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VAN HET BESTUUR 

RABO-Clubactie 

In de periode tussen 4 en 25 oktober j.l. heeft onze vereniging ruim 90 stemmen 

gekregen van mensen die de heemkundekring een warm hart toedragen. Hoe hoog de 

financiële bijdrage zal zijn uit de kas van de RABO-Clubactie zullen we eind dit jaar 

vernemen.   

Met dank aan degenen die één van hun drie stemmen aan onze vereniging hebben 

gegeven.  

 

Manifest Erfgoed 

In oktober heeft heemkundekring De Drijehornick haar manifest met betrekking tot 

behoud van het Erfgoed gestuurd aan alle politieke partijen die zitting hebben in de 

gemeenteraad. Dit in verband met het opstellen van de partijprogramma’s voor de 

aankomende gemeenteraadsverkiezingen.  

U kunt het manifest lezen op onze website (zie het bericht Manifest voor de politieke 

partijen op de homepage).   
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Boekenmarkt  

Zaterdag 16 oktober j.l. hebben we in het Heemhuis onze najaarsboekenmarkt gehou-

den. Deze keer begonnen we al om 10.00 uur. We hebben ruim 20 bezoekers mogen be-

groeten.   

 

 
 

Bezoeker Luuk den Hartog (midden) in gesprek met onze 

 boekenmarktspecialist Piet van den Heuvel (links) (foto: Ruud Bovens) 
 

 

Lezingen 

Gelukkig zijn we weer kunnen starten met onze lezingen. Op 21 oktober j.l. werden we 

meegenomen in de sfeer van het Ongerepte Brabantse Plattelandsleven. Deze lezing, die 

door Cor van der Heijden werd gegeven, werd door zo’n 30 tot 40 personen bezocht.  

 

 
 

Voorzitter Roland van Pareren (links) bedankt de  
inleider Cor van der Heijden (foto: Ruud Bovens) 
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De inleider geeft zijn ervaring weer in zijn boek dat we van hem hebben gekocht 
 

  

Noteer de volgende lezing alvast in uw agenda: 

donderdagavond 18 november (QR-code van vaccinatie verplicht) 

Onder AGENDA op de volgende pagina vindt u nadere informatie, evenals op de 

homepage van onze website www.drijehornick.nl 

 

 

Website 

We willen u er wederom op attenderen dat op onze website veel is te vinden. In oktober 

zijn onze collecties vele malen geraadpleegd. U blijft toch zeker niet achter!  

Om u een indruk te geven hoe frequent onze collecties worden bezocht geven we u 

het volgende overzicht van de maand oktober: 

 

Collecties Aantal bezoekers Aantal malen geraadpleegd  

Archief 112 2.106 

Bibliotheek   76 5.413 

Drijehornickels   58      97 

Foto’s 116 7.655 

 

Wilt u op onze website objecten en/of verhalen opzoeken in een van onze collecties, lees 

dan op de volgende pagina even hoe u dat kunt doen. 
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Verzamelen is EEN, maar terugvinden…? 

De oude kaartenbak en vervolgens de computer zijn vervangen door moderne systemen. 

Heemkundekring De Drijehornick heeft gekozen voor het computerprogramma met de 

naam: Zijper Collectie Beheer Systeem (ZCBS). Hierin hebben we ons archief met objec-

ten en documenten opgeslagen. Ook de beeldbank met heel veel foto’s heeft zijn plaats 

gekregen in dit collectiesysteem, evenals de bibliotheek.  

Sinds enkele maanden hebben we tevens alle edities van ons cultuur-historisch magazine 

Drijehornickels er in ondergebracht.  

Het terugvinden is nu de kunst. Het zoeken in de vier bestanden werkt identiek (archief, 

foto’s, bibliotheek en Drijehornickels). 

De bestanden zijn licht verschillend van opzet. Zo is het gebruik van een ISBN nummer 

in de bibliotheek mogelijk. In de beeldbank gebruik je wel een adres of eigennaam, maar 

een ISBN nummer is daar niet van toepassing.  

De onderstaande video is een handleiding om te zoeken in de bestanden.  

