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VAN HET BESTUUR 

Algemene Ledenvergadering 2023 

Op donderdag 9 februari houden we onze jaarlijkse ledenvergadering (uitsluitend voor 

leden toegankelijk). Locatie De Dassenburcht, Jacob Catsstraat 1-3, aanvang om 20 uur.  

We stellen het op prijs als u zich aanmeldt voor de ALV via deze  deze link  

 

Vergaderstukken kunt u inzien en downloaden via deze link 

agenda; concept notulen ALV 21 april 2022; jaarverslag 2022; plus 2 overzichten 

werkgroepleden; financiën; beleidsplan 2023-2026; begroting 2023. 

 

Na de ALV wordt er een leuk filmpje vertoond van oud Nuenen en een korte toelichting 

gegeven op het gebruik van onze website en de cursus Nuenologie.  

We hopen u op 9 februari a.s. te kunnen verwelkomen.  
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Leden 

In de loop van 2022 hebben de navolgende leden hun lidmaatschap per 1 januari 2023 

opgezegd: de dames P. Jansen, J. Bottema, M-L. Nijsing, A. van de Ven-Maas en de heer 

E. Popken.  

Daarnaast hebben we in januari ook weer vier nieuwe leden kunnen inschrijven: 

Tineke de Groot, Lon en Gertie Buijsen en Maria van Rooij. We wensen hen veel nut en 

plezier van het lidmaatschapsabonnement bij onze heemkundekring.  

Helaas is er ook een lid overleden. Op 20 januari is Frits Roijakkers overleden. 

We wensen familie en vrienden veel troost en sterkte toe bij het verwerken van dit 

verlies.  

Hiermee komt het ledenaantal uit op 297.  

 

Werkoverdracht 

 

 

 

 

 

John Parmentier heeft zijn coördinatietaak bij het bezorgen van 

het magazine Drijehornickels per 1 januari jl. overgedragen aan 

ons lid Walter van Gent. We wensen Walter veel succes met 

deze voor hem nieuwe taak.  

Voorzitter Roland van Pareren heeft John twee flessen wijn 

aangeboden als dank voor de jarenlange trouwe en 

nauwgezette uitvoering van zijn coördinatietaak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Lezing 

In februari is er geen lezing vanwege de algemene ledenvergadering.  

Op 19 januari jl. hield inleider Henk van Beek een zeer interessante lezing over kasteel 

Croy. Er was een behoorlijke opkomst van ca. 60 mensen. Tot het einde, ca. 22:30 uur, 

bleef iedereen aandachtig luisteren. 

 

 
 

Al een voorproefje van de lezing? 
Of zijn het toch andere plaatjes die het halve team Lezingen staat/zit te bekijken? 
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Inleider Henk van Beek neemt nog snel een slokje water 

 

 
 

Roland van Pareren bedankt Henk van Beek voor zijn prachtige presentatie 
[foto’s: Jan Cunnen] 

 

Rozenkrans  
Nuenen en Van Gogh in het nieuws 

Eind 2020 richtte Ali Baltink uit Haaksbergen een mail aan het Vincentre met een 

bijzondere vraag. Of het museum geïnteresseerd was in de uit Nuenen afkomstige 

rozenkrans die een relatie zou hebben met Vincent van Gogh. Op verzoek van museum-

directeur Simone van der Heiden zocht Peter van Overbruggen een en ander uit. Hij 

publiceerde zijn bevindingen in het septembernummer 2022 van de Drijehornickels, 

gevolgd door een artikel van Ton de Brouwer over dit onderwerp. Zoals het met Van 

Goghwetenswaardigheden vaker gaat, de pers kreeg er lucht van. Journalist Marjon Kok 

van Tubantia, uit het Oosten des lands, spoorde de betrokkenen op maakte er na een 

interview met hen een boeiend artikel van. Naar eigen zeggen zijn Peter van Over-

bruggen meer woorden in de mond gelegd dan hij werkelijk gezegd heeft, maar het blijft 

een mooi verhaal. Lees het zelf op de volgende pagina’s. 

Het artikel is afgelopen zaterdag 28 september ook in het Eindhovens Dagblad gepubli-

ceerd. 
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Nathalie

Cabaretier Nathalie Baartman legt vanuit Borne de vinger 
op wat ons bezighoudt.

Het schrift is ten 
dode opgeschreven

Als robots 
alles 
overnemen, 
heeft de 
mensheid 
dan nog zin?

N iet eerder heb ik mezelf zo ‘Limburgse mijnwerker’ ge-
voeld als deze week. Ik las over de ingrijpende opmars 
van de tekstrobot ChatGPT en mompelde : ‘Baartman, 

waad oe! Je hebt een uitstervend vak.’

Doembeelden stegen ter plekke op: Help, creatief schrijven 
zal hetzelfde noodlot ondergaan als ‘handmatig en neuriënd 
koeien melken op een houten krukje in de verse buitenlucht 
bij zonsopkomst’. Help, het authentiek gepubliceerde schrift, 
ontsproten uit het menselijk brein, zal dezelfde dood sterven 
als het cassettebandje en de spekgaffel (houten vork met lange 
steel om spek of worst uit de wieme te lichten).

‘Baartman, waad oe!’ mompelde ik. ‘Jij wordt de schillen-
boer onder de Nederlandse beroepsbeoefenaars. Jouw weke-
lijkse geploeter met letters, komma’s en grammaticale vaar-
digheden is vergankelijk. Je zal in de toekomst vervangen 
worden door de sluwheid van hightech bedrijven met winst-
bejag. Je wordt uitgekotst en ingehaald door de tijd, Baartman.

Je bent als de agro-industri-
ele veehouder rondom een 
Natura 2000gebied, Nathalie. 
Met dit verschil dat een vee-
houder nog een leuke uitkoop-
regeling te wachten staat. Maar 
wie koopt jou uit? En is de 
schillenboer ooit uitgekocht? 
Een veehouder kan naar het 
provinciehuis met z’n hooiba-
len. Maar wat kan jij doen in de 
strijd tegen ChatGPT?  Onder-
zeese internetkabels doorboren 
met breinaalden?’

