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VAN HET BESTUUR 

Bezoek Heemhuis 

Vanwege de recente Coronamaatregelen zijn ook wij genoodzaakt om het Heemhuis 

alleen nog maar open te stellen op afspraak, tot maximaal vijf personen.  

 

Gouden jubileum 

Nu in december bestaat onze heemkundekring 50 jaar. We zijn bezig met de voorberei-

dingen van dit jubileum, dat we in mei 2022 hopen te vieren. U wordt daarover nog 

geïnformeerd. Zie ook onder OPROEPEN. 

 

RABO-Clubactie 

In de periode tussen 4 en 25 oktober j.l. heeft onze vereniging stemmen gekregen van 

mensen die de heemkundekring een warm hart toedragen. Inmiddels is bekend gemaakt 

hoeveel de financiële bijdrage vanuit de kas van de Rabobank Clubactie bedraagt. Dat is 

€ 546,43. Ook dit jaar weer een mooi bedrag waarmee we onze activiteiten kunnen 

ondersteunen. Allen die onze vereniging een stem hebben gegeven; HEEL HARTELIJK 

DANK !   

 

Lezingen 

Helaas kunnen we voorlopig vanwege de Coronaontwikkelingen geen lezingen 

organiseren.  
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Bestuur 

Onlangs hebben de bestuursleden Jan Vellekoop (vicevoorzitter) en Piet van den Heuvel 

(voormalig penningmeester) te kennen gegeven te willen stoppen met hun bestuurs-

functie. In de eerstvolgende algemene ledenvergadering zal dit officieel worden medege-

deeld waarna effectuering zal plaats vinden.  

Daarnaast heeft ons lid Peter van Ierlant zich bereid verklaard om tot het bestuur toe te 

willen treden. Ook dit zal een agendapunt voor de eerstvolgende algemene ledenverga-

dering worden. In ieder geval zijn we blij met zijn kandidatuur.  

 

Website 

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

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

In november zijn we gestart met een vijfde collectie, namelijk archeologie. Voorts is op 

de homepage een artikel geplaatst over Dagelijkse arbeid, uit het boek van Jos 

Thielemans: ‘Bij ons in het dorp’, Gerwen in woord en beeld in de 20e eeuw. 

Ook is het Memoriaal van Mgr. Frenken uit 1948 geheel op onze website te lezen. 

Raadpleeg hiertoe de bibliotheek op onze website.   

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

volgende overzicht van de maand november 2021: 

 

Collecties Aantal bezoekers Aantal malen geraadpleegd  

   

Archeologie              13                       4 

Archief 110 281 

Bibliotheek   39 395 

Drijehornickels   58 701 

Foto’s 117                  1.308 

   
 

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

dan even verder hoe u dat kunt doen. 

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.  

 

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. 
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Informatiebijeenkomsten nieuwe leden 

In november hebben we twee informatiebijeenkomsten kunnen houden voor nieuwe 

leden. Van de 34 nieuwe leden sinds september 2020 hebben we nu drie en vijf leden in 

de twee sessies ontmoet en nader kennis kunnen maken. De overige nieuwe leden, voor 

zover ze interesse hebben, hopen we in de lente te kunnen ontvangen.   

 

Ontwikkeling ledenbestand 

In november 2021 zijn er geen mutaties in ons ledenbestand geweest. 

Het aantal leden bedraagt 279.  

 

AGENDA DECEMBER 2021 

Snertwandeling 

Normaliter organiseren we elk jaar een ‘Snertwandeling’ in de laatste week van decem-

ber. Maar voor dit jaar moeten we nu nog even afwachten welke mogelijkheden er zijn 

vanwege Corona. We laten u tijdig weten indien we een ‘Snertwandeling’ mogen organi-

seren.  

