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Activiteitenkalender 
 
Lezingen: 
 
do. 17 mrt. De restauratie van de beelden van de H.Clemenskerk; lezing door Willem Coolen 

en Chantal Hooyberghs. 
 
Do. 21 apr. Odulfus, Oda en Odrada: drie Noord-Brabantse heiligen (met een toegift over de 

eerbiedwaardige Hildewaris); lezing door Prof.dr.A.J.A.Bijsterveld. 
 
Bovengenoemde lezingen worden gehouden in de Openbare Bibliotheek, Vincent van Goghplein 
97 te Nuenen. Aanvang 20.00 uur, zaal open 19.40 uur. De lezingen zijn gratis en ook 
toegankelijk voor niet-leden. Wij verzoeken U tijdig aanwezig te zijn aangezien de deur van de 
bibliotheek om 20.00 uur om veiligheidsredenen gesloten wordt. Bent u door omstandigheden te 
laat dan kunt u gebruik maken van de bel naast de binnendeur van bibliotheek. 
 

Andere activiteiten: 

di. 15 mrt. Presentatie in het Rijksarchief Noord-Brabant door het Nationaal Archief van 
Brabantse bronnen in Den Haag. Bij de cursus ontvangt u de POP-gids  
(Personen op Papier) waarmee u verder onderzoek kunt doen. Aanvang 13.00 uur. 

 
di. 15 mrt. Genealogie en marechaussee… doe er wat mee, lezing door medewerkers van het 

Museum der Koninklijke Marechaussee te Buren voor leden en niet leden van de 
NGV afd. Kempen en Peelland in ’t Trefpunt, Belgieplein 20, Eindhoven 
Toegang gratis ook voor niet-leden, aanvang 20.00 uur 

 
di. 19 apr. Gildenarchieven als bron voor genealogisch onderzoek, lezing door Tiny van 

Doorenmolen. Lezing voor leden en niet leden van de NGV afd. Kempen en 
Peelland. Plaats en aanvang zie hierboven. 

 
 

Dringende oproep! 
 
Om kosten en tijd te besparen willen wij deze Nieuwsbrief zoveel mogelijk per E-mail 
verspreiden. Aangezien bijna iedereen in Nuenen-dorp inmiddels op kenniswijk is 
aangesloten zullen de meeste leden een E-mailadres hebben. Wij verzoeken u daarom dit 
per E-mail door te geven aan j.parmentier@onsnet.nu. Wij hebben dan meteen uw goede 
E-mail adres. 



Van de penningmeester 
 
Hierbij verzoeken wij u om de contributie 2005 voor uw lidmaatschap, te weten € 15.- voor het 
eerste gezinslid en € 5.- voor elk volgend gezinslid, zo spoedig mogelijk over te maken op rek.nr. 
52 82 10 831 t.n.v. penningmeester “De Drijehornick”. 
 
 

Inlooptijden heemkamer 
 

-Elke dinsdagmorgen van 9.30 uur tot 12.00 uur. 

-Elke woensdagavond van 19.30 tot circa 21.30 uur.  

 
Ingang door de houten poort rechts van het Klooster, daarna eerste deur links en de trap af. 
Onze heemkamer is toegankelijk voor leden en niet-leden.  
Tijdens de openstelling zijn leden en bestuursleden aanwezig om u onder het genot van een kopje 
koffie of thee wegwijs te maken in onze bibliotheek en het aanwezige bronnenmateriaal. Leden 
kunnen  ook boeken lenen. De inlooptijden zijn een uitstekende gelegenheid voor niet-leden om 
zich te oriënteren over de activiteiten van de heemkundekring en de sfeer te proeven. 
 
 

Wist u dat …. 
 
- Onze bibliotheek op de heemkamer meer dan 1200 historische en heemkundige boeken, 
documenten en naslagwerken omvat! 
- Wij een gegevensbestand hebben over de voormalige Nuenense, Gerwense en Nederwettense 
bevolking van meer dan 26000 personen teruggaand tot circa 1611! 
- Wij een verzameling hebben van meer dan 16000 bid- of gedachtenisprentjes! 
- Onze fotocollectie inmiddels 2000 gedocumenteerde exemplaren bevat! 
 
 

Beschikbare heemkundige publicaties 
 
- Het waren vreeselijke zware dagen voor onze parochie, drie Nuenense pastoors over de 
bevrijding van hun woonplaats. Samenstelling Jan Smits. Heruitgave september 2004. € 7,50 
- Ik voel me thuis daar. Opstellen over het leven en werk van Vincent van Gogh in Nuenen, door 
de redactie van De Drijehornickels. Een publicatie die in geen enkele Nuenense boekenkast mag 
ontbreken. € 14,95 
- Nederwetten door de eeuwen heen, door Nico Nagtegaal. € 6,- 
- Cijnsboek van het voormalige klooster Hooidonk 1601-1656, transcriptie en bewerking Tjeu 
Hermans en John Parmentier. € 7,50 
- De cijnsregisters van de Heren van Helmond betreffende Nuenen, door J.B.Glasbergen. € 7,50 
- Straatnamenboek (1988), door Roland van Pareren. € 2,- 
- Losse nummers van De Drijehornickels (div. Jaarg.). € 5,- 
- Fietsen langs boerderijen door landelijk Nuenen, een fietsroute van 25 km met foto’s en 
beschrijving van een aantal aan de route gelegen boerderijen. € 3.50  
 

BIJ EEN VERJAARDAG, EEN FEEST OF GEWOON EEN BEZOEK, 
PAST ALS ATTENTIE EEN HEEMKUNDEBOEK ! 



