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VAN HET BESTUUR 

 

Algemene Ledenvergadering 2023 

Op donderdag 9 februari hebben we onze jaarlijkse ledenvergadering gehouden. Er 

waren 36 leden aanwezig. Na behandeling van de onderwerpen volgens de agenda werd 

na de pauze een filmpje getoond over Nuenen, kerkdorp 500 jaar tot aan de WOII, 

alsmede een korte toelichting op de website en de nog te ontwikkelen cursus Nuenoloog. 

De concept-notulen van de algemene ledenvergadering 2023 staan op de ledenpagina 

van de website (voor de leden die nog geen account hebben aangemaakt: deze pagina 

kunt u pas bereiken nadat u een account hebt aangemaakt). 

 

Leden 

In de loop van februari heeft Hubert Hermans zich als lid aangemeld. We wensen Hubert 

veel nut en plezier toe met zijn lidmaatschap bij onze vereniging.  

Hiermee komt het ledenaantal op 298.  
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Lezing 

Op donderdag 16 maart houden we weer een heemkundekring-lezing in De 

Dassenburcht, Jacob Catsstraat 1-3, Nuenen. Aanvang 20 uur.  

Het onderwerp luidt: 

“Magische Gebouwbescherming” van inleider Marc Robben, architect uit België. 

We hopen u weer te kunnen verwelkomen op deze interessante lezing. Zie ook pagina 7. 

 

Lijfrentecontracten 

Nu het tijdstip voor het doen van de aangifte inkomstenbelasting weer is aangebroken, is 

het goed om eens na te denken over de mogelijkheid van het doen van een ‘periodieke’ 

gift ook wel genoemd ‘lijfrenteovereenkomst’. 

Wanneer je een dergelijke gift doet aan een ANBI erkende culturele instelling zoals de 

heemkundekring is deze fiscaal aftrekbaar en wel voor 125% van het bedrag van deze 

gift. 

Dit betekent dat bij een periodieke gift van bijv. € 50,00 per jaar het belastingvoordeel 

varieert van  € 12,00 (bij een inkomen tot  ca. € 37.000) tot € 25,00 (bij een hoger 

inkomen) Hierdoor zijn bij een periodieke gift van € 50,00 de kosten voor de gulle gever 

€ 38,00 resp. € 25,00 en blijft de opbrengst voor de ontvanger € 50,00. 

Als voorwaarde is wel gesteld dat de periodieke gift wordt vastgelegd in een onderhandse 

akte van schenking en dat de schenking gedurende minimaal 5 jaar gedaan wordt. 

Wellicht reden voor onze leden om hun contributie om te zetten in een periodieke gift, we 

gaan er dan wel van uit dat die periodieke gift tenminste € 50,00 per jaar zal bedragen, 

een hoger bedrag is uiteraard van harte welkom. 

Voor meer informatie kunt u verkrijgen bij onze penningmeester: Jan van Stiphout 

penningmeester@drijehornick.nl  

  

 

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 leden en andere inwoners van Nuenen, Gerwen en Nederwetten peilen. Er hebben 

zich tot heden 6 leden aangemeld, waaronder ook een enkele docent. Dit is echt nog te 

weinig. In Den Bosch is er een wachtlijst van vijf jaar!!! 

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. 
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INSTUIF IN HEEMHUIS OP 8 MAART INTERNATIONALE 

VROUWENDAG 
 

Op 8 maart staan we stil bij de Internationale Vrouwendag (voor toelichting zie hieronder 

het artikel van Truus Houtepen).  

Op die dag zijn alle vrouwelijke leden van onze vereniging van harte welkom in ons 

Heemhuis (Papenvoort 15-A) van 14 tot 16 uur voor een kop koffie/thee en natuurlijk om 

deze dag te herdenken. Het doel van deze bijeenkomst is om naast deze internatio-

nale Vrouwendag te herdenken ook namen te verzamelen van vrouwen van Nuenen, 

Gerwen en Nederwetten die in aanmerking zouden (moeten) komen voor een straat-

naam-vermelding. Deze namen zullen dan aan de gemeentelijke straatnamencommissie 

aangeboden worden.   

Uw gastvrouw is Truus Houtepen.  

 

 

 

Heemkundekring De Drijehornick denkt aan 
 

INTERNATIONALE VROUWENDAG 
8 maart 

 

Sinds 1911 is  8 maart wereldwijd INTERNATIONALE VROUWENDAG 

De socialistische arbeidersbeweging eiste toen o.a. algemeen kiesrecht. 
 

