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VAN HET BESTUUR
In eerste instantie een voorspoedig en goed nieuw jaar 2021!
Het bestuur wenst u veel goeds, moois,
geluk en een goede gezondheid toe.

We hopen uiteraard dat we op korte termijn weer activiteiten kunnen ontplooien in het
Heemhuis en lezingen mogen organiseren alsmede de inlooptijden weer openstellen
zonder reserveringen, zonder beperkingen. Later we dat hopen!
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Op onze, sinds 1 november j.l., vernieuwde website is ook veel te lezen en te
bekijken. Moge het u inspireren om ook verhalen, objecten, anekdotes en zelfs limericks
aan te leveren. Samen gaat het ons lukken om tot een interessant geheel te komen dat
bijzondere cultuur-historische waarde heeft.
Vanwege het coronavirus is het Heemhuis nog steeds alleen op afspraak te bezoeken.
Liefst tijdens de oorspronkelijke inlooptijden: dinsdagmorgen 9:30 tot 12:00 uur en
woensdagavond van 19:30 tot 21:30 uur. Afspraak maken via info@drijehornick.nl of
040-2838472. U bent uiteraard van harte welkom.
De bibliotheek van onze heemkundekring heeft tal van interessante boeken die, in
deze tijd van wat meer rust, misschien voor u lezenswaardig kunnen zijn. Vraagt u ons
gerust naar een onderwerp. U kunt daarvoor rechtstreeks contact opnemen met onze
bibliothecaris Hans Dirksen, tel. nr. 040-2840383 of e-mail: j.dirksen@onsnet.nu
Benieuwd naar wie er deze maand wordt voorgesteld? Kijk dan op pagina 4.
Ontwikkeling ledenbestand
4 nieuwe leden in december 2020:

Piety Beekhuis
Joke van Aalst – van Schijndel
Irene Beekmans
Dim Kramer
We hopen dat hun lidmaatschap hen veel voldoening en plezier zal brengen.

OPROEPEN
Bezorger gezocht
Om driemaal per jaar ons tijdschrift Drijehornickels te bezorgen in de wijk met de straten
Boord, Boordseweg, straten vernoemd naar leden van de koninklijke familie, Plataanstraat, Paaihurken, Van Maerlantstraat, Vondelstraat, Weverstraat en Wilgenstraat (ca.
40 adressen) zoeken we een bezorger. We hebben een team van zeven bezorgers, en
vanwege gezondheidsproblemen, zoeken we voor één bezorger een opvolger.
Archeologie
Voor onze werkgroep Monumenten & Archeologie zoeken we met spoed leden die
meehelpen om met name de archeologische vondsten te beschrijven zoals waar en hoe
ze zijn opgegraven. Zo hebben we in december 3 kratten steengoed (scherven en
brokken) uit de Middeleeuwen ontvangen van een lid (zie pagina 12). Het zou erg fijn
zijn dat we, zodra we de coronacrisis achter ons gelaten hebben, met een gezellig klein
team aan de slag kunnen.
Video’s
Onze oproep van november om video’s om te zetten op DVD en USB heeft enkele
reacties van leden opgeleverd die aan de slag zijn gegaan. Heel erg fijn en bedankt voor
de inzet.
Verhalen over de bevrijding bewaren voor onze jeugd
Helaas hebben we erg weinig aanmeldingen ontvangen van onze leden en belangstellenden op onze oproep in de vorige nieuwsbrief. Het gaat om verhalen over de bevrijding
toe te vertrouwen aan een video die namens Lions Nuenen wordt gemaakt. Verhalen van
Nuenenaren die de bevrijding WO II hebben meegemaakt zijn zeer waardevol voor de
jongere generaties.
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Enerzijds omdat er na verloop van tijd steeds minder ouderen zijn die de WO II bewust
hebben meegemaakt en anderzijds omdat de jeugd via school of het gezin thuis dan een
blijvend document heeft meegekregen.
Dus wederom onze oproep: Wie wil hier aan meewerken ?
Meld je s.v.p. via info@drijehornick.nl Bij voorbaat dank.
Leuke anekdotes, verhaaltjes, video’s en foto’s
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. Ook willen we graag leuke verhalen,
anekdotes, bijnamen, foto’s met een verhaal, bijzondere objecten, etc. etc. van u
ontvangen die in relatie staan tot Nuenen-Gerwen-Nederwetten. Een mooie aanvulling op
ons immaterieel erfgoed.