Nieuwe Leden 
 
Wij heten welkom: 
De heer R. van Luttervelt, Stationsweg 1A 
 
 

Heemkundige bibliotheek en documentenverzameling 
 
De heemkundekring zet zich in voor het behoud van het culturele erfgoed van onze gemeente. 
Daarbij behoort ook het verzamelen van alles wat met dit culturele erfgoed te maken heeft. 
Daarom een oproep tot eenieder die documenten, foto’s, voorwerpen etc. wil afstaan. Wij willen 
die zaken graag in onze verzamelingen opnemen en voor iedereen toegankelijk maken en houden. 
 

GOOI NIETS WEG! 
Drukwerk en archivalia uit het verenigingsleven, foto’s, ansichtkaarten, bidprentjes, 
heem- en geschiedkundige boeken of publicaties, familiearchief, oude notariële akten, 
schoolherinneringen, cultuurhistorische voorwerpen, kortom alles wat iets vertelt over 
onze geschiedenis en leefomgeving is bij ons in goede handen en blijft voor u 
toegankelijk. 
 

 
 

Op zoek naar ontvoerde heiligen! 
 
Onze redactie is, op verzoek van en in samenwerking met de werkgroep “Restauratie Interieur 
Clemenskerk Nuenen, bezig met een boek over de geschiedenis en de reconstructie van de 
heiligenbeelden in de H. Clemenskerk te Nuenen. In het kader daarvan zijn wij op zoek naar 
informatie, voornamelijk in de vorm van foto’s, over het interieur en/of van beelden uit de kerk. 
Bij voorkeur foto’s van vóór 1960. 
In deze uitgave, “Heiligen onder het mes”, wordt niet alleen de reconstructie van de beelden 
uitvoerig beschreven maar wordt ook ingegaan op de historische ontwikkeling van kerkinterieurs 
sinds de neogotiek en de gevolgen daarvan voor de Clemenskerk. Een korte geschiedenis van het 
atelier Custers in Stratum, waar de beelden gemaakt zijn, komt ook aan de orde. 
Over de reconstructie van de beelden is uiteraard alles bekend, maar de kennis over de 
geschiedenis van de beelden vertoont nog enkele hiaten. Tussen 1902 en 1907 zijn in de kerk 
vijftien beelden geplaatst, maar aan het eind van de jaren zestig (van de vorige eeuw) zijn er nogal 
wat beelden verdwenen; ontvoerd zou men kunnen zeggen. Het droevige lot van deze beelden is 
bekend, maar we weten niet welke heiligen de toen ontvoerde beelden voorstelden. We hopen 
mede aan de hand van oude foto’s of andere informatie hierop een antwoord te kunnen krijgen. 
We hebben inmiddels bij enkele Nuenense senioren hierover ons licht opgestoken en hebben 
ook van families van neomisten foto’s gekregen. Toch is de informatie nog onvoldoende. 
Daarom de vraag: Heeft iemand nog foto’s van een trouwmis of zilveren of gouden bruiloft of 
een andere festiviteit in de kerk waar misschien een of meerdere heiligenbeelden op staan? 
Misschien weet iemand zelfs nog welke heiligenbeelden voor 1960 het kerkinterieur opgefleurd 
hebben. Kunt u ons helpen, neem dan contact op met Tjeu Hermans, tel. 040-2842999 of John 
Parmentier, tel. 040-2845511. 
Binnenkort krijgt u de gelegenheid op dit, in kleuren uitgevoerd, boek in te tekenen. Wij zullen u 
tijdig informeren. Maar daarvóór hebben we nog even uw hulp nodig! 
 
 



Vragen en opmerkingen 
 
Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief of andere zaken betreffende 
onze vereniging laat ons dat weten. Wij stellen dat zeer op prijs! Via deze rubriek zullen wij ze aan 
de medeleden laten weten. U kunt ze per post, p/a Het Klooster, Park 1, 5671 GA Nuenen, of  
per e-mail met de vermelding “nieuwsbrief” naar de redactie opsturen. 
 

De Drijehornick op internet 
 
Heeft u al eens een bezoek gebracht aan onze webb-site? U vindt daar meer informatie over onze 
vereniging en haar activiteiten. 
Ons adres: 

 http: //home.wanadoo.nl/drijehornick 
 
 

 
Ons Net natuurlijk ook óns Net 

 
Ook “de Drijehornick” zal deze communicatiemogelijkheid gebruiken om u van onze 
activiteiten op de hoogte te houden. Met het gereedkomen van dit netwerk zullen steeds 
meer leden van een nieuw E-mail adres worden voorzien. VERGEET U NIET DIT ADRES, 
LIEFST VIA UW ONS NET AANSLUITING, AAN ONS DOOR TE GEVEN. 
 

 


