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N i e u w s b r i e f  

cultuurhistorische vereniging  

Heemkundekring De Drijehornick  

Nuenen-Gerwen-Nederwetten 

website: heemkundekringnuenen.nl                                           e-mail: info@drijehornick.nl  
 

 

nummer 1          oktober 2019 

Van het bestuur 
 

Beste leden en andere belangstellenden,  

 

We willen als historische vereniging meer naar buiten treden. Een van de 

middelen daartoe is de nieuwsbrief. Ook proberen we een steeds grotere 

groep (oud-) inwoners te bereiken en te laten interesseren voor onze 

activiteiten. Daarnaast zullen we, om de vereniging in stand te houden, 

verder moeten gaan met het zoeken van leden die een taak willen 

vervullen.  

 

Met de nieuwsbrieven wordt u iedere maand op de hoogte gehouden van 

diverse culturele erfgoed-activiteiten in Nuenen, Gerwen en Nederwetten 

en soms ook daar buiten. Activiteiten waarvan de redactie denkt dat ze 

interessant voor u zijn. 

Dit is het eerste nummer.  

We zoeken nog naar de juiste vorm met een aantal vaste rubrieken.  

We zoeken nog minimaal twee redactieleden. Is dit iets voor u ? Of weet u 

iemand in uw omgeving.  

Heeft u praktische tips of materiaal waarvan u denkt: “leuk voor de 

nieuwsbrief”, stuur dat dan naar info@drijehornick.nl . 

Wij hopen dat deze Nieuwsbrief bij zal bijdragen tot het nog beter 

bereiken van onze doelstellingen. 

https://heemkundekringnuenen.nl/
mailto:info@drijehornick.nl
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Open Monumentendag 

Open Monumentendag van afgelopen 15 september 

was een groot succes. Het ging dit jaar om landgoed 

Soeterbeek.   

 

 

 
 

 
Steun ons in de RABO-ClubSupport actie 
Ook dit jaar steunt de Rabobank lokale clubs. De landelijke actie van de 

Rabo onder de naam “Rabo ClubSupport”, voorheen “Clubkas 

Campagne” en daarvoor “Steuntje in de rug” kan ook ons een extra 
inkomen bezorgen. 

 
Een vereniging of stichting die klant is bij de Rabobank kan meedingen 

naar een financiële bijdrage. De Rabobank stelt een bedrag van  
€ 400.000  beschikbaar. Dit bedrag wordt verdeeld onder de deelnemende 

clubs. De Leden-rekeninghouders van de Rabobank bepalen naar wie het 
geld gaat. Zij  krijgen een schrijven in hun mailbox, waarin een 

codenummer vermeld staat. Deze code kan gebruikt worden om 
stemmen uit te brengen op verenigingen die zij een goed hart toedragen. 

Ieder lid van de bank heeft recht om zijn of haar stem uit te brengen op 
vijf clubs. Maximaal twee van de vijf stemmen mogen op dezelfde 

vereniging of stichting uitgebracht worden. Deze stemmen bepalen de 
hoogte van de bijdrage voor die vereniging. DUS STEUN ONS MET DIE 

TWEE STEMMEN! 

De stemperiode is van  27  september  tot  11  oktober. 
 

Misschien zijn er ook familieleden of vrienden onder u die langs deze weg 
onze Heemkundekring willen steunen?   

Eind oktober wordt het resultaat bekendgemaakt. 
 

In 2018 ontvingen we met deze actie een bedrag van  €  365,-. 

 

Samen vieren we de winst 
Met Rabo ClubSupport investeren we in lokale clubs en 

verenigingen 
 

 



3 
 

AGENDA 4e kwartaal 2019 

Naast de inlopen op dinsdagochtend (9:30 tot 12:00) en woensdagavond 

(19:30 tot 21:30 uur) zijn er komende tijd de volgende activiteiten: 

 

Weekend 5 en 6 oktober, Expositie in Heemhuis  

Corrie Bulle exposeert in ons Heemhuis in het kader van Kunst met een 

grote T. Zij schildert met acryl op grote doeken, kleurrijk en expressief.  