AGENDA JANUARI 2021
Lezingen
In goed overleg met onze groep Lezingen is besloten om voorlopig geen lezingen te
organiseren, maar….. Dat onze heemkundekringlezingen in deze Coronatijd geen doorgang vinden, is jammer maar dat kan niet anders. Maar het is echter vooral jammer
omdat wij nu door het achterwege blijven van die lezingen niet meer worden bijgepraat
over zaken die ons als ‘heemkundigen’ interesseren. Denk o.a. aan de historie van ons
Brabant.
Toch is er een alternatief om dit hiaat (gedeeltelijk) op te vullen en wel door het regelmatig doornemen van de verhalen in de tijdschriften van onze collegae heemkundekringen. Dan valt het op dat daar vaak interessante historische verhalen in staan die ook
voor ons meer dan de moeite waard zijn om gelezen te worden. Zie hiervoor pagina 14.
Andere activiteiten
We zullen u tijdig informeren zodra de andere activiteiten weer worden hervat.

NUENEN-GERWEN-NEDERWETTEN 200 JAAR

Canon van Nuenen, Gerwen en Nederwetten.
Op verzoek van de Stichting Nuenen-Gerwen-Nederwetten 200 jaar is een werkgroep
binnen De Drijehornick bezig met het maken van een Canon met totaal 50 vensters. Doel
is dat deze medio januari 2021 beschikbaar is voor iedereen op onze eigen website en op
de website van NGN200.
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EVEN VOORSTELLEN
Deze maand laten we ons lid Paulus Aarts aan het woord in deze rubriek.

Paulus Aarts
INTERVIEW: RUUD BOVENS
Jeugd
Paulus Aarts is geboren in ’t Klooster in 1945 en is
in Nuenen altijd woonachtig gebleven. Tijdens zijn
jeugd heeft hij in de Weverstraat gewoond in het
ouderlijke gezin met acht kinderen. Hij heeft vijf
broers en twee zussen. Hijzelf was op een na de
jongste in het gezin. In zijn jeugd heeft hij veel tijd
buiten gespeeld, want daar was de ruimte en de
vrijheid van weleer. Van het ouderlijk huis aan de
Weverstraat keek je zo op het Broek en de
weilanden. Er stonden toen nog maar vier huizen in
de Weverstraat en natuurlijk de fabriek van
Raessens. Zijn vader was ook afkomstig uit Nuenen,
nou ja, uit Gerwen! Al rond 1700 komt de familie
van Paulus (Arts/Aerts/Aarts) al in Gerwen voor.
Opa en oma Aarts woonden in de Dreef (weg tussen
Gerwen en Nuenen, bij Langlaar). De moeder van
Paulus was afkomstig uit Groningen (Oude Pekela).
Zij is met haar ouders naar Brabant verhuisd
vanwege de werkgelegenheid voor haar vader.
De vader van Paulus was werkzaam bij Philips en
daar in de crisistijd diverse malen ontslagen en
steeds weer kunnen terugkomen. In de oorlog was
hij bij de luchtbescherming.
Paulus bij het Heemhuis

