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VAN HET BESTUUR 

 

Themanummer Drijhornickels bijgedrukt!  

 

Het themanummer van de Drijehornickels dat in het teken 

staat van Nuenen-Gerwen-Nederwetten 200 jaar is eind mei 

uitgekomen. In eerste instantie zijn er 2000 exemplaren  

gedrukt. Vanwege de grote interesse was dit aantal binnen 

enkele dagen uitgedeeld.  

Daarom zijn er met spoed nog eens 1000 stuks bijgedrukt 

die nu ook al weer zijn uitgedeeld.  

Indien u nog geen exemplaar hebt weten te bemachtigen en 

er toch een wilt krijgen, dan vraag ernaar op het Heemhuis 

tijdens de inlooptijden: dinsdagochtend 9:30 tot 12 uur en 

woensdagavond van 19:30 tot 21:30 uur.  

Het themanummer van de Drijehornickels is uitgegeven door 

heemkundekring De Drijehornick in samenwerking met de 

stichting ‘Nuenen, Gerwen en Nederwetten 200 jaar’ en is 

GRATIS aangeboden aan de inwoners van Nuenen, Gerwen en Nederwetten en de 

bewoners van het Eeneind in het kader van het feest- en jubileumjaar ‘Nuenen-Gerwen-
Nederwetten 200 jaar één gemeente’. 
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Heemhuis 

Het Heemhuis is tijdens de inlooptijden weer gewoon te bezoeken, zonder vooraf een 

afspraak te maken. 

Wel houden we ons aan de voorgeschreven maatregelen: afstand houden en indien dat  

niet altijd mogelijk is, het mondkapje dragen. Ook gebruiken we nog handdesinfectie-

middel. 

U bent van harte welkom tijdens onze inlooptijden op dinsdagmorgen van 9:30 uur tot 

12:00 uur en op woensdagavond van 19:30 uur tot 21:30 uur. 

 

Website 

Op onze geheel vernieuwde website is steeds meer te lezen en te bekijken. Naast het 

verder invoeren van onze collecties: objecten (ca. 600 stuks), foto’s (ca. 2.800 stuks), 

zijn we nu ook gestart om historische verhalen te (her)schrijven en op de website te 

plaatsen.  

Zo zijn de volgende artikelen de afgelopen maand op onze website geplaatst: 

 

De Vos-klok en het drieluik van Hugo Brouwer zijn te vinden onder MONUMENTEN en 

vervolgens onder BIJZONDERE OBJECTEN. . 

Frieda van Gennip en Hugo Brouwer zijn te vinden onder BIJZONDERE MENSEN..   

 

Kijk dus regelmatig op de website naar de rubrieken BIJZONDERE MENSEN, BIJZONDERE 

OBJECTEN, BIJZONDERE ORGANISATIES én natuurlijk de CANON NGN200. Elke week 

wordt een nieuw canonvenster op onze website geplaatst totdat na 50 vensters de canon 

van ‘Nuenen, Gerwen en Nederwetten 1821-2021’ compleet is! 

 

Open Monumenten Dag 

Nu er vanwege de versoepelingen van de coronamaatregelen meer mogelijk is, hebben 

we de voorbereidingen in gang gezet voor de Open Monumenten Dag (OMD) op 11 en 12 

september a.s. Zie hieronder AGENDA 2021.   

 

Ontwikkeling ledenbestand 

In juni 2021 zijn er zeven nieuwe leden bijgekomen: Marja en Henk Kivits, Joop van der 

Linden, Jan Willem Arts, Jan Pieter Kuiper, Jos Segers en Jan Bocken, zodat het aantal 

leden op 272 komt. We wensen hen veel nut en plezier van hun lidmaatschap van onze 

vereniging. 

 

Oproepen 

De oproepen van de afgelopen maanden hebben de volgende versterkingen opgeleverd. 

Wat de website betreft hebben we ondersteuning gevonden voor onze webmaster in de 

persoon van Jeroen Schelling. We hopen hiermee dat de continuïteit van de webmaster-

werkzaamheden gewaarborgd is.   

