-6I'ierkconÍté. ,tr $as door dit conité inde?daad veel rrerk verzet, oÉ. alles goed te doen verlopen, tat er zoveel d.eelnetrerg taren, neende d.e voorzittoer te nogen toeschrijven êan
de genoed€lijke sfeer, di9 v-arfr het begin op Eorn ,nerkk"*p
heerst, Éen &ndeïe onetandigheid, d.íe ieewerktris
goed weàr.
O8 hiervan zeker te zijn had hiJ volgÊns goed gébruik
een
flinke rorst beloofd ean Clara, die, áoale iebfekán ís, b.aar
naan, d"ie I'de líchtende of heldere,' betekeni, eer aa:rged&an
heeft.

te d.oen gêbruikelijk is, droeg Ae roorzitter vaíl
-be_tZoaLs
vorige Werkkerap, d.at. in Áerle-Rj,Ít;}. werd gehouden ,ver_
ïolgene het vaa,ndel, dat zij vanaf 1921 ín bezit hadden gehad., aart de nieu$e kerapleid.er over, lli j "veleerd.e,thet vaanáe]_
Eet een zi.lveren schitd met h€t ïapen ?an
Berthold ïan Eee6_

ce1.
De heer Vermeelen bracht hienroor d.&nk s.en. ?oolzitter
Prínsen va.n .à.a.rle-R j. xt e I en teyens aan d.e velen, ê&Í rrier
ned.ewerkíng het te dênken rras, dat dÍt kanp ln Nuenen kon
yofd,en gehouden. Àen de heer F.Mand.oe, lroorzitter
van de o?genieeread.e kring "Kenpen1q.nd.'t uerd daarna ïef,zocht on
het
kamp officisel te openen. Hi j ver-toelde I dat híJ
op gezien hsd rj in een etad een Èrkkanp te oxgeniseren
"; "";1";;; en

dat hij, toen êenoaal de toêzeggíng uas gêilaaa. erg niêuïs_
gierig $aE.hoe nen dat zou eanpakkáa.
toËn nen het echter Ín
aemenuerkingsverband gi-ng doen, kreeg hÍj verÈror{en d.et
,
EsA en a.nde" goêd zou verlopen. De natuur ie road. Eï-ndhoven
ye1 erg êengeta.at, aaar gelukkig is 1n Nuenen
en Gerwen nog
Êên nooÍ stul< natuu:' bevaard, ï:ij werste a.lleu! veel plezier

