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VAN HET BESTUUR 
 

In dit 5e nummer van onze nieuwsbrief blikken we vooruit op de komende maanden. We 

zijn dit jaar gestart met een goed bezochte lezing in De Dassenburcht, verzorgd door ons 

lid Cees Montagne, over de St. Jan in ‘s-Hertogenbosch. Wellicht organiseren we later in 

het jaar een excursie. De lezing smaakte naar meer!  

 

Maar het jaar begon ook met triest nieuws. Immers ons ere-lid Christ van Cuijck kwam, 

eveneens als kort tevoren zijn vrouw Lia, te overlijden (zie pagina 2).  

 

De Algemene Ledenvergadering met aansluitend een lezing wordt gehouden op: 

donderdag 27 februari a.s. in De Dassenburcht. 

Dit in tegenstelling tot eerdere berichten dat we deze op 20 februari zouden houden in 

het Van Gogh Kerkje. Of een (of meerdere) lezingen in het Van Gogh Kerkje plaats gaan 

vinden houdt u van ons nog te goed. 

  

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

contentbeheer om zich aan te melden.  

We gaan binnenkort van start met een cursus voor de werkgroepsleden voor het plaatsen 

van berichten op onze website. Het is de bedoeling dat naast berichten  ook de producten 

van de werkgroepen op onze website geplaatst worden.  

We willen in 2020 echt hard aan de slag met onze website. Dus werk aan de winkel!  

Info bij: secretaris@drijehornick.nl  

 

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

jaar-projecten, met name voor de werkgroepen Canon en Publicatie. 

 

Tevens is er nog een vacature bij de redactie van de Drijehornickels.  

Heeft u interesse????  Laat het ons vooral weten. 

 

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

dan naar info@drijehornick.nl 

 

Op zaterdag 8 februari a.s. kunnen enkele leden van onze vereniging gratis deelnemen 

aan een Gezondheidsbeurs…….. (zie pagina 8).  

 

https://heemkundekringnuenen.nl/
mailto:info@drijehornick.nl
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OVERLIJDEN VAN ERE-LID 
Ere-lid Christ van Cuijck overleden 
Ons ere-lid Christ van Cuijck is 9 januari jl. overleden. Christ was vanaf de oprichting van 

heemkundekring De Drijehornick in 1971 een actief lid. Hij was gedurende 23 jaar 

onafgebroken lid van het bestuur en vervulde de functie van penningmeester bekwaam 

en nauwgezet. Daarnaast was hij de initiatiefnemer en organisator van de periodieke 

lezingen gedurende vele jaren. Hij was ook de actieve organisator van de jaarlijkse 

culturele reizen die in de beginperiode voornamelijk over de grens naar België 

plaatsvonden. Kortom, Christ was jarenlang betrokken bij uiteenlopende verenigings-

activiteiten, hij had een warm hart voor de heemkundekring. Daarom is Christ indertijd 

tot ere-lid van De Drijehornick benoemd.  

Zijn vrouw Lia overleed kort voor de jaarwisseling. Ook Lia was actief bij heem-

kundekring De Drijehornick. Samen met Christ was ze betrokken bij de keuze van de 

lezingen en het voorbereiden van de jaarlijkse culturele reizen.  

In de pauze van de lezingen zorgde ze jarenlang samen met Ria en Mia voor de koffie. 

Heemkundekring De Drijehornick heeft veel te danken aan Christ en Lia van Cuijck.  

 

 

AGENDA FEBRUARI  2020/MAART 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 27 februari 2020: 

     Algemene Ledenvergadering in de Dassenburcht (dus in tegenstelling tot 

eerdere berichten NIET in het Van Gogh Kerkje). (De officiële uitnodiging en de 

stukken volgen binnenkort).  
     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 verwantschaps-

onderzoek. Hij zal uitleggen hoe Genetische 

Genealogie werkt en op welke wijze het een 

aanvulling kan vormen op het klassieke, op 

archieven gebaseerde, genealogische onder-

zoek. 

