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MEDEDELINGENBLAD  Uitgave: 2021-03           sep-okt 2021 
 

Beste leden, voor u ligt ons 3e mededelingenblad van 2021. Zoals u kunt lezen staan er, 
gelukkig weer,  een aantal activiteiten gepland: 
Een lezing, de Algemene Ledenvergadering en een grote actie: Het fotoalbum: “Historisch 
Veghel”. 
Veel leesplezier.  
 
Inhoud: 
 

1. Fotoalbum:  “Historisch Veghel” 
2. Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 
3. Lezing: Veghel van Vuursteen tot Voedingsstad + Veertig 
4. Kort nieuws: -  Kuussemert 12 september 

  -  Attentietegels en Toponiemenbanken 
  - Veghelse familienamen 
  - Oude Raadhuis en Heemkamer 

5. Paula van den Hoogenhoff 
6. Ledenbestand 
7. Afscheid Pia van der Drift 
8. Enquête 
9. Onze Heemkunde rolbanners 

 
1. Fotoalbum: “Historisch Veghel” 
 
Wat doe je in Coronatijd als je een feestje hebt te vieren?  Voor veel mensen een moeilijke 
kwestie. Zo ook voor onze erfgoedvereniging, Heemkundekring Vehchele.  
Dit jaar, april 2021, bestonden we precies veertig jaar. 
 
Samenwerking 
Er lagen in 2020 plannen klaar om het jubileum met lezingen en een expositie te gedenken 
met leden en geïnteresseerden. Die plannen konden de ijskast in. Eén van onze leden tipte het 
bestuur over een historisch verzamelalbum van de gemeente Oirschot. De lokale 
heemkundekring had dit gerealiseerd samen met de plaatselijke Jumbo. 
“Wij hebben ook een Jumbo,” dachten ze bij Vehchele, “zelfs drie.” 
Daarnaast viert de Jumbo-keten dit jaar dat ze precies honderd jaar 
geleden in Veghel zijn begonnen. Ook een goede reden om samen eens 
terug te kijken in de historie. Zo ging het balletje aan het rollen. Er werd 
contact gelegd met de drie filiaalhouders van Jumbo. Samen met 
Tomorrow Local Promotion services, werd er een strak plan uitgewerkt. 
 
Duizenden foto’s 
Als eerste werden de onderwerpen uitgekozen en kon archivaris, Henk van der Voort samen 
met Jan van Erp en Henk van Wanrooij aan de slag om de eerste selectie te maken uit de 
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duizenden historische foto’s. Dankzij het digitale systeem 
Memorix Maior, hoefden er geen oude schoenendozen 
omgekieperd te worden op zoek naar geschikte plaatjes. Via 
trefwoorden en straatnamen werden ruim zeshonderd foto’s 
digitaal uitgezocht. Vervolgens ging Rolf Vonk samen met de 
archivaris aan de slag om de selectie terug te brengen tot 288 
foto’s. Voor de indeling van het album werd een eigen opzet 
bedacht. Telkens staat er een straat of buurt centraal, maar dan gaat 
de aandacht vooral uit naar een bepaald thema dat daar duidelijk 
naar voren komt. Voorbeeld: De Markt als huiskamer. Het gaat 
dan niet zozeer om de gebouwen op de Markt, maar wel wat daar in de loop der tijden 
allemaal gebeurde. Dat is ook de leidraad door het hele verzamelalbum. Er is vooral gezocht 
naar foto’s waar mensen op staan. Door die mensen krijgt de foto een verhaal en wordt het 
meer dan een mooi oud plaatje. 
 
Kerkdorpen 

Het werkgebied van Vehchele omvat Veghel, Eerde, Mariaheide 
en Zijtaart. Samen zijn de kerkdorpen in beeld gebracht op ruim 
zeventig sfeervolle foto’s. Bijzonder bijvoorbeeld om te zien hoe 
is de zestiger jaren de schoolkinderen in Mariaheide via een 
Baileybrug de levensgevaarlijke weg Veghel -Uden over konden 
steken. In Zijtaart stond voorheen een molen van Godefridus van 
Eerd, een voorvader van de Jumbo-familie. Eerde had te maken 
met zeer grillige gemeentegrenzen en is trots op haar illustere 
dorpsgenoot, schrijver en tekenaar Bernard van Dam. 