Waor geet ’t op an? Zorgrobots 
bestaan al. Snelkassa’s ook. Ko-
men er straks cabaretiers-ro-
bots? Leraren-robots? Talk-
showpresentatoren-robots? En 
als robots alles overnemen, 
heeft de mensheid dan nog zin? 
Eindigen we op de bank met 
een smartphone in de knuistjes 
die alles regelt? Van seks tot 
chips? En is dat niet allang 
gaande!? Indachtig het beeld 
van scholier vergroeid met 
scherm.

Niet eerder kwam de zinloos-
heid van het menselijk bestaan 
zo dichtbij. Alles in me riep om 
troost. Misschien moet ik me 
aansluiten bij het Friese Elf Ste-
dentochtcomité. Als ijsmeester. 

Dan kunnen we elke warme winter samen rouwen om het 
verlies van die ‘Goeie Ouwe Tijd’. Het GOT-clubje zullen we 
heten. Met altijd chocolademelk, ons lijflied ‘Ik wil God te-
rug!’ en de heiligverklaring van Yvonne van Gennip. Het 
GOT-clubje pleit verder voor de terugkeer van de knipmuts 
in het straatbeeld, het poëziealbum en rijmpjes als ‘Bid voor 
onze arme geit, want hij is z’n staartje kwijt’ en ‘Twee sep-
tember moet je weten, ben ik uit de hemel gesmeten’.

ChatGPT dus. Totdat ik dit technologische monster in zijn 
ogen keek. Ik logde in en tikte: Maak een spreekbeurt over 
Nathalie Baartman. Zijn spreekbeurt klonk als volgt:
‘Dames en heren, vandaag ga ik het hebben over Nathalie Baart-
man, ook wel bekend als Hottentot Venus. Nathalie Baartman 
was een Zuid-Afrikaanse vrouw die in de 19de eeuw werd ten-
toongesteld als een menselijk curiosum in Europa en de VS, van-
wege haar fysieke kenmerken, zoals haar brede heupen en grote 
billen, die werden gezien als tekenen van een primitieve en ongeci-
viliseerde staat.’

Tja, als je Zuid-Afrika vervangt door Twente zou ik zeggen: 
Bijna goed.

Het wonderbaarlijke verhaal van de   

li Baltink (83) weet 
dat ze niet lang meer 

te leven heeft. Haar 
zicht is slecht, na 

een lelijke val kan 
ze de deur niet 

meer uit en haar 
hondje Boenie, 

haar trouwe 
metgezel, 
heeft ze 

moeten laten inslapen. Haar leven 
is voltooid.

Altijd al is Ali een verzamelaar 
geweest. Het vitrinekastje in haar 
woonkamer ligt - als we haar no-
vember 2022 voor het eerst spre-
ken - vol met curiosa. Daar lag ook 
jarenlang de rozenkrans met z’n 
fraai bewerkte benen kralen te 
pronken. Mét het kattenbelletje 
ernaast, dat de schenker er op haar 
verzoek bij schreef. Het briefje 
waardoor Ali ervan overtuigd 
raakte dat de rozenkrans ooit van 

Vincent van Gogh moet zijn ge-
weest. Die rozenkrans heeft ze dan 
al niet meer in huis. Wel een foto 
ervan, naast een raadselachtig 
briefje waarop staat geschreven: 
Hallo Ali, de benen rozenkrans komt 
van Gonneke van Dam uit een oud 
Brabants boerderijtje in Nuenen. 
Haar ouders gaven daar Vincent van 
Gogh, de domineeszoon in Nuenen, 
soms te eten.

Uit dankbaarheid
Het briefje is ondertekend door 
Dick Bouwman (1932-2016). Meer 
dan dertig jaar woonde deze 
oud-verpleger in Haaksbergen. 
Toen hij twee jaar voor zijn dood 
naar Bali emigreerde, schonk hij 
de rozenkrans aan Ali en haar man 
Jan. Uit dankbaarheid, zegt ze. 
„Jan, mijn man, was klokkenma-
ker. Dick had talloze antieke klok-
ken en als er eentje kapot was, 
kwam hij hier.” Ali wil niet dat 

haar familie - als ze er niet meer is 
- de rozenkrans per ongeluk bij het 
oud vuil zet. „Want wat moeten 
zij ermee?” Dus stuurt ze een mail 
aan het Van Gogh Museum in Am-
sterdam. ‘Een ongelooflijk verhaal, 
maar in mijn bezit is een rozenkrans 
met een link naar Van Gogh’, 
schrijft ze onder meer. Per omme-
gaande krijgt Ali bericht terug. 
‘Het Van Gogh Museum kan de ro-
zenkrans helaas niet in de collectie 
opnemen’. De conservator raadt 
haar aan contact te zoeken met 
museum Vincentre in Nuenen.

Dat doet Ali en zo komt ze in 
contact met Peter van Overbrug-
gen, de Van Gogh-kenner uit Nue-
nen. Ook hij vindt Ali’s verhaal 
prachtig en het goede nieuws is: 
hij kan er wél wat mee. En zo haalt 
Peter van Overbruggen op een 
zonnige zomerdag in 2022 de ro-
zenkrans bij Ali op.

Dick was vurig katholiek
Kort voor haar overlijden treffen 
we Ali Baltink nogmaals. Inmid-
dels hebben we alle corresponden-
tie kunnen inzien bij de Histori-
sche Kring Haaksbergen. Daar 
heeft Ali een map vol foto’s, mail-
wisselingen en gedetailleerde in-
formatie gedropt, die allemaal te 
maken hebben met Dick Bouw-
man en de benen rozenkrans.

Dick Bouwman, weten ze bij de 
Historische Kring, was een verza-
melaar en dol op geschiedenis. Zo 

Een deel uit het kattenbelletje dat Dick Bouwman schreef bij de  
benen rozenkrans. FOTO HISTORISCH ARCHIEF HAAKSBERGEN

Was haar 
rozenkrans 
echt ooit 
van Vincent 
van Gogh?
Hoe komt een 150 jaar oude rozenkrans uit 
Nuenen bij een oude dame in Haaksbergen? En 
is het prachtig bewerkte gebedssnoer werkelijk 
van Vincent van Gogh geweest? Vlak voordat 
Ali Baltink het leven laat, wil ze dat het snoer 
een museale bestemming krijgt. Ze is overtuigd 
van een link is met de fameuze kunstschilder.
MARJON KOK
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Het wonderbaarlijke verhaal van de   inmiddels overleden Ali uit Haaksbergen

moet Bouwman in zijn jonge jaren 
ook aan de benen rozenkrans zijn 
gekomen, bedenkt Ali Baltink. 
„Hij was broeder en hij zal Gon-
neke van Dam, die al oud en ziek 
was, af en toe hebben geholpen. 
En haar de krans hebben gegeven.”