Wat het afnemen van interviews van bijzondere mensen betreft hebben Annette Stevens 

en Ann Maas de handschoen opgepakt en gaan over een tijdje aan de slag.  

   

 

AGENDA 2021 

Lezingen 

Lezingenseizoen oktober 2021 - april 2022 

 

De voorbereidingen worden getroffen om de lezingencyclus weer op te pakken. 

Door Corona hebben we een heel seizoen moeten missen. Laten we hopen dat we vanaf 

oktober weer gaan genieten van een rijke schakering van onderwerpen met goede 

sprekers. 

In de komende nieuwsbrieven wordt u verder geïnformeerd.  
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Een overzicht van lezenswaardige artikelen uit de periodieken van andere culturele, 

historische organisaties selecteerde ons lid Jan Cunnen voor u en die kunt u vinden op 

pagina 12.  

 

Open Monumenten Dag 

 

 
 

 

Op 11 en 12 september willen we in het kader van OMD en NGN 200 een fietstocht 

organiseren langs bijzondere gebouwen en objecten uit de geschiedenis van Nuenen, 

Gerwen en Nederwetten van de afgelopen 200 jaar. 

Daarvoor hebben we nog wat meedenkers nodig in de voorbereiding en uitvoerders op de 

dag zelf. Graag aanmelden via info@drijehornick.nl 

 

OPROEPEN 

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 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. 

 

 

GEKIEKT 

UIT ONZE FOTOCOLLECTIE: ‘Den Berg - Nuenen’, ingekleurde pentekening van M.W. 

Bouwmans, 12-10-1939.  
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GEZIEN IN ONS ARCHIEF (OPROEP VORIGE MAAND) 
DOOR: JOKE VAN OUWERKERK-VAN ECK 

In de nieuwsbrief van juni vroegen we of u wellicht wist wat een aantal, voor ons 

onbekende, objecten voorstelden.  

Van onze trouwe lezer en lid Jan Kamp ontvingen we over 2 items de volgende 

toelichting:  

Afbeelding 3:  

Twee honingraatspoelen, onderdelen van zeer oude radio’s. Deze spoelen waren 

onderdeel van het antennesysteem en zij bevonden zich aan de buitenkant van de radio. 

Door deze spoelen min of meer naar elkaar toe te plaatsen kon minder of meer 

radiosignaal worden teruggekoppeld van uitgang naar ingang. Daardoor kon de 

gevoeligheid en de selectiviteit worden beïnvloed. Werden de spoelen te dicht bij elkaar 

gebracht dan werd de radio instabiel en ontstond de zgn. ‘Mexicaanse hond’ (janktoon). 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

Afbeelding 4:  

Ken ik niet precies, maar ik denk dat het een mollenklem is. Die werd ingegraven in een 

mollengang om mollen te vangen. Daarmee kon je voorkomen dat je grasveld volledig 

werd vernield. 
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GEZIEN IN ONS ARCHIEF 
 

DOOR: JOKE VAN OUWERKERK-VAN ECK 

Schilderstukken/tekeningen van Nico en Zingra Nagtegaal-Geerts 

 

Nico Nagtegaal was een ‘gezaghebbende’ man voor geheel Nuenen, Gerwen en 

Nederwetten. Zo was hij archivaris van de Hervormde gemeente, verdienstelijk schilder-

tekenaar, net als zijn echtgenote Zingra en natuurlijk heemkundige. 

Nico en Zingra hadden het besluit genomen om hun nalatenschap ten gunste te laten 

komen aan die delen van de Nuenense gemeenschap die hun bijzondere interesse 

hadden. Na advies te hebben ingewonnen, besloten ze om hun kapitaal en latere 

nalatenschap onder te brengen in een stichting.  

Dit cultuurfonds Nico en Zingra Nagtegaal-Geerts is begin 2012 opgericht.  

 

 
 

Doelstelling is ondermeer het bevorderen van de kennis over heemkunde in Nuenen, 

Gerwen en Nederwetten en het ondersteunen van activiteiten van de Protestantse 

Gemeenschap in Nuenen. 