 Donderdag 19 maart 2020:  
Lezing Brabantse plattelandsleven door  Cor van der Heijden. 
Cor ontving in 2011 De Historische Prijs Noord Brabant en gaf in 2019 het boek Anton 

Schellens (1887-1954), Fotograaf van het ongerepte Brabantse plattelandsleven uit.  

 

 

De kern van het betoog van het boek heeft hij in een lezing 

samengevat. Ook al draait het om een specifieke fotocollectie, 

gemaakt door een man met een bijzondere achtergrond, het verhaal 

daarachter heeft echter een reikwijdte die veel verder gaat dan de 

ruime omgeving van Eindhoven.  
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EVEN VOORSTELLEN  
Jan Kamp 
Een echte Nuenenaar?  Ja,…..maar,….. nou leest u maar verder. 

In ieder geval ook een actief lid van onze heemkundekring. 

 

 

Jan is als oudste kind geboren in een gezin met drie 

kinderen. Hij heeft de lagere en middelbare school in 

Breda gevolgd. Van jongs af aan had hij al interesse in 

techniek. De trigger voor zijn verdere interesses en 

zakelijke leven was Het Jongens-radioboek van Leonard 

de Vries. 

 

Toen hij de leeftijd had bereikt om verder te mogen 

studeren koos hij voor de universiteit in Eindhoven 

(toen nog THE genoemd), faculteit Elektrotechniek. Hij 

studeerde af in Theoretische Elektrotechniek. De 

kalender stond toen op 1970, hetzelfde jaar waarin hij 

trouwde. Maar van het zoeken naar een baan kwam 

even niets terecht want hij moest in militaire dienst.  

 

Hij kwam als getrouwde militair in eerste instantie bij de 

Verbindingsdienst in Ede terecht. Hij woonde toen in 

Eindhoven, dus dat was voor hem en zijn echtgenote 

niet echt een pretje. Later koos hij voor de MID 

(Militaire Inlichtingen Dienst), waardoor hij in Eibergen 

gelegerd werd en ze in Neede  in de Achterhoek gingen 

wonen. 

 

 

Aan de slag in de techniek 

Na die militaire periode werd hij in 1972 medewerker bij de PTT in Leidschendam en Den 

Haag in de ontwikkelingssector. De afstand Achterhoek – Den Haag was te lang om 

dagelijks op en neer te reizen, en dus gingen ze verhuizen. Ze gingen wonen in Capelle 

aan den IJssel, waarna ze in 1975 verhuisden naar Gouda. Hier hebben ze tot 1986 

gewoond. In Gouda is hij lid geworden van de Heemkundekring Die Gouwe, maar was 

geen actief lid. De maandelijkse lezingen bezocht hij wel trouw. 

In deze tijd reist hij voor zijn werk vaak naar het buitenland, o.a. naar Geneve, voor 

standaardisatiewerk bij de International Telecommunications Union (ITU) en naar diverse 

Europese hoofdsteden in verband met overleg met collega’s PTT over nieuwe zeekabel-

projecten. De eerste glasvezelkabelverbinding ter wereld kwam mede door hem tot 

stand.  

Omdat hij inmiddels een gezin met twee kinderen had, was het reizen voor hem en het 

thuisfront niet altijd even gemakkelijk. 

In 1985 vraagt een collega hem het PTT-kantoor in Jakarta tijdelijk te komen versterken. 

Een werkvakantie in Indonesië is het resultaat.  

 

Na deze PTT-periode werd Jan in 1986 medewerker bij Philips als telecomadviseur 

Corporate Communications van Technische Bedrijven in Eindhoven.    

En ja, zo komt Jan met zijn gezin in Nuenen terecht. In 1989 wordt hij geconfronteerd 

met een reorganisatie (wie niet in die tijd!) en wordt dan medewerker van Origin, een 

joint-venture van BSO en Philips Communications & Processing (C&P).  

Bij Origin was hij werkzaam in de ontwikkelingssector van Telecommunicatie (projecten 

als vervanging van de telexcentrale, koppeling van diverse email-systemen en ver-

vanging van bedrijfstelefooncentrales).   
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In deze functie reisde hij diverse malen naar Rusland (Moskou en Voronezh). De kennis 

Russisch, opgedaan in militaire dienst zou nog een aantal malen goed van pas komen. 