  

Bibliotheek 

Mocht u nu de komende weken/maanden wat extra tijd hebben om een boek te lezen, 

schroom dan niet onze bibliotheek op onze website te raadplegen en een boek te 

selecteren, dat u als lid van onze vereniging, voor drie weken kunt lenen. U maakt dan 

een afspraak met onze bibliothecaris Hans Dirksen: j.dirksen@onsnet.nu  

 

Lezingen 

Na de lezing op 21 oktober j.l. over het Ongerepte Brabantse Plattelandsleven hebben we 

helaas onze lezing in november moeten annuleren vanwege de verhoogde Corona-

besmettingen. Ook de komende maanden zullen onze lezingen niet door kunnen gaan 

vanwege Corona. Wel zijn we al druk bezig om de planning voor volgend jaar in te 

vullen.  

 

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 10.  

 

OPROEPEN 

50 jarig jubileum 

 

In december bestaat onze heemkundekring 50 jaar. Als corona het ons 

toestaat willen we dit niet ongemerkt voorbij laten gaan. 

De bedoeling is om in mei op een zaterdagmiddag hier aandacht aan te 

besteden met zowel een serieus als een luchtig deel. Eén ding staat 

voorop: het moet vooral een mooie middag worden. 

Onze vraag is: heeft u als lid een idee hoe we deze feestmiddag zouden 

kunnen invullen?  

Laat het ons vooral weten. Ons emailadres is: info@drijehornick.nl 

 

Wandeltochtbegeleiders gevraagd 

Zie voor nadere gegevens hierna onder NGN200. 
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Leuke anekdotes, verhaaltjes, video’s, foto’s en natuurlijk GEDICHTEN EN 

LIEDJES!!!  

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.  

Dit onderwerp (immaterieel erfgoed) kreeg ook veel aandacht op de digitale vergadering 

van de Raad van Aangeslotenen van Brabants Heem afgelopen week (zie ook de website 

Brabants Heem).  

 

 

 

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   

 

Project Nuenens Blokje dichter in beeld      

Wandeltochtbegeleiders gevraagd 

In het kader van NGN200, Nuenen-Gerwen-Nederwetten 200 jaar één gemeente, heeft 

ons lid Agnes Leijen het Project Nuenens Blokje dichter in Beeld opgestart. Ze doet 

dat in samenwerking met Dichterscollectief Nuenen en kunstenares Marianne Schelle-

kens.  

 

Het project bestaat uit twee delen:  

1. Uitgave 

Wandelroutes door Nuenen, Gerwen, Nederwetten, Eeneind en Eckart met bijbe-

horende gedichten en schilderijtjes in de vorm van een wandel/ansichtkaartenmapje. 

2. Activiteit 

Het organiseren van vier wandel(zon)dagen in 2022, liefst tussen begin april en  

oktober, waarop de wandelingen als activiteit worden aangeboden: 

. op de startlocatie voordrachten van de seizoens-gedichten (eventueel met muziek); 

. op de startlocatie een kleine tentoonstelling van de schilderijtjes die bij de gedichten  

 horen; 

. in een groep op een bepaalde starttijd een geleide wandeltocht; 

. op één zondag worden twee verschillende wandelroutes met bijbehorende dicht- 

  voordrachten aangeboden (dus in totaal acht wandelingen op vier zondagen); 

. vier zondagen tussen begin april en oktober 2022. 

De vraag van Agnes is: zouden we in samenwerking met heemkundekring De 

Drijehornick een paar geleide wandeltochten kunnen doen? Met andere woorden: zijn 

er geïnteresseerde leden van de heemkundekring die zouden willen gidsen bij enkele 

wandelingen? Zie op de volgende pagina een kaartje met daarop alle wandelroutes.  
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De wandelingen Eeneind, Enode en Centrum Nuenen zouden hiervoor mogelijk in 

aanmerking kunnen komen.  

