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zii-ver, dat weinig of niet meer word.t gebruikt, o.a. een an-
tiek r'rierooksvat, monstrans, kelken van vroeger en hedenreen
een zilveren abtsstaf enz
fot besluit gaf d-e hr.van Bavel een uiteenzetting van het
tafelb.l.ad van Heeswijk; aatt de beschrijving hiervan is on-
langs een heel nummer van het tijdschrift rrAntiekrr gewijd-
IIet blad dateert van kort na 1l0O; van dergelijke bladen
z:.jn er nog sleehts vijf in de gehele r'rereld,. Het blad. is
beschild,erd geweest met bijbelse taferelen uit het oude en
het nieurve testam€rrt, oie betrekking hebben op d-e maalti jd'
d.oor beschad.iglng i-s cen ged.eelte van de beschild"ering ver-
d-r'renen.
Rond. half zes was de rondleiding bedindigd.. De cleelnemers
l./aren uiterst tevreden, omdat ze haddetl kunnen genieten vaII
een zeer d-cskund.ige en interessante uiteenzetting, verzorgd'
d,oor iemand met een grote kennis van en een grote liefde
voor zijn vak 

i'{.H.J.Pennings.

HET HEELMAI'{P, qeh_qr41en__fe_9fj'$ OEDENROT-rE van 9. tot, -en met
tz'-;.A{-Dq',-*Veisras- win 1tJ. ae lii[-.' -' 'lrlr) -slot.-
lliet mijn verslag in het vorig nummer waron we gekomen tot
vrijd.agvoormid"d,ag + half elf , toen men van het cafeetje op
het gehucht Casteren verd.er trok de gemeentr: Liempd in.Eerst
een bezoek aan d-e duiventoren. 0p het gehucht Casteren op
ongeveer 25 meter afstand. van de Donrnel staat een. oude hoeve
waarver] het grond.gebied- vroeger ongeveer 5O ha. beeloeg. Ili
het tijc.sverloop van de laatste hond-erc jaar is deze hoeve
gesplitst in een viertal boerd-eri-jeir, die in d.e buurtschap
Casteren bijgebouwd. zijn. Tegen hei woongedeelte van d,e oude
hoeve staat nog een woonhuis, dat g::otere afnetingen heeft
wat de hoogte betreft, llaarvan de bougstijl wat luxueuzer is
en dat op een heuveltje staat wegens de nabijheid. van de
Dommel. Dit huis werd vroeger kennelijk ber'roond door de ei-
genaar. Op het erf staat de oude duiventoren, een stenen
bouwwerk van + 15 meter hoog en I 4 nieter breed.. De onderst:
geleding heeft d.ienst ged.aan a1s bakhuis, d"aar er een bak-
oven i-n gebouwd is. fn d.e bovenste geleding werden vroeger
enkele honderden duj-ven gehouden door de eigenaar Deze
mochten hun voedsel zoeken op de landerijen in d.e omgeving.
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De eigenaar verkocht deze duj-ven voor de slacht. Tn de der-
tiger jaren is hieraan op wrede wiyze een einde gekomenrtoen
een van d.e land-bouwers van Casteren zijn zaaigraan met ver-
gif vernengde en de duiven practisch . allen hiervan gestor-
ven zijn.
Ondertussen liep het tegen d.e mid.d-ag en zocht ied-er zijn
vervoersmid.d.el weer op, om de reis voort te zetten. \'r/e pas-
seerden de Dommel via de llitie Brug en belandden zo in cle

kom van Liempd.. Liempd- is nog een overwegencl agrarlsche ge-
meente, waaT opvallend. veef populieren of canad-abomen groei-
er1 . Voorheen r^/aren er clan cck een groot aantaT- klompennakers
d-ie huis aan huis een klompenmakerij haclden. fn de zaal 'y'an
Kaathoven werden wij door burgemeester Smits hartelijk ont-
vangen, ln zi-jn toespraak gaf hij een visie op uitbreid-ings-
plannen voor een plattelands gemeente en wees op hun be-
staansrecht tussen de grotere r/roongemeenten. Achter in de
za"a.L trar.en op een bord- een + JO paa.r klompjes te zlen van
d.e even zovele modellen als er voorheen in ltreder1and. werclen
gemaak b

Na d.e ]unch, aangeboden door het gcrneentbestuur van l,iempd- ,
gingen we bij een klompenfabriekje kijken. Daar werd buiten
d-oor tlree klompenmakers getoon<l , hoe men voorheen met diver-
se goreedschappen van een stukje boomstan in korte t.ijd een
paar klompen maakte. A.van Breugel gaf uitleg, hoe d-ie ge-
reedschappen e1k r,rerCen genoemd. Vanhier ging het naar een
terrein, ruim honderd meter van de Dommel.gelegenr waar de
laatste jaren door pater lnliz:o Heesters ond.erzoek is verricht
op een opgehoogd. pexceel. 0p die plaats heeft het eerste
kerkje gestaan van Liempd-, een kapel toegewijd aan Sint Jan
de Doper, gebouwd- op het eind van.d.e lzle eeuw. Het werd pa-
rochiekerk, toen in 7601 Liempd. ecn zelfsiand"ige paroc.hie
werd. Liempd behoord-e in die tiid tot de Baronie van Boxtel-.
fn 1864 werci het kerkje d.oor brand. verwoest. Thans ligt d"e

