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Beste lezer, 

De eerste Nieuwsbrief van 2023 en de eerste Nieuwsbrief in een nieuw jasje. Wellicht is het voor u even 

wennen, maar we hopen dat u blij verrast bent met deze nieuwe opzet en het nieuwe logo.  

Om mee te groeien met tijd en omgeving hebben we gekozen voor een vernieuwde stijl. In het nieuwe 

logo blijven Sint-Lambertus en de kleuren uit het oude logo herkenbaar.  

Het sjabloon voor het interesseformulier werkgroepen, nieuwsbrief en briefpapier is in dezelfde stijl 

aangepast. We hebben gekozen voor een gedrukte versie van de informatiefolder. De historische 

wandelroutes voor Eerde, Mariaheide, Veghel en Zijtaart zijn gedrukt in vier- en vijfluik. 

 

 

 

In deze Nieuwsbrief verder een aantal terugblikken, kennismaking met de twee nieuwe bestuursleden, 

aandacht voor de komende lezingen op de woensdagen 22 maart (Schijndel) en 19 april 2023 (Veghel- 

Zuid en De Leest) en veel informatieve berichtjes. 

 

 

Terugblik lezing – 24 januari 2023 

Verhalen voor Veghel centrum door Rolf Vonk 

 

Veel belangstelling was er voor de presentatie van  

Rolf Vonk op 24 januari 2023. Een avond waarin Rolf  

u aan de hand van een historische schets van het centrum 

van Veghel en met concrete voorbeelden heeft meege-

nomen in de ideeën en werkwijzen waarmee Vehchele 

vanuit erfgoed en cultuurhistorie wil bijdragen aan de 

transformatieopgave van het dorpshart van Veghel. 
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Terugblik Algemene Ledenvergadering – 27 februari 2023 

Om 19.30 uur opent voorzitter Petra Huibers de algemene ledenvergadering. Het is druk in de 

Raadzaal. In de vergadering komen naast de vaste onderwerpen ook enkele nieuwe items aan de orde. 

Na het voorstellen van het huidige bestuur, worden enkele onderwerpen behandeld waarmee het 

bestuur op korte termijn aan de slag gaat; het laten aanpassen van de statuten en de aanvraag van een 

ANBI-status. Het beleidsplan en de notulen van de ledenvergadering van 21 februari 2022 worden 

akkoord bevonden. Jaarverslag 2022 en de financiële gegevens zijn de vaste agendapunten. 

Vast agendapunt is ook de benoeming van bestuursleden. Nieuw daarbij dit jaar, is de aanpassing van 

de samenstelling van het bestuur. Het bestuur gaat in de toekomst terug naar vijf leden. De huidige 

bestuursleden blijven bestuurslid zolang zij zich herkiesbaar stellen. Dat is aan hen. 

De vereniging gaat actiever mensen werven voor de werkgroepen; daar ligt de binding met de leden. 

Henk van der Voort is herkiesbaar en wordt herkozen. Jan van Erp en Arno van den Heuvel zijn niet 

herkiesbaar. Arno blijft tot uiterlijk 31 december 2023 ondersteuning bieden als tijdelijke secretaris. 

Voor die tijd hoopt het bestuur een nieuwe secretaris gevonden te hebben. Twee nieuwe bestuursleden 

worden door de ledenvergadering benoemd; Paul Wonders en Bert Cornelis.  

De presentatie van de werkgroepen (10) wordt goed ontvangen. Duidelijk is dat elke werkgroep 

dringend op zoek is naar ondersteuning. 

Dan een onderwerp, dat maar een enkele keer in de geschiedenis van een vereniging op een leden-

vergadering geagendeerd wordt; de aanpassing/opfrissing van de huisstijl. Het bestuur heeft in 

samenwerking met Peter Rovers een nieuw logo en met Roel van den Boogaart (WeareWIM) een 

nieuwe huisstijl ontworpen. Het logo en de nieuwe huisstijl worden gepresenteerd. Zie ook het 

beginwoord van Petra Huibers. Na deze presentatie staat de koffie klaar met een taartje voorzien van 

het nieuwe logo. 

Na de pauze wordt kort het jaarprogramma 2023 doorgenomen en dan is er een feestelijk moment. 