 
Verzamelen 
Het is nu aan de Veghelaren om het album zelf vol te sparen. Er zijn 7.500 stevige albums 
gedrukt die men gratis bij de Jumbo kan krijgen als men aan de actie mee wil doen. Dan kan 
het sparen beginnen. Bij elke € 10,- aan boodschappen krijgt men een stickerpack met vier 
plaatjes. Met de nummers is makkelijk uit te zoeken waar de foto’s in het historische album 
geplakt moeten worden. Jong en oud kunnen natuurlijk meedoen. Oma’s die voor 
kleinkinderen sparen of kinderen die voor hun ouders sparen, het mag allemaal. Van 8 
september t/m 2 november 2021 krijgt ieder de tijd om de foto’s te verzamelen. Er wordt nog 
nagedacht over een ruilbeurs aan het eind zodat iedereen zijn album vol kan krijgen. 
 
Historisch erfgoed 
Met dit album hopen wij van Vehchele, samen met Jumbo,  het historisch erfgoed van onze 
omgeving onder de aandacht te brengen. Mensen die meer weten van de geschiedenis van hun 
eigen omgeving, zullen zich er meer verbonden 
mee voelen. Wie meer geworteld is, zal zich meer 
thuis gaan voelen en zorg dragen voor zijn 
omgeving: de gebouwen, de natuur en de mensen. 
Zo kunnen wij ons veertig jarig jubileum toch nog 
op gepaste wijze vieren. We hopen op het gebied 
van erfgoed en onderling contact nog lang 
dienstbaar te kunnen zijn aan de mensen uit Veghel en verre omgeving. 
BEZOEK EENS DEZE LINK:  https://youtu.be/cjAZJaGMgEw 
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2. Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 11 okt 2021 
        

 

Veghel, september 2021,  
 
Aan de leden van Heemkundekring “VEHCHELE”. 
 
Het bestuur nodigt alle leden van Heemkundekring “Vehchele” uit deel te nemen  
aan de Algemene Ledenvergadering, die zal worden gehouden op: 

 
Maandag 11 oktober 2021, aanvang 19.30 uur. 
In de H. Hartkerk 
Vondelstraat 9 te Veghel 

 
Agenda: 

1. Opening en welkom door de voorzitter. 
2. Ingekomen post en mededelingen. 
3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering 3 februari 2020. Wordt nog toegezonden. 
4. Jaarverslag 2020. 
5. Ledenbestand 2020. Huldiging 25 en 40 jr jubilarissen 
6. Financieel verslag, toelichting penningmeester Dhr. T. Raaijmakers. 

Exploitatierekening 2020 en begroting 2021. 
Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie. 

7. Benoeming bestuursleden. * Zie noot onder agenda. 
8. Huishoudelijk reglement. Aanpassing via WBTR. 
9. Enquête 2020. Resultaat en plan van aanpak. 
10. Vooruitblik jaarprogramma 2021. 
11. Rondvraag. 
12. Sluiting van de vergadering. 
13. Terugblik activiteiten 2020. ( Power Point) 

• Punt 7.  
Aftredend zijn:   Pia v.d. Drift( niet herkiesbaar) 
   Jan van Erp ( herkiesbaar) 
   Henk van der Voort ( herkiesbaar) 
   Arno v.d. Heuvel ( herkiesbaar) 
    
De voorzitter zal deze lijst toelichten. 
Er heeft zich een nieuwe kandidaat gemeld: Petra Huibers. Zij zal zich in de 
vergadering voorstellen. Het is aan de aanwezigen om al dan niet in te stemmen met 
de voordracht. 
Aangezien we in willen zetten op uitbreiding van het bestuur, zijn we op zoek naar 
meer nieuwe bestuursleden. Indien u interesse heeft, kunt u zich als kandidaat 
aanmelden bij het secretariaat of e-mail arno.vd.heuvel@kpnmail.nl 
U dient zich aan te melden vóór 24 september 2021. 
  

