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VAN HET BESTUUR 

Om toch de band met u levendig te behouden, brengen we ook deze maand weer een 

nieuwsbrief uit. Ondanks dat we geen activiteiten kunnen vermelden (want die kunnen 

voorlopig nog niet in het vooruitzicht worden gesteld) brengen we in dit 8e nummer van 

onze nieuwsbrief hopelijk toch weer wat interessante onderwerpen onder uw aandacht. 

 

Ongetwijfeld zult u bemerkt hebben dat we de laatste weken in Rond de Linde en De 

Nuenense Krant een opdracht plaatsen voor de schoolgaande jeugd van de basisschool. 

Hebt u kleinkinderen hier in Nuenen, Gerwen, Nederwetten attendeer ze dan op onze 

artikeltjes met opdrachten.    

 

Hebt u zelf ideeën op het gebied van cultuurhistorie die de moeite waard zijn voor de 

leden van onze vereniging, laat het ons dan weten.  

 

 

 

OPROEP  
Ons lid Hans Verboom is bezig een artikel te schrijven over Bertus Raessens (1881-1952) 

een van de oprichters van Raessens' Houtindustrie. Hij zou daarom graag in contact 

komen met oud-werknemers (of nazaten) van de voormalige Raessens' Houtindustrie. 

Heeft u of uw voorgeslacht er wellicht gewerkt of kent u namen van degenen die er 

hebben gewerkt of kunt u nuttige informatie verstrekken omtrent het bedrijf? Neem dan 

s.v.p. contact op met Hans, zijn emailadres is jamverboom@msn.com 

 

 

 

AGENDA MEI 2020 
We zullen u tijdig informeren zodra de activiteiten weer worden hervat. 

 

 

https://heemkundekringnuenen.nl/
mailto:info@drijehornick.nl
mailto:jamverboom@msn.com
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EVEN VOORSTELLEN  

Jan Cunnen 

In deze coronacrisis is het dringend aan te bevelen om  gesprekken, die niet noodzakelijk 

zijn,  af te zeggen. Vandaar dat Ruud Bovens  dit interview telefonisch heeft afgenomen.  

 

Aan het woord is deze maand: Jan Cunnen. Hij is al meer dan 25 jaar lid van onze 

vereniging.  

Jan is geboren in Neerkant als jongste uit 

een gezin van zeven kinderen. Zijn ouders 

runden een boerderij wat inhoudt dat Jan 

zich thuisvoelt op het platteland en in de 

natuur. Het gezin telde vier zonen en drie 

dochters. Vragend naar zijn herkomst, 

antwoordt Jan dat de naam Cunnen 

afgeleid is van het woord ‘koen’ en dat de 

verre voorouders tot ca. 1600 uit Noord-

Limburg en Nordrhein-Westfalen afkomstig 

zijn.  Zijn grootouders van vaders kant zijn 

uit Limburg (Helden-Panningen) naar Neer-

kant gekomen zo einde 19e eeuw. In 

Neerkant was toen nog voldoende grond te 

ontginnen voor een boerenbedrijf. Twee tantes van Jan werden door de Spaanse griep 

getroffen, hetgeen in Neerkant neerkwam op 25 doden in een dorp van ca. 400 mensen. 

Vader huwde met een Neerkantse en zo kwam het dat het gezin Cunnen in Neerkant 

gevormd werd en Brabants werd.  

 

 

 
 

 

Oorlog en Bevrijding 

Jan heeft als kind de Tweede Wereldoorlog bewust meegemaakt, ook was hij pas zeven 

toen de regio bevrijd werd in september 1944. Maar dat duurde maar even, want eind 

oktober van dat jaar stormden 25.000 Duitse soldaten  de regio binnen om de geallieer-

den te verdrijven. Het gaat om het gebied Liessel-Neerkant-Meijel-Asten. De Duitsers 

hebben toen heel veel kapotgeschoten en gebombardeerd, zo ook de boerderij van de 

familie Cunnen. Jan met zijn broertjes en zusjes werden in die tijd geëvacueerd naar 

Asten waar ze bij een bekende aan een gesloten deur kwamen, om vervolgens  enkele 

maanden in Someren te moeten verblijven. Bij terugkeer in december 1944 bleek de 

boerderij geheel verwoest, en moest het gezin weer alles van begin af aan opbouwen. 

