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NIEUWSBRIEF  uitgave: 2022-4 / september - oktober  
 

 
Beste leden, 
in deze nieuwsbrief weer volop informatie van de Heemkundekring Vehchele. 
Zoals u kunt lezen zijn er weer een aantal activiteiten gepland.  
Lees ook de info over de Rabo ClubSupport actie. Uw stem, lees uw financiële steun kunnen 
we goed gebruiken. Veel lees plezier. 

 
 
RABO ClubSupport 5 t/m 27 september 2022 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Rabo ClubSupport gaat weer van start. Ons doel is inderdaad geweldig voor de samenleving. 
U stemt op Heemkundekring Vehchele en met uw stem krijgen wij financiën om weer een 
aantal toponiemenbanken te plaatsen.  

 
Een toponiemenbank  is een bank op historische grond 
waarbij ook een informatiebord staat waarom die plek een 
historische waarde heeft. Dat is dus 
geweldig voor de samenleving.  
Afgelopen jaar zijn twee toponiemenbanken in 
samenwerking met de gemeente Meierijstad 
en uw financiële steun geplaatst.  
Komend jaar staat de plaatsing van een 
aantal banken gepland. Hoe meer financiële 
middelen we krijgen hoe meer banken en 

informatieborden we kunnen plaatsen.  
Stemmen kunt u als u lid bent van de Rabobank. U kunt stemmen van 5 t/m 27 september 
2022. U krijgt nog bericht en aanwijzingen van de RABO-bank. 
 

 
Open Monumentendag op zaterdag 10 en zondag 11 september 2022 
Onderstaand het programma van Veghel, Zijtaart en Eerde. Let op de tijden en groepsgrootte. 
U bent van harte welkom. 
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Zaterdag 10 september 2022 – Veghel 

Deken van Miertstraat 2 - 5461 AA  Veghel  

12.00 – 16.00 uur Sint Lambertuskerk open voor bezichtiging. 

Er zijn twee gidsen aanwezig die desgewenst 

een rondleiding kunnen geven. Ook kunnen 

belangstellenden aan de hand van een 

informatieboekje zelf door de kerk lopen. 

 

 

Zaterdag 10 september 2022 – Veghel 

Markt 1 - 5461 JJ  Veghel 

10.30 uur start 

(vaste tijd) 

Rondleiding heemkamer en Oude Raadhuis en 

historische wandeling centrum. 

13.30 uur start 

(vaste tijd) 

Rondleiding heemkamer en Oude Raadhuis en 

historische wandeling centrum. 

Per rondleiding kunnen maximaal 20 personen deelnemen.  

Vol is vol. 

 
 
Zaterdag 10 september 2022 en zondag 11 september 2022 – Zijtaart 
Pastoor Clercxstraat 50 – 5465 RJ  Zijtaart  

11.00 – 16.00 uur Het Dorpshuis is open; een bezoek kan gebracht 

worden aan MFA Het klooster en u kunt de foto-

tentoonstelling 150 jaar Parochie Zijtaart 

bezoeken. 

Waarschijnlijk is het boek van 150 jaar parochie 
dan klaar en te koop in het klooster. 

 

Zondag 11 september 2022 – Eerde 

Esdonkstraat 2 – 5466 RX  Eerde  

11.00 – 16.00 uur Parochiekerk en patronaat open. 

Bezichtiging kerk door een digitale rondleiding (via 

uw smartphone) en mogelijkheid tot beklimming 

van de toren. In het patronaat kunt u de maquette 

van de Eerdse kerk bekijken. 

 
 
 
Lezing Sint-Oedenrode: maandag 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 Meierijstad. 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. 
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Lezing Sint Oedenrode op maandag 12 september 2022 om 19.30 uur 
Plaats: Oude Raadhuis, Markt 1 5461 JJ Veghel 
Opgave verplicht. Aanmelden kan tot 5 september 2022 
Aanmelden via secretariaat@vehchele.nl of Vosseweide 10 5467 ME Veghel 
De lezing is voor leden gratis. Niet-leden betalen € 3,00 

 
 
Archeologiedagen 8 en 9 oktober 2022 - Wij zoeken uw hulp! 
Heemkundekring Vehchele neemt op 8 en 9 oktober 2022 deel aan de gezamenlijke 

archeologiedagen van de heemkundekringen van de gemeente Meierijstad. Deze keer worden 

de dagen door Heemkundekring Erthepe (Erp) georganiseerd. 