Graag tot ziens op maandag 11 oktober a.s.. 
 

Met vriendelijke groeten, 
Bernard Vissers, voorzitter   06-45769393         
Arno v.d. Heuvel, secretaris 06-22457157 
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3. Lezing: Veghel van Vuursteen tot Voedingsstad + Veertig 
 
25 Oktober H. Hartkerk, Vondelstraat 9 in Veghel.  Aanvang:  19.30 uur. 
 
Misschien een wat vreemde titel.  
Nu de mogelijkheden toch wat verruimd zijn willen we alsnog 
wat langer stilstaan bij ons veertigjarig bestaan. Al jaren 
hebben we ons verdiept in het nabije en verre verleden. Via 
opgravingen en bronnenstudies zijn we veel te weten 
gekomen over de eerste bewoners van het Veghels 
grondgebied en de verdere ontwikkeling van het dorp; Veghel 

van Vuursteen tot Voedingstad. 
Dat is het onderwerp van de lezing voor de pauze. 
 
Na de pauze zal het accent liggen op de wederopbouw na de tweede 
W.O. en vooral de laatste veertig jaar waarin Veghel natuurlijk enorm 
is veranderd. 

 
Bernard Vissers en Rolf Vonk zullen deze lezing verzorgen. 
Toegang voor leden gratis, niet leden € 2,- incl. koffie.   
Aanmelding vanaf 12 oktober per mail naar secretariaat@vehchele.nl,  
met vermelding van naam, adres en tel.nr. 
Alleen als u niet kunt mailen: via telefoon 06-45769393.       
 
4. Kort nieuws: 
 
Kuussemert 12 september 
 
Veghelse Kuuskes is een bekend begrip, vooral in carnavalstijd. Het is ook juist de 
carnavalsvereniging ( Kuussegatters) die op  12 september een Kuussemert organiseert. 
Op de markt zullen de nodige historische activiteiten plaatsvinden. 
Heemkundekring Vehchele zal er ook staan met een kraam.  
Kom eens langslopen. Misschien bent u wel een goede ambassadeur om de heemkundekring 
onder de aandacht te brengen bij andere bezoekers. 
 
Attentietegels en Toponiemenbanken. 
 

In Zijtaart en Mariaheide worden begin september 
attentietegels gelegd en in Veghel  nog een voor de 
schilder Paul Rink. Totaal aantal tegels 32.  Op 
website kunt u de route vinden. 
  
Een vervolg op het project Attentietegels is de 
plaatsing van toponiemenbanken in het 
buitengebied. 
Hierover zijn reeds gesprekken gevoerd met de 
gemeente. Bij de Haveltse Kapel (Kapelhof) zal 
t.z.t. een bank als pilot geplaats worden. We 
houden u op de hoogte. 
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Veghelse familienamen. 
 
Vorig jaar hebben we in een van onze kronieken aandacht geschonken aan de herkomst van 
Veghelse familienamen. Rolf Vonk had zich in een aantal namen verdiept en is daar later mee 
doorgegaan. Nu heeft hij ongeveer 30 namen beschreven.  
Met de Stadskrant en Kliknieuws is afgesproken om deze informatie met een breed publiek te 
delen. Elke week een nieuwe naam, te beginnen bij de oer-Veghelse naam Van den Tillaart. 
Ook op onze website zal deze informatie te vinden zijn onder het kopje Genealogie.  
 