Het huldigen van de jubilarissen. Aanwezig waren de heer en mevrouw Mobers en mevrouw Johanna 

van Boxmeer; zij zijn 40 jaar lid en mevrouw Agnes Pigmans is 25 jaar lid van de vereniging. 

De jubilarissen hebben een certificaat en een mooie rode roos ontvangen. 

 

Na de rondvraag werd de vergadering afgesloten met een korte bedrijfsfilm van de CHV uit 1961. 

Binnen enkele weken ontvangt u de notulen van de vergadering, waarin dieper wordt ingegaan op de 

behandelde onderwerpen.  
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Even kennismaken: 

Nieuwe bestuursleden Vehchele per 27 februari 2023 

 

Paul Wonders 

Afgelopen Algemene Ledenvergadering ben ik toegetreden tot het 

bestuur van de Heemkundekring. Ik heb mezelf toen voorgesteld aan 

de aanwezigen. Voor degenen die er niet waren: mijn naam is Paul 

Wonders, 65 jaar oud, getrouwd met Annemieke, twee dochters, twee 

schoonzonen inmiddels (de laatste twee vers van de pers) drie 

kleinkinderen. Als geboren en getogen Veghelnaar (slechts een paar 

jaar daarbuiten gewoond in verband met militaire dienst en studie) 

heb ik me altijd verbonden gevoeld met het dorp Veghel.  

Dat werd me dan ook wel met de paplepel ingegeven. Mijn vader 

(Gerard) was jaren lid van de Heemkundekring en heeft menig 

Veghels onderwerp onderzocht en erover gepubliceerd. 

Mijn arbeidzame leven heb ik doorgebracht in het Sint 

Josephziekenhuis, bij de Cehave en de laatste jaren bij IBN 

(vergaderlocatie Meeters) in Uden. Nu ik met vervroegd pensioen 

ben, kan ik meer tijd besteden aan mijn hobbies: wandelen en fietsen (als het mooi weer is), het Sint 

Barbara Gilde (waarvan ik de huidige koning ben), mijn (klein)kinderen en hun gezinnen. 

Het bestuur van de Heemkundekring heeft mij gevraagd om de ledenadministratie te gaan bijhouden. 

Daar gaan we dus binnenkort mee aan de slag. Daarnaast zullen er vast nog situaties voorkomen, 

waarbij ik mijn opgedane expertises kan botvieren en de helpende hand kan bieden, want de Heem-

kundekring heeft een grote variëteit aan activiteiten en evenzoveel aan medewerkers. 

Ik hoop u de komende tijd ergens (in de heemkamer of in het veld) te mogen ontmoeten. 

Houdoe! 

 

Bert Cornelis 

27 februari 2023 ben ik toegetreden tot uw bestuur. Ik ben een nieuwkomer 

binnen de kring. Mijn naam is Bert E. Cornelis, al een jaar of dertig 

woonachtig in Veghel. Ik had hier een fysiotherapiepraktijk en heb nu nog 

een kleine Haptotherapie- en EMDR-praktijk. 

Via de fluisterboot (zie foto) en door prachtige lezingen van Bernard Vissers 

over de Zuid-Willemsvaart en de Aa ben ik in contact geraakt met de HKK. 

Gedurende de afgelopen dertig jaar wist ik nauwelijks wat over Veghel; een 

echte ongeïnteresseerde westerling; wat moet ik met die Veghelaars? 

Door de fluisterboot en de lezingen ben ik mij steeds meer in Veghel gaan 

verdiepen. Wat een mooie, rijke historie biedt de plaats en omgeving! 

Ik ben toegetreden tot de nieuwe HKK-werkgroep WWII. Als net geen 

oorlogskind lag daar al mijn interesse, maar in deze omgeving ligt zoveel 

oorlogsverleden! 

Toen de oproep voor nieuwe bestuursleden kwam, dacht ik, enthousiast 

gemaakt door voornoemde activiteiten, een oriënterend gesprek aan te 

gaan. Voordat ik het wist ben ik door Arno en Petra “gevangen”. Ik hoop nog vele jaren in uw midden 

te mogen verkeren en doen waar ik goed in ben: mensen verbinden. Mocht het nodig zijn: ik ben tot 

uw beschikking, 06 24 14 43 05. 