Een apart verhaal
Op 9 december overlijdt Ali Bal-
tink. Daags daarvoor belt ze nog 
een keer op. Ze vindt het mooi dat 
het verhaal van de rozenkrans in 
De Twentsche Courant Tubantia
wordt gereconstrueerd, maar wil-
len we alsjeblieft wél even wach-
ten tot haar woning is uitgeruimd? 
„Je weet nooit wie er meeleest.”

Dus wachten we tot begin 2023, 
wanneer we bellen met Peter van 
Overbruggen uit Nuenen. De Van 
Gogh-kenner erkent dat het een 
apart verhaal is. „Er komen wel va-
ker Van Gogh gerelateerde verha-
len binnen in ons museum, maar 
dit was opmerkelijk omdat het uit 
een heel andere hoek van Neder-
land kwam.” Hij is zelf op onder-
zoek uitgegaan. „Hoe kwam de ro-
zenkrans in Haaksbergen terecht? 
En belangrijker: Wat is de relatie 
met Vincent van Gogh?” De eerste 
vraag is makkelijk te beantwoor-
den. Maar de tweede?

Het jaartal klopt in ieder geval, 
zegt Peter van Overbruggen. „De 
krans is zo’n 150 jaar oud en stamt 
uit de tijd dat Vincent in Nuenen 
rondliep en er De Aardappeleters 

schilderde, zijn eerste meester-
werk.” Twijfel is er zeker ook, zegt 
hij. Niet in de laatste plaats omdat 
Vincent van Gogh helemáál niet 
katholiek was. „Wat moet een 
zoon van een protestantse domi-
nee in godsnaam met een rozen-
krans?”, vraagt hij zich af. „Zou 
Vincent het gebedssnoer écht aan 
Gonneke hebben geschonken om-
dat hij tussen de middag soms bo-
terhammen bij haar thuis kreeg?” 
Aan de andere kant, zegt hij, 
kwam de jonge schilder wel vaker 
in huis bij boeren in Nuenen.

Hij beschrijft de rozenkrans die 
dan voor hem ligt. Best een bijzon-
der exemplaar, vindt ook hij. „Aan 
de benen hanger hangt een me-
daillon met een Duitse tekst. Dat 
wijst erop dat iemand de krans uit 
Duitsland heeft meegenomen.”

Heel bizarre wending
Die iemand… Peter van Over-
bruggen heeft wel een idee wie 
dat geweest kan zijn. En als hij ver-
der vertelt, krijgt het verhaal een 
wel heel bizarre wending. „De va-
der van Gonneke zou een bas-
taardzoon zijn van koning Willem 
III. Aan die koning worden 10 bas-
taardkinderen toegeschreven. An-
ton, de vader van Gonneke, zou er 
heel goed een van kunnen zijn. 
Dat er voor zijn opvoeding en z’n 
opleiding werd betaald door een 
nette heer die soms aan huis 
kwam, zijn indirecte aanwijzingen 

dat het wel eens waar kan zijn.”
De rozenkrans van Ali, zo wordt 
aangenomen, was ooit een ge-
schenk van de losbandige Koning 
der Nederlanden aan zijn bas-
taardzoon Anton. „Het gaat om 
een bijzondere rozenkrans. Elke 
benen kraal is met de hand be-
werkt. Misschien heeft Willem III 
gedacht dat het een mooi ge-
schenk was voor de katholieke 
jongen die Anton was.” 

Het bewijs is er niet
Dat Vincent van Gogh iets met de 
rozenkrans te maken heeft, is min-
der waarschijnlijk. „We kunnen 
het niet uitsluiten, maar bewijs is 
er vooralsnog niet.” 

Het principe van het museum is, 
zegt hij, dat als iets in het Vincen-
tre wordt tentoongesteld, er een 
bewezen relatie moet zijn met 
Vincent van Gogh. „Dit komt wel 
heel dichtbij, maar het is het nog 
niet.” Een open einde dus, met een 
voorlopig plekje voor de rozen-
krans van Ali bij de Heemkunde-
vereniging Nuenen. Teveel is nog 
onduidelijk en bewijs is na ander-
halve eeuw moeilijk te krijgen. 

Maar het verhaal is mooi, vindt 
Van Overbruggen. „Dankzij deze 
verhalen blijft Vincent van Gogh 
levend.” En misschien is een open 
einde wel het allerfijnst aan een 
bijzonder verhaal: „Speculaties 
zijn altijd mooier dan de werke-
lijkheid.”

Ali Baltink met een tweede rozen-
krans die ze van Dick Bouwman 
kreeg. Achter haar het herinne-
ringskastje waarin lange tijd het 
gebedssnoer, dat volgens haar 
eens van Vincent van Gogh was, 
lag te pronken. FOTO CARLO TER ELLEN

De benen rozenkrans ‘van Van 
Gogh’ met het Duitse medaillon is 
nu in Nuenen. FOTO VINCENTRE

Er komen vaker 
Van Gogh 
gerelateerde 
verhalen 
binnen in ons 
museum, maar 
dit was wel heel 
opmerkelijk
Peter van Overbruggen, 
Van Gogh-kenner

Een 
ongeloofl ijk 
verhaal, maar 
in mijn bezit is 
een rozenkrans 
met een link 
naar Van Gogh
Ali Baltink
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Kwartetspel over Nuenen-Gerwen-Nederwetten 

Mocht u nog geen spel in uw bezit hebben, dan kunt u er nog een kopen in het 

Heemhuis voor € 2. (elke dinsdagochtend geopend). 

WORD NUENOLOOG! 

Naar aanleiding van mooie voorbeelden elders, zoals 

Den Bosch (https://www.boschlogie.nl) en Gouda 

(https://www.historischplatformgouda.nl/goudologie)

(maar denk ook aan de rondleiders van ons Vincentre) 

overwegen we een cursus Nuenologie te gaan opzetten. 

