
                                                                                               1 

 

 
 

digitale nieuwsbrief 

cultuurhistorische vereniging 

heemkundekring De Drijehornick 
Nuenen-Gerwen-Nederwetten 

 

Website: www.drijehornick.nl                     E-mail: info@drijehornick.nl  

 

 

nummer 23                                                                                      1 augustus 2021  

 

In deze nieuwsbrief speciaal aanbevolen:  pagina: 

 Van het Bestuur      1 

 Agenda   3 

 Gekiekt   5 

 Gezien in ons archief  6 

 De Drievuldigheidsboom  7 

 Limerick    9 

 Even voorstellen 10 

 Uit onze bibliotheek 14 

 Uit periodieken van andere organisaties 14 

 

VAN HET BESTUUR 

Open Monumenten Dag 

Na het bekend worden van de versoepelingen van de coronamaatregelen hebben we de 

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

september a.s. Het programma is inmiddels opgesteld: een (fiets)tocht langs 14 

adressen in Nuenen, Gerwen, Nederwetten, en …. Eckart. Ook het landgoed Soeterbeek 

maakt deel uit van deze 14 adressen.  

Bij het verder concretiseren hebben we behoefte aan zo’n vijftigtal vrijwilligers, liefst 

leden. Ze moeten posten bij de te bezoeken adressen waar zij de bezoekers ontvangen 

en wat hand- en spandiensten verrichten op zaterdag 11 en zondag 12 september van  

10 tot 16 uur. Dus meldt u aan.  

Informatie te bevragen bij de secretaris (secretaris@drijehornick.nl of 040-2838472).  

Zie ook onder AGENDA 2021. 

 

Themanummer Drijhornickels  

 

 

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 bijna zijn uitgedeeld.  
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Indien u nog geen exemplaar hebt weten te bemachtigen en er toch graag een wilt 

hebben, vraag er dan naar op het Heemhuis tijdens de inlooptijden:  

dinsdagochtend 9:30 tot 12 uur en woensdagavond van 19:30 tot 21:30 uur.  

Er is nog een vijftigtal exemplaren.  

 

Erratum: 

Mevrouw Leontien Weebers liet ons weten, dat de benoeming van notaris Weebers 

plaatsvond in 1982 en niet in 1980 zoals op bladzijde 45 van het themanummer staat 

vermeld. 

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’. 

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.  

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! 

 

Op 6 juli j.l. heeft onze vereniging zich digitaal voorgesteld binnen de gebruikersgroep 

van de vereniging waarbij wij zijn aangesloten om gebruik te kunnen maken van het 

collectiebeheersysteem (Zijper Collectie Beheer Systeem).  

U kunt dit terugkijken middels de link https://www.youtube.com/watch?v=4Y78aCDUJnU 

Mocht deze link bij u niet werken, kopieer hem dan en plaats hem in de browseer die u 

gebruikt. 

De video duurt ca. 3,5 minuten.  

 

Overigens is de afgelopen maand het bibliotheekbestand opgenomen in het collectie-

systeem. De titels van al onze boeken (ca. 3.100) zijn nu middels onze website op te 

zoeken. Kijk eens op de website www.drijehornick.nl en klik op de homepage aan de 

linkerkant op BIBLIOTHEEK, BIBLIOTHEEK INZIEN. 

 

Ontwikkeling ledenbestand 

In juli 2021 zijn er twee nieuwe leden bijgekomen. 

Mevr. Dieuwertje Kaper en Dirk Vlasblom, zodat het aantal leden op 274 komt. We 

wensen hen veel nut en plezier toe van hun lidmaatschap van onze vereniging. 
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AGENDA 2021 

Boekenmarkt heemkundekring De Drijehornick op zaterdag 21 
augustus van 11 tot 14 uur, locatie: Heemhuis, Papenvoort 15A 

 
De coronatijd is voor velen (met name voor de ouderen onder ons) aanleiding geweest 

om ‘schoon’ schip te maken in hun boekenkast of anderszins. 

Onze vereniging heeft dat gemerkt. Dozen vol werden de boeken en andere ‘heem-

kundige’ zaken ons Heemhuis binnengedragen. 

Om ook ‘schoon’ schip te maken in ons ‘Home’ houden wij op zaterdag 21 augustus 

a.s. van 11 tot 14 uur een boekenmarkt in ons Heemhuis voor onze leden en 

belangstellenden. 

