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VAN HET BESTUUR 
In dit 4e nummer van onze nieuwsbrief enkele terugblikken op gebeurtenissen van de 

afgelopen maand en vooruitblikken op de komende maanden. Uiteraard aandacht voor 

de snertwandeling in Esbeek. 

 

Bij deze willen we een oproep doen aan leden met enig verstand van ICT en content- 

beheer om zich te melden. We willen in 2020 hard aan de slag met onze website. Ook 

doen wij een oproep voor medewerkers aan de Nuenen-Gerwen-Nederwetten 200 jaar-

projecten. 

 

Heeft u tactische tips of materiaal waarvan u denkt: “leuk voor de nieuwsbrief”,  stuur 

deze dan naar info@drijehornick.nl 

  

https://heemkundekringnuenen.nl/
mailto:info@drijehornick.nl
mailto:info@drijehornick.nl
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjQtLfGoczmAhUNCuwKHRiPCp0QjRx6BAgBEAQ&url=http://deruis.nl/aftellen-is-begonnen/champagnefles-1600/&psig=AOvVaw3i20p3FSwnOH1OoI36YyeB&ust=1577207390903267
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AGENDA JANUARI 2020/FEBRUARI 2020 
Naast de inloopuren op dinsdagochtend (09:30-12:00 uur) en woensdagavond (19:30-

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

 

 
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 heemkundekring. Hij 

is een groot kenner van alles wat met de Sint Jan in Den Bosch te maken heeft en is daar 

een welgeziene gids. 

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 uit-

leggen hoe Genetische Genealogie werkt 

en op welke wijze het een aanvulling kan 

vormen op het klassieke, op archieven 

gebaseerde, genealogisch onderzoek. 
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EVEN VOORSTELLEN:  
Theo Kuijten 

 
Deze keer stellen we ons medelid Theo Kuijten aan u voor. Theo is een gezellige verteller 

die genoeg praatstof heeft om een hele Nieuwsbrief te vullen, maar we zullen ons 

beperken tot een korte levensloop met 

tevens zijn taken bij De Drijehornick. 

Theo is geboren en getogen in Eindhoven 

en is de oudste zoon uit een gezin van zes 

kinderen. Na zijn huwelijk werd het gezin 

verrijkt met vier kinderen. In Eindhoven 

was het voor de Kuijtens moeilijk om een 

passende woning te vinden. Toen Theo in 

contact kwam met iemand die in Nuenen 

een nieuwbouwhuis kon kopen in de 

Constantijnstraat werd hij nieuwsgierig 

naar dit bouwproject. Het zouden twee-

onder-een-kapwoningen worden. Al gauw 

waren hij en zijn vrouw verknocht en 

verkocht aan dit plan. Omdat een andere 

potentiële koper afviel, kwam het gezin 

van Theo in aanmerking voor de woning. 

En de aankoop was vlug geschied. Theo en 

zijn vrouw wonen er nog steeds, al 47 jaar. 

 

Naar Philips 

Zo standvastig als met het wonen, is Theo 

met zijn werk niet geweest. Immers vele 

stoelen heeft hij bezet, met name bij 

Philips. Na zijn MULO-opleiding ging hij bij 

Philips solliciteren. En dat lag niet direct 

voor de hand omdat zijn ouders geen 

Philips-echtpaar vormden. Beiden kwamen 

ze uit Deurne. Pa Kuijten werkte bij garage 

Van der Meulen-Ansems in Helmond en 

kwam daardoor in aanraking met de 

Eindhovense vestiging waarheen hij later 

werd overgeplaatst.  

Theo werd bij Philips aangenomen. Aanvankelijk werd hij te werk gesteld bij de 

Technische Bibliotheek en vervolgens bij de reclamesector van Direct-Export. Deze sector 

deed de commerciële activiteiten in verre landen waar Philips geen eigen nationale 

organisatie had. Maar zijn werk bij Philips werd al gauw onderbroken vanwege de 

militaire dienst. Hij wilde graag naar de Marine, maar of dat zo maar kon….? Ja, en dat 

werd het ook. Vanwege de Marine kwam hij als 20-jarige in Nieuw-Guinea. Nieuw-Guinea 

heeft wel indruk op hem gemaakt maar hij vond het toch maar een saaie periode omdat 

er niet veel te doen was.  