De data zijn nu nog niet bekend maar als u als lid van onze heemkundekring 

interesse hebt in 2022 als gids bij één of meer wandelingen te fungeren, 

meldt u vast aan bij ons bestuur: info@drijehornick.nl

 

De door Agnes Leijen uitgezette wandelroutes door Nuenen, Gerwen en Nederwetten 
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GEKIEKT 

 

Uit onze fotocollectie: mevr. Mary van Pareren – van den Bogaard in 1936 met hond bij haar auto 
voor het huis van haar overburen (Casa Cara, Berg 84). 

 
 

ONTVANGEN OBJECTEN   

Archeologische objecten 

Van de heer Sisselaer uit Nuenen ontvingen we enkele scherven die hij in aarde uit de 

tuin van zijn buurman vond. Na beoordeling van onze archeologische leden bleken het 

zeer oude scherven te zijn: scherven (grijs, gedraaid) van waterkan Den Bosch periode 

1325-1500; van Keulse kan periode 1400-1700; uit roodbakken aardewerk, Den Bosch, 

periode 1400-1600.   

 

[foto: Ruud Bovens] 
Tekening  
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Pentekening 

Van mevrouw Annelies Feijen ontvingen we vorige maand een pentekening van Zingra 

Nagtegaal-Geerts. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[foto’s: Martin Beekhuis en Ruud Bovens] 

 

Boeken  

 

 

Van ons lid Hans Verboom ontvingen we van de Katholieke 

Illustratie de jaargangen 1925 t/m 1939. Inmiddels hebben 

deze al een bestemming gevonden. 

Met dank aan Hans. 

 

[foto: Ruud Bovens]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook ontvingen we de edities van 1952 en 1954 van ons lid Frans van der Horst. 
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IN ONS ARCHIEF 
 

DOOR: JOKE VAN OUWERKERK-VAN ECK 

 

De Van Goghflorijn werd in 1984 uitgegeven door de RABObank Nuenen ter gelegenheid van het 
feit dat het 100 jaar geleden was dat Vincent van Gogh in Nuenen woonde 

 

De uit kopernikkel geslagen munt, ter grootte van een rijksdaalder, kreeg een waarde 

van vijf gulden. Vincent van Gogh woonde en werkte van december 1883 tot november 

1885 in Nuenen. De gemeente had daarom 1984 uitgeroepen tot het Van Goghjaar. De 

uitgifte van de Van Goghflorijn maakte deel uit van deze herdenking. De munt werd in 

opdracht van de RABObank Nuenen in een oplage van 15.000 geslagen in de Rijksmunt 

in Utrecht. Gedurende het Van Goghjaar gold de florijn in Nuenen als wettig betaalmid-

del. De florijn werd tevens in zilver en goud geslagen. 

 

 
 

Burgemeester Harry Terwisse slaat de eerste florijn 

 

Munten geslagen door de Koninklijke Nederlandse Munt worden voorzien van een 

muntteken en muntmeesterteken.  

 

Het muntteken (rondje rechts) van de Koninklijke 

Nederlandse Munt is de Mercuriusstaf. Het muntmeesterteken 

(rondje links) is een persoonlijk teken van de muntmeester 

(directeur van de Munt) dat op de munten wordt geslagen om 

de verantwoordelijke muntmeester aan te geven onder wiens 

directie de munten tot stand kwamen. In 1984 was ir. J. de 

Jong muntmeester, zijn muntmeesterteken was een hamer 

met aambeeld. In het midden het voormalige 

gemeentewapen van Nuenen, Gerwen en Nederwetten. 
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LIMERICK VAN GERARD DE LAAT  

Verwaând 

De verwaânde Willemke van Buure  

Krig ’t hul èrrig te verduure 

Zén hóg in d’n bol 

Wier vriende te dol 

Ze linnen ’m spuls in de luure 

 

U kunt deze limerick ook beluisteren door  

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

 

 

UIT ONZE BIBLIOTHEEK 

Deze maand brengen we het volgende boek onder uw aandacht. 

