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NIEUWSBRIEF  uitgave: 2022-3 /  juli - augustus 

 

Terugblik presentatie Historische Geografie Brabant – 14 juni 2022 

Dinsdagavond 14 juni 2022 vond in de 

Raadzaal van het oude Gemeentehuis in 

Veghel, voor circa 40 bezoekers, een 

presentatie plaats over Historische 

Geografie. Henk Geurts van Heemkunde-

kring Nistelvorst gaf een uiteenzetting over 

de historie van het kadaster, de techniek 

van het georefereren en het werken met 

OAT’s en Q-Gis.  

Peter van den Berk van Heemkundekring 

Myerle gaf uitleg over de ongekende 

mogelijkheden van dit platform. Door hun 

indrukwekkende presentaties hebben tien 

personen zich voor onze nieuwe werkgroep aangemeld. Daar zijn we erg blij mee. Ons 

werkgebied bestrijkt de voormalige gemeente Veghel en kerkdorpen Eerde, Mariaheide en 

Zijtaart. 
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Terugblik Vaderdag Vlooienmarkt – 19 juni 2022 

Na jarenlange afwezigheid stond Heem-

kundekring Vehchele dit jaar met Vaderdag 

weer eens op de vlooienmarkt.  

Jan van Erp en Henk van der Voort hadden 

de kraam in alle vroegte ingericht met 

promotiemateriaal, maar vooral met boeken. 

Van streekromans en boekjes in dialect van 

schrijvers als Cor Swanenberg, Thieu Sijbers 

en Nol van Roessel tot historische boeken en 

fotoboeken.  

Helaas werd het een druilerige ochtend met weinig bezoekers en moesten we regelmatig het 

regenwater van de kraam “tillen”. Na de middag kwam ook Marie-Louise van Lieshout 

assisteren, werd het aangenaam weer en daardoor ook drukker. Zo heeft de dag toch nog een 

aardig bedrag voor de verenigingskas opgeleverd. 

 

Terugblik onthulling eerste toponiemenbank op het Havelt – 2 juli 2022 

Eindelijk stond de oude Kapelhof op zaterdagmiddag  

2 juli 2022 na driehonderdvijftig jaar weer eens vol 

mensen. Op het pad aan de rand van het perceel werd 

het verhaal van de Antoniuskapel ten overstaan van ruim 

tachtig belangstellenden nieuw leven ingeblazen. Oud-

voorzitter Bernard Vissers schetste een beeld van de 

saamhorigheid en verbondenheid van de bewoners  op 

het Havelt in de Tachtigjarige Oorlog.  

De angst voor de rondtrekkende huursoldaten en 

pestepidemieën beheersten hun leven. Bidden tot de Heilige Antonius, in een eigenhandig 

gebouwde kapel, bracht mensen bij elkaar en dat gaf steun. Voor Bernard was het een thuis-

wedstrijd. Hij woont om de hoek en zijn familie kocht in 1770 de grond van de Kapelhof terug 

van de Staat nadat kapel en grond in 1648 door dezelfde staat geconfisqueerd waren. Een 

houten reconstructie op schaal en een schilderij van de fiere kapel, gelegen binnen opgewor-

pen wallen, maakten de verbeelding van het verleden concreet. 

 

Burgemeester Kees van Rooij, tevens buurtbewoner, 

haakte in op de woorden van Bernard door aan te geven 

dat iets gaat leven als het een naam krijgt. Door de 

attentietegels en de toponiemenbanken komen stukjes 

van onze geschiedenis weer tot leven. Een geschiedenis 

van onze voorouders waar we trots op mogen zijn. Want 

wanneer we ons verbonden voelen met de grond waarop 

we wonen en leven, zullen we beter voor elkaar en de 

omgeving zorgen. 

 

Pastor Hennie van Hattum zegende de bank in met water uit de Aa, net zoals pastor Konings 

dat in 2016 deed bij de legging van de eerste attentietegel. Ook zij begon met het noemen van 

namen van vroeger, dat wij nu op hun plaats staan, op de schouders van onze voorouders 

waardoor we verbonden zijn met het verleden: 
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Moge deze plek onze blik en ons hart verruimen en ons verbinden met leven dat komt en gaat.  

Met iedereen die hier was. Met iedereen die komen gaat. 