 

Er zijn drie categorie boeken: 

Reguliere  Kloosterboek 

(vastgestelde prijzen) Religieus Erfgoed 

 Straatnamenboek Nuenen c.a. incl. aanvulling t/m 2020 

 Spreukenboek 

 Geur van Hout 

 en andere 

 

Specifieke  De Oude Toren en Van Gogh in Nuenen    van Ton de Brouwer 

(vastgestelde prijzen) Dwèrs door Nuenens Verleden               van Nico Nagtegaal 

 Gegeven Sint Barbaradag 1300 van Jean Coenen 

 Memoriaal Nuenen-Gerwen-Nederwetten  van Mgr. Frencken 

 Nuenense Herinneringen van Jeanette Daamen 

 Oud-Nuenen achteraf bekeken van J.C. Jegerings 

 Van Alvershool tot Zuiderklamp van Harry Smits 

 Van Gogh en Nuenen van Ton de Brouwer 

 en andere 

 

Overige Boeken van ‘heemkundige waarde’  

(prijs is afhankelijk en andere 

van kwaliteit) 

 

           

Schrijf de datum alvast in uw agenda! 

21 augustus van 11 tot 14 uur 
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Open Monumenten Dag op 11 en 12 september 
 

Noteer deze dagen ook alvast! 
 
 

 
 

 

Voor de Open Monumentendagen op 11 en 12 september zoeken we vrijwilligers 

die het leuk vinden om in contact te komen met deelnemers en hen van informatie en 

diverse documenten voorzien. Aangezien het om 14 adressen gaat en het twee dagen 

duurt, is een groot aantal vrijwilligers nodig. We rekenen op u!  

Graag aanmelden via info@drijehornick.nl 

 

De 14 adressen die in dit weekend te bezoeken zijn (van binnen of van buiten): 

 

Nuenen 

 Heemhuis 

 Huis met de Bollen 

 Oude Raadhuisje in de Beekstraat  

 Van Gogh-kerkje (alleen zondagmiddag) 

 ’t Weefhuis (Lucas van Hauthemlaan) 

 

Eeneind 

 Stationsweg  

 

Gerwen 

 Molen Roosdonck 

 Oude St. Clemenskerk (nog onder voorbehoud) 

 Nieuwe St. Clemenskerk 

 

Nederwetten 

 H. Lambertuskerk 

 Kapel en Kruisweg op Hooidonk 

 

Eckart 

 Wandelpark Kasteel Eckart (niet van binnen)  

 Auberge Eeckaerde 

 

Soeterbeek 

 Park 

 

Geef u meteen op om mee te helpen en vermeld daarbij de adressen die uw voorkeur 

hebben.  

 

NB. Degenen die willen deelnemen als bezoekers worden hierover medio augustus nog 

uitgebreid geïnformeerd middels de lokale bladen en onze website.   
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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 aan onderwerpen met goede 

sprekers. In de komende nieuwsbrieven wordt u verder geïnformeerd.  

Een overzicht van lezenswaardige artikelen uit de periodieken van andere culturele, 

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

pagina 14.  

 

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: Hannes en Trien Salomons, Nuenen      

Deze opname achter op het erf van herbergier Hannes en zijn zuster Trien Salomons is 

een prachtige, echte Brabantse kiek. Hannes met pijp en pet is bij de put bezig, terwijl 

Trien erpel schilt. Het café heeft op de hoek Berg-Beekstraat gestaan. Hannes is behalve 

caféhouder ook pellenwever. Pellen is een linnen of halflinnen weefsel met blokachtige 

patronen voor tafellakens, servetten etc. Later ment hij ook het paard van Van Wijck. 
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GEZIEN IN ONS ARCHIEF  

 
DOOR: JOKE VAN OUWERKERK-VAN ECK 

 

Bushaltebord BBA lijn 53 dat stond langs de route 

Eindhoven station-Geldrop-Someren-Helmond station 
 

 

Voor het vervoer van personen en goederen waren sinds 1881 in de provincie Noord-

Brabant een aantal stoomtram-maatschappijen gevestigd, waarvan zes maatschappijen 

in 1934 fuseerden tot de N.V. Brabantsche Buurtspoorwegen en Autodiensten (BBA).  

 

Het vervoer met de stoomtram ging geleidelijk over op autobussen en in 1937 werd het 

personenvervoer per tram geheel gestaakt.  

Tijdens de Tweede Wereldoorlog bleef de BBA haar werkzaamheden voortzetten, maar de 

omstandigheden waren moeilijk door gebrek aan materieel, meer reizigers en brandstof-

schaarste. De BBA kreeg in de oorlogsjaren de vergunningen van bijna alle buslijnen van 

de Algemeene Transport Onderneming in Noord-Brabant.  

Na de Tweede Wereldoorlog begon de wederopbouw, er waren slechts wrakken over-

gebleven. Met noodwagens werden opnieuw busdiensten opgezet. 