en een vruchtbaar ',4rÊrkkaep, om zo de onderl_Íngê band etr het
gtreven naar behoud van het goed.e t6 vers.te;ken.
De voorzitter van'het Werfconi.té d.a4.kie -- d"e heer lfandos
ên deêlde verdey nee,dat er een ;eken*&trila zou worden go_
houd.en onder de d.eel,neroers n waarvoo! Zj reprod"uetles
ian
lrelken van vincent van Gogh zoud.en vordán r"""rritt"À" g;_
stêld. Verder vertelde.
het insigne van het Uerkkaáp,
lij,dSt
een plaquette van gebakken
klei,
vervaàrd.ígd. !Ías dcor eàn
jonge kuns tenaar uit ïuenen.
À1s voorbereiding op de fÍetetocht van de volgende deg,
donderd.ag 10 augustus 1J72, gaf de heer E. Nagtegaal
historische causerie met diarE over hetgeen ve allenaal een
te zien
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krijgeni de heer S.Zoetmulder vertelde een en ander
drie waternofens, die hler in de omgeving nog aanr^rezig zíjn en die in d.e fietsroute waren opgenomen. Jannerrdat
de sprekers door het lawaai, in de naburige cafézaaT r_roeilijk
te verstaan waren.
londerdagnorgen werd er om 9 uur gestart net een bezoek
aan dc c ud. S L. Clcnenskurk jn Ceïwcïr, die s inds 196I nj et
neer in gebruik is, orndat Ín dat jaar een nieuwe kerk werd
gebouwd. De oude Cfenenskerk staat ondêr monumentenzorg en
zal worden gerestaureerd, In haar tegenwoordige vorn dateert
zíj ult d.e lfe eeuw. Reeds 2 eeuwen eerder werd zij gebouwd,
als een eenvoudige kruiskerk, het onderste gedeefte van de
toren dateert uit die tijd,Deze werd later verhoogd en voorzlen van klokken; een van de tegenwoo"dige klokken is van
het jaar 1lBJ. Binnen is er veel aan te restaureÍen, want er
is sedert 1!6J veel in vernield door vanclalen,
Langs verhard-e en nog neer zandwegen, lopende door nooi
natuurgebied net veel houtgewas, kwaÍnen we in d.e buu"tschap
Hooidonk, rlaar een kapeL, ín 1954 gebouwd op de plaats van
een vïoegere kape1, herinnert aan de priorij Hooydonk , een
klooster voor adellijke danes, dle feefden volgens de regel
van St.Augustinus. nicht bij de voornallge priorij
Iigt de
Hooydonkse watermolen, indertijd eigendon van genoend kfooster. De nol-en is erg onderkomen en niet meer in gebruik; wel
woont er nog een nulder bij, die raaalt en nengt net gebruik
van elect?iciteit.
In het nabljgelegen Nederwetten,d.at dit jàar zi jn 750-jarig best€.an herdenkt, lieten de zusters van Hooydonk onstreeks 1250 een kerk bouwen voor de omliggende hoevên, toegewijd aan St.Lambertus. Deze kerk werd. herhaalde nalen verbouwd en in 1B9B afgebroken. Al1een de toren bleef staan net
twee klokken er in, die in 1)20 naar de nieur,re kerk van Nedeïwetten, gebouwd in 1894-95, werd.en overgebracht. Van de
oude toren is Ín 1!!B de spits afger+aai_d. en d.e ruine ver_
keert in eïg veïvaf.
fn de nieuwe S t .I{rnbertus kerk is nog aanwezig een hard_
stenen wijwatervat uit de eerste helft der 1/e eeuw en uit
de oude kerk afkonstig.
Na een kop lekkere Nederwettense koffie van slechts f0 ct
ging het weer lengs landwegen en enkele oude boerd.erijen
zoudên

over

d-e

-Bnaar Solerbêekrr, een landgoed., toebehorentle aan de burgemeester van Nuenen, Jhr.Snits van Oijen. De vi-t1a, waarj-n de
burgervader woont, is gebouwd op de fund"amenten van het voor,
nalige Augustinessenklooster van dezelfd.e naan. le zusters
noesten op bevel van de S t at en-Generaal_ hun klooste" voor
1 nei 1'lJ2 verlatenl zij verhuisd.en toen naar Deursen bij Ra_
venstein, waar ze nu noA wonen.
fn het pas geopende sportpaviljoen rrle Lissevoortrr werd.
het gezelschap ontvangen door B & W van Nueneni door het ge_
Eeentebestuur werden 2 consunpties en een koffietafel aa.nàe_
bod en.
fn de naniddag $erd het natuurgebied aah de andere kant
van Gerwen en Nuenen verkend. We bezichtigden de draaiende
waternolen van Opwetten, v?oeger een koren- en zaagmolen.Hier
woonde nog de oud.e mulder, 99 iaar oud, die Vincent van Gogh
nog had gekendrvoor wie hij meeïnalen tegen belonlng .ran eán
kwartje vogelnestjes had uitgehaald on ze te kunnen schilde_
ren. Het was de bed.oeling orn daarna een wandefing tê rnaken
d.oor het dorp Nuenenrdoch wegens tijdgebrek kwan hiervan niêtg
terecht,daar de d.eelneners weer op tiid in'rDe T,inflsrr noesten
zijn voor het d iner,
Na het diner bïachtên de Schutten van Nederwetten. Nuenen
en Gerwen een gezamenlj.jke vendelhulde aa.n de deelneners van