Stadsdichter Rick Terwindt wandelt regelmatig over het paadje en wist de aanwezigen te 

raken met beeldende woorden van voeten die gaan over oude grond waar nog steeds 

voelbaar is wat er ooit was… 

 

Rolf Vonk vroeg aandacht voor de tweede bank die gelijktijdig is geplaatst. Aan de Aa bij de 

mestbrug lag vroeger een watermolen. Het water stroomde er in een wiel, een waterbekken 

aan de Aa. Vandaar dat OP DE WIEL de naam is van de tweede bank. Rolf nam de toehoor-

ders weer mee terug naar het Havelt en memoreerde aan het Antoniusgilde dat verbonden 

was aan de Antoniuskapel. Dat was een mooie link naar de groet met het vaandel van het Sint 

Barbaragilde.  
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Een mooie afsluiting van het officiële deel om vervolgens aan een ander belangrijk onderdeel 

van de middag te beginnen. Het na- en bijpraten onder het genot van een drankje en een 

hapje. De beeldentuin van de familie Van den Oever was daarvoor een prachtige locatie.  

 

Werkgroep Historische Geografie Brabant – HKK Vehchele van start 

Op maandag 18 juli 2022 zijn de vrijwilligers van 

de Werkgroep Historische Geografie Brabant – 

Veghel en haar kerkdorpen voor een eerste 

kennismaking bij elkaar gekomen in de Raadzaal 

van het oude gemeentehuis.  

We zijn verheugd dat 10 personen zich willen 

inzetten om dit project vorm te geven. Gestart 

werd met een kennismakingsrondje, waarbij 

verteld werd wat men in het werkzame leven doet 

of heeft gedaan. Dit geeft mogelijkheden om 

bekwaamheden te koppelen aan de verschillende 

disciplines van de Historische Geografie. 

Daarna gaf René Rovers een door Peter van den Berk 

(Heemkundekring Myerle) gemaakte presentatie over hoe te 

starten met de verschillende werkzaamheden. Nadien kon  

aangegeven worden wie welke werkzaamheden zou willen 

uitvoeren. Een aantal vrijwilligers heeft al ervaring met 

Historische Geografie. Dat is natuurlijk een pré. 

Na de vakantie gaan we verder bouwen aan dit mooie project. 

 

 

 

Informatief 

Voor de aanvraag subsidie 2023 heeft de gemeente Meierijstad o.a. gevraagd aan te geven 

wat wij als organisatie hebben gedaan om grensoverschrijdend gedrag tegen te gaan. 

Hiervoor is een richtlijn “Maatregelen ter voorkoming en tegengaan van grensoverschrijdend 

gedrag” opgesteld. Deze richtlijn is gepubliceerd op onze website onder Home. 

 

https://vehchele.nl/home/maatregelen-ter-voorkoming-en-tegengaan-van-grensoverschrijdend-gedrag-hkk-vehchele/
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Vraag 

We hebben in Veghel en kerkdorpen sinds 2016 een mooie attentietegelroute liggen die veel 

bewandeld en gelezen wordt. Hoewel IBN Facilitair alle moeite doet om de trottoirs waarin de 

tegels liggen schoon te houden van onkruid en vuil, kan het soms zijn dat er onverhoopt een 

kauwgom op belandt of dat er een grasspriet langs de randen groeit. Om de tegels leesbaar te 

houden zijn we op zoek naar wandelaars die één keer in het half jaar een controleronde langs 

de tegels willen doen en een verdwaalde grasspriet willen uittrekken. 

Heeft u belangstelling? Mail dan naar secretariaat@vehchele.nl. 

 

Brabants Heem 

Verzoek 

Brabants Heem merkt dat de interesse voor deelname aan de Brabantse heemdagen terug-

loopt. Brabants Heem heeft gevraagd bij onze leden de vraag voor te leggen voor welk 

programma onze leden zich zouden inschrijven om een hele dag met leden van andere 

kringen op een of andere manier actief aan de slag te zijn met geschiedenis en het erfgoed 

van het Brabantse land. 

Heeft u ideeën, wensen of suggesties? Mail dan naar secretariaat@vehchele.nl. 

Graag reactie voor 15 september 2022. 

 

Brabants Heem Jubileumboek “Tradities in Brabant  

Een bijzondere inkijk in de vele tradities die Noord-

Brabant kent. Door de medewerking van de aangesloten 

heemkundekringen en erfgoedverenigingen is het boek 

“Tradities in Brabant” een waardevol, rijk geïllustreerd 

boek geworden, dat past bij de viering van het 75-jarig 

bestaan van Brabants Heem.  