Tot een spoedig!   
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Archeologie  

We waren al jaren benieuwd naar de botresten in het destijds op De 

Scheifelaar gevonden urntje. Waar het bij een kaak vaak vrij snel 

duidelijk is dat het om een menselijk bot gaat, is dat bij veel andere 

botten voor een leek niet zo makkelijk vast te stellen. 

Theo de Jong, bioloog en professioneel archeoloog verbonden aan 

het erfgoedhuis in Eindhoven en tevens stadsarcheoloog van 

Helmond, heeft op 20 januari 2023 in de heemkamer het urntje met 

botten nauwkeurig onderzocht. Voor ons was het verrassend dat de 

botresten van twee personen uit de late bronstijd, vroege ijzertijd zijn. 

Het is een raadsel en we zullen waarschijnlijk wel nooit weten wat de 

reden is waarom er een stukje aardewerk uit de 12e eeuw en een 

stukje gebit van een pijproker na 1600 ook in het potje zijn gestopt. 

 

 

Informatief 

Vehchele ontving van SVN Notarissen uit de NCB-laan een bijzonder 

stenen kruis dat het notariskantoor sinds 2005 in bewaring had. Het is 

afkomstig van het gedenkteken in Mariaheide dat destijds mede door 

inspanning van SVN gerestaureerd werd. Het kruis is waarschijnlijk het 

oorspronkelijke kruis dat het in 1888 door de Veghelse Lambertusparochie 

geplaatste gedenkteken sierde. Dit monumentje herinnerde aan de periode 

waarin de katholieke eredienst in de Meierij verboden was en de Veghelse 

bewoners voor de heilige sacramenten waren aangewezen op de 

schuurkerk in Duifhuis. Het kruis gaat een plek krijgen in de nieuwe 

expositie die Vehchele in de toekomst gaat opstellen. 

 

 

Informatief - oproep 

Een aantal Veghelaren is bezig om weer een kiosk in het Julianapark te krijgen op 

dezelfde plek, waar begin vorige eeuw een kiosk heeft gestaan die afgebrand is. 

De voorbereidingen voor de nieuwe kiosk lopen goed. Het moet een kiosk 

worden met respect naar de vorige. Gezocht wordt naar het beeld van de 

muzikant die bovenop de oude kiosk stond. Arie Ketelaars laat vragen of er 

iemand informatie over de tekeningen en/of het beeldje heeft. 

 

 

Informatief 

In Nieuwsbrief 2022-3 / juli-augustus hebben wij gemeld dat, om te voldoen aan een vraag van de 

gemeente, er een richtlijn “Maatregelen ter voorkoming en tegengaan van grensoverschrijdend 

gedrag” is opgesteld. In deze richtlijn wordt verwezen naar een vertrouwenspersoon als aanspreekpunt 

voor vragen en/of problemen op dit gebied. De vertrouwenspersoon is per januari 2023, Pieter van 

Dieperbeek, een externe vertrouwenspersoon. Pieter handelt in vertrouwen, onafhankelijk van het 

bestuur en in en met overleg van degene die in dit verband een beroep op hem heeft gedaan. De 

richtlijn is geplaatst op onze website  
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Informatief 

Laat u verrassen door het aanbod van boeken, niet passend binnen de boekencollectie van Vehchele. 

Boeken die wij gratis aanbieden aan de liefhebber of verkopen tegen een kleine vergoeding. Bekijk de 

kratten met boeken eens op een donderdag tussen 14.00 en 16.00 uur in de heemkamer of neem 

contact op met Henk van der Voort. 

 

 

Informatief 

Weet u dat Veghel met de voormalig protestantse kerk aan de Hoofdstraat 53 een mooie expositie-

ruimte rijker is? In regelmatig wisselende exposities tonen kunstenaars uit de omgeving hun werk in 

“Galerie Ons Kerkske”. De galerie is van woensdag tot en met zaterdag geopend van 10.30 tot 16.00 

uur en de entree is gratis. 

 

 

Herinnering – lezing Schijndel in verhalen, mythes of werkelijkheid? 