 

Terug bij Philips 

Na zijn diensttijd kwam hij terug bij Philips en ging toen werken op de Commerciële 

Planning in de Lichttoren. Ook begon hij met de HBS-opleiding in de avonduren, die hij 

succesvol afmaakte. Daarna studeerde hij nog één jaar economie. Na nog diverse andere 

functies bij Philips te hebben vervuld, werd hem na 40 dienstjaren aangeboden om 

vervroegd uit te treden. Dat deed hij in 1991. Maar hij bleef werken. Theo werd 

zelfstandig ondernemer in lampenprojecten. In 2002 stopte hij definitief met werken.  
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Hij kreeg toen meer tijd voor zijn hobby’s: technische zaken, geschiedenis, 

stamboomonderzoek eigen familie, lezen en veel bioscoopfilms kijken, vakantie en 

patience spelen. Ook werd zijn vrije tijd voor een deel ingevuld door de heemkundekring 

waar hij in de 90-er jaren voor de tweede maal lid van werd. Daarvoor was Theo in de 

70-jaren ook al enkele jaren lid geweest van De Drijehornick. Hij verrichtte toen onder 

meer typewerk voor de eerste versie van het ‘Straatnamenboekje’. Zijn schrijfmachine 

heeft inmiddels plaatsgemaakt voor de laptop.  

Theo is lid van de werkgroepen Genealogie en Historische Geografie en hij is een trouwe 

bezoeker van de inloop op dinsdagmorgen. Dan helpt hij bij de bibliotheek en het archief. 

Kortom, Theo is een trouw lid dat vaak zijn neus laat zien in het Heemhuis en als het 

even kan meehelpt. Helaas verstoort zijn gezondheid zo nu en dan zijn inzet...  

 

 

BIJNAMEN: IMMATERIEEL ERFGOED!  
‘kuffeejprôt in ’t Himhuijs’ 

 

 
 

Ja, beste mensen: café-praatjes in het Heemhuis. Het is dat we er geen biertap hebben 

anders zou het soms net een café zijn. Wat dan, hoe dan??? Leest u maar verder. 

Het is zo’n drie jaar geleden dat er twee leden van De Drijehornick, Geert Daamen en 

Paulus Aarts, op een heemkundekringbijeenkomst het idee opperden om bijnamen van 

mensen uit Nuenen, Gerwen en Nederwetten veilig te stellen voor de toekomst. Ja, maar 

hoe doe je dat? Verzamelen, concludeerden ze. Gemakkelijker gezegd dan gedaan. 

 

Geen scheldnamen 

Hoe ging het in zijn werk? Er werd een klein groepje gevormd dat begon met het 

opschrijven van bijnamen die ze zelf kenden met daarbij eventuele gegevens die ze van 

de persoon nog wisten. Al gauw groeide dit groepje uit tot negen leden: naast Geert 

Daamen en Paulus Aarts ook Jac. Coolen, Piet van de Laar, Gerard de Laat, Tiny van de 

Lockant, Ton Neijts, Toon de Rooy en Jan Wesenbeek.  

Vanaf het begin werd al gediscussieerd over de doelstelling en de afbakening van de 

activiteit ‘bijnamen’. Zo werd gesteld dat de bijnamen uitdrukkelijk geen scheldnamen 

mochten zijn. De doelstelling is vooralsnog het inventariseren en veilig stellen van de 

gegevens met betrekking tot bijnamen. De groep is zich terdege bewust dat het 

publiceren van de namen gevoelig kan liggen. Of de bijnamen dus ooit openbaar worden 

gemaakt, is nog erg onzeker. Dit ook mede gezien de nieuwe privacyregels. 
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300 namen 

Gaandeweg hebben de leden van dit groepje de taak gekregen om ontbrekende 

gegevens per bijnaam uit te zoeken en na te vragen. Ieder doet dit dan meestal voor de 

door hem zelf ingebrachte bijnamen. ‘Hemzelf’, ja want helaas telt het bijnamenclubje 

nog geen dames. 