 

Auteur:  Jos Thielemans 

Bij ons in het dorp 

Gerwen in woord en beeld in de 20e eeuw 

Uitgave:  2005 

 

 

Wanneer je in Gerwen bent komen wonen of zelfs als je er bent 

geboren, maar je bent te weinig geïnformeerd over de diverse 

families en de afzonderlijke mensen die er wonen, dan ken je 

het dorp niet echt. Je leert het dorp beter kennen indien je meer 

weet van het verleden en de groei van het dorp, aldus vermeld 

in de Inleiding van het boek.   

 

De auteur Jos Thielemans heeft met verhalen van en over 

mensen in hun dagelijkse arbeid, hun verenigingsleven en hun 

thuissituatie een inkijkje gegeven in het dorp Gerwen in  de 20e 

eeuw.  

 

 

 

 

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. 
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 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). 

 

VERDWENEN MOLENS ROND  

NUENEN-GERWEN-NEDERWETTEN 
 

Roland van Pareren speurt voortaan elke maand een inmiddels afgebroken wind- of 

watermolen op die ooit in de directe omgeving van Nuenen-Gerwen-Nederwetten heeft 

gestaan. 

Deze keer: de verdwenen windmolen in Stiphout. 

De windmolen in Stiphout stond 

aan de Gerwenseweg, de weg van 

Stiphout naar Gerwen. Het was 

een ronde stenen beltmolen en 

deed dienst als korenmolen. Een 

beltmolen staat op een kunstmatig 

opgeworpen heuvel. De molen werd 

gebouwd in 1906 in opdracht van 

Christiaan Brouwers. Hij werd later 

opgevolgd door zijn zoon Gerard. 

In 1915 was Michiel Coumans 

molenaar die in 1921 werd opge-

volgd door Adriaan van Poppel. 

Toen de windmolen in 1936 ontta-

keld werd, verkocht de laatste 

molenaar Van de Peppel de molen 

zonder wieken en maalinstallatie 

aan de NCB, de Noordbrabantse 

Christelijke Boerenbond, die er een pakhuis voor de afdeling Stiphout vestigde. De 

molenromp maakte nog jarenlang deel uit van de inmiddels gerealiseerde  bedrijfsge-

bouwen. Uiteindelijk werd in oktober 1998 ook de romp gesloopt. Tot de aanleg van de 

Stiphoutse Dreef enige jaren geleden, heette de weg naast de voormalige molen de NCB-

weg. Toen de NCB afdeling Stiphout werd opgeheven, werd het complex verkocht aan 

Wouters Bouwmaterialen. 

BRON: O.A. WIKIPEDIA 

 

ONDERSTAANDE PERIODIEKEN EN ARTIKELEN ZIJN IN HET 

HEEMHUIS IN TE ZIEN 

Tijdschriften oktober/november 2021. 

Wij keken deze tijdschriften door en troffen de volgende interessante artikelen aan. 

D’n Uytbeyndel Deurne oktober 

. Visitekaartjes vroeger:  

 Hoe ontstonden ze en hoe ontwikkelden ze 

. Het roemruchte boekje van kapelaan Roes: 

Een kapelaan die zich inzette voor de boeren en daarmee tegen de Boerenbond die 

een overeenkomst had met pater Van den Elsen en daardoor moesten de boeren 

teveel betalen. Een artikel dat je niet mag missen  
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Heemkronyk  Heeze Leende Zesgehuchten 

. Zestig jaar heemkunde 

Een hele uitgave gewijd aan 60 jarig bestaan. 

Een mooi historisch overzicht met toewijding gemaakt. 

Meer dan de moeite waard te lezen!  

 

Erfgoed Magazine november 

. De architectuur van Drentse dorpen 

Wie heeft niet gefietst in Drenten en zich afgevraagd: 

Waarom zien de dorpen er ZO uit 

. Erfgoed of ergernis? De post 65 periode 

Een probleem waar veel gemeenten mee worstelen. 