 

Zo heeft bijvoorbeeld de Regenboogkerk een nieuw orgel gekregen, is begraafplaats De 

Roosdonken voorzien van een gedachtenisplaats, hebben er in het Van Gogh Kerkje 

aanpassingen plaatsgevonden zodat het beter toegankelijk is voor mindervaliden en 

konden door dit fonds o.a. ons Terugbeeldprojekt en de Vos-klok worden gefinancierd. 

 

                        

van de hand van Zingra 
 

              

                       Hooidonkse watermolen                                                          Nico Nagtegaal
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van de hand van Nico 
 

 

      

 

                         Gezicht op de Beekstraat 

 

Verdwenen kerk van Nuenen                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    Sluis Hooidonk 
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ONTVANGEN WAARDEVOLLE DOCUMENTEN/OBJECTEN 

SCHILDERIJ VAN HUGO BROUWER 

In juni ontvingen we van Ton en Maaike van den Hout–van den Hoogenhoff uit 

Roosendaal het onderstaande schilderij van Hugo Brouwer dat hij in 1966 in Nuenen 

heeft geschilderd.  

We zijn Ton en Maaike van den Hout–van den Hoogenhoff zeer dankbaar voor deze 

schenking.  

 
 

Ton en Maaike van den Hout –van den Hoogenhoff overhandigen het schilderij in ons Heemhuis 
 

 
 

Al eerder ontvingen we van hen een schilderij van Hugo Brouwer waarop 

Ursula van den Hoogenhoff–Schlimm is afgebeeld. 
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NUENEN-GERWEN-NEDERWETTEN 200 JAAR 

 
 

 

Canon van Nuenen, Gerwen en Nederwetten.  

Op verzoek van de Stichting Nuenen-Gerwen-Nederwetten 200 jaar heeft een werkgroep 

binnen De Drijehornick een Canon met totaal 50 vensters gemaakt. Elke week wordt er 

een venster geopend. Kijk op onze website onder CANON NGN200 of op de website van 

NGN200: www.NGN200.nl   

 

 

LIMERICK VAN GERARD DE LAAT  
 

Tènnisperteij 

Kees en Truus speule saâme ténnis         

Zèij doewn dè mistal zónder sténnis 

Dan spult Cees 'n lob 

Truus érgert de flop 

Én sneert: "Goewd dè die nie van mén is" 

    

 

U kunt deze limerick ook beluisteren door op deze link te klikken: 

https://drijehornick.nl/project/tennisperteij/ 

 

WIST U DAT?  

 Het fiscaal voor u aantrekkelijk is om een vijfjarig lijfrentecontract af te sluiten als lid 

van onze heemkundekring. U kunt dan het betaalde bedrag zonder fiscale drempel als 

gift op uw inkomen in mindering brengen. Denkt u er ook eens over na om culturele  

doelen, zoals de heemkundekring, in uw testament op te nemen?   

 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 waar-

van 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 auteurs-

rechtelijk 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 

ONZE BIBLIOTHECARISSEN KOZEN DEZE MAAND VOOR U HET VOLGENDE BOEK UIT: 

AUTEUR: José Eijt 

In dienst van de zieken 

Broeders van Barmhartigheid van St. Johannes de Deo – 1875-2013 

UITGAVE:  2014 

 

De Broeders van Barmhartigheid van St. Johannes de Deo 

is de congregatie van de broeders die in ‘De Akkers’ 

gehuisvest zijn. Om meer van hun werkzaamheden te 

weten is het lezen van dit boek interessant. 

Op de vlucht voor de Pruisische Kulturkampf vestigden 

enkele Duitse broeders uit het Westerwaldse stadje 

Montabaur zich in 1875 in Nederland. 

Als Broeders van Barmhartigheid van St. Johannes de Deo 

werkten zij in de thuisverpleging. Op den duur bemanden 

zij tevens een aantal eigen ziekenhuizen, 

bejaardenoorden en verpleeghuizen en een instelling voor 

meervoudig gehandicapten: Kalorama. De broeders 

werkten onder meer in: ‘s-Hertogenbosch, Amsterdam, 

Haarlem, Den Haag, Utrecht en Nijmegen. Zij zijn in 

Nederland de enige broedercongregatie en lange tijd 

vrijwel de enige mannen die werkzaam waren in de door 

vrouwen gedomineerde ziekenverpleging. 