De 1e Feministische Golf  

De eerste vrouw, die in Nederland arts werd, was Aletta Jacobs. 

Samen met Wilhelmina Drucker en andere vrouwen streden zij voor 

vrouwenkiesrecht .  

 

In Nederland werd in 1912 de 1e keer Internationale Vrouwendag gevierd. 
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Detail uit tijdschrift 
 

In 1914 brak de Eerste Wereldoorlog uit, maar de Internationale Vrouwenorganisatie 

bleef bestaan. Tijdens die oorlog werd er jaarlijks Vrouwendag gehouden, met 

aangepaste leuzen zoals ‘voor de vrede’ en ‘oorlog aan de oorlog’.  

In en na de Tweede Wereldoorlog was er in Nederland weinig belangstelling voor  

Internationale Vrouwendag. 

 

De 2e Feministische golf’ 

In Europa en de Verenigde Staten herleefde de interesse voor Internationale 

Vrouwendag. Met als hoogtepunt 1975, toen de Verenigde Naties het Internationale Jaar 

van de Vrouw had uitgeroepen. In veel landen is het een nationale feestdag. 

 

Ook in Nederland werd er nagedacht over emancipatiebeleid.  

In 1985 kwam in Nuenen het Emancipatiedubbeltje per inwoner beschikbaar.  

De Nuenense Vrouwenverenigingen vormden samen de Stichting Vrouwenoverleg.  

Bijna 20 jaar is daarna in Nuenen Internationale Vrouwendag met interessante en uiterst 

boeiende thema’s gevierd. 

 

De Drijehornick is betrokken bij de gemeentelijke straatnamencommissie. 

Ter gelegenheid van 8 maart zijn hieronder de straten die genoemd zijn naar 

opmerkelijke vrouwen die in Nuenen en Gerwen leefden. 

 

straatnaam                    *       †  

     

Anna Walravenlaan  1878-1946 Vakbond voorvechtster, dus…ontslag!! 

Beth van de Rijtlaan  1864-1936 Lange tijd was zij baker (kraamverzorgster) 

Dien de Greefplein  1839-1939 Eerste 100-jarige waarvoor een boom geplant 

Dora Ebbenhof  1917-1952   Huishoudster pastorie Gerwen 

Frieda van Genniplaan 1897-1978 1e voorzitster Boerinnenbond Nuenen-Gerwen 

Juffrouw Tempelmanlaan 1879-1944 1e onderwijzeres bij Openbare Lagere School 

Lies de Kruijffgaarde           1900-1993   1e vrouw in de gemeenteraad van Nuenen c.a. 

Margo Begemannstraat 1841-1907 Geliefde van Vincent van Gogh 

Mieke Sandershof  1881-1965 Kosteres van Clemenskerk Gerwen 

Sien de Grootstraat  1855-1927 Schildersmodel van Vincent van Gogh 

Zuster Winkellaan  1906-1983   Kraamverzorgster van 1945-1966 

Zuster Celinehof  1905-1965    Wijkverpleegster  van 1939-1962 
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HELP HET EINDHOVEN MUSEUM!  

DOOR PETER VAN OVERBRUGGEN      

 

In de nieuwsbrief van februari is vorige maand een belangrijk deel van deze oproep 

abusievelijk niet gepubliceerd. Het ging over een vraag van de conservator van 

Eindhoven Museum, Klaartje Groot, aan onze leden en andere geïnteresseerden.  

 

Het Eindhoven Museum zoekt vrijwilligers om de objectregistratie te verbeteren en aan te 

vullen. Komt u ons helpen? U leest onze huidige beschrijvingen, fatsoeneert ze, probeert 

meer informatie te achterhalen en vult ze aan. Bent u nieuwsgierig, zoekt u graag dingen 

uit, heeft u een goede pen en heeft u een dagdeel per week de tijd? 

 

  WEET U WAT DIT IS? 

We vinden het gezellig als u bij ons op het depot komt zitten: Depot Eindhoven Museum, 

op terrein Sectie-C, Daalakkersweg 2-10, Eindhoven. Het werk kan ook thuis gedaan 

worden. 

 

Over Eindhoven Museum 

Onze stad: vroeger, nu en straks. Dat is Eindhoven Museum. Het uitgangspunt is dat 

kennis over de geschiedenis onmisbaar is voor innovatie in de toekomst. Door te weten 

waar je vandaan komt, kun je bedenken waar je naartoe wilt. Het museum bestaat uit 

het preHistorisch Dorp en een uitgebreide collectie werken van Brabantse kunstenaars en 

objecten uit het dagelijks leven. 