Overigens zou de boerderij veel later door een oudere broer van Jan worden over-

genomen. 
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       Verwoeste boerderij van de familie Cunnen in Neerkant 

 

 

 

 
 

        Uit het boek van Jack Didden: Kampfgruppe Walther und Panzerbrigade 107. 
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Opleidingen 

Na de oorlog volgde Jan de middelbare school in Deurne. De middagpauzes kon hij bij 

kennissen van zijn ouders doorbrengen. Deze kennissen hadden veel interesse in het zelf 

bouwen van radiootjes (onder andere de zogenaamde Kristalradio, zie foto).  

Jan heeft op de een of andere manier deze 

voorliefde overgenomen. Want na zijn 

middelbare school koos hij om de HTS (vier 

jaren) te gaan volgen in Eindhoven. Dat 

betekende dagelijks met de fiets naar 

Deurne (11 km) en vandaar met de trein 

naar Eindhoven. De HTS was toendertijd 

iets verder dan het huidige Philipsstadion 

gelegen. Vanwege zijn interesse in radio’s 

koos hij de vakken Elektro/Elektronica en 

Bedrijfstechniek. Hij moest daarvoor wel 

16 vakken volgen. Van keuzevakken was 

toen zeer zeker nog geen sprake. Op de 

HTS leerde hij nog over radiobuizen, terwijl het tijdperk van transistoren al was 

begonnen. Later werden medewerkers van Philips aangetrokken als docent en die 

onderwezen de leerlingen over transistoren. Na het uitstel voor militaire dienst vanwege 

zijn studie moest hij op 21 jarige leeftijd in militaire dienst.     

 

Militaire dienstplicht 

Als dienstplichtige militair kwam hij in Ede terecht waar hij gedurende zes maanden een 

officiersopleiding verbindingstroepen kreeg. Na deze opleiding werd hij bij de parate 

troepen in Schaarsbergen gelegerd. Hij heeft daar en tijdens de opleiding in Ede veel 

geleerd op het gebied van leidinggeven en sociale vaardigheden. In die tijd bleek dat Jan 

ook andere vakken interessant begon te vinden die buiten het technische vlak lagen. Dat 

leidde ertoe dat hij tijdens zijn 24 maanden durende dienstplicht de cursus MO Economie 

is gaan volgen. Daartoe mocht hij tweemaal per week naar Eindhoven om cursussen te 

volgen. Na zijn diensttijd moest hij deze studie nog gedurende een jaar afmaken.  

Als reserveofficier is Jan nog zeker tien jaar op herhaling geweest in de functie van 

reservekapitein.  

 

Bedrijfsleven 

Met het diploma HTS en MO Economie  op zak ging Jan solliciteren. Zijn zinnen waren 

gezet op een combinatie van techniek en commercie. Maar hij zat niet te wachten op een 

functie bij Philips.  

Dus,……… kwam hij te werken bij…….. Philips, want daar waren deze functies 

voorhanden. Hij werd daar na verloop van tijd productmanager voor professionele 

verlichting. Het woord geeft al aan wat deze functie inhoudt, namelijk dat de betreffende 

producten (professionele verlichting) gemanaged moesten worden vanaf ontwikkeling, 

productie, verkoop en marketing. En dat het hem wel beviel, valt af te leiden uit het feit 

dat hij er 35 jaren bleef werken (tot eind 1995).  

Zo hield Jan zich bezig met projecten op de gebieden van verlichting van steden, 

stadions, straten etc. Ook was hij betrokken bij flitsapparaten, de introductie van de 

laser, alsmede de overgang van autoverlichting van gloeilampen naar halogeenlicht 

waarbij veel gesprekken met autofabrikanten. Daarna heeft hij steeds meer de marketing 

verzorgd van straat-/stadsverlichting en winkel- en kantoorverlichting met veel gesprek-

ken op conferenties met architecten, Rijkswaterstaat en particuliere bedrijven.  

Ook is hij in diverse landen lid geworden van de associatie die zich bezighoudt met 

verlichting. Hij heeft veel contacten onderhouden met o.a. architecten.  

Tijdens die tijd heeft hij voor zijn functie veel moeten reizen zowel binnen als buiten 

Europa. Een bijkomend voordeel was dat hij de vreemde talen beter leerde spreken. Elke 

week wel een dagje binnen Europa en elk jaar meerdere malen buiten Europa.  
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Zijn standplaats is steeds Eindhoven gebleven. Twee jaar voor zijn officiële pensioen-

datum kon hij met een financieel aantrekkelijke regeling uittreden.  