kerk en het dorp 65n 5 and.erhal.re kilometer van de Donmel.
De opgra-ririEen had.d.en de fund-anenten blootgelegd van boven-
vermeld. kerk"ie en enkele graven, want ik zag er beenderen
liggen
Vanhier begon de ter:ugtocht naar P.ooi. ts }l1orgens hadden we

de loop.rran d"e Dommel geyol51d langs de noordenkant d-oor 01-
.Land, nu ging het langs d-e zuid,kant terug. De Dommel stroomt
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n.l.tussen Rooi en Boxtel in westelijke richting, het overi-
ge d.eel naar het noorden. Het eerste huis waar rue even af-
stapten, was de Fratershoeve, vroeger een bezitting van d.e

Sroed-erschap van het Gemene Leven in Den Bosch, Onze Georgi-
us van Lanckveld. of i'.[acropeCius was in zijn tijd, 'ook Iid. van
deze Congregatie. Een weinig verder waren we weer op Rooirs
grond.gebied- en even d.aarna bij de oprijlaan ,van Den Hu1st.
Dit is een landhuis, in d.e eerste helft van de vorige eeuw
herbouwd. Oorspronkelijk was het een slotje, d-oo:: grerchten
omEeven. Rooi had vroeger een vijftiental van die slotjes,
waai"van er enkele tot kastel-en uitgroeiden, andere tot een
versterkte hoeve met grachten omgeven, zoals b.v.in Gemert
d.e Hazeldonk, De Wijnboom, het Slotje in De Deel,de Kievits-
braken en d.e Espse hoeve onder Bakel.Terug nu naar het Slot-
je Den Hulst. ilet is enkele eeuwen in bezit geweest van d.e

famil-ie Huijgens. Uit d.ie familie stamd.en Christiaan, de wis-
en natuurkund.ige en Constanti jn , de 4ichter.Zij bekleed.d.en
in die tijd. bela.ngrijke functies aan het prinselijk hof in
Den Haag. Toen we Den Hulst gezien had.den, ging het recht-
streeks n.iar het kerkdorp Boskant. _Daar aangekomen uerd
eerst in tn eaf6 van het nieur+e centrum een. verfrissi-ng ge-
bruikt en d.aarna.even de nieuwe kerk bezichtigd-.
De route ging d,aarna tussen d,e populieren bossen do,or naar
de buurtschap Yernhout. Hier r,rerd even halt gehouden bij tn
tweetal- boerderijen, genaamd De Oude en De Jonge Boomgaard.
In De Oude Boomgaard is in 1lB1 geborcn zuster lllariq Joseph
van Jesus (Maria Raaijnakers), stichter€s: v&11 d,e Zusters Pe-
nitenten Recollectinen van BoosendaalL. Ook vertoef,den we
even bij de Jonker van d.e Jaegershoeve, in L645 gebouwd.Toen
we van.Vernhout. naar onze kwartierad.ressen terugkeerden
langs d.e Sloef en Diependaal, nerkte ik een perceel grond
beplant met uitsluitend. wilgebomen; ik meen, dat men dit in
Brabant niet veeL aantreft.
0m t9 uur had.den wc, evenals de vorige avond, in Hotel van
EiJk de uarme maaltijd,, d,ie prima verzorgd was. 0m 20.10
kwan:en we bijeen in Hotel rrDe Beurs'r op de Heuvel. Pb,ter
Wiro Heesters vertoonde ziin prachtige d.iats van d.e Hazeput-
ten'en d.e Moerkuif en, die we d,aags d.aarna zoud-en bezoeken.
Hierna d-e Brabantse Bonte avcnd me.t loterijr tekenwedstrijd-"
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voordrachten en optreden vln rrfhe F-oy Village Band"
dansmuziek.
Zaterdag 12 juli de laatste dag van het Heemkamp. 0m 9
weer aantred.en op d.e i/larkt. Nu was Nijnsel, Rooirs

met

uur
derde

kerkd.orp aan de beurt. De naam komt aI a/oor in stukken van de
1Je eeuw. Opgravingen van de laatste jaren hebben aangetoond,
d.at er in d.e Mid.d.en-steentijd a1 mensen woond.en. Voor d.e