De opleiding tot ‘Nuenoloog’ met een solide basiskennis 

van de cultuur en geschiedenis van Nuenen, Gerwen en 

Nederwetten en Eeneind is bedoeld voor mensen die dit 

gewoon leuk vinden. Maar wellicht kunnen zij ook 

educatieve activiteiten voor schoolkinderen en/of 

rondleidingen verzorgen. 

Wij denken op dit moment aan een startcursus van  

6 x 2 uur. De lessen zullen op diverse locaties in Nuenen 

c.a. worden gegeven en we willen starten in september 

2023.

We denken aan een (kostendekkend) bedrag van ongeveer € 100,- voor de deelname per 

persoon en willen voor de eerste lichting zeker 10 deelnemers werven en maximaal 15. 

Voor we hier veel werk in gaan steken willen we de interesse voor een dergelijke cursus 

onder de inwoners van Nuenen, Gerwen en Nederwetten peilen. Indien u overweegt deel 

te willen nemen, meldt u dan vrijblijvend aan bij de secretaris, secretaris@drijehornick.nl  

U hoort dan snel nader van ons. 

We hebben nog onvoldoende aanmeldingen! 

HELP HET EINDHOVEN MUSEUM! 

DOOR PETER VAN OVERBRUGGEN      

In 2023 hebben we met een kleine groep leden van onze heemkundekring een zeer 

interessante rondgang gemaakt door het archief en de collectie van het Eindhoven 

Museum. In het depot aan de Daalakkersweg in Tongelre hebben we veel boeiende 

zaken gezien: schilderijen, boeken, meubels, werktuigen, enz. We zagen ook intrige-

rende objecten die vragen oproepen, omdat de functie niet helemaal of helemaal niet 

duidelijk is. Alles in het depot is wel beschreven, maar soms ontbreekt een belangrijke 

aanvulling over de achtergrond of herkomst van het object. En een museum wil nu 

eenmaal weten wat het in huis heeft… 
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Vanuit het Museum Vincentre - de nieuwe naam ‘Van Gogh Village Museum’ geldt pas 

vanaf de opening in april    - heb ik contacten met Klaartje Groot, hoofd afdeling 

collecties & onderzoek Eindhoven Museum. Het Vincentre heeft namelijk al vanaf de 

opening in 2010 ook enkele schilderijen en artefacten van Eindhoven Museum in de vaste 

expositie. Zo zijn er werken van Van Goghs Eindhovense schildervrienden: Antoon 

Hermans, Dimmen Gestel, Willem van de Wakker en Anton Kerssemakers. Ze krijgen 

straks, samen met de vele schilderijen uit eigen bezit, een prominente plaats in de 

nieuwe ‘vriendenzaal’ van het museum.  

 

Regionale functie                                                                                 

Zo blijkt dat het Eindhoven Museum niet alleen voor Eindhoven, maar ook voor Nuenen 

en de regio een belangrijke functie heeft. Om die reden kwam bij Klaartje Groot de vraag 

op naar mogelijke personen uit onze heemkundekring die in staat en bereid zouden zijn 

om zaken voor het Eindhoven Museum uit te zoeken en de informatie op verantwoorde 

wijze te beschrijven. Het gaat om enkele vrijwilligers die de omschrijvingen van de 

objecten in de (online) database kunnen verbeteren en aanvullen. Onderzoekzin en 

schrijfvaardigheid – bij veel van onze heemkundigen aanwezig- zijn daarbij een goede 

eigenschap.  

Hieronder leest u de oproep van Klaartje Groot en haar team. 

Gezocht: “navorschers & schrijvers”! 

WEET U WAT DIT IS? 

U kunt zich opgeven bij ons secretariaat: secretaris@drijehornick.nl  

 

WEER EEN WATERPUT! 

DOOR: REMMET VAN LUTTERVELT 

Koude, sneeuw- en regenwater konden de mensen van de archeologische dienst van de 

Universiteit van Amsterdam niet weerhouden om eind januari jl. stevig door te werken op 

het terrein aan de Vorsterdijk (hoek Dubbestraat). En er zijn resultaten! 

Wij zullen de gevonden nederzetting blijven noemen als ‘Vorst’. 

Waar binnenkort nieuwbouw gaat plaatsvinden in het project Nuenen-West is nu nog 

even tijd de locatie op ongeveer één meter diep grondig te onderzoeken. "Je kon met vrij 

grote zekerheid vooraf vaststellen dat hier een interessante archeologische vindplaats 

zou zijn van vroege bewoning zo dicht bij de Dommel. Wegen als de Vorsterdijk zijn ook 

al zeer oud. Tussen Kerk, watermolen en burchten liepen de zandweg paden". zegt 

projectleider archeoloog Martijn Bink. 

Een waterput uit de Hoog Middeleeuwen! Martijn vertelt dat tot ongeveer 1250 n. Chr. 

waterputten van hout werden gemaakt door bij bewoningen door twee helften van holle 

boomstam in te graven in een grote kuil. Ná 1250 was hout hiervoor te schaars. Zo 

komen we aan een redelijk nauwkeurige datering van deze nederzetting. 

 

Zo'n waterput ging zo'n 60 jaar mee en werd dan weer vervangen. 

26 januari 2023 werd het onderste deel van de toenmalige waterput in zijn geheel met 

de grote graafmachine vrij gemaakt. "Elders in Brabant kennen wij vergelijkbare putten 

waarbij de houten delen met klampen aan elkaar werden gezet en vastgemarreld met 

biezen". 

U snapt dat desondanks de grote kracht van de graafmachines de gespecialiseerde 

machinisten uiterst bekwaam en behoedzaam te werk gaan en laag voor laag voorwerken 

ten behoeve van de grote groep onderzoekers. 
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Amateur archeoloog Jan-Pieter Kuiper van De Drijehornick werkgroep archeologie & 

monumenten (WAM) werkt al de hele week met de wetenschappers mee. Trots toont hij 

een emmer vol potscherven die hij vond in het centrum van de waterput.  

 

De scherven worden schoon gemaakt en 

na-bewerkt en hopelijk passen de delen 

aan elkaar... als Jan-Pieter geen stukjes 

over het hoofd ziet in de grote hoop 

zwart zand waar hij met een klein trof-

feltje doorheen schept. Een spannend 

nauwgezet werk. De vindplaatsen van 

de bewoningsgeschiedenis zijn voor een 

kenner makkelijk te herkennen aan 

kleur en structuur van de grond. In de 

oorspronkelijke wit/gele leemgrond zijn 

de donkere stroken goed te onder-

scheiden. Dat waren de diepere stukken 

zoals sloten en paalresten. De water-

putten tekenen af als grote cirkels. 