In 's-Hertogenbosch, Breda en Tilburg werden stadsdiensten opgezet of overgenomen.  

In 1948 was de oorlogsschade compleet hersteld, in dat jaar vervoerde de BBA 27 

miljoen reizigers. In 1960 zette de BBA een stadsdienst in Helmond op. De BBA 

consolideerde zich in Brabant door andere vervoerders op te kopen. Vanaf 1945 was het 

bedrijf flink gegroeid en beleefde in 1963 zijn topjaar met 45 miljoen vervoerde reizigers. 

Over het lijnennet van meer dan 1000 kilometer vervoerde de BBA in 1968 nog 38 

miljoen reizigers. Hierna liep het aantal reizigers terug.  

 

In 1977 begon de BBA een samenwerking met de busmaatschappij Zuidooster. Heel kort 

werd een fusie overwogen maar dat idee werd echter snel afgeblazen. Op 1 oktober 1978 

vond er een lijnenruil met Zuidooster plaats waarbij BBA-lijn 53 van Eindhoven-Geldrop-

Someren-Helmond, de Zuidooster lijn 20 werd.  

Waar dit haltebord van lijn 53 heeft gestaan is niet bekend. 
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BIJZONDERE OBJECTEN 

Een heel interessant artikel over de Drievuldigheidsboom in het Eckartse Bos. 

Bron: Tonny van den Boomen.  
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LIMERICK VAN GERARD DE LAAT  

Driejvuldighèijdsbóm 
 

In’t Éckartse Bos stón nen hèlligge bóm 

 Mi driej stamme wees die nor ’t himmeldóm 

 ‘n Zaâg deej her wêrk 

 Mi lak én de kêrk 

 Vur pestoor én volgers blif énkel gegróm 

 
      

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

https://drijehornick.nl/project/driejvuldigheijdsbom/ 

 

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   
 

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-mail-

adres 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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EVEN VOORSTELLEN 

Deze maand wordt aan u voorgesteld:    
 

INTERVIEW: RUUD BOVENS 

 

 

Toon de Rooij, lid van onze werkgroep 

Immaterieel Erfgoed/Bijnamen, is een echte 

Nuenenaar. In 1937 in het centrum op het 

Heieind geboren als vierde kind uit een gezin 

van acht. Van vaderszijde komen De Rooij’s al 

sinds ca. 1850 in Nuenen voor. Vader Jef runde 

het autobedrijf op de hoek Park-Boordseweg in 

het centrum van Nuenen, waar nu de Jumbo en 

enkele winkels zijn gevestigd, een oom had de 

landbouwwerktuigwerkplaats. Opa Janus de 

Rooij was smid en werd de oprichter van het 

autobedrijf De Rooij. Moeder was afkomstig uit 

Horst. Vader en moeder trouwden in 1931. 

 

Jeugd 

Toon ging op vierjarige leeftijd in 1941 naar de 

bewaarschool in ’t Klooster in Nuenen. In een 

groot gezin met vijf jongens en drie meiden zat 

Toon in een beschermde maar ook een leven-

dige omgeving. Hij heeft heel prettige herinne-

ringen aan zijn jeugd. Van de Tweede Wereld-

oorlog heeft hij zelf weinig last ondervonden.  

 

 
             

         Toon voor het Heemhuis 

 

Wel kan hij zich herinneren dat de Duitsers zijn vader kwamen zoeken, omdat ze 

vermoedden dat vader Jef de brandweerauto onklaar had gemaakt. 

Maar vader was een tijdje niet te vinden. Moeder had het er even moeilijk mee om deze 

soldaten af te schepen. Jef de Rooij was als vrijwillig commandant bij de brandweer en 

had de sleutels van de brandweerauto, zodoende...  

 

Scholen en opleidingen 

Na de bewaarschool ging Toon op zevenjarige leeftijd naar de Aloysius lagere school in 

Nuenen. Nadat hij deze had doorlopen, werd het gymnasium in Eindhoven bezocht in 

1949. Maar na één jaar stapte hij over naar de HBS in Helmond (Carolus Borromeus 

College). Maar ook dat zat niet mee omdat Toon geen studiehoofd bleek te hebben en 

liever met zijn handen ging werken. Daarom stapte hij over naar de MTS in Eindhoven 

waar hij de driejarige opleiding voor werktuigbouwkundige volgde. Hier voelde hij zich 

beter thuis, immers hij was een zoon van een garagehouder. Deze opleiding werd dan 

ook met succes afgesloten. In 1959 ging Toon in militaire dienst. Hij werd huzaar in 

Amersfoort en kreeg geen paard ter beschikking maar … een tank. In Utrecht kreeg hij 

een technische opleiding die wel in zijn straatje paste. Ook was hij een tijd gelegerd in 

Oirschot bij het tankbataljon. In mei 1961 kon hij afzwaaien.   
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Vrijetijd       

Als menneke werd Toon al misdienaar bij de zusters in ’t Klooster. Later acoliet bij 

pastoor Aldenhuijsen in de H. Clemenskerk. Via misdienaar en acoliet is hij lector 

geworden in de Andriesparochie. Tot op de dag van vandaag is hij nog steeds lector.  

