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Digitale nieuwsbrief  

cultuurhistorische vereniging 

heemkundekring De Drijehornick  

Nuenen-Gerwen-Nederwetten 

Website: heemkundekringnuenen.nl                                           E-mail: info@drijehornick.nl 

__________________________________________________________ 

nummer 3         1 december 2019 

 

Van het bestuur 
In dit 3e nummer van onze nieuwsbrief nieuwe stijl enkele terugblikken op 

gebeurtenissen van de afgelopen maand en vooruitblikken op de komende 

maanden. Uiteraard aandacht voor de snertwandeling op 28 december naar 

Esbeek. 

We hebben de inhoudsvolgorde iets aangepast. Eerst onze eigen verenigings-

zaken en dan de externe berichten. Tevens een nieuwe rubriek:  

"Even voorstellen" en een maandelijkse Limerick! 

 

Bij deze willen we een oproep doen aan mensen met enig verstand van ICT en 

content-beheer om zich aan te melden. We willen in 2020 hard aan de slag met 

onze website. Tevens zoeken we iemand die zitting kan nemen in de 

gemeentelijke commissie Straatnaamgeving. Zie pagina 10 in deze Nieuwsbrief 

(info bij Roland van Pareren). 

Heeft u tactische tips of materiaal waarvan u denkt: leuk voor de nieuwsbrief 

stuur dat dan naar info@drijehornick.nl . 

 

 

Agenda december 2019 / januari 2020 
Naast de inlopen op dinsdagochtend (9:30 tot 12:00) en woensdagavond (19:30 

tot 21:30) zijn er komende tijd de volgende verenigingsactiviteiten:  

 

https://heemkundekringnuenen.nl/
mailto:info@drijehornick.nl
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Vrijdag  20 december  2019, 100 Jaar Woningstichting Helpt Elkander 

 
Kerst Event op het Van Goghplein van 14 uur tot 22 uur. Met muziek en andere 

optredens. Winkeliers e.a. kunnen hier hun waar voor verkoop aanbieden. 
Wij als Heemkundekring staan er met een stalletje voor ledenwerving en boeken-
verkoop. 

SPECIALE BOEKENAANBIEDING 
GEDURENDE DE HELE MAAND DECEMBER VERKOPEN WE ALS CADEAU 

VOOR SINT OF DE KERSTMAN DE TWEE BOEKJES VAN GERARD DE LAAT 
VOOR LEDEN VOOR DE PRIJS VAN 10 EURO IN HET HEEMHUIS! 

De aanbieding van € 12.50 bij  Bruna,  Risjamo, Vincentre/VVV,  Jumbo. 
is voor niet-leden!! 

     

Ook voor andere uitgaven van onze vereniging      

gelden december – 2019 -  actieprijzen      

     

Zie hieronder!     

     

         

     

DECEMBER 2019 ACTIEPRIJZEN  
 

Prijs 
 

Prijs  

    Publiek   Leden 

      
  Geur van Hout  (Baron van Hardenbroek van de Kleine 

Lindt    €   15,00  
 

 € 10,00  

Heiligen onder het mes    €     7,00  
 

 €   4,00  

Het waren vreselijke zware dagen voor onze Parochie    €     7,00  
 

 €   4,00  

Kloosterboek    €   20,00  
 

 € 15,00  

Kraaien verjagen    €     7,00  
 

 €   4,00  

Nuenen, Gerwen en Nederwetten (monografie 2)    €   25,00  
 

 € 20,00  

Nuenens Woordenboek  +  Spreukenboek  (Gerard de 
Laat)    €   12,50  

 
 € 10,00  

Religieus Erfgoed  Nuenen-Gerwen-Nederwetten    €   20,00  
 

 € 15,00  

Straatnamenboek  2014    €     7,00  
 

 €   5,00  

Van Kwast tot Regenboog    €     7,00  
 

 €   4,00  

      
 

  

Periodiek  Drijehornickels  per 4 maanden     
 

  

    uitgave  lopend jaar  (voor zover in voorraad)    €     4,50  
 

 €   2,50  

    uitgave  voorgaande jaren (voor zover in voorraad)    €     2,50  
 

 €   2,50  

      
 

  

Bij Heemkamer in consignatie     
 

  

    Domineeshuis    €   27,50  
 

 € 27,50  

    Nuenen op 't randje  (vd Boomen/Henderson)    €   27,50  
 

 € 27,50  
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Zaterdag 28 december 2019, Snertwandeling naar ESBEEK  

 

Andreas Schotelwandeling en bezoek aan Andreas Schotelmuseum. 