Hervorming stond er al een kapelrtoegewijd aan Sint itntonius
Abt. Pas in 1911 werd. Nijnsel een zelfstandige parochie. fn
d.le jaren kwam er de nieuwe kerk, nu onder patronaat van de

heilige Antonius van Padua. Een school voor lager ond.erwijs
we.s a1 veel eerder gebouwd in Nijnsel.
Nadat er een groepsfoto was gemaakt voor de kerk van Nijnsel
trokken we weer de Dommef over. Nabij d,e Nijnselse Dommel-
brug }igt d,e Bonnefanten hoerrer waarvan ik geen nad.ere bii-
zond.erhed.en weet. De naam d-oet mij derrken aan het Bonnefan-
ten Museum te Lrlaastricht. We red.en een eind-je de weg op
richting buurtschap Vressel en kerkd.orp Breu6;e1. Links af
bereikten we aI aanstonds het natuurreservaat"I)e Ilazeputtenrr.
Het is een gebied" bezet met dennenbossen, waarin enkele ven-
nen liggen met een rijke vcgetatie. Toen we hier een hal-f
uurtje hadd.en gekeken, gingen we langs een andere weg naar
d-e Lieshoutse weg terug. Aan de noordenkant van de weg Nijn-
sel-Mariahout llggen, voor d,e helft ingesloten in d-ennenbos-
senrDe }/loerkuilen. Het zijn d-e vroegere kronkels geweest van
d.e Dommel.Toen zij door aanstibbing lcs kwamen te liggen van
de Dommel, vormde zLch een veenlaag ln d,ie zijarmen of wie-
lenrdie er enkele honderd.en j&ren later uitgcbaggerd- is voor
brand.sto f .

In deze bosrijke omgeving staat het ]And.huisr dat voor li{gr.
Bekkers werd. gebouwd, d.ie het helaas niet heeft kunnen be-
trekken als rustend brsschop. IIet ligt aan de Everse ekker-
pad. Aan deze zelfde weg 1,Ias in de dagen van het Heemkamp
onder leiding van pater Wiro Iieesters pp een percecl bouw-
land, waar met een buldozer de zwarte'groi:d. tiideliik afge-
schoven was, een onderzoek aan do gang in de rooie onder-
grond. Sporen van vuurhaard.en, van paalgateri en d,iverse
scherven toonden aan, d.at op d-ie plaats mensen woondcn v56r
de christelijke jaartelling. In caf6 Jachtlust aan de weg
naar Veghel werd halt gehouden Yoor een koffle-pa:uze. Ook
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stond op het prograruna een bezoek aan d.e plaats, waar tot
1944 d,e Koeveringe molen heeft gestaan. IIij stond. op een
punt, waar d.e gemeenten Sint Oedenrode, Schijnd.el en Veghel
bijeenkonen, zod-at, d.e molenaar van d.eze d.rie gemeenten zijn
klanten mocht hebben. Het stichtingsjaar is 1299. Deze stan-
d.aardmolen ls in october 1944 door oorlogshandelingen ver-
woest en niet meer herbouwd.
loen nen zijn d-orst gelest had in bovengenoerod. cef6, zijn we
via uitbreid"lngsplan Eerschot na een bezoek aan de nieuwe
kerk van de Goecte Herder met de'amphitheater-gewijs geplaat-
ste kerkbanken rond. het altaar en via d.e uitbreidingsplannen..
Armenhoef en Heverland. naar het Marktplein teruggekeerd. In
Hotel ttDe Seursrt was d.,e afscheids-koffietafel, aangeboden
d.oor het gemeentebestuur. Hierbij werden hartelijke woorden
van d.ank gesproken door het hoofdbestuur van Srabants Eeem.
Pastoor Binck was ook .nog overgekonen. De organisatoren had.-
den eer van hun werki zJ-i bed.ahkten op hun beurt de deelne-
mers. Dezen keerden voldaan huislraarts na elkander tie hand
te hebben gegeven met. een rrtot weerziensit.

@l_Ynnzonx vaI Hm lF_snuqR
VRIJSTELLIi\iG VAN B0ETE.

eerdag van de Rooi Schut, hadd.en d,e

Schutsbroeders op het sluitingsuur het caf6, w&ar ze teerden
nog niet verlaten. D&arom werd de hospes beboet. Omd.at de
Sc.hutsbroed.ers krachtens een privilegie ,op de teerd.ag niet
gebonden weren aan een sluitingsuur, vragen , ze $.e Landcom-
mandeur om d.e boete kwijt te scheld.en.
Aen Syne Eooghwaerdigste Excellentie Hooghwaerdigen, Hoogh-
gebooren Heere Land.tcommandeur der Balije Ald.enbiesen, EIou-
veri jne en gront Eeer d.er vri je Ri jx neutrale Grond.t Heer-,
Iijckheijdt Gemert etc.etc. ,

Also voorleden Woensd.ag den 2]ste d.eeser maend Mai j. door den
Captijn end.e Luytenant van S.Joris Schutterij d.eeser vrije
Rijx neutrale grond.t heerlijckheijt Geroert bij mond.elinge
aenspraeck aen Sijne Hooghwaerdigste Excellentie. is bekent
geworden, d.at Peeter Adraens tle la Court, Drossard en
Scholtus d"eeser Yrije Rijx neutrale grond.tHeerlijckheijd.t
Gemert den hospes of herbergier Benedictus van. den Bergh, aI
)) jaeren hospes der voors.schutterij geweest sijnde, op den