Hieronder de link:  

https://www.youtube.com/watch?v=a1t1YEo_M1Q 

 

Het is even wennen en oefenen, maar dan gaat onze collectie voor u open. 

Onderaan een foto of object staat een uitnodiging: 

 

Daar kunt u ons voorzien van vragen of aanvullende gegevens. 

Op onze dinsdagmorgen-inloop is er gelegenheid om verdere uitleg te krijgen en een 

demonstratie te zien. 

 

Ontwikkeling ledenbestand 

In oktober zijn er twee nieuwe leden bijgekomen: Hein Donkers en Anita Puijman. Het 

lidmaatschap van Ans Braaf-Brandenburg (gezinsabonnement) is doorgehaald vanwege 

haar verhuizing naar Eindhoven. Het aantal leden bedraagt nu 279.  

We wensen Hein en Anita veel nut en plezier toe met het lidmaatschap van onze 

vereniging en wensen Ans veel woongenot in haar nieuwe omgeving.   

 

AGENDA NOVEMBER 2021 

Lezingen 

Gelukkig kunnen we weer lezingen houden nu de coronamaatregelen het toelaten. Maar 

uiteraard geldt wel dat voorzichtigheid geboden is. Daarom vragen we vooralsnog dat 

de bezoekers voor de komende lezing hun QR code van de corona-vaccinatie 

kunnen laten zien.  

Op donderdag 18 november a.s. wordt de tweede lezing van dit seizoen gehouden. 

Locatie is De Dassenburcht, Jacob Catstsraat 1-3, aanvang 20.00 uur. De lezing heeft als 

titel: ‘De kartering van het hertogdom Brabant’ door inleider Mathieu Franssen. Nadere 

gegevens vindt u op de homepage van onze website. 

 

Periodieken en artikelen 

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 11.  
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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. 

 

OPROEP !!! 
Reeds enige jaren ben ik bezig met een onderzoek naar wie Robert Sheehan een Ameri-

kaanse piloot heeft opgevangen na zijn landing aan een parachute in de bossen van 

Stiphout nabij een ven op 7-11-1943. Zijn toestel een Thunderbolt kwam neer aan de 

Lieshoutseweg te Olen Son. 

Na zijn landing werd hij opgevangen door een boer. 

Die heeft hem 's-nachts onderdak verleend en goed geholpen. Als dank voor de hulp 

heeft Robert Sheehan zijn pilotenjack en pistool gegeven. De volgende dag is deze piloot 

opgehaald door Rien van Bruggen en Aarts die uit Eindhoven kwamen. Verder is hij via 

Weert, Roermond, Maarheeze, België, Frankrijk, Spanje uiteindelijk weer in Engeland 

teruggekeerd bij zijn squadron. 

Overal in de verhalen staat dat hij geholpen is door een boer, maar nergens is zijn naam 

vermeld. 

Een oproep in De Lindenberg, wijkblad in Helmond en omgeving heeft tot nu toe niets 

opgeleverd. 

 

Het verhaal is bijna rond. Alleen wie was de boer die hem het eerst heeft geholpen. 

Misschien is het Piet Kuijten geweest. Deze heeft enige piloten opgevangen op zijn adres 

Wettenseind 12. 

 

Met vriendelijke groet, 

Toon Louwers, 

Eindhoven 
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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   

 

 

 

GEKIEKT  

 

Een hondenkar 

De foto is gemaakt op de Papenvoort, links de ingang naar ons Heemhuis.  
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ONTVANGEN OBJECTEN 

We ontvingen in oktober van Cor van der Heijden (inleider van de lezing ‘Het ongerepte 

Brabantse Plattelandsleven’ (zie onder LEZINGEN, pagina 2) de onderstaande twee 

boeken.  

 

 

 

Schrandere boeren en Schriele bestuurders 

door Cor van der Heijden.  

Beschreven wordt de bevolking en het bestaan in een 

Kempische plattelandsgemeente Hooge en Lage Mierde in de 

periode 1810 tot 1940. 

 

 

 

  

 

 

Spaden, ploegen en spitters  

door Cor van der Heijden.  