. Experimentele woningbouw De jaren 70 architectuur 

Hoe in een decennium veel kon veranderen. 

. Van kermistent tot weelderig theater 

100 jarig Tuschinski Theater. 

 

Heemschut september 

. Groen rond buitenplaatsen beter beschermen 

. Bedreigd en gered 

Het Montfortaner klooster in Oirschot. 

. Welgelegen in Wognum 

Als je wat meer wilt weten van die prachtige stolpen. 

. Een verhaal over het ontstaan van onze wegen 

De aanzet tot wegenontwikkeling stamt uit de napoleontische tijd: 

de ‘routes impériales’. Voor die tijd waren wegen zelden verhard en deze verharde 

routes werden toen al tolwegen.  

Daar ontstaan de tolhuizen die je vaak bij rijkswegen ziet. 

Een mooi verhaal over onze wegen.  

    

ACTIVITEITEN VAN DERDEN 

Archeologische opgravingen 

In de laatste AWN nieuwsflits (Archeologische Werkgroep Nederland) staat een kort 

(interim) verslagje van de opgraving aan de Kerkakkers in Gerwen in augustus j.l. zoals 

gepubliceerd door Ria Berkvens, de hoofdarcheologe van de Omgevingsdienst ZO  

 

Een laatprehistorische en/of Romeinse nederzetting in Gerwen. 

In verband met geplande herontwikkeling van het plangebied voor de bouw van nieuw-

bouwwoningen met bijgebouwen en bijbehorende infrastructuur is in het plangebied 

Kerkakkers 5 te Gerwen een proefsleuvenonderzoek en gedeeltelijke opgraving uitge-

voerd. In zowel de proefsleuven als bij de opgraving zijn een aanzienlijke hoeveelheid 

sporen aangetroffen van waarschijnlijk een nederzetting. Deze sporen zijn voornamelijk 

laat prehistorisch/vroeg Romeins, mogelijk dateren ook enkele sporen uit de vroege 

middeleeuwen. 

 

Het aardewerk bestaat voor het overgrote deel uit laat-prehistorisch aardewerk. In 

mindere mate is ook aardewerk uit de Romeinse tijd, de Vroege en Volle Middeleeuwen 

aanwezig. Naast aardewerk zijn ook enkele stukken metaalslak en Romeinse dakpannen 

gevonden. 

 

BRONNEN: M. V.D. MERWE, 2021: GERWEN KERKAKKERS, PROEFSLEUVEN EN OPGRAVING.          

 EVALUATIEVERSLAG (VUHBS ARCHEOLOGIE). 
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  Brabants Heem  

 

Volgend jaar bestaat onze koepelorganisatie van de Brabantse heemkundekringen 

Brabants Heem 75 jaar. Men is voornemens om dit in februari a.s. in Alphen te vieren.  

 

in het jaarplan 2022 is ook een extra uitbreiding opgenomen van de Open Monumenten 

Dagen (OMD) dat ook volgend jaar weer in het tweede weekend van september zal 

worden gehouden als Brabants Erfgoedweekend met als thema duurzaamheid. Hun 

advies luidt: kijk niet alleen maar naar het duurzamer maken van monumenten maar 

betrek bijvoorbeeld ook de natuur erbij door bijv. wandelingen te organiseren. Kortom 

‘Duurzaamheid’ liefst in ruime zin toepassen bij de OMD.  

De bedoeling is dat de 130 heemkundekringen in Brabant een typisch Brabants accent 

aan de OMD geven, zodanig dat deze extra accenten van heemkundekringen een stempel 

op de OMD drukken.  

Ook krijgen de heemkundekringen hiervoor een banner met het logo van Brabants Heem 

geschonken waarmee het Brabants Erfgoed Weekend kan worden gepromoot.   

  

                    

EN TENSLOTTE 
 

       ROLAND       EN          RUUD        EN           JAN          EN        PIET          EN            JAN 

wensen u 

 
 