 

Zaterdag 12 oktober, Genealogische inloop  

Genealogische inloop in het Heemhuis van 11 tot 14 uur.  

 

Maandag 14 oktober, werkgroep Historisch Geografie 

Het bestuur wil, in besloten kring, de leden bedanken voor de verzamelde 

kadastrale hulpkaarten en de verspreiding daarvan over ruim 100 

heemkundekringen in de provincie. 

 

Donderdag 17 oktober, Lezing door Jack Didden, De tankslag bij 

Nuenen 

In zijn lezing gaat hij in op 2 onderwerpen en wel: 
“De tankslag in onze buurt” en “Bevindingen rond de bevrijding”.  

De lezing is in basisschool De Dassenburcht. Nadere info volgt.  
 

Donderdag 24 oktober, werkgroep Genealogie 

Het bestuur wil, in besloten kring, de leden bedanken voor het bereiken 

van de mijlpaal van het 50.000ste bidprentje. Inmiddels zijn er al ruim 

52.000 bidprentjes verzameld en verwerkt. 

 

Zaterdag 26 oktober, Boekenmarkt 

Van 11 tot 14 uur in het Heemhuis. U kunt hier nog mooie en interessante 

boeken tegen een acceptabele gift meenemen. Nadere info volgt. 

 

Zaterdag 2 november, Dag van de Brabantse Volkscultuur 

Het thema van de Dag van de Brabantse Volkscultuur op zaterdag 2 
november is: ‘Gemengd Vermaak’. De Dag van de Brabantse Volkscultuur 

wordt gehouden in Ons Koningsoord in Berkel-Enschot.  
 

‘Gemengd Vermaak’ verwijst naar hoe in vroeger tijden mannen en 
vrouwen op verschillende manieren hun vrije tijd beleefden. Omdat het zo 

moest of omdat het normaal werd gevonden. 

 
Aanmelden voor deze dag kan door een email te sturen met naam, aantal 

personen en vermeld of wel of geen lid van een heemkundekring of de 
HvB. Het adres is: info@erfgoedbrabant.nl onder vermelding van Dag van 
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de Brabantse Volkscultuur. Aanmelden kan uiterlijk tot 13 oktober. De 

kosten voor deelname aan de studiedag bedragen 27 euro voor leden van 
heemkundekringen. 

 
Donderdag 7 november, Wie wint de Brabantse Erfgoedprijs 2019? 

Wie de winnaar is, wordt bekend tijdens de feestelijke Award Ceremony op in de 

Petruskerk te Vught.  

 
 

Nog 8 projecten dingen mee. Lees er alles over op BrabantseErfgoedprijs.nl 

Donderdag 21 november 

Lezing Hans van den Eeden: Brabant en de IJzeren eeuw. Nadere info 
volgt. De lezing is in basisschool De Dassenburcht. Nadere info volgt.  
 

Zaterdag 28 december, Snertwandeling naar ESBEEK 

Andreas Schotelwandeling en bezoek aan Andreas Schotelmuseum. 

Nadere info volgt. 

 

 

 

 

BIJ ONS ZIJN BINNEN GEKOMEN 

De Koerier 82 is uit 
De 82e editie van  De Koerier, het kwartaalblad van Brabants Heem is uit. Een 

uitgave met een grote verscheidenheid aan artikelen. Van een uitgebreid verslag 

van de Brabantse Heemdagen in West-Brabant tot een artikel over de zoektocht 
naar het ontstaan van Liempde. En wat te denken van August Commissaris? Niet 
bekend? Toch een man die voor heemkundigen van onschatbare waarde is 

geweest. 
Lees de artikelen in deze uitgave van De Koerier, klik op: De Koerier Nr82 

september 2019 

http://brabantseerfgoedprijs.nl/
https://www.brabantsheem.nl/site/wp-content/uploads/2019/09/De-Koerier-Nr82-september-2019.pdf
https://www.brabantsheem.nl/site/wp-content/uploads/2019/09/De-Koerier-Nr82-september-2019.pdf
http://brabantseerfgoedprijs.nl/
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De Koerier Nr82 
september 2019.pdf

 

 