In dit boek wordt beschreven hoe de broeders probeerden hun religieuze leven én de 

zorg voor de zieken en hulpbehoevenden te combineren. 

 

ACTIVITEITEN VAN DERDEN 

Opgravingen bij de Opwettenseweg  

In mei/juni j.l. werden ook langs de Opwettenseweg opgravingen verricht door een 

derden-organisatie. Dit gebeurde ter hoogte van ons Terugbeeldbord m.b.t. de St. 

Antoniuskapel. Onderstaande foto kregen we van een Nuenenaar die ter plekke een foto 

maakte van een opgegraven gehavend crucifixbeeldje.   
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De Twaalf Tuinen Tocht op 26 en 27 juni 

Hebt u ook genoten van de Twaalf Tuinen Tocht? 

We spotten ons lid Ton Neijts in de tuin van Fons en Hennie Linders op een strategisch 

punt in een typische pose. 
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WERKGROEP ARCHEOLOGIE & MONUMENTEN 

Begin dit jaar telde onze werkgroep Archeologie & Monumenten slechts drie leden. In juni 

mochten we maar liefst het negende lid van deze groep verwelkomen. U hebt in de 

vorige nieuwsbrief kunnen lezen dat onze leden van deze groep aanwezig waren bij de 

opgravingen aan het Witte-Hondpad.  

Uit onderstaande foto’s blijkt dat enkelen van hen zich al warm draaien voor een 

volgende klus. 

 

 
                        Dirk Vlasblom                                Jan Pieter Kuiper 
 

 

            
        Bart van Lieshout                       Jan Pieter Kuiper                          Peter van Ierlant 
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ONDERSTAANDE PERIODIEKEN EN ARTIKELEN ZIJN IN HET 

HEEMHUIS IN TE ZIEN 

Wij keken alle nieuwe tijdschriften in het Heemhuis voor u door mei/juni 2121 

Artikelen die opvielen geven we extra aan.  

 

In Brabant nr. 2 

Populair wetenschappelijk tijdschrift over Brabantse geschiedenis en erfgoed. 

Een nummer geheel gewijd aan het Brabantse kloosterleven. Een uitgave met vele 

artikelen die je gelezen “moet” en wilt hebben zoals 

-   Nostalgie in kloosters a.d.h.v. klooster Koningshoeve 

-   Verborgen schatten uit de geschiedenis v.h. kloosterleven 

-   Refugiekloosters: Parels achter muren 

-   Kloosterleven in Brabant. 

En nog vele anderen. 

 

Erfgoed Magazine  

-  600 jaar geleden de Elisabeth-vloed 

-  Dark Sky parken in Friesland 

-  ‘Mooder Maas’ de betekenis van de Maas voor Limburg 

-  Landschap vol kastelen 

   Ode aan het Achterhoeks landschap 

-  Gouden koets terug in Amsterdam 

 

Tijdschrift voor Historische geografie  

-  Nederland beschreven in 6 wereldatlassen (1571-1664) 

-  Vissersdorpen aan de Hollandse kust 

 

Helmonds heem 

-  Een mooi artikel over gevelstenen en kleine monumenten 

   Interessant artikel over het bereiken van 20 miljoen registraties door BHIC in de  

   zeer populaire archiefdatabase 

-  Er waren zelfs negen bruggen op een rij over de Aa 

 

Gemerts heem 

-  Een speciale uitgave geweid aan de Gemerts kunstenaar Jan van Gemert 

 

Heemkronyk nr.2 Heeze 

Wat waren de Serva en Senders rijwielfabrieken uit de tijd tussen de twee 

wereldoorlogen o.a. in Geldrop.  

 

En tot slot…. 
 

 
 

Ons mooie Heemhuis waar we nu weer van en in kunnen genieten 