 

Paalmerken zijn gevonden in een 

typische ovale vorm. Een dergelijke 

ovale bebouwing is gereconstrueerd tot 

huis te zien in het prehistorisch dorp in 

Eindhoven. 

 

Alle vondsten en bewoninglocaties 

worden nauwgezet ingebracht op 

kaarten. Met behulp van GPS 

ontvangers staat straks alles keurig op 

een digitale kaart. 
              [foto: Remmet van Luttervelt] 

 

We weten nu dus dat Nuenen al meer dan 1000 jaar een mooie locatie is om te wonen! 

 

NIEUWE ERFGOEDSTICHTING RUCPHEN TOEN EN NU  

DOOR ROLAND VAN PAREREN 

Na 10 jaar als raadsgriffier in de gemeente Rucphen 

werkzaam te zijn geweest, wil ik mijn band met 

Rucphen niet verbreken. Sterker nog, ik blijf nog 

steeds geïnteresseerd in het wel en wee van deze 

gemeente die bestaat uit de dorpen Rucphen, Sint-

Willebrord, Sprundel, Zegge en Schijf. Op gezette 

tijden moet ik de Rucphense lucht inademen. Als de 

vereniging van oud-ambtenaren een bijeenkomst heeft 

of de burgemeester wordt weer voor een nieuwe 

periode benoemd of de gemeenteraad vergadert met 

een interessante agenda: ik ben er dan graag bij! Blij 

verrast was ik dan ook toen de oud-archivaris van de 

gemeente Rucphen, Ad Schrauwen, mij berichtte dat er 

in Rucphen een erfgoedstichting is opgericht: Rucphen 

Toen en Nu.  

De naam is kort, maar krachtig want het NU van vandaag is het TOEN van morgen…..  



                                                                                         7 

 

 

 

Mijn bewijs van inschrijving 

Aanvankelijk bestonden er twee aparte werkgroepen in Rucphen. Eén groep hield zich 

bezig met het onderzoek en de publicatie van de vliegtuigcrashes die in de Tweede 

Wereldoorlog in de gemeente hebben plaatsgevonden. Doelstelling van deze werkgroep 

was om deze gebeurtenissen een plekje in de geschiedenis van Rucphen te geven door 

op de crashsites permanente monumenten op te richten. 

 

Vrijwel gelijktijdig ontstond een werkgroep die zich bezighield met onderzoek naar en 

publicatie van informatie over historische panden en vooral hun bewoners rondom de 

Sint-Martinuskerk en gebeurtenissen in het kerkdorp Rucphen en directe omgeving. Er 

was in Rucphen steeds minder aandacht en interesse voor wat er in de geschiedenis 

allemaal gebeurd is in (de omgeving van) het dorp. Niet alleen bij jongeren, maar ook bij 

ouderen. De verhalen stonden op het punt verloren te gaan en de werkgroep vond dat 

die bewaard moeten worden. De werkgroep wilde de geschiedenis voor meer mensen 

toegankelijk maken om ze zo te interesseren voor wat er gebeurd is en ze vanuit dat 

verleden het heden beter te laten begrijpen. Daarom zijn de beide werkgroepen verder 

geprofessionaliseerd en is de stichting ‘Rucphen Toen en Nu’ in het leven geroepen. 

Inmiddels is er ook een website, zie: www.rucphentoenennu.nl  

 

 

Tijdens de raadsvergaderingen als raadsgriffier  
naast burgemeester Marjolein van der Meer Mohr 
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BOEKEN HEEMKUNDEKRING 
  

Nu Vincentre voor enige tijd gesloten is, verkopen wij het vorig jaar verschenen boek 

Opwettense Watermolen van Piet-Hein van Halder.  

 

We hebben voor u een partij kunnen inkopen waardoor de 

prijs wat lager is dan normaal, namelijk € 20 i.p.v. € 25. 

Voor leden zelfs nog iets lager, nl. € 17,50. U kunt 

hiervoor terecht in het Heemhuis, Papenvoort 15A, elke 

dinsdagochtend van 9.30 tot 12 uur.   

 

 

Voor alle boeken van heemkundekring De Drijehornick die te koop zijn, raadpleeg onze 

website onder DRIJEHORNICK (bovenste werkbalk) en vervolgens onder VERKOOP 

BOEKEN 

 

LEZINGEN 

Onze lezingen in de volgende maanden 

Op donderdag 16 maart a.s. wordt de lezing gehouden over ‘Oude tekens en symbolen 

over (bij) geloof op gebouwen’ van inleider Marc Robben, architect uit België. 

In de navolgende maanden hebben we lezingen op: 

20 april  De Gouden Eeuw van Brabant, door Jan van Oudheusden 

11 mei   Herijking cultureel Erfgoed in Nuenen c.a. Ria Berkvens  

 

 

WEBSITE  

Bezoek regelmatig onze website 

Het is bepaald de moeite waard om onze website regelmatig te bezoeken. Dan blijft u op 

de hoogte van de interessantste berichten over en van onze vereniging: 

www.drijehornick.nl  

 

De site is uitgebreid met een zgn. LEDEN-pagina. De informatie hier is exclusief voor 

leden. Om deze LEDEN-pagina in het menu te kunnen zien, dient u zich wel eerst aan te 

melden via INLOGGEN/REGISTREREN. U maakt daarmee een zgn. persoonlijk account 

aan met een door u te bepalen gebruikersnaam en wachtwoord. Heeft u 

vragen/opmerkingen of wilt u graag hulp, assistentie of tips krijgen over de steeds 

rijkere website, kom dan op dinsdagochtenden naar het Heemhuis. 

Veel succes! Inmiddels hebben al ruim 60 leden een account aangemaakt. 

 

Uitbreiding Beeldbank op de website 

Ga op de homepage naar het blok ONZE DIGITALE COLLECTIES, klik daar op en kies 

vervolgens “BEELDBANK’ (foto’s in ZCBS).                                                         

Als je op het knopje DORPSGEZICHT drukt dan krijg je een willekeurige reeks foto's uit 

de rubriek Dorpsgezicht. Leuk om eens te bekijken.  