Om alle gegevens te noteren, is er een digitaal bestand gevormd waarin zo’n 300 

bijnamen zijn opgenomen. Twee leden, waaronder de coördinator, voeren de regie in 

deze registratie. De leden komen meestal één middag per maand bij elkaar om de 

verzamelde gegevens en de voortgang te bespreken. En tevens wordt er meteen weer 

nieuw huiswerk meegegeven. Immers indien de verzamelde informatie aan elkaar wordt 

verteld, blijkt soms dat er toch nog wel behoefte is aan wat meer gegevens. En zo gaan 

de leden vaak op pad naar dorpsgenoten waar zij nog wat nadere informatie hopen op te 

doen. U kunt zich wel voorstellen dat dit zeer levendige en vrolijke gesprekken oplevert 

waarin veel grappige zaken en anekdotes aan de orde komen. Ja, je zou je zo maar in 

een café kunnen wanen. 

  
Immaterieel erfgoed  

 

 
Op deze manier is een groep 

leden van onze vereniging heel 

enthousiast en plezierig bezig om 

een stukje immaterieel erfgoed 

van Nuenen, Gerwen en Neder-

wetten te bewaren.  

Gelukkig maar. Bijnamen horen 

immers bij het immateriële erf-

goed!  

 

 

 

 

Kent u zelf nog bijnamen, geef deze dan s.v.p. door aan de coördinator:  

Geert Daamen (06-42585728 of g.daamen@onsnet.nu) of mail ze naar de vereniging: 

info@drijehornick.nl   

 

 
LIMERICK VAN GERARD DE LAAT  
 

Bèijnaâm  

 

De gastarbèijder wérkt in ’t park      

Mi béssem, schoefel én hark 

Às ge vrôgt hoe hèij heet 

Zittie, mi zénne kop vól zweet, 

Main naam is Peter, aber man noemt mai “Duitse Mark”.  

 

 

 
 

  

mailto:g.daamen@onsnet.nu
mailto:info@drijehornick.nl
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TERUGBLIK OP DECEMBER 2019 
 

 
 

Wat hebben ze nu weer te koop? Gezien op het Vincent van Goghplein tijdens de 

festiviteiten van 100 jaar Helpt Elkander 20 december jl. (Roland van Pareren en Jos 

Thielemans). 

 

 
Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan 
Enkele maanden terug heeft Hans Korpershoek ons laten weten dat hij per 1 januari 

2020 de redactie wil verlaten om zich op nieuwe uitdagingen te storten.  

Hans was gedurende een periode van 20 jaar redacteur van de Drijehornickels. Ook 

verschenen er van zijn hand tal van artikelen in het blad. Bovendien stond hij aan de 

wieg van menig boek. 

We willen hem heel hartelijk danken voor zijn positieve bijdragen, zijn tomeloze inzet en 

zijn kritische kijk tot op alle punten èn komma’s nauwkeurig!  

 

Wie ook afscheid van de Drijehornickels heeft genomen is Maurice Jacobs, de opmaker 

van ons tijdschrift. Maurice heeft gedurende een vijftal jaren het opmaakwerk tot volle 

tevredenheid verzorgd. Gezien de enorme hoeveelheid werk dat de laatste jaren op hem 

af is gekomen, heeft hij projecten af moeten stoten om zodoende meer vrije tijd te 

creëren. 

 

 
 

Links Maurice Jacobs 

Rechts Hans Korpershoek 

Met in het midden de redactieleden Joke van Ouwerkerk-van Eck en 
Roland van Pareren 
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U begrijpt dat we dit afscheid niet zondermeer voorbij hebben laten gaan. We hebben 

hen op gepaste wijze uitgeluid met een drankje en hapje in het Heemhuis. We wensen 

Hans en Maurice alle goeds voor de toekomst. 