We tellen dan ruim 75 jaar dat Toon als vrijwilliger verbonden is bij de R.K. geloofsge-

meenschap in Nuenen. Maar niet alleen het religieuze leven trok hem aan. Ook de sport. 

Want toen Toon 15 jaar oud was, ging hij op hockey en bleef daar ruim 60 jaar mee 

verbonden. Ook is hij jarenlang bestuurslid geweest van de hockeyclub.  

 

 

 
 

Toon op de eerste rij helemaal links, Best 1959 
 

 

Maar Toon bleek naast een religieus en sportief gevoel, ook nog een maatschappelijk 

verantwoordelijkheidsgevoel te hebben want hij vond dat hij bij de brandweer moest 

gaan. Evenals zijn vader werd hij daar vrijwilliger vanaf zijn 21e jaar (1958). Hij zou hier 

vijfendertig jaar aan verbonden blijven.   

Door zijn lidmaatschap van, en bezigheden bij veel instanties, was Toon een goede 

bekende in Nuenen. En zo kwam het dat ook de carnavalsvereniging hem vroeg om het 

hoogste ambt uit te willen oefenen, namelijk prins der Dwersklippels.  

  



                                                                                               12 

 

En zo werd Toon de prins van 1985.  
 

 
 

Toon in het midden met rode jack 
 

 
Al wat ouder wordend, werd hij ook benoemd tot voorzitter van de toenmalige KBO- 

afdeling Nuenen c.a. Hij zou deze functie tien jaar vervullen. 

 

Ridder 

Al het vrijwilligerswerk heeft Toon ook enkele medailles opgeleverd. Zo werd hem in 

1992 de zilveren medaille in de Orde van Oranje Nassau toegekend bij zijn afscheid bij 

de brandweer. Ook de gemeente Nuenen c.a. bleef niet achter en kende Toon de gouden 

erepenning toe in 2010 bij zijn afscheid als KBO-voorzitter. In 2011 werd hij benoemd tot 

Ridder in de Orde van Oranje Nassau.  

 

 
Toon geridderd als brandweercommandant 

 

Gezin 

Had Toon nog wel tijd om een gezin te stichten? 

Jazeker, want in 1965 is hij getrouwd met de Eind-

hovense Helena Reesink die hij heeft leren kennen op 

hockey. Na enige jaren werd het mogelijk hun woning in 

de Emmastraat in Nuenen te betrekken. Ze wonen er 

nog steeds naar volle tevredenheid. Ze hebben twee 

kinderen, een zoon en een dochter. Zoon Jos die nu in 

Ravenstein woont met partner Wienke met hun twee 

kinderen Hidde (18 jaar) en Sepp (16 jaar).  

Dochter Karla woont met haar partner Jaco in Arnhem 

met hun drie kinderen Julia (18 jaar), Kasper (16 jaar) 

en Jesse (13 jaar).  
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Hobby’s 

Naast het gezin, de vele vrijwilligersfuncties en natuurlijk zijn werk heeft Toon toch ook 

nog tijd gevonden voor wat hobby’s. Het zijn geen uitgesproken bijzondere hobby’s maar 

hij kan van eenvoudige dingen echt genieten. 

 

 

Kaarten om een potje en met een potje! 

 

Momenteel tennist hij nog tweemaal per week. Ook kan hij erg genieten van de maan-

delijkse gezellige reünies van oudgediende vrijwilligers van de brandweer. 

 

Beroep   

Uit het verhaal tot nu toe blijkt dat het beroep van Toon iets technisch zal zijn. 

Inderdaad: Toon werd na zijn militaire diensttijd bij DAF in Eindhoven in dienst genomen. 

Het was in een tijd dat er een groot tekort was aan personeelsleden. Hij werd vooraf al 

door bekenden getipt: fiets daar niet te kort langs de poort want je wordt zo naar binnen 

gezogen. Toon werd geplaatst in de Vrachtwagens- en Bussendivisies. Hij heeft tien jaar 

als constructeur gewerkt en toen nog eens twintig jaar bij de serviceafdeling voor 

Europese landen. Hierdoor kwam hij veel in het buitenland waar hij de klanten bezocht. 