Toegevoegd is in de Beeldbank een extra mogelijkheid om PERSONEN in te zien. 
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Verhalen  

U kunt ze vinden op de homepage o.a. onder ONZE DORPEN en uiteraard onder vele 

andere categorieën.  

In januari zijn de volgende verhalen in deze categorie opgevoerd uit het boek ‘Dwèrs  

door Nuenens verleden’ van Nico Nagtegaal en Harrie Smits. 

 

- De zusters en de bewaarschool 

- De zusters en de meisjesschool 

- De zusters en het vervolgonderwijs 

- Allerlei jeugdherinneringen 

- Jeugdige devotie 

- Leken in het klooster 

 

 

OPROEPEN 

OMD 2023: wie helpt mee? 

Op 9 en 10 september is het al weer de 37ste editie van het landelijk OpenMonumenten-

dag-weekend. 

Het thema voor 2023 is Levend Erfgoed.  

In Nederland wordt dat verder uitgewerkt vooral in de richting van immaterieel erf-

goed.  Het gaat dan om tradities, bijzondere evenementen, ambachten, etc. die van 

generatie op generatie over gaan. Maar ook het verhaal van wat de gebouwde monu-

menten in de loop der jaren hebben meegemaakt of over wie er gewerkt hebben. 

In dit jaar bestaat het Unescoverdrag immaterieel erfgoed 20 jaar; bestaat de Stichting 

Hollandse molen 100 jaar; is de herdenking van het slavernijverleden en hebben we 50 

jaar de Monumentenwacht in ons land. 

Kortom weer voldoende haakjes om ook bij ons in de gemeente weer een leuke 

monumentendag/weekend te organiseren. 

Al jaren neemt De Drijehornick daarbij het voortouw. Wie vindt het leuk om in de 

organiserende werkgroep deel te nemen of meldt zich al aan als hulpkracht op de dag 

zelf? 

Graag melden bij de secretaris: info@drijehornick.nl 

 

LIMERICK VAN GERARD DE LAAT  

Verzaâmelgèkte 

 Kees is verzaâmelaâr in ’t groot                   

 Is blêj mi bekant ieder klèènood  

 Pas krig ie unne cènt             

 Ojt bezit van Vincènt 

 Hèij wâr zu verrukt dè’tie vól schoot 

 

 

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

https://drijehornick.nl/immaterieel-erfgoed/verzamelgek/ 
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UIT ONZE BIBLIOTHEEK 
 

Boek van de maand 
Deze maand brengen de bibliothecarissen het volgende boek onder uw aandacht. 
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ONTVANGEN OBJECTEN EN DOCUMENTEN 
 

 

 

 

 

 

 

 

Via ons lid Lola van Dam-Braun ontvingen we van  

Christ en Lidwien Strijbos - van der Horst  

vele boeken over historische onderwerpen met name uit de 

omgeving Z.O. Brabant.  

 

     

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

      
      

 

 

 

 

 

Via ons lid Leo van Gestel ontvingen 

we een mooi foto- en geboortekaar-

tjesalbum van wijlen  

Lies Teunissen – Teunisse. 

 

 

 

 

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 125% gift (een toeslag van 25%, als aanvulling van de 

Belastingdienst) op uw inkomen in mindering brengen. Laat dit voordeel niet 

liggen!!!  

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 naasten, 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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GEKIEKT  

Misschien niet de mooiste, maar wel een van de oudste opnames van de eeuwenoude 

Lindeboom. Er is nog geen ijzeren hekwerk rondom de stam van de lindeboom 

aangebracht. Dit gebeurde in 1889. De opname is gemaakt in de kijkrichting Papenvoort. 

 

 
 

 

GEZIEN IN ONS ARCHIEF  

DOOR: JOKE VAN OUWERKERK-VAN ECK 

 

Crucifix  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Geschonken door: M. van Elswijk                      Geschonken door: P. Teunisse 
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Een crucifix is een symbool uit de christelijke traditie. Het is een kruisbeeldvorm waarbij 

het lichaam (corpus) van de gekruisigde Christus op een kruis is bevestigd om de 

lijdensweg van Jezus te benadrukken. Het bestaat in allerlei vormen en maten, van 

meters hoog tot centimeters klein. Boven het kruis hangt vaak een bord met de letters 

INRI, de Latijnse afkorting van Jezus van Nazareth, koning der Joden, de tekst die Pilatus 

volgens Johannes 19:19-22 boven het kruis liet hangen. 

Een crucifix wordt vooral in rooms-katholieke kringen gezien, maar ook in de anglicaanse 

en   kerken. Andere protestanten geven de voorkeur aan een kruis zonder Jezusfiguur. 

Het oudst bekende crucifix bevindt zich op de houten deur van de Santa Sabina in Rome 

en dateert uit ca. 430 na Chr. Een kruis als beeld bestond vlak na Jezus' tijd nog niet. 

Het woord is afgeleid van het Latijnse cruci fix, dat ‘aan een kruis vastgemaakt’ betekent.  

 

 Er zijn echter ook schrijvers die beweren dat het aanvankelijk ver- 

 wees naar een martelpaal, zonder vormaanduiding. Deze school zoekt  

 de oorsprong van het symbool bij de ankh uit het Egyptische poly- 

 theïsme.  

 

 Haast altijd draagt de gekruisigde Christus een lendendoek of  

 perizonium en rusten zijn voeten op een sokkel, hoewel beide niet  

 in bijbelteksten worden vermeld. 

 

 

 
Het ANKH-teken  
 

BRON: WIKIPEDIA 

    

      

ONDERSTAANDE PERIODIEKEN EN ARTIKELEN ZIJN IN HET 

HEEMHUIS IN TE ZIEN 

DOOR JAN CUNNEN 

Tijdschriften die in december en januari op het Heemhuis binnenkwamen 

Wij keken deze tijdschriften door en troffen de volgende interessante artikelen 

aan 

 

D’n Effer Hof van Liessent nummer 1 

De boerderij zoals die vroeger was 

In 1992 bracht de werkgroep dialecten een mooi boekwerkje uit met de titel ‘In en um de 

boerderij’. In dit boekwerkje werden dialectwoorden vermeld die met de boerderij te 

maken hadden, maar er stonden ook enkele mooie verhalen in. Een van die verhalen is 

‘De boerderij zoas die vruger waar’. Dit verhaal was geschreven in het dialect zoals dat 

destijds door de werkgroep werd gebruikt.  