13.00 uur   Ontvangst met kopje koffie in museum / Schuttershof 
13.15 uur   Inleiding over Andreas Schotel door Peter Thoben 

13.45 uur  Museum bekijken 
14.15 uur  Start van de Schotelwandeling, keuze uit 3 of circa 6 a 7 km.  

15.45 uur  Wandelaars terug in Schuttershof bij de achterblijvers 
   Snert met roggebrood/spek 
+/- 17.30 uur  Einde. 

 
Iedereen op eigen gelegenheid naar Esbeek. De kosten voor koffie/thee, snert en 

rondleiding/museumbezoek zijn voor rekening van onze vereniging. De overige 

drankjes zijn voor eigen rekening. 

Er is een maximum aantal van 35 deelnemers, dat is nog net niet bereikt. U kunt 

zich nog aanmelden op info@drijehornick.nl. 

 

 

Limerick van Gerard de Laat 

Er stòn wènnig krôme óp de mèrt 

Um te bòdschappe de moeite nie wèrd 

`r is dan ók niemes ziejn 

Behalve ’n verdwaâlde triejn 

Zén ze massaâl nor de wandeling mi snèrt?  

 

 

 

 

 

 

mailto:info@drijehornick.nl
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Donderdag 16 Januari 2020, lezing Cees Montagne: 

De Sint Jan in Den Bosch 
 

Cees Montagne woont in ons eigen dorp Nuenen en is lid van onze Heemkunde 
kring. Hij is een groot kenner van alles wat met de Sint Jan in de Bosch te 
maken heeft en is daar een welgeziene rondleider. 

Hij heeft over de Sint Jan al meermalen lezingen gegeven en wij zijn blij dat 
Cees dat ook voor ons gaat doen. 

 

 

 

Donderdag 20 februari 2020: Algemene Ledenvergadering met 
aansluitend een lezing door Kees van der Beek over: 

Genetische Genealogie (DNA verwantschapsonderzoek) 

  

 
Kees van der Beek was tot aan zijn 

pensionering in 2017 de beheerder 
van de Nederlandse DNA databank 
voor strafzaken. Hij geeft een 

presentatie over Genetische 
Genealogie oftewel DNA 

verwantschapsonderzoek. Hij zal 
uitleggen hoe Genetische Genealogie 
werkt en op welke wijze het een 

aanvulling kan vormen op het 
klassieke, op archieven gebaseerde, 

genealogische onderzoek. 
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Even voorstellen:     Netty de Laat - Uijen 

In onze nieuwe rubriek “Even Voorstellen” in deze 3e editie van de nieuwsbrief 
bijt Netty de Laat-Uijen het spits af. Natuurlijk niet alleen omdat Netty een van 

de weinige dames is die onze werkgroepen bemensen, maar vooral vanwege 
haar werkzaamheden voor onze vereniging. 
 

Alvorens haar heemkundekringwerkzaamheden te beschrijven willen we eerst 
wat informatie over Netty zelf geven. Netty is een dochter uit een Eindhovens 

gezin met tien kinderen. Aldaar opgegroeid, is ze er blijven wonen tot aan haar 
huwelijk met Gerard de Laat.  
Na vijf jaar in Son te hebben gewoond, zijn ze naar Nuenen gekomen waar 

Gerard geboren en getogen is. Hij is een zoon uit een Nuenens gezin met zes 
kinderen. Vanwege gebrek aan geschikte woonruimte hebben ze hun eerste vijf 

huwelijksjaren in Son gewoond. Hun twee kinderen zijn daar geboren.  
Maar nu wonen ze alweer 47 jaar in Nuenen.  
 

Netty heeft van jongs af aan al belangstelling gehad voor geschiedenis en met 
name familiegeschiedenis. Zo heeft ze de stamboom van haar familie met veel 

inzet en interesse kunnen opstellen. Hierbij heeft ze veel persoonlijke 
ontmoetingen gehad met mensen waarvan ze gegevens van verre voorouders en 

soms van gemeenschappelijke andere familieleden heeft gekregen. Dat ze aan 
die gesprekken goede herinneringen heeft overgehouden, straalt ze nog steeds 
uit tijdens ons gesprek.    

