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Beste lezers,
De Heemkamer gaat verhuizen. Na een reeks van jaren onderdak te
hebben gehad in De Huif, gaan we nu naar de Meander. De lezing Maria
in Brabant heeft veel reacties opgeleverd. Voorts kregen we mooie
tekeningen van Suzanne en Marcel Michels. Lees erover en kijk ernaar in
deze Heem-info.
Een mooie zomer toegewenst!
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Woord van de voorzitter
“De Huif is bijna dicht. Leve de Meander!”. Met een knipoog naar het
bekende koningsdrama. Wel, een drama is het niet, maar een hele klus
jazeker.
In de Meander krijgen we niet de beschikking over heemruimtes zoals in
de Huif. Een-op-een over naar de Meander zit er net als voor OK niet in.
En dus zijn we op zoek naar creatieve oplossingen voor ons archief.
We gaan ervan uit de volgende (deel-) oplossingen te hebben gevonden.
Op de eerste plaats krijgen we de beschikking over de zgn. Comme-kast.
De oude schepenkast uit 1721, die de laatste jaren in de B&W kamer
stond. Deze kast krijgt een mooie plek meteen rechts, zodra je het
nieuwe gemeenschapshuis annex gemeentehuis binnen komt.
Met de bibliotheek in de Meander gaan we intensiever samenwerken op
het gebied van presentaties en lezingen, ook uitmondend in het
gezamenlijk gebruik maken van opslag- en werkruimte. Een mooi
voorbeeld van de gewenste "multifunctionaliteit" in ons nieuwe
gemeenschapshuis Meander.
Daarmee hebben we nog geen oplossing voor al onze archieven. Maar
woningcorporatie Woonmeij is als eigenaar van het oude seminariehoofdgebouw Beekvliet bereid met ons mee te denken om daar ruimtes
beschikbaar te stellen.
Duidelijk is wel dat we de komende weken extra handjes kunnen
gebruiken om alle verhuizingen te organiseren. Voor extra hulp houden
we ons aanbevolen. Aanmelden kan bij Frans Cooijmans.
Vele handen maken licht werk!
Koos Loose, voorzitter.

In onze Heemruimte vindt U tijdschriften, boeken, kaarten en een
computer met daarop kopieën van stukken uit archieven en databanken
met gegevens. U kunt daar ook tijdschriften en periodieken van andere
heemkundeverenigingen inzien waarop de vereniging geabonneerd is of
een ruilafspraak mee heeft.
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Welkom aan de nieuwe leden;
Mw. R. van Hout – Immens, Rini
Hr. G.J.W. Immens, Gé
Hr. A. van Erp, Adriaan
Mw. T. van Erp – Blummel, Tonnie
Hr. J.G. Loose, Koos
Hr. W. Kivits, Wim
Hr. C. Rovers, Ad
Hr. C.P. den Ridder – Immens
Mw. M. Zuideman – van der Donk, Miriam
Hr. B. van Grinsven, Bert
Hr. H. Schuurmans, Henrie

Anjeractie
Alweer een mooi bedrag
voor de “Anjeractie”,
collecteweek “Prins
Bernhard Cultuurfonds”.
Een bedrag van € 1.604,68
is opgehaald, met dank aan
Jan van den Broek en alle
collectanten.
Dit betekent dat voor onze
vereniging een bedrag van
€ 802,- ontvangen wordt.