Omdat zijn beide kinderen al klaar waren met hun studie, kozen Jan en Els voor de 

vrijheid. Maar of Els dat ook wel beviel in het begin?  

 

Pensionering 

Jan had tijdens zijn zakelijke carrière niet veel tijd besteed aan hobby’s.    

De eerste maanden waren heerlijk om te genieten van het vrije bestaan. Maar na een 

paar maanden trad de verveling in. En dat leidde ertoe dat Jan voor twee dagen per 

week als freelancer in Gouda ging werken bij een adviesbureau op het gebied van 

marketing en  professionele verlichting (hoe kan het anders).  

Jan ging voor de klanten van dat bedrijf cursussen geven. Na een jaar ging hij als 

adviseur voor verkoop/marketing bij een van deze klanten in Enschede werken. Het werd 

dus reizen met een nacht overblijven.  

 

Nuenen 

Even terug in de tijd. Jan en Els zijn begonnen in Eindhoven. Hun twee kinderen (Marja 

en Bart) zijn daar ook geboren. Maar omdat zowel Els als Jan afkomstig zijn uit dorpen 

vonden ze Eindhoven na verloop van tijd toch wat te groot. Ze verhuisden in 1972 naar 

Nuenen, naar de Sophiastraat.     

Het feit dat Jan en Els in Eindhoven al betrokken waren bij werkzaamheden voor hun 

parochie (Lucasparochie), bleek in Nuenen al gauw bekend te zijn. Dit leidde ertoe dat ze 

alras gevraagd werden door bouwpastoor Jan van Oosterhout van de Andriesparochie. In 

deze parochie runde Els samen met een collega het parochiebureau, terwijl Jan 

bestuurlijke functies op zich nam (parochieraad, opbouw en – helaas - afbouw van de 

parochie).  

Ook werd hij intensief betrokken bij de vorming van de nieuwe Parochie Nuenen (fusie 

tussen H. Clemensparochie en H. Andriesparochie). Hij treedt dan ook toe tot het 

parochiebestuur en bekommert zich over de PR en de website van de parochie samen 

met enkele andere collegae.  

Ook heeft hij het ontwerp gemaakt voor de verlichting van de H. Clemenskerk dat tijdens 

de restauratie is toegepast.  Zowel  Els als Jan zijn nog steeds actief in het kerkelijke 

werk. Els bij de commissie voor ouderen 75+ en Jan als lector, kerststalbouwer en hij 

regelt al 15 jaar het optreden van het Neva Ensemble uit St. Petersburg in de kersttijd in 

de H. Clemenskerk.  

 

Hobby’s 

Na zijn zakelijke werkzaamheden ontwikkelt zich bij Jan interesse  voor de historie (ein-

delijk, beter laat dan nooit!) en zo ook zijn interesse voor de eerste drie eeuwen van het 

Christendom, met name voor het ontstaan van het Nieuwe Testament.  

Omdat Jan nog steeds contacten heeft met zijn geboortedorp Neerkant en dan vooral 

met de stichting museum ‘Techniek met een Ziel’ biedt hij aan 

voor deze stichting een boek te schrijven over de historie van 

deze plaats. Dat vond Jan erg interessant en hij ging aan de 

slag. Hij is daarvoor ook ‘vriend’ geworden van de stichting en 

van de heemkundekring H.N. Ouwerling Deurne, waar hij ook 

intensief contact mee had. Ook raadpleegde hij grondig de 

archieven van het Regionaal Historisch Centrum in Eindhoven 

(RHCe) en die van het Brabants Historisch Informatiecentrum 

(BHIC) in ‘s-Hertogenbosch.  

Maar ook werden er archieven geraadpleegd in Den Haag, in 

Brussel en zelfs in Echternach. Hij heeft daar tweeëneenhalf 

jaar over gedaan. Het boek is in 2015 uitgegeven onder de 

titel ‘600 jaar onderweg naar Neerkant’.  
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Omdat hij in die tijd ook veel informatie over zijn vader en grootvader kreeg, is hij vorig 

jaar begonnen aan een ‘toegift’ over zijn eigen  voorouders. 

 

Dat het museum in Neerkant interessant is, weten degenen die de snertwandeling einde 

2018 hebben meegemaakt; die weten waar we het over hebben. Dit museum is echt 

voor iedereen aan te bevelen. Het is een heel knus, gezellig museum met een heel 

uitgebreid assortiment uit grootouders huishouden en uit elektrotechniek (radio en TV). 