Hij had ook gereedschap om klompen te maken. En zo kwam het dat hij na de bevrijding
(WO II) klompjes maakte voor Engelse en Canadese soldaten en officieren in ruil voor
sigaretten en chocolade. De officieren waren ingekwartierd bij huize Aarts. De soldaten
waren gelegerd in de fabriek van Raessens maar de officieren zochten separaat kwartier,
en dat werd huize Aarts. Na de oorlog kon vader Aarts weer bij Philips in dienst komen.
Opleiding en werk
Paulus zelf heeft de lagere school in Nuenen gevolgd. Paulus was een beweeglijk
manneke, dat schoolmeester Peters wel eens tot wanhoop bracht en deed uitroepen:
“Het lijkt wel of je een mierennest in jouw broek hebt”. Tijdens de lagere schoolperiode
was hij ook misdienaar bij de zusters in het Klooster.
Na de lagere school ging Paulus naar de ambachtsschool in Helmond. Hij volgde daar de
opleiding tot bankwerker in de fijn-metaal. Na afsluiting van deze opleiding ging hij naar
de Bedrijfsschool bij Philips in Eindhoven. Deze opleiding (parttime) duurde vier jaar en
hij werd als bankwerker tewerkgesteld in de fabriek bij het ‘Klok-gebouw’.
Tevens werd ook de militaire dienstplicht vervuld. Na enige jaren verruilde hij Philips
voor de tekenkamer bij Burgers Verwarming in de Hertogstraat, ook een bekende firma
in Eindhoven e.o. Hij heeft daar 17 jaren gewerkt. Hij werkte aan opdrachten voor het
Stadhuis, Catharinaziekenhuis, St. Jozefziekenhuis, etc.
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Zijn loopbaan heeft hij bij de Technische Universiteit Eindhoven
verder voortgezet als beveiligingsbeambte tot aan zijn 58 e jaar.
Hij is met een goede afvloeiingsregeling vervroegd uitgetreden.
Maar,…. u kunt zich nog de uitroep van schoolmeester Peters
herinneren? Dus dat thuis zitten beviel niet zo goed. Toen Paulus
dan ook het verzoek kreeg om terug te keren bij de universiteit,
greep hij dat verzoek met beide handen aan. Nu ging hij werken
op oproep-basis. Ideaal voor die leeftijd en aangezien zijn vrouw
Leandra toen ook nog werkte, was er geen beletsel om niet op
dit verzoek in te gaan.
Gezin
In Valkenswaard heeft Paulus Leandra leren kennen op een dansavond. Zij bleek de
Italiaanse nationaliteit te hebben. Haar ouders waren vanwege werkgelegenheid van
Noord-Italië naar Nederland verhuisd, waar ze in Geldrop een gezin startten. Leandra is
in Nederland geboren.
En die dansavond had verdere gevolgen. Er volgde een afspraakje, en nog een, en nog
een,…. tot ze uiteindelijk in 1969 trouwden. Na hun huwelijk woonden ze gedurende twee
jaar bij de ouders van Paulus in. Daarna kregen ze een eigen huis in de Refelingse Erven,
waar ze nu nog steeds naar volle tevredenheid wonen.
Ze hebben een dochter Inge, die Paulus en Leandra twee kleindochters heeft
geschonken. Eef, 18 jaar en Sil 15 jaar.
Hobby’s
Paulus was als jonge gast al lid van de scouting geweest (van 1957 t/m 1963). Begin
jaren tachtig vond hij het weer tijd worden om terug te keren en werd hij opnieuw lid van
de scouting.