 

D’n Uytbeyndel Deurne januari 2023 

De Deurnese spreuk 

Over een man die overspel pleegde zei de buurt: 'Hij weidt onder d'n draad dur.' Jan van 

Lierop licht het toe: 'Hij doet zoals een koe die zijn kop ver onder het prikkeldraad door 

steekt en daar het gras eet.' 

Na verscheidene lovende woorden die maar niet ophouden, verzucht Joep Coppens: 'Ja ja 

het is wel goed zo. Van veel bedanken gaat nog de beste kat kapot.' 
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De landmeter deel 2 1648 Hans van den Broek Nieuwe machthebbers 

Na de machtsovername in 1648 maken de nieuwe rentmeesters der geestelijke goederen 

een inventarisatie van al het roerend en onroerend goed. Ze willen zo snel mogelijk tot 

verkoop overgaan. Ze huren landmeters in om de landerijen op te meten en in kaart te 

brengen. Landmeter Cornelis Joosten de Groof brengt de Heerlijkheid Deurne in 1652 

geheel in kaart.  

 

Het Hagelkruis Aarle Rixtel nummer 4 2022 

Kerkenvisie Henk van Beek  

Zoals bekend heeft de gemeente opdracht gegeven om een kerkenvisie op te stellen. 

Ook onze Laarbeekse heemkundekringen zijn daar inmiddels direct bij betrokken. 

Vanwege het teruglopende kerkbezoek is er de dreiging dat er op den duur leegstand 

ontstaat. Met de kerkenvisie wordt er geanticipeerd op de toekomst van onze Laarbeekse 

kerken.  

 

Kasteel Croy….Helmonds Dagblad, 2-7-1988 

Nazaat van erfgenaam kasteel Croy neemt actie tegen computerbedrijf 

Twee mogelijke nazaten van Grardus Nikkelen, de voormalige brouwer van freule 

Constance op kasteel Croy, hebben de gemeente Aarle-Rixtel laten weten dat ze 

bezwaren hebben tegen de bestemmingsplanwijziging van het kasteel. Een van hen, de 

heer J. Kouws uit Beers, wil zelfs de familie bijeen roepen om te overleggen of ze 

gezamenlijke stappen moeten ondernemen tegen de stichting Geloof, Hoop en Liefde, de 

eigenaar van het kasteel. De wijziging van het bestemmingsplan is nodig omdat de 

stichting het kasteel wil verhuren aan een Eindhovens computerbedrijf dat software 

maakt. Volgens de heer Kouws is die verhuur in strijd met de bepalingen in het 

testament van de laatste freule op Croy. In het testament staat ook een passage die 

Grardus Nikkelen als erfgenaam van kasteel en landgoed Croy aanwijst als aan haar 

wens, in het kasteel bejaarden onder te brengen, niet kon worden voldaan.  

De heer Kouws hoorde via familieleden van de brief van mevrouw H. van Noordwijk, 

waarmee dit oud-raadslid uit Aarle-Rixtel nazaten van Grardus Nikkelen probeerde op te 

sporen. ( ... ) Kouws zegt nog niet te kunnen bewijzen dat hij inderdaad een nazaat is 

van Grardus Nikkelen. Hij moet nog achter de stamboom aan. Kouws zou echter via zijn 

moeder van de brouwer Nikkelen afstammen. En het verhaal van het kasteel Croy en het 

testament van de freule doen volgens Kouws al heel lang de ronde in de familie. "We 

hebben een bepaalde affectie met Croy. Het is een beetje 'ons kasteeltje'. En het heeft 

ons altijd gestoord dat we als kwaaie honden van het kasteel werden gejaagd, als we het 

eens wilden bezichtigen. 

 

Erfgoedvereniging Deye van Best 

Aarle: zoals het was en nooit meer zal zijn 

Op dit moment wordt er al stevig gebouwd in Aarle. Dat betekent dat daarmee een van 

de oudste en meest hechte buurtschappen van Best zal verdwijnen. Best is na de oorlog 

met soms duizelingwekkende vaart gegroeid en dat heeft veel goeds gebracht. Maar er is 

ook veel goeds verdwenen. En met Aarle verdwijnt er weer iets goeds. Een hechte, bijna 

pastorale gemeenschap, zoals menigeen die uit Aarle zich uit zijn jeugd zal herinneren. 

In een serie artikelen, verspreid over meerdere uitgaven van dit blad, willen wij het 

karakter van die Aarlese gemeenschap belichten. Dit voordat niemand meer weet, hoe 

het ook alweer was. 

 

Al 3000 jaar lang Aariesche Erven 

Van de herdgang Aarle wordt voor het eerst melding gemaakt in de leenboeken van de 

hertog van Brabant in 1312. Het gebied, ook wel Arle, Aerle en Aarsel genoemd, was een 

van de acht herdgangen (oftewel buurtschappen) van de heerlijkheid Oirschot. Maar 

menselijke bewoning was er al een paar duizend jaar eerder. In de late bronstijd (1100 - 

800 v Chr.) 
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Gemerts Heem winter 2022 

Van schouwdragers tot schouw 

Hoe twee versleten schouwornamenten inspireerden tot reconstructie van een schouw in 

renaissancestijl. Een interessant verhaal met mooie foto’s van deze schouwen. 

 

Gemertse inbreng tijdens het Rampjaar 1672? 

Op 22 september 1672 bericht de Oprechte Haerlemsche Courant, die we gezien de 

naam toch echt wel moeten geloven, over Franse legeractiviteiten die mede gedwars-

boomd werden door... Gemert 

 

Tijdschrift voor Historische Geografie nr 4 2022 

Als de lichten doven! 

In september 2021 kwam de gietijzeren vuurtoren Kijkduin, lokaal bekend als Lange 

Jaap, bij Den Helder in het nieuws. De Lange Jaap is een rijksmonument en als vuurtoren 

nog in gebruik bij Rijkswaterstaat (RWS). In de vuurtoren is scheurvorming ontdekt in de 

vloeren en wanden. De vuurtoren dreigde in te storten en was daarom een direct gevaar 

voor de omgeving. Om de veiligheid te waarborgen is een omgevingsverbod ingesteld. Er 

volgden verschillende onderzoeken over de conditie van de vuurtoren. In mei 2022 werd 

het omgevingsverbod opgeheven. Nu wordt verder onderzoek gedaan hoe de vuurtoren 

kan worden behouden.  