De vacature voor opmaker is reeds ingevuld. Maurice Jacobs zal opgevolgd worden door 

ons heemkundelid Paul Kemper. 

 

Voor de redactie is de vrijgekomen plaats nog niet ingevuld.  

Heeft u interesse???? Laat het ons weten via E-mail: info@drijehornick.nl 

 

 

 

Door het stralende weer en de dito sfeer werd onze jaarlijkse december-

snertwandeling bepaald géén snert maar een fantastische wandeling, 
waarvan iedereen 100% heeft genoten. 
 

Deze keer gaan we  naar het pittoreske dorpje 

Esbeek, dat vlakbij  Hilvarenbeek ligt. Hier woonden 

zomers, en dat decennialang, de Rotterdamse 

kunstenaar Andreas Schotel (1896-1984) en zijn 

gezin in een piepklein huisje (De Schuttel) in het 

buitengebied.  

 

De Esbeekse omgeving en vooral de boeren 

inspireerden hem voor zijn werk, dat vooral uit 

etsen en schilderijen bestaat. 

                                                                                                                             
                                                                        Met z’n allen voor De Schuttel       

 

We worden ontvangen in het Andreas Schotelmuseum, gevestigd in café Schuttershof in 

de Dorpsstraat, waar Peter Thoben, conservator van het museum ons laat kennismaken 

met de Stichting Vrienden van Andreas Schotel en de persoon Andreas Schotel. In 

Rotterdam tekende en schilderde hij havenarbeiders en bootwerkers, in Esbeek 

boerenknechten en bosarbeiders. Langzaamaan 

ging Schotel bij Esbeek horen. Hij haalde melk bij 

de boeren en maakte er vrienden.  

    

In 1981 namen enkele inwoners van Esbeek het 

initiatief om de Stichting Vrienden van Andreas 

Schotel op te richten. 

Doel van de Stichting is bekendheid te geven aan 

het werk van Andreas  Schotel, het werk van 

Schotel te bewaren voor de toekomst en het voor 

een breder publiek toegankelijk te maken.  

 

Zo werd er door de Stichting een kunstroute  samengesteld die onder andere langs 

enkele werkplekken van de kunstenaar en natuurlijk niet te vergeten zijn buitenverblijf  

De Schuttel loopt. Tevens staan langs de route diverse schildersezels met daarop 

Schotels’ werken. Daarnaast vele kunstwerken geïnspireerd op zijn etsen en aquarellen, 

gemaakt door de Esbeekse kunstenaar Hannes Verhoeven. Het is ook een erg 

gevarieerde route qua natuur: vennen, bossen, weilanden.   

Onder leiding van Ad van Rijswijk, voorzitter van de Esbeekse heemkundekring, gaan we 

genieten van deze kunst snertwandeling. Hieronder een kleine impressie. 
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                 De verbinding                                                     Terugblik op Hilvarenbeek 

 

 

                     
 
                    De houthakker                                                       Zeeuwse boerinnen 
 

Na deze unieke wandeling keren we terug naar het Andreas Schotelmuseum, waar onder 

andere het schoonmaakwerktuig De Mari en de authentieke drukpers te bezichtigen zijn. 
  

 
 

                                      Nog heerlijk nagenieten onder het genot van een drankje 
 

 

 

 

En tot besluit ………………. en daar kwamen we tenslotte voor:  

een overheerlijke stevige kop SNERT. 
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We zijn al enige tijd druk bezig met de voorbereiding van zaken rond ‘Nuenen-Gerwen-

Nederwetten 200 jaar’.  