Maria in Brabant
Op 23 mei jl. werd, op initiatief van onze vereniging, in samenwerking met de KBO-SintMichielsgestel, een informatieve én ontroerende voordracht gehouden door Eric Kolen met
als titel “...Ave Maria in Brabant én daarbuiten!
In het Brabantse met zijn bedevaarten en processies zijn mei en oktober dé
Mariamaanden. In menige woning staat nog steeds een Mariabeeld in de huiskamer,
dikwijls met een koarske of, in het voorjaar, met een voaske met gevlochten meizoentjes
erbij. Weet je nog? En ook al is het hele kerkelijke gebeuren voor veel mensen
tegenwoordig een “ver-van-mijn-bed-show", Maria is voor velen nog steeds vooral de
Middelares, die een goed woordje doet bij Haar Zoon als er iets gedaan moet worden. Bij
ziektes, bij examens, bij noem maar op!
Inleider Eric Kolen ging in op de achtergronden van het fenomeen ‘Maria’. Hoe komt het
toch dat Zij ons, anno 2019, nog steeds zo aanspreekt? Hij wist zijn gehoor op een
boeiende wijze mee te nemen langs allerlei facetten van de Mariaverering, in woord, beeld
en muziek, waarbij de “Maria Sing-along" bij veel van de aanwezigen nostalgische
herinneringen opriep aan de tijd dat het zingen van Marialiederen een heel gewoon,
alledaags gebeuren was. Een boeiende avond, met veel herkenning, maar bovenal met de
conclusie dat Maria en de bewondering voor en verering van Haar een tijdloos iets is.
Naar aanleiding van de lezing over Maria in Brabant, schreef Jef van Veldhoven aan Eric
Kolen en Lily zijn echtgenote, die mede de lezing verzorgde het volgende.
“Toen ik afgelopen vrijdag, de dag na jullie magnifieke lezing in de Huif over de verering
van Maria in Brabant, langs het Maria monumentje bij Halder aan de Dommel fietste werd
mijn aandacht getrokken door een rozenkrans, die aan dit beeldje was opgehangen. Thuis
gekomen heb ik nog even geGoogled op Mariabeeldje Halder en wat schetst mijn
verbazing wat ik toen vond”:
Het Mariaatje van Halder
DovenNieuws Landelijk 04 augustus 2008
Marjan van Buuren kijkt vanuit haar huis aan Halder 17 uit over de Dommel en over een
voor haar zeer dierbaar plekje. Haar buurvrouw wilde het weg hebben. "Maar daar heb ik
meteen een stokje voorgestoken. Toen ik liet weten wat voor herinnering het beeldje bij me
oproept, was ze overstag." Het was vakantietijd, zo'n 32 jaar geleden (1976 red.). Zes
Halderse kinderen waren iedere dag samen op pad, maar in het dorp was weinig te
beleven. Broeder Celestinus Vencken, docent op het instituut voor Doven uit Sint-MichielsHeem-info 14

gestel, nodigde de kinderen uit voor een
rondleiding in zijn eigen opgerichte domeintje.
Eén daarvan was Van Buuren, die als enige
van het stel kinderen nog steeds in Halder
woont.
Het leek de broeder aardig om de 9-jarigen uit
te leggen welke Romeinse opgravingen er in
Halder hadden plaatsgevonden.
De kinderen waren razend enthousiast over de
rondleiding, vandaar dat de broeder hen iets
aan wilde aanbieden. "Hij deed ons een soort
houten pilaster cadeau die gemaakt was door
de dove jongens van het instituut."
De vier meisjes en twee jongens moesten de
broeder beloven dat de pilaster ergens in
Halder kwam te staan. Nu nog een beeld voor
op de pilaster. "Met een zelf gemaakte
collectebusje van een mayonaise-emmertje
haalden we in de buurt zo'n dertig gulden op."
Van het bij elkaar gesprokkelde geld werd een
Mariabeeldje bij De Kleine Winst in Den Bosch
Foto: Jef van Veldhoven
gekocht, samen met een klein vaasje en twee
kandelaartjes. De gemeente hielp de kinderen
om het beeldje op de pilaster te schroeven. Om het plaatje compleet te maken, wilden de
kinderen dolgraag ook een tuin rondom Maria. Maar helaas was het geld op. Met al hun
fantasie knipten ze van een oude heg een paar takjes af, die ze in de grond zetten. Tot
ieders verbazing begon er een heg te groeien die nu nog steeds achter het Mariaatje
bloeit.
https://www.swedoro.nl/landelijk/het-mariaatje-van-halder
Bron: Jef van Veldhoven

Adieu Heemkamer in de Huif …………
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Uit de Heemkamer
Onderstaande tekeningen ontvingen wij van Suzanne en Marcel Michels uit de
Molenbergstraat. Waarvoor onze dank!
De tekenaar, de heer J.A. Hoedeman, geboren 9 april 1891, was employé bij KPM. Van 16
oktober 1943 tot 6 september 1944 zat hij als gijzelaar op de Ruwenberg en 17 september
vrijgelaten in Vught.
Bron: Naamlijst van de civiel-geïnterneerden (Indische groep) in het kamp Beekvliet.
Uit: Gedenkboek Gijzelaarskamp “Beekvliet”. Gedrukt ter Koninkl. Ned. Boekdrukkerij H.A.M.
Roelants

Deze tekening toont de noord-west zijde van de
Ruwenberg in november 1943.

Tekening gemaakt op Cour Holland, hier
speelden de leerlingen van klas 3 - 4 en 5.
Torentje Oud Ruwenberg Anno 1337.
Getekend in december 1943

Het toenmalige
Doofstommeninstituut
zoals Hoedeman dat heeft
gezien vanaf de
Ruwenberg.
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