 
Ze is van beroep fysiotherapeute en heeft dit beroep ca. 30 jaar uitgeoefend.  

Nadat Netty was gestopt met werken, begon ze voor het Centraal Bureau voor 
Genealogie in Den Haag familieadvertenties te verwerken. Maar het reizen van 
Nuenen naar Den Haag en weer terug werd op termijn toch te lastig. Ook heeft 

ze vrijwilligerswerk gedaan in gezinnen met jonge kinderen, ter ondersteuning 
van de ouders. 

 
N.a.v. een oproep in de Drijehornickels waarin hulp gevraagd werd, meldde ze 
zich aan. Er wachtte een klus,……namelijk: artikeltjes digitaliseren voor de 

Knipselkrant. Dat was rond 2007. Netty heeft ruim drie jaar, samen met andere 
leden, de Knipselkrant voor de heemkundekring verzorgd. Dit hield in dat er van 

historisch culturele artikeltjes uit kranten en andere publicaties korte 
samenvattingen werden gemaakt die dan werden opgeslagen in ons archief.  
 

Toen deze klus geklaard was, kwamen de bidprentjes in zicht. Er was een grote 
hoeveelheid bidprentjes bij de heemkundekring ingeleverd en die moesten 

allemaal gesorteerd worden op alfabet en gedigitaliseerd worden. “Een mooie 
klus”, vond Netty. Vele woensdagavonden en dinsdagochtenden tijdens de 
inlooptijden was Netty te vinden in het Klooster, en later in het Heemhuis.   

 
Na 2015 kreeg Netty te maken met aanhoudende gezondheidsproblemen. 

Hierdoor heeft ze haar werkzaamheden langzaam aan moeten verminderen, 
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totdat ze begin dit jaar besloot voorlopig even buiten beeld te willen blijven. Tot 

die tijd was Netty lid van onze werkgroep Genealogie. 
 

Onlangs hebben we in kleine kring, in het Heemhuis, de mijlpaal herdacht dat  
het 50.000e bidprentje is geregistreerd. Netty heeft daar een grote bijdrage aan 
geleverd. Inmiddels staat de teller al op ruim 52.000. 

 
Gelukkig gaat het met de gezondheid van Netty de laatste tijd beter, zodat ze 

best bereid is ons in de nabije toekomst te helpen met andere “klussen” die zij 
op haar eigen tempo graag thuis en/of in het Heemhuis voor ons wil verrichten.  
 

En gelukkig kunnen we ruimschoots aan deze voorzichtige wens tegemoet 
komen!  

 

 
 

Netty voor het Heemhuis 
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We zijn al enige tijd druk bezig zijn met de voorbereiding van zaken rond N-G-N 

200. In deze nieuwsbrief lichten we alvast een tipje van de sluier op. Uiteraard 

hebben we daarbij nog ondersteuning nodig! 

Vanuit de HKK willen we drie grote projecten realiseren in 2021. 

Een CANON met de belangrijke gebeurtenissen uit de afgelopen twee eeuwen. 

Een BOEK waarin het huidige Nuenen in beeld wordt gebracht. En een speciaal 

OMD-weekend, waarin de verbinding tussen de dorpen tot uitdrukking komt. 

 

Externe Berichten 

Woensdagavond 20.00 uur 18 december Lezing door Sander Wassing 

bij Heemkundige Kring De Vonder in Hotel Centraal aan het Wilhelminaplein 3 

te Someren. 

'Hoe Maarten van Rossum en zijn ‘gelderaers’ Brabantse boeren teisterden' 

“Blaken en branden is het sieraad van de oorlog”. De lijfspreuk van de Gelderse 
krijgsheer Maarten van Rossum (ca. 1478-1555) werd door hem en zijn soldaten 

omgezet in meedogenloze daden. Bij het Brabantse platteland denken we 
vandaag de dag vooral aan idylle, gemeenschapszin en fraaie landschappen. Hoe 
anders was dat in de zestiende eeuw! Brabant vormde toen regelmatig het toneel 

van guerrilla-overvallen door Gelderse krijgsbenden. Kerkklokken, boden en 
rookkolommen aan de horizon waarschuwden dorpsbewoners dat de ‘gelderaers’ 

in aantocht waren. Van Rossum stond in de zestiende eeuw bekend als de ‘gesel 
van de boeren’.  
Decennia lang hield Maarten van Rossum in dienst van de Gelderse hertogen 

door terreur en guerrillaoorlogvoering de Nederlanden in zijn greep. Uit 
kronieken vangen we soms een glimp op van het persoonlijke leed dat hierdoor 

veroorzaakt werd. In de kroniek van ’s-Hertogenbosch lezen we over het jaar 
1512 bijvoorbeeld: 
 