het Werkkanp. Een kfeurrijke gebeurtenls, d.ie gevolgd werd
door een vocaal concert van het Genengd Koor van Gerwen van
een 50 à 6O personen. Eet werd. een zeór goed verzorgd.e uit_
voering, waarvoor niets dan lof.
Een gezellig sanenzijn, onderbroken door li,ederen uit Den
Srenbos onder de beproefde leíding van de hr,Dorenbosch, be_
sloot deze eerste, wel wat ruim bezette d.ag,De dagverslagen
van Theo van de Ven - op ri jro _ en van Win van Roóij, in ae
vorn van een soort psa1n, waren geestlg en oogstten veel ap_
plaus.

Yrii4ag 11 augustus was bestend voor een bezoek aan Eind.hoven.
0m 10 uur werden we verwacht op het stadhuisplein on een be_
zoêk te brengen aan hêt níeuwe stadhuis, waar aLlereerst de
archivaris enige oud.e docunenten liet zien, waarin verschil_
Iende priviJ-eges aan Eindhoven word.en toegákend.ro.a.van Wil_
l-en van Craenendonk, een van de heren van Eindhoven en van

-9Phillps II bij zijn regerlngsaanvaard ing. Een rondleid.ing
door het stadhuis bracht ons in d.e burgerhal , de twee trouwzalen en de raadzaal , lraarin d,e wapens van Eindhoven en d-e
geannexeeïde gemeenten hangen. Een IJe eeui,rs- gobelin siert
de koffiekanei van de raadsledên.
laar niet het hele gezelschap tegelijk in het geneentebuis kon worden rondgeleid, bezocht een gedeelte intussen
het museun Kempenl and, bnderlebracht in het gebouw waar vroeger het kantongeïêcht zijn ond,erkorien had. St raturlts e i-nd tz
Er wa"s daar een ultgebreide tentoonstelling van schilderijen
uit particulier bezlt van boerderijen, nolens, landschappen
e.d.Een interessante verzaneling. Ook het vast bezit van het
cude
muoeunrals oud-e ambachts-vooï:werpen, stolpbeeldent
kaarten enz, is een bezoek ten vofle waard.
Anderen bezochten intussen de St . Catharinakerk met haar
twee ranke torens in het hart van de stad gelegen. le kerk
is een schepping van de bekende architect Dr.P.J.Cuypers en
werd gebouwd in cle jaren 1860 tot 1861.
a
0n 12 uur werden de cleelneners aan het Wikkanp op het
gemeentehuis officieel begroet door vethouder L{evr.de Vriesvan Haeften. Zij hield een korte causerie over de Brabantse,
de tekst van deze ceuspeciaal de Ker,rpische koffiet.afel
serie za1 aan al-1e deelneners worden toegezonden. l{ogelijk
kunnen we er later nog êens op terugkoraen,Een brandewijntje
koffietafel
net kandij behooït er in leder geval bij.lla de
werd een bustocht ger4eakt door de nieuwe s tadswijken, waarbi j
de nodige toelichting wercl gegeven.
Eel bezoek aan Eindhoven zonder in de Boerenleenbank te
zijn geweest is niet volfedig;$e werd.en er ontvangen door
de heer van Anersfoort. De heer van Poppel- vertelde over de
rijke verzaneling munten, d.le aldaar aanwezi,g isl
nunten
uit de Griekse en Roneinse tijd, uit de eerste tijd van het
hertogdon BTabant, van d.iverse steden in Bourgondië tot
de
zinken noodmunten uit de leatste wereldoorlog. I{ij gaf eveneens een overzicht over het ontstaan en de ontwikkeling van
d.e ml.rrt en .