Vriendelijke groeten, 

Namens het collectieteam van het Eindhoven Museum/preHistorisch Dorp 

Klaartje Groot 

Hoofd Collecties en Onderzoek 

 

prehistorischdorp.nl        

Eindhoven Museum.nl 

Depot: Daalakkersweg 2, hal 10-18, 5644 TV Eindhoven 

040 820 01 29 (rechtstreeks) 040 252 22 81 (algemeen) 
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OPEN MONUMENTEN DAGEN SEPTEMBER 2023  

LEVEND ERFGOED 

 

  

 

Het Open Monumentendag weekend is dit jaar op zaterdag 9 en zondag 10 september. 

Landelijk thema dit jaar is "Levend Erfgoed". De nadruk ligt daarbij op immaterieel erfgoed 

zoals verhalen, ambachten, volksdansen, gilden e.d. Dit dan natuurlijk wel gekoppeld aan 

het openstellen van een bijzonder monument. 

 

De mogelijke aanknopingspunten zijn bijna oneindig: plaatselijke gebruiken, volks-

verhalen, eetcultuur, feesten en rituelen, vakkennis en technieken, dans en muziek ...  

Allemaal weerspiegelen ze de levendige diversiteit van mensen en onze samenleving 

vandaag. Allemaal hebben ze wortels in de geschiedenis waar onze historische gebouwen 

en landschappen niet alleen stille getuigen maar ook hoofdrolspelers waren. 

 

Momenteel zijn we begonnen met het uitwerken van het thema en het samenstellen van 

het programma. We zoeken ook nog enkele vrijwilligers die daar aan mee willen werken. 

Ook als je een leuk idee voor een monument of een activiteit hebt?  

Graag melden bij secretaris@drijehornick.nl  

Immers het succes van deze activiteit valt of staat met uw medewerking.  

 

De term immaterieel erfgoed wordt sinds 2003 voor tradities en rituelen gebruikt. 

Aanleiding hiervoor is het UNESCO Verdrag Inzake de Bescherming van Immaterieel 

Cultureel Erfgoed dat Nederland in 2012 geratificeerd heeft. 

Binnen dit verdrag worden de criteria voor deze vorm van erfgoed, dat door de beoefenaars 

van generatie op generatie worden doorgegeven, beschreven. 
 

De UNESCO benoemd vijf domeinen voor Immaterieel Erfgoed: 
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Anders dan materieel erfgoed (gebouwen, objecten, documenten en monumenten) is 

immaterieel erfgoed een levende en dynamische vorm van erfgoed, die zich aanpast aan 

en mee verandert met de tijd. Het verbindt de gemeenschap die het beoefent en zich er 

mee identificeert. Immaterieel erfgoed vormt het hart van die groep mensen, die het 

vaak met passie en op vrijwillige basis beoefenen. 

Deze cultuuruitingen worden door gemeenschappen en groepen (en soms zelfs 

individuen) erkend als een vorm van cultureel erfgoed. Een bijzonder kenmerk is dat het 

wordt overgedragen van generatie op generatie en hen een gevoel van identiteit en 

continuïteit geeft. 

 

In Nederland zijn tienduizenden immaterieel erfgoed gemeenschappen actief met erfgoed 

dat in veel gevallen maar één keer per jaar zichtbaar is. Dat wil niet zeggen dat er de 

rest van het jaar niets gebeurt.  

Bent u (ook) lid van een andere vereniging die iets zou kunnen betekenen op Open 

Monumentendag, laat het ons weten. Dan kunnen we contact opnemen.   

 

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 

16 maart om 20 uur in De Dassenburcht 

 

Lezing over Magische Gebouwbescherming door Marc Robben 

Deze lezing wordt op donderdag 16 maart 2023 om 20 uur gehouden in De 

Dassenburcht, Jacob Catsstraat 1-3 te Nuenen. 

