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Activiteitenkalender 
 
Lezingen: 
 
Do. 20 okt. Vestingsteden rondom ’s-Hertogenbosch, lezing door Nel Schriks-v.d.Velde. 
 
Do. 24 nov. 250 jaar Beekstraat, lezing door Louis Bressers over zijn onderzoek m.b.t zijn 

onlangs verschenen boek over de Beekstraat. 
 
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 wordt gesloten. Bent u door omstandigheden te 
laat dan kunt u gebruik maken van de bel naast de binnendeur van bibliotheek. 
 

Andere activiteiten: 

di. 20 sep. Grensafscheiding en genealogie. Lezing door A.Wijnen voor leden en niet leden 
van de NGV afd. Kempen en Peelland in ’t Trefpunt, Belgiëplein 20, Eindhoven 
Toegang gratis ook voor niet-leden, aanvang 20.00 uur. 

di. 11 okt. De krant als genealogische bron. Lezing door ir.W. van de Westeringh voor leden 
en niet leden van de NGV. Plaats en tijd zie hierboven. 

za. 29 okt Landelijke Archievendag onder het motto “Gluren bij de buren”. Voor meer 
informatie www.divakoepel.nl en www.archievendag.nl . 

za. 29 okt !8e Brabantse Genealogische Contactdag van 10.00 tot 16.00 in het Regionaal 
Archief Tilburg, Kazernehof 75. 

 
Culturele reis: 
 
Onze culturele reis wordt dit jaar gehouden op zondag 25 september. Binnenkort ontvangt u  
een formulier met nadere informatie en de mogelijkheid tot inschrijven. 
 

Wensen en ideeën. 
 
Wanneer u wensen heeft met betrekking tot onderwerpen voor lezingen en/of excursies laat ons 
dat dan weten. 

http://www.divakoepel.nl/
http://www.archievendag.nl/


Heeft u uw E-mail adres al aan ons doorgegeven? 
 
Wij doen nogmaals een oproep om, als u dat nog niet gedaan heeft, uw E-mail adres of 
adresverandering aan ons door te geven. Wij hebben tot nu toe pas van ongeveer de helft van 
onze leden dat adres ontvangen. Om kosten en tijd te besparen en de mogelijkheid om bij 
plotselinge gebeurtenissen snel met u te kunnen communiceren, willen wij deze Nieuwsbrief 
zoveel mogelijk per E-mail verspreiden. Wij zullen daarom met ingang van de volgende 
Nieuwsbrief deze alleen per E-mail versturen. Wanneer u niet over de E-mail 
mogelijkheid beschikt en deze Nieuwsbrief toch wilt ontvangen dan kunt u dat aan ons 
doorgeven en zullen wij u de Nieuwsbrief bezorgen. 
 

Van de penningmeester 
 
Hierbij verzoeken wij degenen die dat nog niet hebben gedaan om de contributie 2005 voor hun 
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. 
 

Hulp!!!!!!! 
 
Wilt u ons.helpen bij onze heemkundige activiteiten? Wij hebben dringend actieve leden nodig 
die ons zouden willen helpen met het bijhouden en toegankelijk maken van ons knipselarchief. 
Het kunnen omgaan met de computer is hierbij gewenst, waarbij wij de specifieke instructie 
zullen verzorgen. Voor informatie kunt u contact opnemen met mevr. Will van Buul, tel: 2836921 
of ons bezoeken in de heemkamer tijdens de inlooptijden (zie hierboven). 
 

Open Monumentendag  
 
Het tweede weekend van september worden in Nederland weer de Open Monumenten Dagen 
gehouden. Het thema dit jaar is religieus erfgoed. 
De werkgroep monumenten van onze heemkundekring heeft ook dit jaar de coördinatie van de 
activiteiten in Nuenen c.a. op zich genomen, samen met de kerk- en parochiebesturen. 
Op zaterdag 10 september is tussen 10 en 17 uur een vijftal kerken in Nuenen opengesteld. U 
bent dan welkom in de H. Clemenskerk, ‘De Regenboog’ en het ‘Van Goghkerkje’ in Nuenen en 
in de oude St. Clemenskerk in Gerwen en in de H. Lambertuskerk in Nederwetten. Ook de poort 
van de Algemene Begraafplaats aan de Tomakker is die dag open en een bezoek aan een van de 
kapellen met hun rijke geschiedenis behoort tot de mogelijkheden. 



Van de vele religieuze objecten in Nuenen, Gerwen en Nederwetten is een 12-tal objecten kort in 
een brochure beschreven. Deze brochure kunt u meenemen uit een van de opengestelde kerken. 
Aan de hand van een bijgevoegde kaart is een tocht te maken langs de genoemde objecten. Een 
mooie gelegenheid om kennis te maken met de rijkdom en schoonheid van dit stukje cultureel 
erfgoed. 
 

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 28000 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 ! 

 

Herplaatsing eerste steen bij de villa van baron van Hardenbroek 
 
Zondag 2 oktober a.s. is het 75 jaar geleden dat door Louise Elisabeth, dochter van baron van 
Hardenbroek van de Kleine Lindt, de eerste steen werd gelegd van hun nieuwe villa op 
Papenvoort (thans deel van het gemeentehuis). De steen werd in 1953, bij verkoop van de villa 
aan de gemeente Nuenen, uit de gevel verwijderd en is sindsdien in familiebezit gebleven. 
De steen zal rond 2 oktober worden teruggeplaatst in de gevel van de villa De heemkundekring 
heeft zich beijverd om de steen weer op zijn oorspronkelijke plaats terug te krijgen. Ons 
gemeentebestuur wil deze gebeurtenis enigszins feestelijk omkleden. 
De dochter van Louise Elisabeth, mevrouw Van Diepen, hoopt bij deze plechtigheid aanwezig te 
zijn. Ook u bent welkom! Let op Rond de Linde voor de definitieve datum en tijd. 
 
 
 



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. 
 

 
 

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. 
 
 

“Heiligen onder het mes” 
 
De geschiedenis en de historische reconstructie van heiligenbeelden in de 
H.Clemenskerk te Nuenen. 
 
Op verzoek van het kerkbestuur en de Werkgroep Restauratie en Herinrichting Interieur 
Clemenskerk heeft de redactie van onze heemkundekring een boek gemaakt over de geschiedenis 
van alle ooit aanwezige beelden en de thans gerestaureerde beelden in de H.Clemenskerk. Het rijk 
in kleur geïllustreerde boek geeft ook een uitgebreide beschrijving van het reconstructieproces 
waarbij de beelden weer in hun oude luister zijn hersteld. Het boek is opgedragen aan de onlangs 
overleden pastor Henk Gerrits. 

Het telt 88 pagina’s en is uitgevoerd in het formaat 21x21 cm. De prijs bedraagt bij 

voorintekening € 13,50. Vanaf 27 november zal het boek € 15,-- kosten. U kunt het boek 

bestellen door vóór 20 november het bedrag over te maken op rekeningnummer 10 91 32 203  

t.n.v. Parochie Nuenen te Nuenen o.v.v. bestelling “Heiligen onder het mes”.  
Het boek zal officieel op 27 november 2005 in het Klooster te Nuenen worden gepresenteerd en 
dan kunnen ook de intekenaars hun exemplaar afhalen tussen 14.00 en 15.00 uur. 
Het batig saldo van het boek komt ten goede aan de restauratie van het interieur van de 
H.Clemenskerk. 
 