‘Den 25 september soo bennen de Geldersse tot Lit op den Ham overgecommen, 
400 te peerd ende 1500 te voet, en hebben gebrant Hintem met 7 wintmolens, 

Ortten, Schijndel met de kerck, Roij, de Couveringe, Heesse met de kerck, Leent, 
Wetten, Nuenen, Stiphout, Geldrop met kerck ende ’t huijs’ 
 



   8 
 
 

 
 

Op maandag 6 januari 2020 is dhr. Jap Smits met zijn lezing ‘De verborgen 

wereld van de Strabrechtse heide’, te gast bij de heem-natuurgroep. Jap Smits is 
een gepassioneerd natuurbeheerder bij Staatsbosbeheer, boswachter ecologie 

met een zeer brede kennis en een enorme ervaring met alles wat met heide te 
maken heeft.  
Aanvang van de lezing: 20.00 uur in kringloopcentrum d’n einder, 

Sluitappel17a, Sint-Oedenrode. Iedereen is van harte welkom. Voor heemleden 
is de toegang gratis; introducees en belangstellenden betalen € 2,00 p.p. 

 
 

Brabantse ERFGOEDPRIJS 2019 is GEWONNEN door: 

Op donderdag 7 november is de Brabantse Erfgoedprijs 2019 uitgereikt in de 

Petruskerk te Vught. 
De prijs werd in 2019 gewonnen door het HomeComputerMuseum. 
1707 van de 3574 uitgebrachte publieksstemmen gingen naar het 

HomeComputerMuseum. In het museum staat het relatief nieuwe, maar steeds 
belangrijker wordende digitale erfgoed centraal. In het museum maakt de 

bezoeker een nostalgische tijdreis langs de ontwikkelingsgeschiedenis van de 
homecomputer. Het geeft de jongere bezoeker het besef dat wat nu zo gewoon 
en alomtegenwoordig is, veertig jaar geleden nog in de kinderschoenen stond.  

Ook Herbeleving schijnvliegveld De Kiek en Hop van Altena werden door de jury 
genomineerd voor de prijs. Lees het juryrapport, kom alles te weten over het 

indienings- en juryproces en de criteria, bekijk de filmpjes van de drie 
genomineerde projecten en lees alles over de ingediende projecten van 2019. 

Brabantse Ook hebben we een aparte pagina met de berichtgeving over de 
Brabantse Erfgoedprijs 2019 in de media. 
 

https://www.erfgoedbrabant.nl/projecten/de-brabantse-erfgoedprijs/aangemelde-projecten-2019/homecomputermuseum/
https://www.erfgoedbrabant.nl/projecten/de-brabantse-erfgoedprijs/aangemelde-projecten-2019/herbeleving-schijnvliegveld-de-kiek/
https://www.erfgoedbrabant.nl/projecten/de-brabantse-erfgoedprijs/aangemelde-projecten-2019/hop-van-altena/
https://www.erfgoedbrabant.nl/projecten/de-brabantse-erfgoedprijs/jury/
https://www.erfgoedbrabant.nl/media/971533/erfgoed_brabant_juryrapport_2019-hr-fc.pdf
https://www.erfgoedbrabant.nl/media/804147/erfgoed-brabant-indieningsproces-2019-def2.pdf
https://www.erfgoedbrabant.nl/projecten/de-brabantse-erfgoedprijs/bekijk-de-filmpjes-van-de-3-genomineerde-projecten/
https://www.erfgoedbrabant.nl/projecten/de-brabantse-erfgoedprijs/aangemelde-projecten-2019/
https://www.erfgoedbrabant.nl/projecten/de-brabantse-erfgoedprijs/brabantse-erfgoedprijs-2019-in-de-media/


   9 
 
 

Schrijfwedstrijd: Op zondag 14 juni 2020 wordt in Lieshout (gemeente 

Laarbeek) voor de veertiende keer het Brabants Dialectenfestival georganiseerd. 