Onze voorouders leefden in onzekere tijden. Wat was destijds de oorzaak als de oogst 

mislukte, als een pestbacterie het halve dorp wegmaaide, als de melk verzuurde of het 

paard ziek werd, als je kind veel te jong stierf ten gevolge van een voor jou onbekende 

reden? Wat had je verkeerd gedaan, wie had daar schuld aan? Wat kon je doen om 

onheil te voorkomen? Men zag zich belegerd door boze geesten en duivels die klaar 

stonden om overal onheil aan te richten. Deze magische wereld ligt aan de grondslag van 

deze lezing. Wat deed men om zijn gebouw te beschermen tegen bliksem of brand, de 

bewoners tegen ziekte of dood, de opgeslagen goederen tegen bederf? 
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Marc Robben heeft jarenlang onderzoek gedaan naar sporen van bezwerend-

beschermende ingrepen op gebouwen: metseltekens, tekens op muurankers, symbolen 

op nokken, inserties in gevels en muren, graffiti op natuursteen en hout, brandmerken… 

Zijn boek brengt – voor de eerste maal – een uitgebreid overzicht van mogelijke 

ingrepen op gebouwen om het kwade te weren. 

 

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. 

Daarnaast is er een extra zoekfunctie voor onze foto’s. 

Als u op onze website drijehornick.nl bent aangekomen 

Klik dan achtereenvolgens op de onderstaande knoppen. 

 

 

         

       

 

 

                                           https://drijehornick.nl/zijper-digitaal-archief/ 

 

 

 

 

 

 
                                      https://beeldbanknuenen.nl/cgi-bin/beeldbank.pl  
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Er gaat een Google satellietkaart open waar onze beeldbank foto’s met punaises aan te 

klikken zijn. 

 

Voor informatie over onze rijke hoeveelheid digitale informatie kunt u op onze inloop elke 

dinsdagmorgen uitleg en demonstratie (én een kop koffie) krijgen. 

    
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 

Eindhoven Museum 
Het Eindhoven Museum zoekt nog vrijwilligers voor de objectenregistratie. Zie pagina 5. 

 

OMD 2023: wie helpt mee? 
Op 9 en 10 september is het al weer de 37ste editie van het landelijk Open  

Monumentendag-weekend. Zie hiervoor pagina 6, We zoeken nog helpende handen. 

Graag melden bij de secretaris: info@drijehornick.nl 

 

 

LIMERICK VAN GERARD DE LAAT  

 Hógachtend                                               

 In Nuejne wònde unieke vrouwe 

 Die vur de meejdeméns deeje sjouwe         

 Hun verdienste wâr groot 

 Zoodè de Rôd besloot 

 Ze mi’n strôtnaâm in eere te houwe 

 
 

U kunt deze limerick ook beluisteren door 

op deze link te klikken:  

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

Boek van de maand 
Deze maand brengen de bibliothecarissen het volgende boek onder uw aandacht. 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

WIST U DAT?  

• 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  

 

 

 
 

 

Het Heilig-Kruisgilde, De Schut, uit Gerwen poseert hier bij gelegenheid van de 

inhuldiging van het Kruisbeeld op Goede Vrijdag, 4 april 1958 op Boord - Vorsterdijk. 

De gehoede heren van links naar rechts zijn: Willem Hendriks, Peer Bastiaans,  

Bouwke van Swol, Jan van de Water en Driek Adriaans. 
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GEZIEN IN ONS ARCHIEF  

DOOR: JOKE VAN OUWERKERK-VAN ECK 

 

Verkenners-mis 

Geschonken door: Berry Cuppers 

 

Ballade van de tochtgenoten  

4 juni 1967 

Auteur: Bert Bierlings, 17 jaar 

 We zijn op weg Heer, met zovelen: 

 dommen, doven, knappen, schelen 

 Het is een eindeloze rij….. 

 Kijk, Bouman is er ook al bij 

 

 We zijn op weg met Bantoenegers 

 met collectanten, schoorsteenvegers 

 met Oe Thant, Johnson en Pipo 

 met De Gaulle, Nasser en Franco 

 

 We zijn op weg met hongerlijders 

 met profiteurs en vrijheidsstrijders 

 met Elvis Presley’s rock en rollband 

 die rockend meerolt in een swingtent 

 

 We zijn op weg, zo met z’n allen 

 ook met hen, die ons niet bevallen  

 Die lange Jansen gaat nogal 

 maar Dijkstra vind ik echt een kwal 

 

 We zijn op weg met al die lieden 

 die leuke dingen steeds verbieden 

 Pastoors, agenten, Sinterklazen 

 en nog meer van zulke dwazen 

 

 We zijn op weg met alle mensen 

 Met velen die het goede wensen: 

 zij, die een handdruk en een lach 

 niet vergeten na een dag 

 

 We zijn op weg, het is vaak zwaar 

 ieder te helpen, jaar op jaar … 

 Ik had mijn hulp zo graag bewaard 

 Voor Ria met de paardenstaart 

 

 Maar velen zijn er die nog lijden 

 en U wilt dat we zullen strijden! 