Scouting bij Afferden, Paulus geheel rechts
Paulus staat rechts

De scouting heette eerst Paus Pius XII en later kreeg deze de naam van een van de
oprichters namelijk Frans van der Meulen, daarna omgedoopt tot Panta Rhei. Hij kreeg
de oudste groep jongeren onder zijn hoede. Dit was een hobby die hem op het lijf stond
geschreven.
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Maar In 2000 is hij er mee gestopt en stapte over op het carnavalsgebeuren met een
vriendengroep, waarvan alle leden ook bij de scouting waren geweest. Nu werd de
meeste tijd besteed aan de voorbereiding van de optochten door het maken van een
loopgroep. Hij wist met zijn groep diverse prijzen in de wacht te slepen.
Vanaf 2005 werd hij ook lid van de Sint Antoniusschutterij
Eeneind-Opwetten. Hij werd daar tamboer en haalde tot
tweemaal toe het hoogste niveau met schieten. Hij werd
tweemaal koning, o.a. in 2014.
In 2009 behaalde hij zelfs in Gerwen de Europese titel bij het
koningsschieten. Het ‘Europese’ bestond hierin dat er op de
regionale kringgildedag, naast regionale ook buitenlandse
gelieerde gilden aanwezig waren. Een hele prestatie. In de
schutshut aan de Mulakkers is altijd veel te doen. Zo houdt
Paulus zich met onderhoudswerkzaamheden bezig en dat
kan soms ook best heftig zijn. Zo werden er in 2020 op hun
terrein maar liefst 160 (!) naaldbomen gekapt vanwege de
‘letterzetter’.
En u raadt al waar Paulus en Leandra vaak op vakantie gaan. Inderdaad dat is Italië. Ze
houden beiden van reizen. Ze maken dan meestal wandelvakanties. Ierland, Peru (Inca
trail) en de Trans Siberië Express hebben een bijzondere indruk op hen gemaakt. Maar
ook in Nederland zijn ze actief en hebben het Pieterpad gelopen van zuid naar noord (van
de St. Pietersberg naar Pieterburen). En nog veel bestemmingen staan er op hun lijstje
maar dan moet eerst de corona epidemie voorbij zijn.

Op wandeltocht in Peru

En tenslotte niet te vergeten heemkundekring De Drijehornick. Paulus werd in 2017 lid
van onze vereniging. De trigger was een gesprek met Louis Bressers over contacten die
de vader van Paulus heeft gehad met burgemeester Van Rijckevorsel. Vlak daarna kwam
hij met zijn buurman Geert Daamen in contact bij de heemkundekring en werd de basis
gelegd van een nieuwe werkgroep: ‘Bijnamen’. Inmiddels is deze groep zover uitgebreid
(9 leden) dat er sprake is van Immaterieel Erfgoed, want ‘Bijnamen’ doet geen recht aan
al hun activiteiten. We hopen dan ook dan deze groep verder gaat ook in deze rustige
coronatijd met al hun ideeën en activiteiten. En dat ze vooral de sappige verhalen en
anekdotes niet verloren laten gaan. Overigens schroom niet om uw eigen anekdotes en
sappige verhalen over personen en gebeurtenissen in en rondom Nuenen, Gerwen en
Nederwetten aan ons door te geven. Wij zijn er erg blij mee.

6

LIMERICK VAN GERARD DE LAAT
Nêjjôr
Kees hunkert heejvig nor ‘t nêjjôr
’t is h’m te leeg zónder mekôr
Afstand hèèwe is troef
Gin knuffels geeve droef
Di makt di jôr veul en veul te zwôr
U kunt deze limerick ook beluisteren
Door op deze link te klikken:
HTTPS://DRIJEHORNICK.NL/PROJECT/DOMMEL-SCHOMMEL-2/

LIMERICK IN BRABANT(S)
‘Brabants’ is een kwartaalblad over het leven van Brabanders, vroeger en nu, en hun
taal.
Om een idee te geven wat er zoal in het blad staat hier enkele onderwerpen in de
decemberuitgave:
Bèij wijze za’k mèr zégge; Beeldspraak (over een kwèèk); Een nieuw standaard werk:
Brabantse humor; Os moeder war vroedvrouw; Spellekes van vruuger en nog heel veel
meer.
Voor het eerst zaten er ook limericks in het Brabants in. Zoals bekend staat er in elke
maandelijkse nieuwsbrief van onze heemkundekring een limerick in het Nuenens. Ik heb
bij de redactie van ‘Brabants’ aangekaart dat wij dat zo deden en dat sinds kort deze
limericks ook te beluisteren zijn. De redactie was enthousiast en deed een oproep in het
blad om limericks in eigen dialect in te zenden. Daar zijn vele reacties op gekomen.
Dit moet in Nuenen ook kunnen! Onze HKK nodigt iedereen uit om ook een

limerick te maken. De beste inzendingen komen dan in de volgende
nieuwsbrief.