De geschiedenis van het bedrijf Imants bv.  

Een uitgave bij het 125-jarig bestaan van de 

onderneming.   

 

 

 

NIEUW IN DE BIBLIOTHEEK 

Naast bovenvermelde twee boeken is ook in de bibliotheek opgenomen:  
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GEZIEN IN ONS ARCHIEF 
 

DOOR: JOKE VAN OUWERKERK-VAN ECK 

     

 

 

 

 

Presse papier uitgegeven op 25 mei 1998 ter gelegenheid  

van de opening nieuwe route buurtbus Nuenen-Best 

 

 

De buurtbus, ook wel wijkbus genoemd, is een in 1977 in Nederland ingevoerde vorm 

van openbaar vervoer, waarmee dunbevolkte gebieden of wijken volgens een vaste route 

en dienstregeling verbonden worden. Dit gebeurt meestal via een één uurs- of twee-

uursdienst. Om de exploitatiekosten laag te houden wordt de achtpersoonsbuurtbus 

gereden door vrijwilligers. Voor deze kleine bus is het rijbewijs B (personenauto) vereist. 

Als alle zitplaatsen bezet zijn kan er niemand meer mee, want wettelijk is bepaald dat er 

geen staanplaatsen zijn. Wie er nog bij de halte staat te wachten moet dus op de volgen-

de bus wachten.  

 

Op 27 augustus 1977 ging in Berkenwoude het eerste buurtbusproject van start, 

geëxploiteerd onder de vlag van West-Nederland. Twee weken later volgde het 

project Ederveen bij Centraal Nederland en kort daarna Horst bij de Zuidooster. 

 

Voor een buurtbusproject gelden de volgende voorwaarden: 

 het gebied dient een landelijk karakter te hebben; 

 het gebied dient ten minste 1000 inwoners te hebben die minimaal 1500 meter van 

bestaand openbaar vervoer verwijderd wonen; 

 de buurtbus moet een aan- en afvoerfunctie kunnen vervullen voor het reeds 

bestaande openbaar vervoer; 

 de buurtbus mag aan het overige openbaar vervoer geen schade berokkenen; 

 de buurtbus mag niet leiden tot frequentieverlaging van het bestaande openbaar 

vervoer; 

 er moeten zich voldoende vrijwilligers beschikbaar willen stellen; 

 het gebied dient een grootte van circa 25 vierkante kilometer te hebben. 

 

In Noord-Brabant is het tarief gelijk aan dat van alle stads- en streekbussen. 

Kinderen van 4 t/m 11 jaar en jongeren van 12 t/m 18 jaar en 65+’ers krijgen automa-

tisch 34% korting mits zij reizen met hun persoonlijke OV-chipkaart met pasfoto. 

 

BRON: WIKIPEDIA 
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LIMERICK VAN GERARD DE LAAT  

 

 

Miej Sloew: Sloekes 

No ’n schif deur dur mi ’n rinkeltje 

Stòdde midde in Miej Sloews winkeltje 

Zónder iejt te koope 

Gòdde dôr nie loope 

Miej zi dan howdoe mi ’n twinkeltje 

 

U kunt deze limerick ook beluisteren door  

op deze link te klikken: https://drijehornick.nl/project/sloekes/ 

 

 

 

UIT ONZE BIBLIOTHEEK 

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

 

Auteur:  Joost Goutziers & Jeroen Ketelaars 

Gerard van Maasakkers 

Deze jongen tot nog toe 

Uitgave:  2009 

 

 

 

Gerard van Maasakkers groeide in de afgelopen dertig jaar 

uit tot één van Brabants populairste zangers. En ook 

buiten de provinciegrenzen maakte hij naam. Maar de weg 

naar succes was er een van vallen en opstaan. De jour-

nalisten Joost Goutziers en Jeroen Ketelaars spraken vele 

uren met Van Maasakkers over zijn leven en werk, en met 

tientallen familieleden, vrienden, collega’s en critici. Op 

basis daarvan schreven zij een boek waarin ruimte is voor 

zowel pieken als dalen. Voor twijfel, teleurstelling en 

kritiek, maar ook voor successen, erkenning en persoon-

lijke genoegdoening. 