 Toch voelen we ons vaak zo bang… 

 Ach, help ons Heer, de weg is lang 

 

 

 



                                                                                         13 

 

ACTIVITEITEN VAN DERDEN 

 
 

 
 

 

 Verdieping voor erfgoedvrijwilligers met gratis online trainingen 

Vrijwilligers zijn onmisbaar in de erfgoedsector. Vele duizenden vrijwilligers zetten zich in 

om ons erfgoed te beheren, toegankelijk te houden en beleefbaar te maken. Om hen 

daarbij te ondersteunen en te inspireren kunnen erfgoedvrijwilligers vanaf nu kosteloos 

online trainingen volgen via het vrijwilligersplatform erfgoedvrijwilliger.nl. De trainingen 

worden in samenwerking met Leer Je Erfgoed aangeboden. 

 

Verdieping voor vrijwilligers 

Via de website erfgoedvrijwilliger.nl vinden geïnteresseerden vrijwilligerswerk in hun 

eigen omgeving dat past bij hun interesses. Of je nu houdt van werken met bezoekers 

als rondleider, of liever achter de schermen aan de slag gaat met bijvoorbeeld het 

digitaliseren van collecties. Maar Erfgoedvrijwilliger.nl is meer dan alleen een 

vacaturebank. Via de pagina ‘Verdieping’ vinden erfgoedvrijwilligers extra informatie en 

handvatten die van pas komt bij het uitoefenen van hun vrijwilligerswerk. Daarmee 

voorziet erfgoedvrijwilliger.nl in de grote behoefte aan deskundigheidsbevordering onder 

vrijwilligers. 

Gratis online trainingen 
Sinds kort is de pagina ‘Verdieping’, dankzij een samenwerking tussen e-learningplatform 

Leer je Erfgoed en Erfgoedvrijwilliger, uitgebreid met nieuwe online trainingen. 

Erfgoedvrijwilligers kunnen zo op een leuke en makkelijke manier online meer leren over 

werken met en in erfgoed. Want hoe vertel je een inspirerend verhaal? Waar moet je 

rekening mee houden als je gaat schoonmaken? Of hoe stuur je een groep vrijwilligers 

aan? Vrijwilligers kunnen de online modules gratis volgen op een plaats en tijdstip dat 

hen uitkomt. Het enige wat je hoeft te doen is een account aanmaken. Leer je Erfgoed 

voegt bovendien regelmatig nieuwe trainingen aan haar aanbod toe. Zet jij je als 

vrijwilliger in bij een museum, historische vereniging of andere erfgoedorganisatie? Neem 

dan eens een kijkje op erfgoedvrijwilliger.nl/verdieping en start met het uitbreiden van je 

kennis.  

Over Erfgoedvrijwilliger.nl 
Erfgoedvrijwilliger is een initiatief van de provinciale erfgoedhuizen (OPEN) om 

vrijwilligers en organisaties in de erfgoedsector te ondersteunen. Kijk voor meer 

informatie op erfgoedvrijwilliger.nl. 
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Contactgegevens 

Erfgoed Brabant 

Waterstraat 16 

5211 JD ’s-Hertogenbosch 

tel.: +31 (0)73 - 615 62 62 

fax: +31 (0)73 - 615 62 63 

e-mail: info@erfgoedbrabant.nl 

 

 

Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) Kempen en Peelland 

Cursussen in 2023 

Stamboomonderzoek voor Beginners in het RHCe, Raiffeisenstraat 18 in Eindhoven op 

de maandagen 17, 24 april en 8, 15 en 22 mei 2023. Meer informatie via de website van 

de Volksuniversiteit. 

Aldfaer I staat gepland voor 7 tot en met 21 april 2023. Drie vrijdagen ben je welkom in 

’t Trefpunt van 13.30 tot 16.00 uur. 

GensDataPro op 2, 9, 16 en 23 juni 2023 van 13.30 – 15.30 uur. Laptop met de laatste 

versie van dit programma erop meenemen. 

Genealogie voor Gevorderden op 11, 18 en 25 september 2023 van 19.30 – 21.30 uur. 

Laptop meenemen. 

Paleografie voor Beginners op 4, 11, 18, 25 oktober en 1 november 2023 van 13.30 – 

15.30 uur 

 

  

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. 


