NIEUWSBRIEF Nr. 207 (oktober 2022)
Beste leden,
Van het bestuur
Op onze laatste vergadering kwamen er weer genoeg ideetjes op tafel. Ook het al
eerder geopperde plan:
Op zaterdag 12 november zijn we van plan om onze leden en met name onze
NIEUWE leden, uit te nodigen voor een “Opendeurdag” (van 14.00-17.00 uur).
Ook de rest van de Nistelrodese bevolking is welkom in ons heemhuis om op deze
manier toch wat meer bekendheid aan onze Heemkundekring te geven. Veel
mensen zijn niet op de hoogte van hetgeen waarmee wij bezig zijn. De diverse
werkgroepen zullen laten zien wat we zoal doen, waarom we dit doen en we hopen
zo nog meer enthousiaste leden te mogen verwelkomen.
Zo ook het plan om de verhalen te achterhalen van verdwenen boerderijen. De
afbeeldingen hebben we nog wel en wellicht kunnen we via deze afbeeldingen meer
te weten komen over vertrokken mensen of emigranten etc. Hierover later meer.
Inmiddels hebben Henk, Peter van de Wetering, Jack en Huub van Herpen uit
Heesch na rijp beraad de kadasterknoop Aezel versus Historische Geografie Brabant
doorgehakt.
Omdat we met samen met de twee andere heemkundekringen uit Bernheze als
enige Brabantse gemeente als een eiland op de site van het Limburgse Aezel
stonden hebben we besloten om ons bij Brabantse heemkundekringen onder leiding
van Mierlo aan te sluiten.
We hebben in goed overleg met wederzijds goedvinden na bijna zeven jaar afscheid
van Aezel genomen en hebben elkaar beloofd dat we contact blijven houden. We
hebben uiteindelijk wel heel veel van die Limburgse mensen geleerd en daar zijn we
ze zeer erkentelijk voor.
We zijn vanaf nu met de drie Bernhezer heemkundekringen overgegaan naar
Historische Geografie Brabant (HGB), waar inmiddels achttien Brabantse
verenigingen bij aangesloten zijn.
Zie https://www.historischegeografiebrabant.nl/ en klik op het kaartje van Nistelrode.
Inmiddels heeft Jack ook onze website aangepast en is de knop “Aezel” vervangen
door “Historische Geografie Brabant”.
RABO Club Support 2022
We hopen u volgende keer te kunnen vertellen wat de opbrengst dit jaar is geweest!

Lezing op woensdag 7 september
Op woensdag 7 september was er in ons Heemgebouw een lezing door Rien
Kersten. Rien is onderhand een vast programmaonderdeel de laatste jaren. Dat komt
vooral omdat hij zijn verhalen, met een achtergrond als biologieleraar, zo smeuïg
weet te brengen. Het onderwerp was deze keer : De Levende Heide.
Een prachtige lezing weer met mooie voorbeelden en plaatjes. De opkomst was wat
magertjes met 22 personen. Volgende keer beter! En dat is op woensdag 5 oktober
al!
Lezing op woensdag 5 oktober door Peter van de Hurk
Lezing over Ties van den Hurk
Op woensdagavond 5 oktober houdt Peter van den Hurk een lezing over zijn oom
Ties van den Hurk. Ties zat 50 jaar lang in het bestuur van een hele reeks
boerenorganisaties, zowel binnen als buiten Nistelrode. Daarnaast maakte hij 40 jaar
deel uit van het gemeentebestuur. Als raadslid, wethouder, locoburgemeester en
burgemeester. Aan de hand van die geschiedenis krijg je een mooie inkijk in het
Nistelrode van 1920 tot 1970. De lezing begint om 20.00 uur. Leden gratis; niet leden
€ 3,00 incl. koffie/thee.
Tentoonstelling op 18 september een groot SUCCES!!!!
Deze tentoonstelling zou al twee jaar geleden plaats hebben gevonden maar om de
bekende Coronaredenen kon dit niet doorgaan. De tentoonstelling had te maken met
het leven in Nistelrode tijdens de bevrijding en met het vliegveld B88.
De voorbereidingen op zaterdag 17 september verliepen soepel, niets kon een
geslaagde dag in de weg staan. De verwachtingen waren hoog gespannen.
Op zondag 18 september gingen om 8.30 uur de eerste eitjes met bacon in de pan
om onze medewerkers een goede bodem mee te geven voor deze dag. Keigezellig
was dat ook nog eens!
Peter van den Broek uit Heesch, een verwoed verzamelaar van zaken die met de
Tweede Wereldoorlog te maken hebben, liet in “d’n Herd” een deel van zijn
verzameling zien. O.a. een Amerikaans, Brits, Canadees en zelfs een Duits uniform
werden tentoongesteld. In de vitrines lagen heel veel verrassende
gebruiksvoorwerpen die de soldaten zoal met zich meedroegen.

In “de Goei Kamer” werden om het uur een paar films vertoond worden die door
Harrie van Grinsven gemaakt zijn. Henk draaide de doorlopende diapresentatie over
B-88. Daarna vertelde hij enkele mooie anekdotes uit zijn interviews met Nistelrodese
mensen die de oorlog nog meegemaakt hebben. De belangstelling was zo groot dat
de kamer bijna te klein was soms.

Grote belangstelling ook voor de borden met gedachtenissen aan de gesneuvelde
burgers tijdens de oorlog. Heel zorgvuldig verzorgd door Lambert van den Bogaard.

Harrie heeft destijds een fietsroute gemaakt. Via een QR-code kon men deze route
openen en gaan fietsen uiteraard! Maar het slechte weer heeft wellicht menigeen
ervan weerhouden op deze dag. De fietsroute kan altíjd gereden worden nog!
Op de binnenplaats stond de Jeep van Jack Geurts waar vooral de jeugd veel
belangstelling voor had.

Een geweldige dag voor de bezoekers en ook voor degenen die eraan meegewerkt
hebben! We houden er een goed gevoel aan over en het is een opsteker om er weer
voor te gaan. We mochten ook weer 6 nieuwe leden verwelkomen en we hopen dat
zij de weg naar ons Heemhuis vaak zullen vinden.
Op maandag 19 september hebben we 2 klassen van basisschool het Maxend
mogen ontvangen om naar onze tentoonstelling te komen kijken. Wat een
enthousiasme bij deze jeugd van groep 7/8 en hun docenten.
Toon Exters kwam in vol ornaat zijn prachtige legerwagen showen en dat viel ook
zeer in de smaak natuurlijk.
Iedereen was vol lof over de presentatie.

’s Middags werd alles weer keurig opgeruimd en ’s avonds gingen Marij van Kilsdonk
en Truus van den Broek onder bezielende leiding van Johanna van Nistelrooij aan de
slag met bezem en dweil!!
Alvast aandacht voor onze avond op woensdag 2 november a.s.
Op 2 november staat er weer een buurtavond op het programma.
Peter van de Wetering is bezig met een presentatie van foto’s uit onze collectie
waarop nog bij ons onbekende personen staan. Misschien kunnen we met z’n allen
helpen!
En nog even aandacht voor het volgende:
We hebben van de JUMBO toestemming om nog plaatjesboeken te verkopen.
In andere dorpen is het ook gebeurd en we vinden het een goed plan omdat er nog
wat boeken en genoeg plaatjes over zijn.
De prijs van een leeg boek is € 5,-, een pakketje plaatjes € 2,50 en een beplakt boek
€ 10,Tenslotte…
Hopen we dat oktober wederom een drukke maar ook zeer mooie maand mag
worden voor onze vereniging!
Nistelrode, 30 september 2022
Liesbeth Vlind