De winkelprijs van het boek bedraagt € 25,--. Leden van 

heemkundekringen krijgen een korting van € 5,-- indien 

zij het boek bestellen voor 31 augustus 2022.  

Het boek is 240 pagina dik, kleurig en rijk geïllustreerd 

en wordt uitgegeven door Positon Uitgeverij Heeze. 

Wilt u dit boek kopen met € 5,-- korting?  

Handel dan voor 31 augustus 2022 als volgt: maak 

€ 20,-- over op rekening NL52 RABO 0153 3931 73 ten 

name van Heemkundekring Vehchele onder vermelding 

van “Tradities in Brabant” en uw naam.  

De boeken worden zo snel mogelijk na 20 oktober 2022 bij Heemkundekring Vehchele 

afgeleverd en daarna bij u thuis bezorgd. 

 

Met de Grote Bolken uit Veghel naar de Efteling 

Op verzoek van Willie Damen - van de Mosselaer  

Willie heeft haar herinnering “Met de Grote Bolken uit Veghel naar de Efteling” gedeeld met 

BHIC in de hoop dat er reacties komen. Misschien wilt u reageren op het verhaal van Willie? 

Zie website BHIC. 

 

  

mailto:secretariaat@vehchele.nl
mailto:secretariaat@vehchele.nl
https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/met-de-grote-bolken-uit-veghel-naar-de-efteling
https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/met-de-grote-bolken-uit-veghel-naar-de-efteling
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Ontvangen materialen van (t/m 16 juli 2022) 

√ Een omvangrijke bidprentjescollectie van Heiny van Dongen 

√ Van mevrouw Nabuurs uit Overloon bidprentjes en onbekende foto’s met o.a. Veghelse 
mensen 

√ Van Willy Damen - van de Mosselaer foto’s met gegevens van haar familie 

√ Via Johan van Rijbroek twee boekjes van Adriaan van der Linden 

√ Van mevrouw Van Geffen een ingelijste pentekening van Wim van de Nieuwenhuizen 
van het Sint Josephziekenhuis in Veghel vóór 1980 

√ Van Theo van Veghel persoonsdocumenten e.a. 

√ Verder: een plakboek met knipsels van Victoria Mengvoeders (Jan van Heeswijk) en 
een gedenkboek over de historie van Franssen-Gerrits (en Van Heeswijk) 

√ De speciale uitgave Brabants Dagblad van 19 september 1994 

N.B.: Door (onverwachte) drukte heeft Henk van der Voort bij ontvangst niet altijd de gegevens 
volledig kunnen noteren. Daarom graag eventuele correctie of aanvulling op bovenstaande 
naar h.vdvoort@hccnet.nl  

 
Herinnering - lezing Sint-Oedenrode – 12 september 2022 
“Rooi nader bekeken” - lezing door Tonnie Donkers 
Sint-Oedenrode is sinds 1 januari 2017 een van de dertien kernen van de gemeente Meierij-
stad. In deze lezing maakt u kennis met Rooi. Aan de orde komen o.a. De Dommel, de 
kastelen en de kerken, maar ook de groene long van Meierijstad. Tonnie hoopt, dat deze 
lezing een aanzet mag zijn tot een uitwisseling van de geschiedenis tussen de kernen van 
Meierijstad, waardoor in de toekomst geschiedkundige feiten en invloeden aan elkaar kunnen 
worden gekoppeld. De geschiedenis van Rooi houdt volgens hem niet op bij de Koevering en 
bij De Eerdse Bergen. En dat geldt ook voor de andere kernen. 

 

Ledenbestand 

Nieuwe leden: Leo Elbers, Maja Zonneveld en familie C.J. Broers 

 

Agenda 

Open Monumentendag in het weekend van 10 en 11 september 2022 

 

12 september 2022 – 19.30 uur 

Lezing over Sint-Oedenrode, “Rooi nader bekeken” – Tonnie Donkers 

 

8 en 9 oktober 2022 

Gezamenlijke archeologiedagen van gemeente Meierijstad, in Erp, De Bolle Akker  

 

 

Het bestuur van Heemkundekring Vehchele wenst iedereen een fijne vakantie toe. 

 

 

 
 

Redactie: Petra Huibers 
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