Je herkent er zelf tal van objecten die vroeger werden gebruikt.      

Omdat Els een vriendin was van de inmiddels overleden vrouw van Tjeu Hermans (oud 

bestuurslid) werd Jan ingewijd bij de heemkundekring De Drijehornick. Hij is nu meer 

dan 25 jaar lid.  

Naast historie heeft ook het golfen vrije tijd van Jan gevraagd. Jan werd lid van golfclub 

De Gulbergen (ook al meer dan 25 jaar) en was daar medeorganisator van het eerste 

lustrum en werd lid van de evenementencommissie. Ook hield hij ‘toezicht bij het golfen’ 

als marshall (marshall wil in dit verband zeggen: toezichthouden langs de baan).  

Ook was hij meer dan negen jaar  lid van de reanimatiecommissie die er voor zorgt dat in 

noodgevallen snel hulp kan worden geboden met behulp van een AED.  

 

En begin 2019 werd Jan benaderd door Piet van den Heuvel (voormalige buren en goede 

vrienden gebleven) of Jan interesse had in bepaalde taken bij heemkundekring De 

Drijehornick.  

Een van de vacatures toendertijd was het organiseren van lezingen. Herman Bulle was 

immers in die tijd afgetreden als bestuurslid en wilde ook stoppen met het organiseren 

van de lezingen voor de heemkundekring. Jan sprong met plezier en verve in dit gat en 

vond na korte tijd Jos Thielemans op zijn weg om dat samen met hem te doen. Inmiddels 

wordt dit team, indien gewenst, met raad en daad ondersteund door Peter van 

Overbruggen.   

 

Ook hebben Jan en Els kleinkinderen die hun aandacht vragen. Ze hebben vier 

kleinkinderen, twee kleinzonen en twee –dochters. Hun zoon woont in Den Haag en de 

dochter in Houten. De twee oudste kleinkinderen gaan binnenkort aan de universiteit 

studeren. Maar ook al zijn de kleinkinderen wat ouder, ze blijven aandacht vragen en ook 

krijgen.  

 

Gaat Jan nu ook nog eens een lezing voor onze heemkundekring geven? Wat mij betreft 

zeer zeker. Immers tijdens dit interview gaf Jan aan dat hij ook intensief bezig is met de 

strijd tussen de hertogdommen Gelre en Brabant over het grondgebied De Peel. Deze 

ruzies en oorlogen hebben geleid tot het Traktaat van Venlo rond 1670. Dus wie weet…   

 

 

UITNODIGING OM TE EXPOSEREN IN HET HEEMHUIS 

Indien u een hobby uitoefent op cultuur-historisch 

gebied, èn u heeft objecten hiervan die exposeerbaar 

zijn, dan kunt u die gedurende een maand tentoon-

stellen 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. 
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GEZIEN IN ONS ARCHIEF 

Ingelijste devotieprent Allerheiligste Hart van Jezus 

 

 

  

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De verering van Jezus Christus krijgt vorm vanuit de liefde en barmhartigheid, die 

worden gesymboliseerd door het Heilig Hart van Jezus.  

Bij de intronisatie/inzegening van een huis of gebouw krijgt de beeltenis van het 

Allerheiligste Hart een ereplaats ter bescherming van dat gebouw en voor het 

levensgeluk van zijn bewoners. 

 

Het gebruik komt voor in de Rooms Katholieke kerk.  

De geestelijke vraagt  bij het inzegenen om Gods genade voor de mensen die er werken 

en samen zijn. Een school is weliswaar geen woonhuis, maar wel een gezamenlijk huis, 

waar leerkrachten en leerlingen samenkomen. 

 

 
 

In dit geval gaat het om de inzegening van de Heilig Hartschool, de meisjesschool op 

Heieind F494 (Kloosterstraat) in Nuenen. Deze is op 21 april 1926 in gebruik genomen. 

Pastoor Jacobus van der Vleuten, van 1911 tot 1929 pastoor van de Heilige Clemenskerk 

in Nuenen, verrichtte de plechtigheid. 
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NIEUW IN ONZE BIBLIOTHEEK 

WIRO EN WIM VAN HEUGTEN 
Watermolens 

Uitgegeven door Stichting Matrijs, Utrecht, 2020 

 
Water heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in Noord-

Brabant. Aan de vele beken en rivieren die zich door het 

Brabantse landschap slingeren, lagen ooit tientallen water-

molens. 