Als bijbaan (soms leek het wel een hoofdbaan) was hij bij Origin van 1989 tot 1998 lid 

van de Ondernemingsraad (Nederland), de laatste vier jaren voorzitter. 

Jan sloot zijn carrière bij Philips af met enige jaren proefnemingen met Voice over IP (de 

voorganger van Skype). 

 

Gepensioneerd en lid heemkundekring De Drijehornick    

In 2005 wordt Jan gepensioneerd bij Philips en krijgt zo tijd om zijn stamboom op te 

stellen. Door zijn contacten hiervoor met onze heemkundekring, waarvan hij al sinds zijn 

verhuizing naar Nuenen lid geworden was, weet hij in korte tijd die stamboom op te 

stellen. Om oude teksten, die hij nodig had voor zijn stamboom te kunnen lezen, heeft 

hij ook cursussen Paleografie gevolgd. Toendertijd werd hij coördinator van onze 

werkgroep Paleografie, maar door drukke andere hobby-werkzaamheden is hij gewoon 

actief werkgroepslid geworden, wat hij nog steeds is. 

 

Gids en lezingen bij het Philips Museum 

In 2014 wordt hij gids bij het Philips Museum in Eindhoven. Ook geeft hij hier  regelmatig 

lezingen over ene Jan Zwartendijk..…. Hoe is dat nu weer gekomen?  

Dat is een heel lang verhaal. En omdat Jan zo gemakkelijk en geanimeerd vertelt, moet 

ik het kort houden.    

Jan Zwartendijk was directeur van Philips Litouwen en gelijktijdig Honorair Consul van 

Nederland in Litouwen van 1938 tot 1940. In 1989 gebeurt er iets in Nuenen waardoor 

Jan veel goodwill opbouwt bij Litouwers en Jans passie voor dat land wordt gewekt. 

In dat jaar namelijk strandt in Nuenen een dans- en zanggroep uit Litouwen. Jan biedt 

samen met diverse anderen deze groep onderdak en mogelijkheden om op te treden. En 

het klikte enorm goed. Jan ontdekte pas vele jaren later dat de naam die op de zijkant 

van de bus van het gezelschap stond (Banga), de naam van de Sovjet Radio Fabriek was, 

die tot augustus 1940 eigendom was geweest van Philips met Jan Zwartendijk als 

directeur. 

In 2015 wordt Jan Kamp opnieuw geconfronteerd met de naam Jan Zwartendijk, Philips-  

directeur in oorlogstijd, als de directie van het Philips Museum hem vraagt de schrijver 

Jan Brokken te helpen met de research voor een boek over Jan Zwartendijk. 

Die Jan Zwartendijk bleek vele Poolse Joodse Litouwse vluchtelingen (ca. 6.000) 

geholpen te hebben om aan de Holocaust te ontsnappen.  

Het boek De Rechtvaardigen verscheen op 4 oktober 2018, als een waar postuum 

monument voor Jan Zwartendijk.  

Benieuwd hoe dat allemaal in zijn werk is gegaan? Lees dan het boek en/of kom naar een 

van Jans lezingen. Informeer daarvoor bij Jan of bij het Philips Museum in Eindhoven.      

 

Jan en zijn vrouw hebben twee kinderen, op wie ze trots zijn en op hetgeen ze hebben 

bereikt. De dochter woont in Otterlo en is wethouder in Ede. De zoon zit in de 

hotelbusiness en woont in Harlingen. Jan geniet inmiddels ook van zijn twee kleinzonen, 

ondanks dat zij niet naast de deur wonen (Harlingen). Maar wie goed heeft gelezen, 

heeft bemerkt dat opa Jan en oma ook niet zo honkvast zijn geweest. 

Of zij ook die liefde voor Litouwen hebben meegekregen?  

 

Toch ook maar een eigen stamboom opstellen 

Wilt u ook nog weten wat de aanzet is geweest voor Jan om zijn stamboom op te stellen? 