Hij kwam zodoende regelmatig in Scandinavië, Engeland, Oostenrijk, België en Frankrijk. 

De laatste jaren van zijn dienstverband bij DAF kreeg hij als service-medewerker de 

Nederlandse dealers in zijn takenpakket. Hij is tot aan het faillissement van DAF in 1993 

DAF-werknemer gebleven. Uit zijn verhaal proef ik dat dit gebeuren rond het faillisse-

ment hem nog pijn doet. Het was ook een enorm heftig gebeuren in die periode, de 

kranten stonden er vol van. Maar na de DAF- brak de Mercedes-periode aan. Toon ging in 

Utrecht werken bij de importeur van Mercedes. Dat werd dagelijks op en neer van 

Nuenen naar Utrecht. Bij deze importeur kreeg hij natuurlijk veel buitendienstwerkzaam-

heden. In het jaar 2000, het jaar waarin Toon 63 jaar werd, is hij met vervroegd 

pensioen gegaan.  

 

Tenslotte 

Toon is al sinds 1995 lid van onze heemkundekring De Drijehornick. We hopen dat Toon 

nog lang lid blijft van onze werkgroep Immaterieel Erfgoed/Bijnamen.  
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UIT ONZE BIBLIOTHEEK 

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

AUTEUR: Chris de Bont 

Al het merkwaardige in bonte afwisseling 

Een historische geografie van Midden- en Oost-Brabant 

UITGAVE:  1993 

 

De Brabantse mens heeft zich in de loop van de 

eeuwen een thuis gecreëerd. Eeuwenlang 

scheppen, graven, kruien, zaaien, planten, 

oogsten en bouwen heeft zijn sporen in het 

Brabantse landschap achtergelaten. Over de 

gewone Brabantse boerenbevolking is in de 

archieven niet zoveel terug te vinden. Gelukkig 

bevat het Brabantse landschap over het dage-

lijkse leven van vele generaties Brabanders nog 

steeds een schat aan informatie. Het is het 

archief van de boerenbevolking. 

 

In dit boek wordt dit archief, het Brabantse 

cultuurlandschap, onder de loep genomen om 

de oude Brabanders beter te leren kennen. De 

lezer volgt de sporen die de vroegere Braban-

ders in het landschap hebben gekerfd. Bij deze 

zoektocht in het verleden vormen de vele illu-

straties en de gedetailleerde kleuren kaarten 

een betrouwbare gids. 

 

      

    

     

ONDERSTAANDE PERIODIEKEN EN ARTIKELEN ZIJN IN HET 

HEEMHUIS IN TE ZIEN 

 

Welke tijdschriften liggen nu ter inzage in het Heemhuis van juni/juli 2021? 

Bij het doornemen vielen de volgende artikelen op:  

 

Heem Son en Breugel 

- Een mooi artikel over pastor Bakermans die al 50 jaar werkzaam is in Son. 

- Nog meer nieuws over de Sonse Korenwatermolen, een apart artikel dat door    

  liefhebbers van oude watermolens gelezen moet worden. 

 

D’n Uutbeyndel Deurne 

- Hans v.d. Broek met een kort artikel over allergie voor bier, wat zou dat zijn? 

- Voor alllen die de schilder Lucas van Gassel een warm hart toedragen:  

 Artikel over: De kapel van Liessel in een Brabants Bethlehem. 

- Slaapmutsen.  

 Alles over dit artikel dat vanaf de 14e eeuw in zwang was en wat heeft   

 dat te maken met: een slaapmutsje? 
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Het Hagelkruis Aarle-Rixtel 

- Wil Boetzkes schreef een boek met de naam: Plotselinge vergankelijkheid. 

 Dat gaat over epidemieën door de eeuwen heen. 

- Een zwemverbod in Aarle-Rixtel wanneer was dat en waarom? 

- Kruipen rond de kapel. Hans van Laarschot, met een heel mooi artikel over einde  

 80-jarige oorlog en de gevolgen voor de katholieke kerken. 

 

De Koerier Brabants Heem 

- Bewaren historische films door Heemkundekringen. 

- Pierre Cuypers bepaalt nog steeds silhouet van Brabant. 

- De Brabantse Zuiderwaterlinie.  

 

Dye van Best  

- Toen de postbode nog achterom kwam.  

 Mooi artikel over wat wij ons nog goed kunnen herinneren. 

 

 

 

En tot slot…. 
 

 
 

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