De kloosters en grondheren die eigenaar waren van deze 

molens, hadden samen met hun molenaars een goed 

gefundeerd inzicht hoe zij de kracht van dit water konden 

benutten. Ondanks het beperkte verval en de trage stroom-

snelheid van deze beken wisten zij precies hoe waterkracht 

zorgde voor bruikbare energie. Hun kennis over het functio-

neren van de waterhuishouding in Brabant was verbluffend. Elk 

van de watermolens stuwde het water totdat het genoeg kracht 

had om het waterrad aan te drijven. 

 
Het stuwen van het beekwater had voor de waterhuishouding tot kilometers 

stroomopwaarts grote gevolgen.  

De watermolenaar had belang bij voldoende watertoevoer en een zo hoog mogelijk 

verval over het waterrad. Daarom had hij nogal eens de neiging het water te hoog op te 

stuwen, waardoor stroomopwaarts langs de rivier gronden onder water liepen en 

stroomafwaarts tekorten ontstonden. 

Al vroeg ontstonden er dan ook geschillen tussen watermolenaars en boeren. Karel V 

stelde daarom controleurs aan en liet pegels aanbrengen die de maximale waterstand 

aangaven. Om de waterkracht optimaal toe te passen vonden er ook ingrepen plaats aan 

de rivier- en beeklopen: molenaars legden omleidingen aan, groeven molenwijers en 

bouwden bruggen. Deze waterhuishoudkundige voorzieningen en ingrepen in het 

landschap bepaalden mede het landschap en wegenpatroon van Brabant. 

Wiro en Wim van Heugten hebben onderzoek gedaan naar alle watermolens die Noord-

Brabant ooit rijk was. Ze beschrijven alle molens in onderlinge samenhang, waarbij de 

ontwikkelingsgeschiedenis tot op de dag van vandaag gevolgd wordt. Hiermee biedt deze 

publicatie een compleet overzicht van alle watermolens in Noord-Brabant. In het 

catalogusdeel worden alle bestaande en verdwenen molens in Noord-Brabant en aan de 

bovenlopen van rivieren en beken in België behandeld. 

 

De gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten kent drie watermolens:  

   

      
 de Hooidonkse watermolen       de Opwettense watermolen         de Collse watermolen 

         in Nederwetten                            in Nuenen                          op de grens van 

                                                                                               Nuenen met Tongelre                      

In 2010 is ook een boek over de watermolens in Noord-Brabant verschenen. Piet Hein 

van Halderen schreef het boek ‘Watermolens in Noord-Brabant, vroeger en nu’. Direct na 

het verschijnen van dit boek heeft Van Halderen over dit thema een Drijehornicklezing 

gehouden.  
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LIMERICK VAN GERARD DE LAAT  

 
  Dómmelse wáttermeule 
 
 De mùlder van de wáttermeule            

 Waâr mi groote bakke wátter èn't zeule 

 't Rad drèèjde nie rónd 

 Umdèt't gin wátter vónd 

 Hèij moes nèw zèèlf vur Dómmel speule 

 

 

 

BOEKEN VAN HEEMKUNDEKRING 

DE DRIJEHORNICK 

In de loop der jaren heeft heemkundekring De Drijehornick meerdere boeken uitge-

geven.  

Onderstaande boeken zijn nog verkrijgbaar: 

Religieus Erfgoed Nuenen c.a. 

Kerken, kloosters en kapellen van Nederwetten, Gerwen en 

Nuenen 

Uit de vele cultuurhistorische geschriften, documenten en artikelen 

van meerdere schrijvers, maar met name van Nico Nagtegaal, in 2016 

overleden, heeft Jos Thielemans dit boek samengesteld. Het geeft een 

getrouw beeld van de geschiedenis van de vroegere en hedendaagse 

kerken, kloosters en kapellen, - het Religieus Erfgoed -, in Neder-

wetten, Gerwen en Nuenen, vanaf de vijftiende eeuw. 

 

Rijk voorzien van afbeeldingen, 200 pagina’s. Te koop in het Heemhuis.   

Prijs € 20 (voor leden). 