Ja? Dan nog even verder lezen. 

Nou dan. Bij zijn pensionering bij Philips ging Jan natuurlijk ook zijn bureau opruimen.  

Hij vond daar nog een stamboom die hij jaren geleden toegezonden had gekregen uit 

Twente van ene Kees Kamp.  Bij nadere bestudering van die stamboom bleek dat niet 

Jan daarin voor kwam maar wel onze ex-minister van Defensie Henk Kamp. Toen werd 

Jan geprikkeld om dan ook maar zijn eigen stamboom op te stellen, immers nu kreeg hij 

er tijd voor.  
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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. 
 

 Ons lid Joke van Ouwerkerk-van Eck medewerking verleent aan het bouwhistorisch 

onderzoek, dat in opdracht van de gemeente wordt verricht naar 't Weefhuis door 

SATIJNplus Architecten.  
 

 
                   WAS                                                 IS                                           WORDT?? 

 

 De verbindingsofficier die in opdracht van de gemeente plannen uitwerkt voor Het 

Klooster, samen met een stuurgroep, graag wil weten wat anderen vinden over de 

toekomst van het Klooster.  

Daarom men een korte vragenlijst heeft opgesteld, die u kunt vinden op: 

https://nl.surveymonkey.com/r/DRBLK8N Vul deze vooral in! 

 

 U aan de secretaris e-mailadressen kunt doorgeven van personen of instanties waar-

van u denkt dat deze het leuk vinden om onze nieuwsbrief te ontvangen. 

 

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

inloopuren: 

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. 
 
 
 

UITNODIGING OM TE EXPOSEREN IN HET HEEMHUIS  

Indien u een hobby uitoefent op cultuur-historisch 

gebied, én u heeft objecten hiervan die exposeerbaar 

zijn, dan kunt u die gedurende 1 maand tentoonstellen in 

ons Heemhuis aan de Papenvoort 15A. We hebben één 

glazen vitrinekast en enkele muren die we hiervoor 

beschikbaar willen stellen. De objecten zijn door ons 

verzekerd. Uiteraard willen we wel eerst beoordelen of de 

desbetreffende objecten interessant genoeg zijn voor ons 

publiek. Het bestuur ziet uw reacties graag tegemoet. 

https://nl.surveymonkey.com/r/DRBLK8N
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We zijn al enige tijd druk bezig met de voorbereiding van zaken rond Nuenen-Gerwen-

Nederwetten 200. Vanuit de heemkundekring willen we drie grote projecten realiseren in 

2021. 

 

CANON 

Er is een werkgroep CANON geformeerd die, in aanvulling op de tijdlijn op 

www.ngn200.nl, de belangrijke gebeurtenissen van de afgelopen 200 jaar op een rij gaat 

zetten. De bedoeling is dat de tijdlijn ook op onze website 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 werkgroep gewerkt gaat worden aan het 

uitbrengen van een FOTOBOEK met geschreven toelichtingen, waarin het huidige 

Nuenen, Gerwen en 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 werkgroepen zoeken we nog deelnemers: archiefvorsers, uitzoekers, 

fotografen en schrijvers.  

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

 

 

 

NIEUWS VAN DE GEMEENTE NUENEN C.A.  
Beste deelnemer van het werkatelier ‘de Wereld van Van Gogh’, 
(en dat waren wij als bestuur van de Drijhornick),  
In maart en april van het afgelopen jaar heeft de structuurvisie de Wereld van 

Van Gogh ter inzage gelegen.  Deze structuurvisie gaat over de ruimtelijke 

kwaliteit en identiteit van Nuenen. Het dorp en de mensen waar Vincent van Gogh zich 

door liet inspireren. 

In die periode hebben wij u tevens uitgenodigd om een rondwandeling te maken door het 

gebied waar Van Gogh zijn sporen heeft nagelaten.  Daarna is het een tijdje stil geweest, 

maar er is wel het e.e.a. gebeurd. In de afgelopen periode zijn er verscheidene 

inspraakreacties ontvangen op de structuurvisie. Aan de hand daarvan is de structuur-

visie op een aantal punten bijgesteld.  