Traditiegetrouw is aan dit festival een schrijfwedstrijd verbonden. Het thema van 

de schrijfwedstrijd is dit keer: "Liefde is 't skonste um te hebbe". 

U stuurt uw verhaal, gedicht of liedtekst voor 1 maart 2020 naar De Stichting 

Brabants Dialectenfestival, p.a. Dorpsstraat 75, 5737 GB Lieshout onder 

vermelding van: schrijfwedstrijd of digitaal naar 

secretariaat@brabantsdialectenfestival.nl 

Voor het reglement zie website www.brabantsdialectenfestival.nl 

 

Wist u dat ....... ? 

 Het wel erg handig is om een verhuizing of ander e-mailadres dan wel 

ander telefoonnummer door te geven aan de secretaris van De 

Drijehornick. Zodat wij u kunnen blijven bereiken. 

 

 Er een nieuwe architect geselecteerd wordt/is voor het nieuwbouwgedeelte 

van Vincentre. 

 

 We de volgende tijdschriften/periodieken ontvangen en dat die ter inzage 

liggen op de inloopdagen.  

Van Zusterverenigingen: Aarle-Rixtel,  Asten-Someren,  Best,  Deurne,  

Gemert,  Helmond,  Mierlo,  Son en Breugel,  Sint Oedenrode.  

Inhoud: plaatselijke historie. De laatste maanden: Oorlog en Bevrijding. 

Provinciaal: De Koerier van Brabants Heem, Brabants Erfgoed (In 
Brabant) 

Landelijk: Historische Geografie, Erfgoed Magazine, Heemschut voor 
Behoud van Erfgoed, Gens Nostra van de Nederlandse Genealogische 

Vereniging. 
 

 Will van Buul ons wees op een leuk item op de site van het BHIC over het 

bezoek van de toenmalige CDK 

 De Commissaris van de Koningin over Nuenen, Gerwen en Nederwetten 

 

 Het Oud archief van priorij Sint-Catharinadal in Oosterhout nu 

online beschikbaar is  

 De geestelijke, politieke en economische activiteiten hebben veel sporen 

 nagelaten in de vorm van archieven en handschriften, alle van groot 

 belang voor de meest uiteenlopende onderzoeken. Tot voor kort waren ze 

 enkel te raadplegen in Sint-Catharinadal zelf. Vanaf donderdag 7 

 november zijn ze digitaal in te zien via de website van het BHIC: 

 www.bhic.nl. 

mailto:secretariaat@brabantsdialectenfestival.nl
http://www.brabantsdialectenfestival.nl/
http://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/de-commissaris-van-de-koningin-over-nuenen-gerwen-en-nederwetten
http://www.bhic.nl/
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 Vacature gemeentelijke commissie Straatnaamgeving 

 

 

Door het overlijden van Foppe de Lang is een vacature ontstaan in de gemeentelijke 

commissie Straatnaamgeving. Foppe was lid van deze commissie namens 

Heemkundekring De Drijehornick. Vandaar dat de heemkundekring een kandidaat kan 

voordragen aan het college van burgemeester en wethouders.  

Van de kandidaat wordt verwacht dat deze geïnteresseerd is in de historie van de 

gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten in zijn algemeenheid. Geologische kennis 

met betrekking tot de toponymie, bij het positioneren van de juiste akker- en 

veldnamen, wordt op prijs gesteld. Bij de straatnaamgeving geldt namelijk als 

uitgangspunt dat zoveel mogelijk wordt aangesloten op bestaande toponiemen en 

hydroniemen: namen van percelen, akkers, bosgronden en waterlopen die van oudsher 

bekend zijn. Bij vernoeming van personen moet de te vernoemen persoon van groot 

belang zijn geweest voor de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten of de 

samenleving in bredere zin. 

Kandidaten voor deze functie kunnen zich kenbaar te maken bij de voorzitter van de 

commissie Straatnaamgeving Roland van Pareren ( r.vanpareren@onsnet.nu ) . Door het 

bestuur van heemkundekring De Drijehornick zal een kandidaat aan het college van 

burgemeester en wethouders worden voorgedragen.  

 

mailto:r.vanpareren@onsnet.nu