Vanaf de bovenste verdieping van het meest moderne bankoverzícht over gtad en ongeving. Er was
ook gelegenheid on de gerrreldige kluis te bezichtlgen, waar
het gelcl - waarschijnlijk ook van velen van ons - en anclere
gebouw had- men een

- 10 kostbaarheden veilig word.en bewaard.
Terug in Gerwen !Íachtte ons het goed verzorgd.e dinerrwaarna door de heer Janssen van de Contactconnissie van Brabants
Heen dank werd gebracht aan de heer Kakebeeke in verband. met
d-e tentoonstelling in het nuseun Kenpenland en vooï al- zijn
werk t,b,v. Brabants Heen. Ook voor het werk dat de herán
Drijvers en van Breugel verriclrten voor het in stand" houd.en
van oude boerderijen werd een woord van oprechte waardering
gesproken.
lat de Heemkundekringen ook in het westen van Brabant
waakzao.m zijn, bleek uit
een schrijven van de kring Chaam,
waarln werd berichtrdat nen gaa.t protesteïen tegen ció aanleg
van een weg, die cloor drie landgoederen voert. Een algenreei
applaus was het antwoord op het bekend naken van dit
ven.
"ón"i;_
Voor hêt gezellig, sanenzijn in de avond waren ook de gast_
vrouwen en gastheren van de deelnemers uitgenodigd, De p;ij_
zen werden uitgereikt voor de beste schetsÀr, er, Àe oplossiig
van de puzzle . De wisseltrofee, de Brata van Brabanl , ginà
over van Genert naar Nuenen. Dlverse dankvoorden weraón '-no!
gesproken o.a, aan de beheerder van 'rDe Línder', de hr. Snitó
en aan zijn vrouv, de keukenpri-nses, voor de goed verzorgde
d-iners.
ne heer Vêrïneeren sloot de officiéle zitting net het ver_
zoek ora d.e volgende dag om half tien j-n de kerÈ van Tongerle
aan',tezLg te zi jn.

!gl_._rÈg_1?__g"g!" tuÊ_r- 0m half

tien verzamelden
fietsers
zfcn voor de St.Martínuskerk van TongerLe, eendeneogotisch
gebouw van a"chi-tect Cordy uit Rotteidam. Deze
kerk is ge_
bouwd in 1887-1889, ns.dat de oude kerk, jaIl]ller genoeg, L,as
af6lebroken. Aldus vertefde ons de heer póynenborg, arcíivari s
van het bisdon Den Bosch en een der deol_néners aan
kanp.
Ie parochiekerk werd oorspronkelijk bed.iend d.oor eenhet
der
leden van het kapittêl van àe St,Caih"iun in Xindhoven.
Uit de oude kerk zijn nog aanwezig een prachtig 1Je eeuws
gïoot eíkenhouten kruisbeeld, een hoiten
lËeld van
nus
paard uit 1)60, een zilveren nonstrans uit Si.llartj.176e en
-te
enkele andere antleke beelden.
L ngs Ce buitenkant van Xindhoven, waax een gïoot aantal
nieuwe en lelijke huizen bÍjna gereeá zijn _ ik beklaag
de

nensen, die er straks moeten wonen - kwanen we in Riel , een
oud gedeelte van Zesgehuchten en vervolgens in \alaalrer hêt
doel van de tocht van deze dag' Eerst verd hier het St. Villibïordus-kerkje bezocht, d.oor aïchitect Valk in 1940-41 net
behulp van nonunentenzorg in ziin oorspronkelijke staat teruggebracht. Sedert 1945 worden hier jaarlijks Ce Brabantse
hier dê
gesneuvelclen herdacht. 0p het oude kerkhof ligt
schrijver rlntoon Coofen begraven' die JarenLang in l^/ealre