WOENSDAG 22 maart 2023 – 19.30 uur – Johan van Geffen 

 

Op 22 maart 2023 geeft Johan van Geffen een lezing over de atypisch en vaak in nevelen gehulde 

geschiedenis over Schijndel. “Wie het verleden niet kent, weet niet waarom het heden er zo uitziet”  

is het motto van Heemkundekring Schijndel.  

Johan vertelt in deze presentatie over de ontstaansgeschiedenis van het landschap, over de 

Neanderthalers, de naamgeving van Schijndel, de geschiedenis door de eeuwen heen, de ambachten 

en de industrialisatie van Schijndel en het verhaal over de Granaatweken tijdens de Tweede 

Wereldoorlog. 

U bent welkom in de Raadzaal van het Oude Raadhuis, Markt 1, Veghel. 

Voor leden zijn er aan deze lezing geen kosten verbonden. Niet leden betalen € 3,00. 

Aanmelden is verplicht en kan tot 17 maart 2023 via de website www.vehchele.nl 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotocollage van Schijndel - fotograaf: Bron Heemkundekring Schijndel 

 

 

Ontvangen materialen van (t/m 26 februari 2023) 

✓ Th. van Liempd-van Tartwijk; bidprentjes en boeken over o.a. Den Bosch  

✓ Ad van Lamoen (Dinther); foto’s en informatie over familie Van Uden (Veghel) 

✓ Agnes Pigmans; verslagen van de KVP, foto’s en knipsel CHV, bidprentjes en geboortekaartjes 

✓ Petra Huibers; geboortekaartjes 

✓ Jules Jilesen-van Liempd: een doos met originele foto’s van Harry van Liempd 

✓ André Gibbels: schilderijen van Veghelse kerken 

✓ Tonnie Donkers: foto’s en dia’s van Aannemingsbedrijf Van Lee om te scannen 
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Ledenbestand 

Nieuwe leden: Rini van Os en Marlies Oeben, Toine en Mariëtte Vissers-Rovers, Nanny van den 

Biggelaar-van den Hoogen, Tineke en Pieter Tax , Jan en Willemien Delisse-Litjens en Ad en Trees Stas-

Aarts 

 

Overleden leden: Gemma Pos-Bongers en Vic van Heeswijk. 

Wij wensen de familie heel veel sterkte met het verlies. 

 

 

Voor uw agenda: 

De jaren zestig weerspiegelt in de ontwikkeling van Veghel-Zuid en De Leest 

WOENSDAG 19 april 2023 – 19.30 uur – Bernard Vissers 

 

Toen pastor Konings op 4 januari 2017 stierf, was meteen duidelijk dat dit ook het einde betekende van 

de Johanneskerk. De kerk moest worden leeggeruimd. 

Bij het leeghalen van de kasten in de pastorie kwam Bernard Vissers heel veel documenten, 

bouwtekeningen en foto’s tegen van Pastor Konings en van zijn voorganger; bouwpastoor Wim 

Janssen. Een mooi overzicht van zestig jaar geschiedenis van wijk en parochie. 

“Daar zit een mooie lezing in”, dacht Bernard toen. Op woensdag 19 april 2023 is het zover. 

Bernard neemt u mee terug naar de jaren zestig en zeventig. Een tijd vol veranderingen die zich 

weerspiegelt in de ontwikkeling van Veghel-Zuid en De Leest. 

De koude oorlog, Mgr. Bekkers, Vaticaans Concilie, welvaart, milieu, televisie, vrije tijd, een eigen auto, 

The Beatles, het komt allemaal voorbij in zijn beschouwing. 

De nadruk ligt op de veranderingen die kenmerkend zijn voor dit scharnierpunt in onze geschiedenis. 

Dit aan de hand van gebeurtenissen zoals de meeste van ons die in hun eigen omgeving hebben 

meegemaakt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda (kort) 

22 maart 2023: lezing over Schijndel (Johan van Geffen) 

28 maart 2023: bijeenkomst nieuwe leden 

19 april 2023: lezing opbouw Veghel-Zuid en De Leest (Bernard Vissers) 

 

 

 

 

 
Redactie: Petra Huibers 
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