Op 30 januari 2020 vanaf 19.30 uur werden onder andere de raadsvoorstellen van de 

Wereld van Van Gogh en de Kloostertuin behandeld in de commissie ruimte.  

De agenda met stukken van die avond is terug te vinden op: 

https://nuenen.raadsinformatie.nl/vergadering/706161/Commissie%20Ruimte%20-

%20Extra%2030-01-2020  

mailto:info@drijehornick.nl
https://nuenen.raadsinformatie.nl/vergadering/706161/Commissie%20Ruimte%20-%20Extra%2030-01-2020
https://nuenen.raadsinformatie.nl/vergadering/706161/Commissie%20Ruimte%20-%20Extra%2030-01-2020
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ACTIVITEITEN VAN DERDEN 

 

2 februari schrijver Jaap Robben in Literair Café Dommeldal, Geldrop 
Zondag 02-02-2020 om 2 uur ’s middags, is schrijver Jaap Robben te gast in het Literair 

Café Dommeldal. Maak kennis met de schrijver van de prachtige romans Birk en 

Zomervacht. In de Kasteelhoeve in Geldrop vertelt Robben over zijn boeken en zijn ander 

werkzaamheden. 

Kaartjes voor 2 februari 

Voor een ontmoeting met deze veelzijdige schrijver in het Literair Café Dommeldal, zijn 

de kaartjes te koop bij Boekhandel van Grinsven in Geldrop of via: 

www.bibliotheekdommeldal.nl/activiteiten. 

 

Theatertournee 

Dit jaar gaan Ronald Giphart en Jaap Robben samen op theatertournee met hun 

voorstelling JA. De schrijvers gaan doen waar ze het meest plezier in hebben: het publiek 

meenemen op een zowel ontroerende als hilarische ontdekkingsreis door de kronkels van 

hun geest. 

 

 

Zaterdag 8 februari Stamboomcafé in de Bibliotheek in Geldrop 
Van 11.00-14.00 uur is iedereen uit Brabant welkom met vragen over stamboom, 

afkomst en familiegegevens.  Medewerkers van de Nederlandse Genealogische Vereni-

ging, afdeling Kempen- en Peelland zijn aanwezig om je te helpen bij jouw zoektocht 

naar het verborgen verleden. Zij geven uitleg en demonstraties bij speciale 

computerprogramma’s rond genealogie. En natuurlijk helpen ze je verder bij specifieke 

vragen. 

  

Heb je nog niet besloten of je jouw familiegeschiedenis op internet of in een boek wilt 

vastleggen? Ook bij die keuze kunnen de onderzoekers je adviseren. 

 

De toegang voor het Stamboomcafé, tijdens de openingsuren van de Bibliotheek, is 

gratis. Ben je lid van de Bibliotheek? Dan kun je de boeken gewoon lenen. 

Bibliotheekleden hebben bovendien vrij toegang tot online bronnen als Delpher, 

Geheugen van Nederland en Staten Generaal Digitaal. Ontdek jouw verborgen verleden!  

 

 
 
 
 

                                                        Gerard de Laat 
 

                            

                          Afkomst ónderzuujke 
                        Kees góng óp zuujk nor zén verleeje 
              Nor de oowpoes én oowpas van hul lang geleeje 
                               Hèij kwamp óp z’n tocht 
                            Iejt teejge wáttie nie zocht: 
                   Hèij wâr uit ’n koekoeksnèèst gegleeje 

  

http://www.bibliotheekdommeldal.nl/activiteiten
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Vlaamse en Hollandse meesters uit de Gouden Eeuw 

Rubens, Rembrandt en Van Dyck in de verzameling van de Weense Kunstacademie. 
 
De collectie van de Weense kunstacademie is een goed bewaard geheim. Deze zeldzame 

verzameling werken van Vlaamse en Hollandse meesters, met topstukken van Rubens. 

