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Geachte leden, beste mensen, 

We sluiten het jaar 2021 af zoals we het begonnen zijn, vrijwel alles is op slot en we worden 

dringend verzocht elkaar zo min mogelijk op te zoeken.  

Gelukkig hebben we in de zomer weer even mogen ruiken aan wat meer vrijheid. Even 

dachten we dat alles weer “normaal” zou worden. Het mocht niet zo zijn. 

Intussen zijn we het al vrij normaal gaan vinden dat we geen handen meer geven, afstand 

houden en dat we er bij voorbaat rekening mee houden dat een bijeenkomst misschien niet 

door kan gaan.  

Veel mensen ontdekken ook dat ze de rust waarderen die deze situatie met zich meebrengt.  

Ze hoeven nu niet altijd “aan” te staan. Ze hebben nu eindelijk tijd voor een boek. Anderen 

gaan meer wandelen of fietsen en zien hoe mooi ons eigen land en eigen omgeving kan zijn.  

(Voor hen volgt hieronder nog een tip voor een ommetje in de buurt.) 

Ons jubileumjaar zit er op. In de maanden dat het kon, hebben we wat extra’s kunnen doen 

met twee lezingen, de Algemene Ledenvergadering en natuurlijk de spaaractie voor het 

historisch album. 

Vier prachtige kronieken verder gaan we dit “jubeljaar” afsluiten.  

Het nieuwe jaar zien we met vertrouwen tegemoet.  

Het komt zoals het komt en samen gaan we er 

het beste van maken.  

Ik wens u allen, mede namens het bestuur, 

een gelukkig en gezond nieuw jaar! 

Hartelijke groet, Bernard Vissers 

Voorzitter HKK Vehchele 

 

UITSTEL BIJEENKOMST NIEUWE 

LEDEN 

Op maandag 17 januari stond de bijeenkomst gepland van onze nieuwe leden. Vorig jaar kon 

deze niet doorgaan en intussen is de groep aangegroeid tot ruim tachtig personen! Ook al 

komt niet iedereen, dit aantal kunnen we niet veilig ontvangen in de diverse ruimtes die we 

willen laten zien in het Oude Raadhuis. 

We hebben overwogen om de bijeenkomst op meerdere momenten te houden, ook op 

middagen. Door de nieuwste maatregelen is dit plan ook niet haalbaar.  

Dus wachten we op betere tijden. 

ALGEMENE LEDENVERGADERING en verder… 

De Algemene Ledenvergadering is vastgesteld op 7 februari 2022. Als we wederom uitwijken 

naar de H. Hartkerk kan het misschien doorgaan, mits de maatregelen op 15 januari 

voldoende versoepeld worden.  



Hier leggen we als bestuur op toe. We zorgen dat alles klaar is zoals het jaarverslag en het 

financiële verslag. Mocht het niet passen binnen de regels dan schorten we deze vergadering 

alsnog op. 

Dat geldt ook voor de activiteiten die reeds gepland staan zoals de lezingen over Aa en 

Dommel en over de historie van natuurgebieden in Meierijstad. 

 

GRAAFWERKZAAMHEDEN NABIJ 

FRISSELSTEIN 

Aan de zuidkant van de Frisselsteinstraat wordt op 

dit moment volop gegraven. 

Wat nu hartje Veghel is was vroeg al de rand van het 

dorp. Daar stond fier aan de Aa kasteel Frisselstein. 

Nu daar vlakbij gegraven wordt, zijn er regelmatig 

enkele waarnemers van de archeologiegroep van 

Vehchele aanwezig om te kijken of er misschien iets interessants te zien is. Groot is de kans 

niet aangezien het veel ophoogzand is, maar als we iets bijzonders vinden, laten we het u 

weten. Het bouwterrein is niet toegankelijk voor buitenstaanders.  

TOPONIEMENBANKEN 

De eerste twee toponiemenbanken zijn op de 

gemeentewerf gearriveerd. De eerste zal een plaats krijgen 

bij de Kapelhof op het Havelt en de tweede waarschijnlijk 

bij de oude watermolen op de Leest. 

De banken zijn wat minder luxe dan die geplaatst zijn in 

Schijndel en St.-Oedenrode. De constructie van die banken 

is dermate complex dat het onderhoud erg moeilijk 

en  dus kostbaar is.  

Hierbij een afbeelding van 

een bank, volledig van hout. De naam van het toponiem moet nog 

worden uitgefreesd.  

OMMETJE EERDE 

Hebt u zin om een “ommetje” te maken tijdens de feestdagen? 

Bezoek eens de hier onderstaande site. 

https://www.bezoekmeierijstad.nl/routes-overzicht/1307537660/historisch-eerde-wandelroute 

Op dezes site staan ook nog meer wandelroutes. Jullie kunnen dus vooruit. 

OVERLIJDEN JAN VAN GRINSVEN 
 

Ons bereikte het droevige bericht dat Jan van Grinsven op 12 december is overleden. 

Jan was de eerste voorzitter van onze heemkundekring. In de laatste kroniek is er nog een 

artikel aan hem gewijd. Wij wensen zijn familie alle sterkte toe met dit verlies. 
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