 

 

 

 

 

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?   
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 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). 

 

 

BIJZONDERE BEZOEKER TIJDENS ONZE INLOOP 

Dinsdag 26 oktober werden we verrast door een bezoek van de oudste bewoner van de 

broedergemeenschap Joannes De Deo in De Akkers: broeder Leo Lansman. 

    

 
 

Broeder Leo Lansman met Petra, begeleidster van ‘Uit en Thuis’ (foto: Ruud Bovens) 

 

Broeder Leo wilde al langer eens in het Heemhuis op bezoek komen om persoonlijk te 

aanschouwen hoe het er van binnen uitziet. Onder het genot van een kopje koffie met 

koekje hebben we gezellig gepraat.  

Hij wil nog eens terugkomen om de informatie die we over de broedergemeenschap in 

ons archief hebben, te bekijken.  

Het bijzondere is dat broeder Leo Lansman al 99 jaar oud is, waarvan liefst 80 jaar 

broeder.  

Alle reden dus om deze bijzondere bezoeker te vereeuwigen. 
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ONDERSTAANDE PERIODIEKEN EN ARTIKELEN ZIJN IN HET 

HEEMHUIS IN TE ZIEN 
 

Tijdschriften september/oktober 2021 

De Koerier Brabants Heem september 2021 

 De vroege handelswegen in Brabant: 

Interessant artikel hoe in de jaren van 1300 tot 1800 de handelswegen bij ons liepen, 

ook een door Nuenen ga naar: 

 http://www.landesgeschichte.uni-goettingen.de/handelsstrassen/map.php  

 Het treurige lot van de Brabantse ‘Babyboomkerken’: 

Al die mooie moderne kerken van vlak na de oorlog, zoals bij ons de Andrieskerk, zijn 

grotendeels verdwenen. Het Hoe en Waarom. 

 900 Jaar Norbertijnen en Norbertinessen door Peter van Overbruggen. 

In Brabant september 2021 

 Een Noord-Hollander gefascineerd door bevrijding Eindhoven. 

 Historische geografie Brabant: 

Zeker interessant, ook onze heemkundekring doet daaraan mee. 

 De klokken voor de Petruskerk in Woensel: 

Mooi verhaal met mooie foto’s. 

 Een stukje vergeeld papier: 

Wat gebeurde er met de Joden in Vught? 

Drie foto’s werden teruggevonden en toen…. 

 

Gemerts Heem herfst 2021            

 Snủwwitje: 

Mooi Gimmerts verhoal. 

 Heren van Gemert, maar ook van Geldrop. 

 Graf van Johan Prinzen uit Gemert zorgde ervoor dat…. 

 Het schilderij van de Collse watermolen van ‘onze’ Vincent kon uit de nalatenschap 

van de dochter Adie Prinzen worden gekocht. 

 

Heemschild St. Oedenrode herfst 2021 

 De militaire Verdedigingswerken van St. Oedenrode: 

Voor hen die dat willen weten moeten dat lezen. 

 

Heem Son en Breugel nummer 3 

 Wat gebeurde er in 1971 in Son? 

 

Het Hagelkruis Aarle-Rixtel nummer 3 

 De historie van de kerken in Aarle-Rixtel  

 

Erfgoedvereniging Dye van Best 4e kwartaal 
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ACTIVITEITEN VAN DERDEN 

 

VERBOND VOLKSCULTUUR IN DE LAGE LANDEN VZW 

 

Ondernemingsnummer 0761421531 

RPR OR Antwerpen, afdeling Hasselt 

Zetel: Sint-Andreasstraat 3, B 3920 Lommel 

Secretariaat: Jetselaan 72, B 1081 Brussel 

 

 

Oproep tot deelname aan enquête 

         Brussel, 19 oktober 2021 

 

Onderzoek naar bedelfeesten in Nederland en Vlaanderen  

‘Driekoningen, Driekoningen, 

Geef mij een nieuwe hoed, 

Mijn oude is versleten, 

Mijn moeder mag het niet weten, 

Mijn vader heeft het geld op het rooster neergeteld.’ 