 

 

 

Negentig jaar kloosterleven in Nuenen 

De geschiedenis en architectuur van het Sint Elisabethsgesticht 

Dit boek geeft een beschrijving van de negentig jaren (1887 – 1977) 

kloosterleven van de zusters van JMJ. Het geeft een uitvoerige 

beschrijving van het hoe en het waarom de zusters naar Nuenen 

kwamen, de taken voor onderwijs en zorg vervulden en het hoe en 

waarom zij weer uit Nuenen verdwenen. Met een bepaalde nostalgie 

en respect kijken velen van onze ouderen terug naar de tijd dat deze 

zusters midden in onze gemeenschap leefden.  

 

 

In dit boek wordt uitvoerig ingegaan op de bouwkundige aspecten van het klooster als 

gebouw en de functie die het innam als cultureel centrum, nadat de zusters in 1977  ver- 

trokken. 

Rijk voorzien van afbeeldingen, 190 pagina’s. Te koop in het Heemhuis.   

Prijs € 20 (voor leden). 
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De straatnamen van Nuenen, Gerwen en Nederwetten 

Inclusief Eeneind en Eckart 

Alle straten van Nuenen, Gerwen en Nederwetten worden uitvoerig 

door Roland van Pareren in dit boek beschreven en geven zo ook 

een mooi beeld van de historie van onze gemeente. Omdat 200 

jaar geleden Eckart deel uitmaakte van de gemeente Nederwetten 

en Eckart zijn ook de straten van Eckart, nu de Eindhovense 

woonwijken Oude Gracht-Oost en De Luytelaer, in dit boek 

beschreven.  

De straten van de nieuwe woonwijk Nuenen-West worden eveneens beschreven. Wil men 

de geschiedenis van onze dorpen goed leren kennen, dan is dit ‘straatnamenboek’ uit-

stekend geschikt. 

Rijk voorzien van afbeeldingen, 275 pagina’s. Te koop in het Heemhuis.  

Prijs € 5  (voor leden) 

 

Nuejnes Spreukebuukske 

Zoo zégge wèij ’t in Nuejne tigge mekaâr 

Hon  derden spreekwoorden en uitdrukkingen zijn door Gerard de Laat 

in dit boekje  vastgelegd met  ‘hoe zeggen we dat in het Nederlands 

en wat is de betekenis daarvan’, zoals: 

‘Mi de diej godde nie laache. Met haar ga je niet lachen. Zij laat 

niet met zich sollen’. 

 

                                         Samen met het  
 

Nuejnes Woordenboek  

Zoo prôte wèij in Nuejne mi mekaâr 

 

 

 

190 + 270 pagina’s.  

Te koop in het Heemhuis voor € 12,50. 

 

Prijs Spreukebuukske  afzonderlijk €  6. 

Het Woordenboek is niet afzonderlijk te koop. 

Diversen 

Behalve de uitgaven van De Drijehornick zijn onder andere de volgende boeken in het 

Heemhuis te koop: 

Nuenen op het randje… Tonny van den Boomen en Yvonne 

 Henderson 

Van Domineeshuis tot Van Goghhuis Peter van Overbruggen en Jos Thielemans 

Van kwast tot regenboog 350 jaar protestantisme in Nuenen 

Heiligen onder het mes Historische reconstructie van de heiligen- 

 beelden van de H. Clemenskerk Nuenen 
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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. Indien u zelf geen e-mailadres heeft, kunt u dan het e-mail-

adres van een van uw kinderen, indien die geen bezwaar hebben, aan ons doorgeven 

zodat wij alle heemkunde-post naar dat adres kunnen sturen.   
 

 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. 

 

 

ACTIVITEITEN VAN DERDEN 

Ook deze liggen uiteraard stil in het kader van het coronavirus. 

Brabants Erfgoed 

Wel zijn er allerlei initiatieven via internet om musea en collecties te bekijken. 

Kijk bijvoorbeeld eens op BrabantsErfgoed.nl of op 

https://www.erfgoedbrabantacademie.nl/page/3853/bijdragen-over-taal-cultuur-en-

erfgoed 

 

 

Nieuwe website in het kader van VanGoghBrabant   

Op deze website is ook informatie van- en over De Vrienden van Vincent van Gogh 

& Nuenen geplaatst.  

Inloggen kan via de URL: HTTPS://vangoghbrabant.com  

Op de getoonde pagina kan o.a. gekozen worden voor Nuenen, door op Nuenen 

te klikken. 

 

 

Uitgeverij Verloren jubileert, 1979-2019! 