Hier de regels waaraan een limerick dient te voldoen:
 Zij bestaat uit 5 regels
 De regels 1,2 en 5 hebben 8-10 lettergrepen en rijmen op elkaar; de 3 regels zijn
even lang
 De regels 3 en 4 hebben 4-6 lettergrepen en rijmen anders op elkaar; de 2 regels zijn
even lang
 Schrandere overtredingen van het aantal lettergrepen is toegestaan.
Een duidelijke uitleg hoe een limerick inhoudelijk in elkaar zit, vond ik op internet onder:
https://nl.wikihow.com/Een-limerick-schrijven
Vele voorbeelden (niet allemaal even mooi) zijn te vinden op:
https://www.limerickvandeweek.nl/limarchief.php?pag=3&srt=datum
Het kan zijn dat je drempels voelt om een limerick te schrijven omdat dialect schrijven
niet zo makkelijk is. Geeft niet. Stuur de limerick of een idee ervoor naar mij toe en ik
help je op weg. Mijn e-mail is: g.delaat@onsnet.nu
Veel succes.
Gerard
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GEZIEN IN ONS ARCHIEF

Geschonken door Jan Smits, voorzitter van heemkundekring De Drijehornick
van 1988-2002
Een unieke verzameling van gemeentebriefpapier, stempels e.d. van gemeenten in
Nederland zoals deze in 1975 bestonden.
In dat jaar schreef Jan Smits aan ruim 900 gemeentes:

Met succes want: van Baarderadeel tot Uithuizermeeden en van Barsingerhorn tot
Wijnandsrade, er werd spontaan gereageerd.
Het resultaat? Maar liefst 765 reacties. Om u een idee te geven, hieronder een viertal.

Bennebroek
In 1919 was jhr. Johan Smits van Oyen sr. hier
burgemeester. Hij werd in 1921 benoemd in
Nuenen c.a.
Zie de artikelen ‘Jonkheer Johan Smits van Oyen,
de burgemeester van Bennebroek en Nuenen c.a.
die op kasteel Eckart bleef wonen’ , ‘De blijde
inkomste’ en ‘Gemeente Bennebroek uiteindelijk
toch opgeheven’ van Tjeu Hermans en Roland van Pareren, zoals gepubliceerd in de
Drijehornickels van augustus en december 2008.
https://drijehornick.nl/Nieuwsbrieven/smits-van-oyen-nieuwsbrief-01-2021.pdf
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Boekel
Hier was Nuenenaar Cornelis
Schafrat burgemeester van
1929 tot 1944 en van 1945 tot
1954.

Lieshout
Onze buurgemeente, in 1998 samen met
de gemeente Aarle-Rixtel en de gemeente
Beek en Donk opgegaan in de nieuw gevormde gemeente
Laarbeek.

Nuenen c.a.
De gemeente die in 2021
200 jaar bestaat.
Zie de canon op onze website
vanaf medio januari 2021

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-mailadres van een van uw kinderen, indien die geen bezwaar hebben, aan ons
doorgeven zodat wij alle heemkundepost naar dat adres kunnen sturen.