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

 

CANON 

Er is een projectgroep CANON geformeerd die, naar voorbeeld van de tijdlijn op de 

website van ‘Nuenen-Gerwen-Nederwetten 200 jaar’ (www.ngn200.nl) de belangrijke 

gebeurtenissen van de afgelopen 200 jaar op een rij gaat zetten. Bedoeling is dat de 

tijdlijn op de websites van zowel ‘Nuenen-Gerwen-Nederwetten 200 jaar’ als die van 

heemkundekring De Drijehornick (www.heemkundekringnuenen.nl) gepubliceerd zal 

worden. Zo mogelijk met een interactieve kaart. Op dit moment wordt gekeken naar 

andere CANONS en nagedacht over de opzet. 

 

BOEK 

Tevens is het de bedoeling dat er door een projectgroep gewerkt gaat worden aan het 

uitbrengen van een FOTOBOEK met geschreven toelichtingen, waarin het huidige 

Nuenen-Gerwen-Nederwetten met een historische blik in beeld wordt gebracht. 

 

Speciaal OMD-weekend 

Verder willen we een speciaal OMD-weekend organiseren. Via een fietstocht door de hele 

gemeente kan men diverse monumenten van binnen en van buiten gaan bekijken. Waar 

mogelijk zullen ook bijzondere passende activiteiten worden georganiseerd, waarin de 

verbinding tussen de dorpen tot uitdrukking komt. 

 

Wie doet er mee? 

Voor alle drie de projectgroepen zoeken we nog deelnemers: archiefvorsers, uitzoekers, 

fotografen en schrijvers.  

U kunt zich aanmelden via de secretaris: E-mail: info@drijehornick.nl 

  

mailto:info@drijehornick.nl
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Bijeenkomst erfgoedpartners en vrijwilligers 
Vanaf vorig jaar is er een forse inzet om de banden tussen het RHCe en verenigingen, 

stichtingen en andere instellingen op het gebied van erfgoed, heemkunde en 

cultuurhistorie, en die tussen het RHCe en de vele vrijwilligers, te versterken. Donderdag 

28 november ontving het RHCe vrijwilligers en erfgoedpartners om te tonen wat in het 

afgelopen jaar met hun inzet in gezamenlijkheid is bereikt. De Drijehornick was daarbij. 

De heer Frank van der Meijden, voorzitter van het bestuur van het RHCe ging in op de 

voortgaande professionalisering van het RHCe, en constateerde dat het RHCe er staat, 

als cultuurinstelling met het grootste aantal gemeentelijke deelnemers in Nederland. Hij 

beklemtoonde dat daarvoor een aanzienlijke bestuurlijke inspanning is geleverd, en 

roemde de inzet van de medewerkers RHCe; 'Samen met u, beste aanwezigen, zetten we 

een organisatie neer, waar u wat aan heeft, waar u terecht kunt, en waar de 

dienstverlening, onveranderd op niveau blijft.’ 

De directeur RHCe, Hendrik Noppen, benadrukte dit nog weer eens: 'Kerntaak RHCe is de 

uitvoering van wettelijke taken namens de aangesloten gemeenten; de maatschappelijke 

opdracht is beheer van cultureel erfgoed, en de beschikbaarstelling ter raadpleging 

daarvan aan gemeenten, burgers en instellingen. En van die laatstgenoemde groepen 

bent u vandaag in grote getale naar hier gekomen. Wat goed u te zien, om uw 

betekenisvolle bijdragen aan ons Brabants erfgoed in de schijnwerpers te kunnen 

zetten.’  

Het RHCe heeft deze partners nodig, wil de inzet van vrijwilligers benutten, zoveel is 

duidelijk. Aangestipt werden enkele thema's, waaronder de toenemende complexheid 

vanwege de aangescherpte privacywetgeving over wat wel en wat niet raadpleegbaar 

mag worden gesteld.  

Het uiteenlopende programma van die middag bevatte een presentatie verzorgd door 

Peter de Groot van heemkundekring De Vonder over de ontsluiting van de gemeentelijke 

fotocollecties van Someren en Asten.  

Welke stappen daartoe zoal doorlopen moesten worden werd nauwkeurig uit de doeken 

gedaan. Ook het Begemann-, Petit & Fritsen- en het museum Kempenlandproject 

kwamen aan bod. Vooral de presentatie van archivaris Ronald Goossens trok aandacht: 

'Wat goed dat dit in eendracht tot stand is gebracht', en 'wij willen ook zo'n project'. 