Jaarverslag 2018 Heemschut Provinciale Commissie Noord Brabant 

Er kwam een groot aantal meldingen binnen in het verslagjaar. Diverse met sloop of 

met sluiting bedreigde kerken, waaronder Paterskerk Helmond, Sint Antonius Eerde, 

Johannes de Doper Ravenstein, Sint Janskerk Roosendaal, Sint Theresiakerk 

Moerstraten, Petrusparochie Uden, Jozefkerk Someren-Heide. Ook de interieurs van 

de kerken vragen aandacht. In Lennisheuvel, gemeente Boxtel, komt bebouwing bij 

Achter den Eijgel dichtbij. De Vlaamse schuur in Castelré is afgebroken; alleen de 

gebinten staan er nog. Er is aandacht voor de verloedering van de monumentale 

kunst van Jan Dijker aan de Spoorlaan in Tilburg. Bij de Koninklijke Verenigde Leder 

in Oisterwijk, in het gebouw van de (Stichting) Stoommachine, blijft de schildering 

behouden, maar er wordt wel een deel van de muur doorgebroken. De vleugel van 

het U-gebouw is ondertussen gesloopt. 

Er kwamen meldingen over bebouwing in het buitengebied van Hoge Maasdijk, 

Woudrichem, inzake verwaarlozing van Huize Haarendael in Haaren, sloop van de 

neo-barokke trapgevel in Helmond, herontwikkeling van kasteel Gemert in Bakel en 

over de biotoop bij de standerdmolen De Oostenwind in Asten.  

Heemschut gaat participeren in de Werkgroep Erfgoed Landelijk Brabant die werkt 

aan meer aandacht op het gebied van landelijk en agrarisch erfgoed. Industrieel en 

religieus erfgoed hebben al eerder in de belangstelling gestaan. Verder heeft de 

commissie zich ook in 2018 beziggehouden met de kwaliteit van de gemeentelijke 

monumentencommissies en is in gesprek met interbestuurlijk toezicht van provincie. 

Landelijk is de werkgroep opgericht die de architectuur van na 1965 inventariseert. 

Ook Brabant inventariseert belangrijke Post ‘65 architectuur.  

Heemschut Brabant heeft verzocht handhavend op te treden aan de Lindenlaan 47 in 

Deurne. De gemeente heeft het verzoek gehonoreerd en geëist dat de eigenaar 

begint met de restauratie, waarvoor al vergunning werd verleend of het pand in 

ieder geval wind- en waterdicht te maken met een dwangsom bij gebreke. De Van 

Mierlobank in Tilburg aan de Spoorlaan 348 van de gebr. Kraaijvanger is door de 

gemeente Tilburg aangewezen als gemeentelijk monument. Dit terwijl er eerder 

sloop dreigde. Nadat Heemschut in 2014 de monumentstatus bij de gemeente 

Moerdijk had aangevraagd voor de Keenesluis, een 250 jaar oude sluis, begon een 

lange weg met vele hobbels tot het daadwerkelijk tot een restauratie zou komen. In 

2017 werd op de nationale sluizendag bekend gemaakt dat RWS, waterschap 

Brabantse Delta en de provincie Noord-Brabant de restauratie financieel mogelijk 

maken. 
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Wist u dat ....... ? 
 

Met medewerking van heemkundekring De Drijehornick de oude ANWB-

borden bij monumenten zijn vervangen? 

 

De Provinciale Commissie Brabant van de Bond Heemschut  

25 september in Nuenen op bezoek was? 

 

Open Monumentendag 2019 een groot succes was? 

De OMD op landgoed Soeterbeek werd bezocht door ongeveer 1.000 mensen.  

Het thema voor volgend jaar is nog niet bekend. 

 

De glas-in-loodramen van Hugo Brouwer uit het gemeentehuis goed zijn 

opgeborgen om in de toekomst elders weer te kunnen schitteren?  

 

De viering van de “bevrijding 75 jaar” heel veel jongeren geïnteresseerd 

heeft?  

 

De gemeente heeft de leerlingen van de groepen 7 en 8 van de basis- 

scholen in Nuenen, Gerwen en Nederwetten het themanummer van  

De Drijehornickels gegeven? 

 

 
 

 

 