Locatie is De Bolle Akker (richting Boekel). 

U begrijpt het waarschijnlijk al. Uw medewerking hebben wij 

nodig. Wij zoeken vrijwilligers die willen helpen 

- met het transport van de materialen, zoals vitrinezuiltjes, 

vitrinetafel en presentatiemateriaal op vrijdag (7 oktober) 

naar Erp en op maandag (10 oktober) terug naar Veghel 

- het uitkiezen en zorgvuldig inpakken van presentatie-
materialen en het kiezen van literatuur  

- met de opbouw op vrijdag (7 oktober - tussen 09.00 en 

17.00 uur) en het afbreken/opruimen op maandag (10 

oktober - vanaf 09.00 uur) 

- met de diverse doe-activiteiten tijdens de expositie op 

zaterdag 8 oktober en/of zondag 9 oktober tussen 10.00 en 17.00 uur 

 

Met uw hulp kunnen wij geïnteresseerden kennis laten maken met de leuke en boeiende 

wereld van de Nederlandse archeologie. Breng samen met ons het verleden tot leven! 

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

 

 

Excursie museum voor Nostalgie en Techniek - woensdag 12 oktober 2022 
Excursie naar het Museum van Nostalgie en Techniek. 
Op woensdag 12 oktober 2022 organiseert de HKK Vehchele voor haar leden een excursie 
naar boven-genoemd museum.  
Het Museum voor Nostalgie en Techniek in het Brabantse Langenboom is een uniek museum 
voor alle generaties. Begonnen als een verzameling gerestaureerde antieke tractoren is het 
museum onder leiding van de oprichter Wim van Schaijk en Joke uitgegroeid tot een 
bijzondere collectie oude gereedschappen en gebruiksvoorwerpen van meer dan 70 
ambachten en beroepen met duizenden voorwerpen, gereedschappen en machines uit het 
verleden. 
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Van handgereedschappen tot de eerste elektrische aangedreven machines voor huis, tuin, 
keuken, praktijk, kerk en op het land. Zeer de moeite waard.  
Tijdens een drie uur durend programma wordt u met koffie/thee ontvangen en door een gids 
rondgeleid waarna we onder het genot van een glaasje gezellig napraten. 
Het museum is rolstoeltoegankelijk.   
Excursie museum Nostalgie en Techniek. 
 
Datum: woensdag 12 oktober 2022 - tijd: 14.00 uur tot 17.00 uur 
Entree: € 15,00. De normale entreeprijs is € 18,00 maar Heemkundekring Vehchele betaalt 
€ 3,00 voor elke inschrijving. 
Leden kunnen zich opgeven tot 26 september 2022 via secretariaat@vehchele.nl of via 
Vosseweide 10, 5467 ME Veghel. Na 26 september 2022 ontvangen de aangemelde leden 
nadere informatie. U dient wel zelf voor vervoer te zorgen. 

 

Ontvangen materialen (t/m 24 augustus 2022) 

• Josine de Jong: streekromans 
• Leo van Asperen: register scheepvaartbeweging Zuid-Willemsvaart 1942, foto’s en 

naoorlogse correspondentie van de familie met Amerikaanse bevrijders en een doos 
met bidprentjes 

• Via Tony van Geffen: foto’s centrum ten tijde van het “Komplan” 
• Familie Van Dongen: een groot aantal bidprentjes 
• Familie Van Stiphout: een ingelijste oorkonde ter gelegenheid van het 25 jaar priester-

jubileum van Hubertus van Stiphout in Schotland. De oorkonde ter gelegenheid van het 
50 jaar jubileum hebben wij ook al. 

 
Ledenbestand 
Nieuwe leden: Henk van Lankveld, Rob van Veghel en Peter van Krieken. Van harte welkom. 
Overleden leden: Henk Marinus en Jan van  Eerd. Wij wensen de familie heel veel sterkte met 
het verlies. 

Agenda (kort) 

Rabo ClubSupport van 5 t/m 27 september 2022 

Open Monumentendag in het weekend van 10 en 11 september 2022 

Lezing Sint Oedenrode door Tonnie Donkers: 12 september 2022 

Archeologiedagen: 8 en 9 oktober 2022 

Excursie museum voor Nostalgie en Techniek: 12 oktober 2022 
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