 
Oude Raadhuis en Heemkamer 
 
De verbouwing van het oude Raadhuis duurt wat 
langer dan gepland. 
Voorlopig is daarom onze Heemkamer, in het oude 
Raadhuis, voor bezoekers slechts toegankelijk na 
telefonische afspraak: 0413-363651 
 
Afhankelijk van het doel kan dan datum en tijd 
worden gepland, bij voorkeur op 
donderdagmiddag. 
   
 
 
5. Paula van den Hoogenhoff 
 
Misschien heeft u het artikel over Paula van den Hoogenhoff gelezen in het Brabants Dagblad 
van 25 augustus. Een mooi artikel over deze Duitse vrouw die in de oorlog heel veel geeft 

betekend voor onderduikers in Veghel. 
Jammer genoeg was niet alle informatie correct. 
Storend was ook dat haar naam verkeerd was geschreven: 
Hoogendorff i.p.v Hoogenhoff. 
Op het artikel reageerden enkele voormalige buren uit de 
Bloemenwijk waar Paula haar laatste jaren sleet. Hun bijzondere 
ervaring geeft ons een completer beeld van Paula. Het geeft een 
andere kijk op enkele passages in de krant. 

Zodra we het verhaal compleet hebben, brengen wij u op de hoogte. Wordt vervolgd ….. 
 
6. Ledenbestand 

 

In juli overleed Dhr. C. v.d. Graaf, lid van het eerste uur!  
We wensen de familie heel veel sterkte toe met dit verlies. 
 
Welkom aan onze nieuwe leden: 
Dhr A. v. Iperen, Fam B. van Zutven, Dhr G. Vissers, Dhr J. v.d Hoek, Dhr M v.d. Berg, Dhr 
B de Meester, Fam C. Vermeulen en Mevr. I. v.d. Linden. 
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7. Afscheid Pia van der Drift 
 
Zoals in het vorige mededelingenblad reeds vermeld heeft 
bestuurslid Pia van der Drift  om gezondheidsredenen er van 
afgezien om zich opnieuw verkiesbaar te stellen. Een keuze waar 
we alle begrip voor hebben. 
Zij en ook wij hebben enkele jaren mogen genieten van haar 
enthousiaste inbreng in de vergaderingen en vooral bij de 
expositie 75 jaar Operatie Market Garden.  
We bedanken haar voor haar korte, maar waardevolle bijdrage. 
Op 20 juli hebben voorzitter en secretaris haar thuis in de 
bloemetjes gezet. 
 Teksten: Bernard Vissers 

 

 
8. Enquête laatste deel 
 
Vraag 12. 
In het centrum van Veghel zijn verschillende routes uitgezet. Er liggen o.a. attentietegels met 
informatie. 
Bent u hiermee bekend? 
 

a 70% Jazeker  
b 30% Te weinig 
c 1 persoon Wil wel gids worden 

 
Opmerkingen: 
Meer bekendheid geven aan de tegels. 
Vindt ze niet duidelijk leesbaar. 
 
De uitslag van de enquête wordt besproken in de Algemene Ledenvergadering 11 oktober, zie 
punt 9. Ook wordt dan het “plan van aanpak” toegelicht. 
 
 
 

 

9.  Heemkundekring rolbanners 
 
Onderstaande banners zijn nu al te zien in de JUMBO-winkels in Veghel. Op 12 september 
staat er ook één op de Kuussemert. In de toekomst zal bij ieder heemkunde evenement de 
banner uitgerold worden. Een mooie blikvanger. 
Er zijn drie uitgaves zie blz. 7. 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

a

b

c
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Tot de volgende keer:   
U bent van harte welkom bij alle evenementen. 

 
 
 
    
 
 

 
Heemkundekring “Vehchele” is aangesloten bij de 
“Stichting Brabants Heem” en opgericht op 23 april 1981. 
 
Secretariaat:  Vosseweide 10, 5467 ME Veghel 

Arno van den Heuvel, tel. (06 22 45 71 57) 
 

Redactie:  Arno van den Heuvel 
 
 Zie voor laatste nieuws:  WWW.vehchele.nl.  Met een nieuwe opzet. 
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