Mevrouw Antoinette Maas, lid van het RHCe-bestuur, en tevens wethouder van de 

gemeente Helmond, sprak haar waardering uit over de meer dan uitstekende en vooral 

ook professionele samenwerking tussen gemeente, vrijwilligers en RHCe bij het 

Begemann project. Daarnaast gaf zij een toelichting op het besluit van de gemeente 

Helmond om extra middelen ter beschikking te stellen om aansprekende Helmondse 

fotocollecties te laten digitaliseren en op de RHCe-website te plaatsen. 

De middag werd afgesloten met drukbezochte rondleidingen in de depots - normaal niet 

voor publiek toegankelijk - en waar topstukken uit de gemeentelijke en regionale 

collecties werden getoond. Vervolgens is in een informele setting gesproken tussen 

genodigden en medewerkers RHCe. Een geslaagde bijeenkomst, waar het RHCe zeker 

mee doorgaat. 
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Nieuw in de bezoekersruimte! 
Kadastrale archieven doorzoeken met Kadasterviewer 

Kadasterviewer maakt het mogelijk dat bezoekers onderzoek kunnen doen in 

gedigitaliseerde analoge archieven van het Kadaster zoals hulpkaarten, register 71 en 

leggerartikelen. Het Kadaster verbindt aan deze raadpleging voorwaarden: de Kadaster- 

viewer mag alleen gebruikt worden voor historisch onderzoek en de gegevens mogen niet 

voor commerciële doeleinden worden gebruikt. 

Ter kennismaking met de Kadasterviewer biedt het RHCe een demonstratie aan op 13 

januari 2020 van 13.00 tot 15.00 uur in de bezoekersruimte. Wilt u deze demonstratie 

bijwonen, meld u zich dan voor 6 januari 2020 via het contactformulier, dat u kunt 

vinden op www.rhc-eindhoven.nl/contactformulier 

 

Dinsdag 7 januari 2020 is iedereen die de archieven en collecties van het 
RHCe wil raadplegen weer van harte welkom. 

 
 

Agenda activiteiten van derden 
Op maandag 06 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, Sluitappel 17a, Sint-

Oedenrode. Iedereen is van harte welkom. Voor heemleden is de toegang gratis; 

introducees en belangstellenden betalen € 2,00 p.p. 

 

 

  
Beste lezer, 

  

In de 3e week van januari 2020, is er elke dag in één van de 5 vestigingen een E-Book 

spreekuur. Van 14.00-17.00 uur. Handig voor de mensen die net van de Sint of van 

Santa een E-reader hebben gekregen. Ook handig voor bieb-leden die gratis E-books 

kunnen lenen voor op de iPad, smartphone of E-Reader. 

 

donderdag 16 januari in Bibliotheek Dommeldal, in de vestiging Nuenen 
 
  

Nieuwsbrief 
Wilt u de RHCe-nieuwsbrief voortaan liever zelf ontvangen? Zend dan uw mailadres aan 

relatiebeheer@rhc-eindhoven.nl 

mailto:relatiebeheer@rhc-eindhoven.nl


   12 
 

Cursus regionale geschiedenis 
Tilburg University  €120,- incl. literatuur 

Collegereeks over de geschiedenis, de volkscultuur en het (zelf)beeld van Noord-Brabant. 

Het aantal plaatsen is beperkt.  

 De reeks van 14 hoorcolleges begint op woensdag 29 januari en eindigt 

op woensdag 20 (of 27) mei 2020.  

 Tijd: 12:45-15:30 uur 

 Locatie: Cube Z222 (gebouw Cube, zaal 222; 

zie https://www.tilburguniversity.edu/nl/contact/campus-map/cube/ 

 Ergens aan het begin van de cursus wordt een excursie georganiseerd.  