 

Eeuwenlang waren bedelfeesten (bijvoorbeeld Sint-Maarten, Onnozele Kinderen, Nieuw-

jaar, Driekoningen, Vastenavond, Palmpasen) belangrijke gebeurtenissen. Arme mensen 

mochten bedelen om voedsel en brandstof in de winter op te halen. Later gingen 

kinderen langs de deur om snoep op te halen. Bijzonder is dat een aantal van deze vie-

ringen nog steeds bestaan in Nederland en Vlaanderen.  

Het Verbond Volkscultuur in de Lage Landen (VVLL) is een onderzoek gestart naar deze 

bedelfeesten. De VVLL is de enige grensoverschrijdende organisatie voor volkscultuur in 

het Nederlandse taalgebied. De organisatie verbindt verenigingen en individuen die 

geïnteresseerd zijn in onze rijkdom aan tradities. 

Door middel van dit onderzoek wordt in kaart gebracht wat de herkomst is van bedel-

feesten, hoe ze zich hebben ontwikkeld, hoeveel er zijn geweest en hoeveel er nog 

bestaan. Wij kijken ook naar de hedendaagse betekenis, de aanpassingen aan onze 

huidige tijd en de bedelfeesten van immigranten. 

Een belangrijk middel in dit onderzoek is een enquête. Deze wordt eind januari 2022 zeer 

breed verspreid in Nederland en Vlaanderen onder bijvoorbeeld heemkundekringen, 

erfgoedcellen, volksdansgroepen, schuttersgilden, organisaties op het gebied van feest- 

en eetcultuur. De verenigingen en mensen achter de VVLL, allen vrijwilligers en 

specialisten (waaronder de Brabant-Collectie|Tilburg University, Histories vzw, Brabants 

Heem), roepen alle betrokkenen op aan dit onderzoek mee te doen door de enquête in te 

vullen. 

Voor meer informatie: 

Vlaanderen en Nederland: Tony Vaessen, Sint-Andreasstraat 3, 3920 Lommel (B) 

Tel. 00 32 491 08 32 98, e-mail: antonius.vaessen@telenet.be  

 

Met vriendelijke groet, namens VVLL vzw, 

Tony Vaessen       Michel Backaert          

voorzitter       secretaris 

De projectgroep ‘Bedelfeesten’ van VVLL bestaat uit Michel Backaert, Jo Boenders, 

Jacques Collen, Jan Deckers, André Dewitte, Frans Schrauwen, Paul Spapens, Ineke 

Strouken, Emy Thorissen, Tony Vaessen, Frea Vancraeynest 
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BHIC 

 

Al bijna 800.000 notaris- en schepenakten online  

Nieuwsbrief BHIC - oktober 2021 

Nu al bijna 800.000 notaris- en schepenakten online! 

Huwelijksvoorwaarden, openbare verkopen, testamenten, schuldbekentenissen, 

minnelijke overeenkomsten en nog veel meer: notarissen legden ze in duizenden akten 

vast. Ontdek hierin grote en kleine historische gebeurtenissen in jouw familie, dorp of 

stad. Raadpleeg: www.BHIC.nl  

 

Een schat aan Brabantse filmbeelden! 

Er zitten al meer dan 1300 filmpjes in ons filmgeheugen van Brabant. Mooi hè, die oude 

filmpjes van hoe we woonden, werkten maar bijvoorbeeld ook wat we droegen en hoe we 

Carnaval vierden. Dit aantal groeit alleen maar.  

Daar kun jij ook aan bijdragen, want jouw gewone, oude films zijn voor ons bijzonder! 

Mail info@brabantinbeelden.nl en lever ze in. Dan kunnen Brabanders over 50 of 100 jaar 

nog steeds terugkijken naar het dagelijks leven van toen.  

Neem ook een kijkje in ons filmgeheugen op ‘BrabantinBeelden’.   

 

Kaya van Dun, Beeldredacteur BHIC 

 

 

 

EN TOT SLOT….                        
 

 

 
 

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