Voor iedereen die vuurtorens een warm hart toedraagt een lezenswaardig verhaal. 

 

 

ACTIVITEITEN VAN DERDEN 
 

TACHTIGERS in ‘t Weefhuis 
 

De tentoonstelling van Marieke en Ben Wilde, waarin zij 35 Nuenense 

‘Tachtigers’ hebben geportretteerd in woord en beeld was in de weekenden van 

januari te zien in ‘t Weefhuis. 

Op 13 januari 2022 vierde fotograaf Ben Wilde zijn 80ste verjaardag. Ter gelegenheid 

daarvan bedacht hij een project. Naar aanleiding van een openbare oproep heeft hij in 

het afgelopen jaar 35 Nuenense inwoners, die tachtig werden, gefotografeerd. Tijdens 

het maken van de foto’ s kwamen de verhalen los. Deze zijn aan het papier toevertrouwd 

door zijn vrouw Marieke. Bij elkaar vormt dit een mooi historisch beeld van de ontwikke-

lingen in Nuenen in de afgelopen decennia. 

De foto’s werden met bijschriften geëxposeerd in, de bij uitstek geschikte ruimte 

hiervoor, ‘t Weefhuis. 

De tentoonstelling is tot stand gekomen door steun van onder andere: heemkunde- 

kring De Drijehornick, de stichting NGN200, de stichting Nico en Zingra Nagtegaal - 

Geerts en de gemeente. En natuurlijk door de medewerking van 35 markante ‘koppen’ 

die u heeft kunnen bewonderen. 

De bedoeling is dat de foto’s met de interviews in een boekje worden gebundeld. 

Mocht u dit boekje nog niet besteld hebben, dan kan dat alsnog per email bij 

benwilde42@gmail.com. 

De kosten van dit boekje zullen € 17,50 bedragen.  

 

Marieke en Ben Wilde spreken van een boven verwacht succes met een bezoekersaantal 

van ruim 1.000 mensen. 

 

Zo heeft u o.a. de leden Cor Donkers uit Gerwen, Gerard de Laat en Truus Houtepen.  

van onze vereniging kunnen zien (zie volgende pagina). 

 

De oorspronkelijke foto’s zijn uiteraard door Ben Wilde gemaakt.  
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Onderstaande foto’s zijn door Ruud Bovens tijdens de expositie gemaakt. 

 

 
 

V.l.n.r.: Cor Donkers uit Gerwen, Gerard de Laat en Truus Houtepen 

 
Erfgoed Brabant 
Op dinsdagavond 14 februari organiseert Brabanders en hun Taal weer een online 

bijeenkomst. Auteur, dichter en theatermaker Jacques van Gerven geeft dan een 

workshop over het schrijven van korte verhalen in dialect. 

De bijeenkomst wordt gepresenteerd door Jos Swanenberg. 

Tijdens de workshop krijgen de deelnemers opdrachten. De gemaakte opdrachten 

kunnen de deelnemers in de chat plaatsen. Uiteraard is er ook ruimte voor vragen. 

Praktische informatie 

• Datum en tijd: 14 februari, 19:30-20:30 uur. De inloop start om 19:20 uur. 

• De bijeenkomst vindt online plaats in Microsoft Teams. Als u vragen heeft over 

 Teams kunt u contact opnemen met Heleen Regenspurg. 

• Deelname is gratis. 

• U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar Heleen Regenspurg. Een paar  

  dagen voor de bijeenkomst ontvangt u de link voor Teams. 

• Heeft u vragen over de toegankelijkheid van de bijeenkomst? Neem dan contact op  

  met Heleen Regenspurg. 

• Contactgegevens Heleen Regenspurg: heleenregenspurg@erfgoedbrabant.nl /  

  06 52 78 93 96. 

Om deel te nemen aan de workshop hoeft u geen ervaring te hebben met het schrijven 

van korte verhalen. Iedereen is welkom! 

Erfgoed Brabant, Postbus 1325, 5200 BJ ’s-Hertogenbosch 

Bezoekadres: Waterstraat 16, ’s-Hertogenbosch 

T: 073 615 62 62,  
M: +31652789396 
Werkdagen: ma-di-wo-do-vrij 
 

www.erfgoedbrabant.nl  
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Noord-Brabants Archeologisch Genootschap 
Omdat het programma van de Voorjaarsstudiedag geregeld is, willen wij u nu al 

informeren zodat u de dag kunt plaatsen in de agenda van uzelf, vereniging en 

publicatie. Het Noord-Brabants Archeologisch Genootschap organiseert samen met 

Brabants Heem de archeologische voorjaarsstudiedag op zondag 26 maart 2023. Het 

thema van de studiedag is: 

  

Pioniers en opponenten  
Verschillende inzichten in de archeologie 

  

Liesbeth Theunissen,  Van pioniers tot KNA-archeologen. Over de geschiedenis van de 

Brabantse archeologie. 

Leo Verhart, Parallelle Sporen. Archeologie ontwikkeling aan de hand van de recente 

dubbelbiografie Jan Hendrik Holwerda en Albert Egges van Giffen. 

Jan Willem van den Drift, Bipolaire steenbewerkingstechniek. 

Yannick Raczynski Henk, Vuursteenbewerking. 

Johan Biemans, In gesprek met: Zo ging dat bij ons in Brabant 

  

We hopen u deze studiedag alvast in de agenda noteert.  

Een maand voor de studiedag ontvangt u de definitieve uitnodiging en programma. 

  

Met vriendelijke groet, 

namens het Noord-Brabants Archeologisch Genootschap, 

  

Peter van Nistelrooij, voorzitter NBAG 

  

 

EN TOT SLOT….         

 

                

  
 

Ons mooie Heemhuis waar u dinsdagochtend kunt binnenlopen en op woensdagavond na 

afspraak uw historische studie kunt verrichten. 

Uiteraard zijn (klein-) kinderen ook welkom voor werkstukmateriaal. 