Van Dyck, Weenix, Rembrandt en vele anderen, komt voor het eerst in deze omvang 

naar Nederland. In het boek Meesterwerken uit Wenen zijn 17de-eeuwse schilderijen en 

tekeningen opgenomen die gewoonlijk alleen aan de muren van het monumentale 

academiegebouw aan de Schillerplatz te zien zijn. De Weense Akademie heeft al 200 jaar 

een museumfunctie. In 1822 liet Anton graaf Lamberg-Sprinzenstein een indrukwekkend 

legaat na van ongeveer 800 schilderijen. Op één voorwaarde: de Akademie moest deze 

gift blijven tonen aan publiek. 

 

Deze topcollectie van het Universiteitsmusuem is nu te zien in: 

Meesterwerken uit Wenen, Vlaamse en Hollandse meesters uit de Gemäldegalerie en het 

Kupferstichkabinett, Akademie der bildenden Künste Wien. 

Geertje Jacobs en Menno Jonker, 

€ 24,95, 978 94 625 8375 7, 160 pagina’s 22,5x27 cm., 97 afbeeldingen, paperback met 

flappen. 

Verschijnt 8 februari bij de tentoonstelling in Het Noordbrabants Museum van 8 februari 

tot en met 1 juni 2020. 

 

 

GRATIS TOEGANGSBEWIJZEN voor de Nationale Gezondheidsbeurs in de 

Jaarbeurs te Utrecht van 6 tm 9 februari 2020.  
Ophalen - zolang de voorraad strekt – kan op de Amazonenlaan 63 in Eindhoven. 

Even geen cultuur-historische activiteit!  
Op deze Beurs geeft Corry van den Dungen op zaterdag 8 februari a.s. van 12.00-12.30 

uur (ruimte 8) een lezing over haar boek Mooi beschadigd over haar huidaandoening 

psoriasis. Ze vertelt hoe ze met de beschreven opmerkingen van anderen in haar boek 

omgaat: zonder verwijt en met humor. Met praktische voorbeelden laat ze zien hoe ze de 

opgedane kennis toepast in het dagelijks leven. Haar doel is (h)erkenning voor mensen 

met een huidaandoening. Ze wil zeker ook bewustwording en begrip creëren bij anderen 

zonder een huidaandoening. 

Voor meer informatie zie haar website: www.mooibeschadigd.nl. 

 

 

UIT DE PERIODIEKEN VAN DE ZUSTERVERENIGINGEN  

Aarle-Rixtel 

Hagelkruis heeft een Heemkundig maandkalender 2020 uitgebracht. De moeite waard om 

deze te bekijken. Inzage in het tijdschriftenrek in het Heemhuis. De vraag rijst bij ons 

op: “Wie voelt zich geroepen om voor het jaar 2021 een soortgelijke kalender uit te 

brengen namens heemkundekring de Drijehornick”. Hij of zij kan zich melden bij de 

secretaris.  

 

Heeze 
Heemkronyk houdt een lezing over de Achelse Kluis van 1686 tot 2017: Verleden, heden 

en toekomst op 20 februari om 20 uur. Dorpshuis Valentijn te Sterksel. Spreker: Luk van 

de Sijpe.  

Op 26 maart laat Cor van der Heijden aan de belangstellenden zien hoe Anton Schellens 

het ongerepte Brabantse plattelandsleven fotografeerde. ’t Perron in Heeze op 26 maart 

om 20 uur.  



 

                                                                                                   

                                                                                                      9 

 

Deurne 
H.N. Ouerling houdt een tentoonstelling in het heemhuis (Stationstraat 73) tot en met 20 

februari over Kloosterlingen en hun leven onder de naam Ora et Labora.  

 

De volgende lezingen vinden plaats in de kleine zaal van het Cultuurcentrum in Deurne 

om 20 uur:  

Op 18 maart: Brabanders en Noorderlingen, spreker Hans Flapper.  

Op 20 mei: Watermolenlandschappen door de eeuwen heen , spreker Hans de Mars. 

 

 

Tilburg 
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                                                               Informatie 

De Wandeling: 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. 

 

St. Bernardusdagen in West-Brabant 

 

 
 

 

 


