trekpaarden door Wim van
Lankveld.
Op 10 maart 2020 houdt Wim van Lankveld een lezing over trekpaarden en het landschap passend bij deze manier van werken.
Oud-Veghelaar Wim van Lankveld uit Schijndel geeft een lezing
over trekpaarden en de rol die ze vroeger speelden in het boerenbedrijf. Geboren in Erp, groeide hij op in Veghel aan het H. Hartplein
en beheerde later een groentenwinkel in Schijndel. Met de binding
met Meierijstad zit het dus wel goed.
Al vanaf zijn jeugd is Wim met
paarden bezig, met name het
trekpaard. Na zijn pensionering
is Wim gestart met de promotie
van dit stoere paardenras. Intussen toert hij met zijn aanhangwagen, al vele jaren door Nederland
en België om het trekpaard te
promoten. Regelmatig ontvangt
hij uitnodigingen om tijdens lezingen en promoties zijn passie met anderen te delen. Uit zijn rijke
filmarchief heeft Wim een compilatie gemaakt waarin het trekpaard
de hoofdrol speelt. U zult verrast zijn door de unieke beelden die
beginnen in 1920 en eindigen in het heden.
Het werken met trekpaarden is eeuwenlang een hoogstaande bedrijvigheid geweest. Het was een kunst om goed te ploegen en te mennen. Iedere boer was trots op zijn paard.
Hij sprak vaak over “mijn paard en ons vrouw”.
Het landschap veranderde in
honderden jaren nauwelijks.
Dat was pas bij de komst van
de tractor. Kleine perceeltjes
met heggen werden enorme
akkers en weilanden zonder
afscheiding, want de meeste
koeien blijven in de moderne landbouw binnen.
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Wim is een bevlogen verteller. Hij neemt ons mee in zijn passie met
veel mooie foto’s en vooral filmpjes. Filmpjes die vaak een museale
waarde hebben waarin we, heel authentiek, de dampende paarden
zien zwoegen.
Lezing: 10 maart 2020, 19.30 uur Oude Raadzaal aan de Markt in
Veghel. Entree € 2,50 voor niet-leden, inclusief koffie. Leden heemkundekring gratis . Geen inschrijving nodig.
Tekst en foto’s: Wim van Lankveld

4. Bijeenkomst nieuwe leden.
Op 16 maart staat de deur van de Raadzaal (Markt 1), open voor de
nieuwe leden van onze vereniging. De uitnodigingen zijn al verstuurd.
De nieuwe leden dienen zich wel aan te melden. Dit kan tot 8 maart
via arno.vd.heuvel@kpnmail.nl
5. Lezing 6 april: Beekdalenlandschap door Jan Kerkhof

De beekdalen van Dommel en Aa.
Historische geologie en
geografie.
Geschiedenis van de
beken, de beemden, de
mensen, het gemak en
het ongemak van het
water.
Locatie: Oude Raadhuis
aan de Markt. Aanvang:
19.30 uur.
Let op: Inschrijving verplicht. Leden (gratis) kunnen zich aanmelden vanaf 20 maart via onze website.
Niet-leden (€2,50) kunnen zich pas vanaf een week later inschrijven.
VOL=VOL.
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6. Ontvangen materiaal en documentatie.
-Bidprentjes o.a. van HKK Erthepe, Boekel, Het Heis Archief.
-Foto's en documenten van de Veghelse Familie Vilé.
-Foto's van Fam. van de Ven gedigitaliseerd voor onze collectie.
-Van Fam. M v.d. Tillaart krantenartikelen en documenten m.b.t.
Nederlands-Indië tussen 1945 en 1950, waaronder het blad "Contact"
van het Thuisfront, voor Indië-gangers.
-Van Fam. Verbeek een tekening van een oorlogstafereel in WO II.
-Van Fam. van Helvoort oude muntjes, gevonden bij het ploegen op
Jekschot.
7. Ledenbestand.
Mevr van Lieshout, Mevr Nouwensvan Gaalen, Dhr Keasberry, Fam. A
Vissers, Dhr. Vissers, Dhr v.d. Wetering, Dhr Raaijmakers, Dhr van Asperen en Mevr van Bussel.
Van harte welkom bij onze vereniging.
8. Onbekende foto’s op onze website.
De Veghelse fotografen Barten en Jo Verbakel hebben veel foto’s nagelaten, waarvan
locatie, onderwerp of personen voor Vehchele
niet of onvoldoende bekend zijn.
Een foto waarvan niks bekend is, heeft geen
waarde. Daarom heeft de heemkundekring nu
een aparte map op haar website geplaatst om
meer te weten te komen over deze foto’s, die
zeer waarschijnlijk in Veghel of naaste omgeving zijn gemaakt.
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Fotograaf Barten fotografeerde vooral families en personen in zijn
studio, maar ook op locatie in de omgeving.
Jo Verbakel was vooral veel met de fiets onderweg en fotografeerde
vele boerderijen en gebouwen in Veghel en omgeving.
Help Heemkundekring Vehchele om deze foto's te ontsluiten, met
antwoorden op de vraag: Wie, Wat, Waar en Wanneer?
Mail uw opmerkingen/aanvullingen naar
memorix@vehchele.nl onder vermelding van
het Objectnummer dat bij de foto staat.
Ga naar www.vehchele.nl
Klik onder Collecties op Onbekende Foto’s
En daarna Ga naar de collectie foto’s onbekend
Onze dank is groot.

9. Agenda.
10 Maart: Lezing. Geschiedenis van het trekpaard. ( zie artikel 3)
16 Maart: Bijeenkomst nieuwe leden ( zie artikel 4)
6 April: Lezing. Geschiedenis van Aa- en Dommeldal ( zie artikel 5)
14 Mei: Excursie. Rini Kerstens. Start bij de Boswachter in het
Hurkske. Alleen voor leden. Info volgt.
Kijk voor het allerlaatste nieuws op:

WWW. Vehchele.nl
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