 U aan de secretaris e-mailadressen kunt doorgeven van personen of instanties waarvan u denkt dat deze het leuk vinden om onze nieuwsbrief te ontvangen.
 Foto’s die meer dan 70 jaar geleden anoniem zijn gepubliceerd, niet meer auteursrechtelijk beschermd zijn. En voor online publicatie van oude archief foto’s die nog wel
beschermd zijn, is ruim € 4 euro per foto redelijk . . . (uitspraak gerechtshof Den
Haag, mei 2020).
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UIT ONZE BIBLIOTHEEK
LEZENSWAARDIG
Auteur

: WIES VAN LEEUWEN

Foto’s

: MARC BOLSIUS

Uitgegeven door: WBOOKS TE ZWOLLE
De 100 mooiste kerken in Noord-Brabant, 2017
Noord-Brabant bezit vele honderden waardevolle
kerken. Nog steeds zijn ze het middelpunt van onze
steden en dorpen. Vaak echte musea, vol boeiende
beelden, schilderingen en meubels die vertellen over
de geschiedenis van onze leefomgeving. Vele kerken
worden door teruglopend kerkbezoek bedreigd met
sluiting.
Tijd om de balans op te maken. De 100 mooiste
kerken van Noord-Brabant geeft een beeld van de
oudste en jongste kerken, van romaans via gotiek,
barok en neostijlen tot de Bossche School. Van
gebouwen die nog in gebruik zijn als kerk tot herbestemde kerken. Een wereld aan christelijk
geïnspireerde kunst, een onmisbaar hoofdstuk uit
onze geschiedenis.
Van de oudste romaanse toren, via een heidens kerkje naar alleenstaande middeleeuwse
dorpstorens. Van offerblokken voor de armen, barokke schilderijen en het mooiste orgel
van Europa.
Van gotiek en neogotiek. Honderden foto’s van Marc Bolsius en rake teksten van Wies
van Leeuwen geven een meeslepend beeld van een waardevolle cultuurschat.

ONTVANGEN JUWEELTJES
Van Adriaan de Kruijf (Vallestap 40) ontvingen we een ‘prijscourant’ (nr. 35)
van Tirion & Carlier (Nuenen-Station) de voormalige linnen- en damastweverij.
Op bijna elke bladzijde is, naast de prijzen, ook een leerwaardige leuke spreuk
opgenomen.
We vermelden er hier één:
‘Waar d’ oude Breughel eens zijn wond’ re stukken schiep
En ’t land Vincent van Gogh steeds weer tot schild’ riep
Daar weeft een dadig volk, eenvoudig en bescheien,
Staâg ’t schoone weefsel, dat Uw oogen komt vermeien.
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Van Maria-Louise Nijsing ontvingen we deze mooie foto
Het is een reproductie van de foto gemaakt door Jan de Kruijff in de Papenvoort ter
hoogte van de protestantse kerk. Waarschijnlijk is de schaapherder Meulendijks, opname
rond 1900.
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Van Cees Burger (voorheen woonachtig op Hooidonk) ontvingen we drie kratten
met steengoed (scherven en brokstukken) uit de Middeleeuwen

Hebt u ook bijzondere (cultureel-historische) objecten uit de naaste omgeving, die u
kwijt wilt? We houden ons aanbevolen.
Ingebonden Nuenense Kranten voor De Drijehornick
Ook dit jaar heeft onze heemkundekring weer een ingebonden jaargang van De
Nuenense Krant gekregen. Vanwege de coronamaatregelen kon hoofdredacteur Maikel
van der Heijden niet naar het Heemhuis komen om de twee exemplaren persoonlijk af te
geven. De ingebonden exemplaren betreffen het jaar 2019. De Nuenense Krant was in
dat jaar bezig met de 8e jaargang. Hoewel alle jaargangen van De Nuenense Krant
digitaal zijn te raadplegen, is het voor ons als heemkundekring natuurlijk prachtig de
papieren kranten in een mooi uitgevoerd boekwerk als naslagwerk te kunnen bewaren.
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Van Truus Houtepen ontvingen we een nieuwe aanwinst voor de bibliotheek
‘26 vrouwen in de gemeenteraad van Nuenen c.a. ‘
Ons lid Truus Houtepen heeft het boekje ’26 vrouwen in de gemeenteraad van Nuenen
c.a., 1946-2020’ uitgebracht. Uiteraard heeft ze een exemplaar van het boekje ook voor
de bibliotheek van heemkundekring De Drijehornick beschikbaar gesteld.
Van alle 26 vrouwen die ooit zitting hadden in de gemeenteraad van Nuenen, Gerwen en
Nederwetten of er nu nog deel van uitmaken, is een foto met beschrijving opgenomen. In
1946 was Lies de Kruijff-ten Bruggenkate het eerste vrouwelijke raadslid. Op dit moment
telt de gemeenteraad vier vrouwen.
De gegevens van het eerste en het tweede vrouwelijke raadslid, Mies baronesse van
Hardenbroek van de Kleine Lindt, zijn ‘geleverd’ door onze heemkundekring.
De andere vrouwen hebben vaak zelf hun bijdrage op papier gezet. Truus Houtepen was
zelf raadslid tussen 1986 en 1998. Met de verschijning van dit boekje heeft weer een
stukje geschiedschrijving van Nuenen c.a. het licht gezien…