Profiteer daarom nu van prachtige aanbiedingen! 

 

      Recent verschenen 

       Elsenburg, de verdwenen buitenplaats 

      Het ontstaan van het buitenleven aan de  Vecht 

       Jan Simonis, Jaap Kottman, Hans van Bemmel 

      ISBN: 9789087048341 

      € 25,- 

 

 

Bibliotheek Dommeldal start met afhaalservice 

Vanwege de maatregelen bij het coronavirus moesten helaas alle bibliotheekvestigingen 

dicht. Gelukkig hebben we nu een manier gevonden om de bibliotheekleden toch met 

fysieke boeken van dienst te zijn. Vanuit de vestigingen in Nuenen en Geldrop  kun je 

boeken lenen en komen ophalen.  

Bij deze tijdelijke regeling zijn alleen boeken uit Geldrop, of boeken uit Nuenen te leen. 

Ook kun je een combinatie maken van boeken uit Geldrop èn uit de achtergrondcollectie.  

Het is op dit moment niet mogelijk om boeken uit de andere vestigingen (Mierlo, Heeze, 

of Son) te laten komen. Maar de leners uit deze kernen kunnen natuurlijk altijd wèl 

boeken kiezen uit de vestiging Geldrop of Nuenen, en ze ook in die vestiging ophalen.   

https://www.erfgoedbrabantacademie.nl/page/697/brabants-erfgoed
https://www.erfgoedbrabantacademie.nl/page/3853/bijdragen-over-taal-cultuur-en-erfgoed
https://www.erfgoedbrabantacademie.nl/page/3853/bijdragen-over-taal-cultuur-en-erfgoed
https://vangoghbrabant.com/
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Hoe werkt de afhaalservice? 

Zoek je boeken uit via de website www.bibliotheekdommeldal.nl    

Klik op het boek-icoontje om te zien of het boek in 

Nuenen of Geldrop (of in de achtergrondcollectie  

in Geldrop) aanwezig is en reserveer het.  

De bibliotheekmedewerkers gaan direct aan de slag 

en bellen of mailen vervolgens om een afhaal-

afspraak met je te maken. Zij registreren ook 

meteen de boeken op je lenerspas zodat je de pas 

bij het afhalen niet nodig hebt.  

Misschien staat er nog een bedrag open? Betaal dit 

dan eerst via Ideal, anders kan de aanvraag niet 

verwerkt worden. 

Wil je nog iets vragen?  

Mail naar afhaalservice@bibliotheekdommeldal.nl of bel naar 040-2862805 

 

 

 

ROND ’T HOFKE TONGELRE (2) 

Tekst en foto’s: Roland van Pareren 

In de vorige Nieuwsbrief besteedden we aandacht aan het project ROND ’T HOFKE in 

Tongelre dat in 2014 is opgezet bij het 50-jarig jubileum van het gelijknamige wijkblad. 

Een tiental panelen tonen oude foto’s met beschrijvingen van (verdwenen) monumenten 

en karakteristieke gebouwen in de voormalige gemeente Tongelre. Dit project heeft als 

voorbeeld gediend voor het project TERUGBEELD van heemkundekring De Drijehornick. 

En in navolging van ons project Terugbeeld heeft de Henri van Abbe Stichting in 

Eindhoven een soortgelijk project opgezet om bordjes te plaatsen op die locaties waar in 

het verleden een belangrijk of markant gebouw heeft gestaan of (soms) nog staat. De 

Henri van Abbe Stichting is in 1992 opgericht en werpt zich op als erfgoedwaakhond van 

Eindhoven. 

Zo staan er in Tongelre erfgoedbordjes bij de nog bestaande monumentale panden het 

voormalige raadhuis en boerderij ’t Hofke 13.    

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

                                

                                    Raadhuis gemeente Tongelre 

http://www.bibliotheekdommeldal.nl/
mailto:afhaalservice@bibliotheekdommeldal.nl
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Boerderij ’t Hofke 13 

 

 

 

 

De gemeente Tongelre heeft bestaan tot 1 januari 1920, toen de 
gemeente (groot) Eindhoven werd gevormd uit de gemeenten  

Eindhoven (stad), Gestel en Blaarthem, Strijp, Stratum, Tongelre en Woensel. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De laatste gemeenteraad van Tongelre 
met burgemeester Van Engeland [foto: Eindhoven in Beeld] 

 