 De colleges worden gegeven door prof. dr. Arnoud-Jan Bijsterveld en drs. Jan van 

Oudheusden. Prof. dr. Jos Swanenberg verzorgt een gastcollege.  

 
Tijdens de cursus wordt als cursusboek gebruikt: Jan van Oudheusden, Verhalen van 

Brabant. Geschiedenis en erfgoed in tien tijdvakken (Zwolle: WBooks en Erfgoed 

Brabant, 2015). ISBN 9789040077807. 

 

Deelname en kosten 
De cursus staat open voor studenten van Tilburg University, mensen uit de archief- en 

museumwereld, studenten van de Open Universiteit en heemkundigen. De deelname-

kosten voor niet-UvT-studenten bedragen €100,- exclusief en €120,- inclusief de 

aanschaf van het boek van Jan van Oudheusden, Verhalen van Brabant. Geschiedenis en 

erfgoed in tien tijdvakken (Zwolle: WBooks en Erfgoed Brabant, 2015). Ook niet-UvT-

studenten zijn dus van harte welkom, mits zij de hele cursus volgen en actief deelnemen 

in het lezen en bespreken van de literatuur.  

 

Inschrijven 
Het maximaal aantal plaatsen is 30, dus snelle aanmelding kan u van een plaats 

verzekeren. Inschrijving voor de cursus is tot 22 januari 2020 mogelijk door het 

sturen van een e-mail naar info@erfgoedbrabant.nl onder vermelding van:  

 naam 

 adres, postcode en woonplaats 

 telefoonnummers (ook mobiel) 

 e-mailadres 

 aangeven: met of zonder cursusboek. 

U krijgt dan een rekening thuisgestuurd van Erfgoed Brabant. Na betaling ontvangt u het 

collegerooster en nadere gegevens. 

 
 
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. 

 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. 

Koerier 83 is uit 

  

https://www.tilburguniversity.edu/nl/contact/campus-map/cube/
https://www.tilburguniversity.edu/nl/medewerkers/a-j-a-bijsterveld
https://www.erfgoedbrabantacademie.nl/page/783/leerstoel-diversiteit-in-taal-en-cultuur
mailto:info@erfgoedbrabant.nl
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 De vierde en laatste editie van 2019 van De Koerier, het kwartaalblad van Brabants 

Heem is uit. Een uitgave met een diversiteit aan artikelen, over het Brabantse 

worstenbroodje, het wonder van Empel  en nog veel meer. 

 2020 een belangrijk jaar wordt voor de ZWL; de oudste, langste en meest gebruikte 

waterlinie van Nederland. Op 25 april 2020 rijden tientallen vooroorlogse auto's dwars 

door de Zuiderwaterlinie, een initiatief van KNAC en de Nederlandse Vereniging van 

Vestingsteden. In Heusden, Geertruidenberg en Willemstad komen Brabantse gezellig-

heid en mobiel erfgoed bij elkaar. Eindpunt Steenbergen staat bol van festiviteiten 

rond historische schepen, auto’s, motoren, fietsen en koetsen. Kom de sfeer 

opsnuiven in een van de vestingsteden of op het slotfeest in Steenbergen! 

 

 

 

                                                               Informatie 

 
De Wandeling: bingewatchend de feestdagen door!  

Kijk terug op de avontuurlijke wandelingen van René Bastiaanse door 
Brabant 
 

Komisch, druk gebarend, geestdriftig en met oog voor detail. Tussen 1998 en 2005 zond 

Omroep Brabant het programma De Wandeling uit. Wekelijks namen René Bastiaanse en 

zijn cameraman Léon Hagedoorn zo’n 400.000 kijkers mee op sleeptouw door onze 

provincie. De Wandeling was razend populair. Niet alleen omdat René TV-kijkers voor 

zichzelf innam, maar ook voor het Brabantse erfgoed. De 240 afleveringen kun je nu 

terugzien op een nieuwe website van het Brabants Historisch Informatie Centrum 

(BHIC): www.dewandeling.tv 

http://www.dewandeling.tv/