13

ONDERSTAANDE PERIODIEKEN EN ARTIKELEN ZIJN IN HET
HEEMHUIS IN TE ZIEN
De volgende nieuwe uitgaven van naburige heemkundekringen en andere cultuur
historische organisaties liggen in het Heemhuis ter inzage; wij keken ze vluchtig voor u
door en vermelden de onderstaande:
 De Koerier, november 2020, met o.a.:
Websites niet voor iedereen toegankelijk
Dialecten digitaal vastleggen
 Helmonds Heem, winter 2020, met o.a.:
Pater Adrianus van Oorschot, zoon v.d. bakker die in 1859 naar Rome ‘werd gestuurd’
om oosterse talen te studeren en in een jaar al het diploma Hebreeuws en Syrisch
haalde en een jaar later daar magister in werd en twee jaar later promoveerde.
En een heel mooi verhaal over een Helmondse leeuwentemmer die met de leeuwen
optrad in de film Quo Vadis.
 Heemschild St. Oedenrode winter 2020. Met o.a.:
 Mooi verhaal over die andere pandemie: Spaanse Griep van begin 1900;
Ook vergeleken met de huidige Covid19.
 Gemerts Heem
 Heemkronyk (Heeze-Leende-Zesgehuchten), december 2020, met o.a.:
Geschiedenis van het lager onderwijs in Geldrop, een lezenswaardig verhaal over het
onderwijs.
Uitgebreid verhaal over ‘Een verdwenen villa in Sterksel’.
 Brabants landschap
Voor iedereen die geen lid is van het Brabants Landschap.
 Heemschild St. Oedenrode
 In Brabant. Mooi tijdschrift met schitterende foto’s, met o.a.:
Wandelen in o.a. Brandevoort.
Weemoed en Werkelijkheid in het Groene Woud.
Kermisvermaak door de eeuwen heen.
De kapel van Liessel (uit ca. 1500) in een Zuid Nederlands Bethlehem.
Het Textielmuseum in Tilburg.
 Heemschut, voor het behoud van erfgoed:
Herbestemming kerken.
Iconische huizen voor iedereen die van architectuur houdt.
 Erfgoed magazine, met o.a.:
Als je echt wat meer wilt weten over de Koloniën van Weldadigheid.
Toch de moeite waard om eens even binnen te gaan bij het Heemhuis en bij een kop
koffie, een paar verhalen te lezen. Maar wel een afspraak maken.
Onze vereniging bewaart gedurende drie jaren de periodieken van andere heemkundeverenigingen. Bent u hierin geïnteresseerd, neem dan contact met ons op.

ACTIVITEITEN VAN DERDEN
Genealogie
De grootste genealogie conferentie ter wereld (rootstech) wordt volgend jaar online
gehouden en is gratis. Zie: https://www.rootstech.org/?lang=eng

Brabants Erfgoed
Er zijn 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-enerfgoed
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