heeft íjewo ond.
Het sfot van de fietstocht van deze dag was een

bezoek

aan de buurtschap Loon,door de zorg van de hr.i\.Kakebeeke nog
juist op tijd tot bescherrdl dorpsgezícht veïkl s"arcl.l,ien vindt
er nog een drj-ehoekige herlangrbeplant net tientallen eiken'
en onzoond d.oor nooie Langgevelige boerderiieni in é6n dearvan is nog een potstal aannezig,
De burgcneester van Waalrercle hr.Ossersprak hler de deelnerrers toe, we werden begroet door een rr3rabantse noederrr,
d.ierrnet den kroÉnen etren'tkwam en het geile ent ebe s tuur boodeen koffiotafel aan.l,!et d.e dagverslagen van theo vsn de Ven
en liirrr van Roolj en net diverse d.ankwoorden werd het 24ste
l,^/eïkkanp van 3ïabants Heen gesloten.
Van onze kri48 Genert waïen aanwezig de voolzitteï Ch.van
Schijndèl, de scretaris 1í.H.J.Pennings, de heïen l{.d-e i'iit
en iiTn.Rooderkerken, leden van het bestuur en zuster l4onica
Goossens van Nazarêth. Van het voliiende kanp, het 2!stet dat
in 1971 in Ger,lert wordt gehouden, heeft inen hoge verwachtingen.l{et behulp van ve}e van onze }eden hopen we die verwêchr
ting vaar tc naken. U hoort er t.z.t.nog van'
]i. H. J. Pennings .
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Ter eer van Si.nt Severus
Dên Bisschop wijd vernacrd'
Den Schutspatroon der wevers
Stijgt een loflied op van d'aard.
Wi j, zijn be s chernel j,ngen,
Vergad.eïd on zijn troon
1,li j, 1eden .van !t Hooganbacht )
bis,
Bezingen ons patroon.
)

-5en de gêschledenis van dorp en streek wordt hier een unieke
kans geboden o!0 vertrouwd te raken met d.e manier, waarop zij
bij hun onderzoek te werk noeten gaan.
Het is ondergetekende bekend, d.at er ook bij vele van on-

ze leden hiervoor belqngstelling bestaat. Het Sestuur van
onze kring zou daarom gaarne zien, dat deze personen zích
zo spoedig mogefijk. Het
opgeven vooï deze cursus, fiefst
lijkt mij het eènvoudlgate, wannêer de eventuele deelneners
aan deze cursus zich schriftelijk mel,den bij ondergetekende,
we kunnen dan mogelijk het vervoer naar Den Bosch gezamenl{j}i
regelen. Als de cursus doorgaat, ontvangen de dedlnemers nog
nad.er

berlcht.

lI. H, J . Pennings

Binderseind J6. Genert,
g*I3. .4!E1qgr.ry!IG,

W-ER-KI{AMP v-A}ir ,eRABANTS I{EE}.{
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! augustus 1972 kwan een groot aantal, deelneners - ci-ïca I40 - tegen J uur in de nar,iid-d-ag naar Gerwen oni
ald.aar in café"De linde"schuin tegenover de oude kerk de nodlge docunenten in ontvangst te nernen. I)e deelnemers verden
ruin van diverse papieren voorzien, een progranna net toelichting en de namen van d.e ,deefnemers, een routebeschrijving
van de fietstochten, dr nieri'ste infornatÍegids over l{uenen
c.a., wat er zoal te zien en te beleven is in Waalre, een
platte grond van de stad Eind.hoven en hoe rnen daar zíjn dag
nuttig en aangenaan kan doorbrengen. Dit alles vanwege het
feit, dat het Werkkanp werd georganiseerd door de kringrrKempenlandr', die op zijn beurt weer de pas-opgerichte krÍng
rrfendreyenhornick I' te Nuenen had te hulp geïoepen en zo kr,r'an
men uiteind,elijk terecht in Gerwen, een van de dorpen, die
bij Nuênen horen.
Nadat de kanpbescheidea aan de d-eelneners 1ria.ren uitgereikt, werden er: boterhamnen, goed belegd met kaas of ban,
zoals bij ecn Brabantse boterhan past, geprescnteard ::iet een
kop koffic. Deze lieten zich, naa.r ik hier en daar zag, goed.
0p woensdag

smaken. Degenen, die bl-even logeren, gingen deaïna nazr d-e
verschillende adressen, on met hun gastheren of gastvïouwen
kennis te naken.
0m acht uu" stroonde "De linde'r weer vol , waar de officiêle
opening zou plaats hebben. Het eeïst werd- een woord van
welkora gesproken door de heer C.Verneeren,voorzittcr van het

