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Nederwetten is een klein maar 
 actief dorp waar veel gebeurt. 

Niet alleen voor  nieuwe maar ook 
voor huidige bewoners is het niet 

eenvoudig  daarop zicht te krijgen. 
Dit boekje geeft een overzicht 

van de  verschillende  activiteiten in 
Nederwetten en bevat  allerlei verhalen 
 waarmee men  Nederwetten kan leren 

kennen.

Eigenlijk alle verenigingen geven aan 
graag kennis te maken met nieuwe 

leden. Op deze wijze blijven de 
verenigingen hun rol in de  sociale 

 cohesie van het dorp vervullen.
Deze uitgave is mogelijk gemaakt 

door een  subsidie van de provincie 
Noord Brabant in het kader van het 

IDOP (Integraal Dorps  Ontwikkelings 
Plan). Onze dank gaat uit naar 

eenieder die bijdragen heeft geleverd. 

Als je je door dit boekje sneller 
 Nederwettenaar voelt (en blijft voelen), 

dan is het in haar opzet  geslaagd.

Wendy Renders

Voorzitter dorpsraad Nederwetten
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voorschriften in gewijd water. 
Het bewijs wordt geleverd: het 
stukje hout zinkt en er vloeien 
druppels bloed uit. De test 
wordt meerdere keren herhaald, 
steeds met hetzelfde resultaat. 
Dit wordt het Wonder van 
Hooidonk genoemd.

1300 Anderhalve eeuw na 
de stichting is het klooster te 
klein geworden voor het aantal 
nonnen dat wil intreden en het 
moet afslanken naar maximaal 
21 bewoners.

1350 De watermolen op 
Hooidonk en die in Son, komen 
in het bezit van de priorij. 

1392 Een nieuwe abt van 
Rolduc - de abdij die toezicht 
moet houden op het klooster- 
klaagt over de het gedrag van 
de nonnen dat niet strookt 
met de regels van het klooster. 
Door groei van inkomsten 
als erfenissen, kunnen de 
nonnen zich een royaal leven 
permitteren, zoals een eigen 
woning op het terrein, gasten 
ontvangen en personeel in 
dienst nemen. Er wordt orde op 
zaken gesteld.

1448 Pastoor Henricus 
Sanders van Nederwetten 
sticht voor zijn eigen 
dochters, een nieuw 
klooster dat Soeterbeek 
wordt genoemd. Het wordt 
ondergebracht in enkele 
huizen die hij in Nederwetten 
bezit. Enkele jaren later 
klagen de nonnen dat de 
grond te moerassig is en het 
water niet geschikt is voor 
gebruik. Om die reden wordt 
het klooster verplaatst naar 
Opwetten.

1440 De eerste Sint 
Lambertuskerk wordt 
afgebroken en op dezelfde 
plaats aan de Dommel 
wordt een grotere kerk 
gebouwd, nu met toren. 

1564 Klooster 
Hooidonk wordt door 
een plunderende bende 
in brand gestoken. Door 
de slechte economische 
situatie van het land (en ook 
het klooster) duurt herstel 
tientallen jaren waarbij de 
refter en de gastenverblijven 
niet meer werden 
opgebouwd.
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Een beknopte historie 
van Nederwetten 

Zonder twijfel kan het ontstaan en de ontwikkeling van het dorp Nederwetten worden 

toegeschreven aan het klooster Hooidonk dat in het jaar 1146 werd gesticht. Ook is het aan het 

bestaan van dat klooster te danken dat er tot op de dag van vandaag grote belangstelling is voor 

de geschiedenis van Nederwetten. In het beperkte kader van dit boekje is het niet mogelijk om 

een compleet en gedetailleerd beeld te geven dat recht doet aan de rijke geschiedenis. Alleen de 

belangrijkste en interessantste feiten vanaf dat historische jaar 1146 worden hier weergegeven. 

1146 De kanunnik Leo van 
de abdij van Rolduc, lid van de 
adellijke familie Van Stakenburg 
uit Breugel, sticht een klooster in 
het gebied dat toen Tessandria 
heette. De naam Nederwetten 
wordt in de stichtingsdocumenten 
niet genoemd. Het is een priorij die 
uitsluitend bedoeld is voor adellijke 
dames die als gevolg van een 
tekort aan mannen in de tijd van 
de kruistochten, geen echtgenoot 
uit hun eigen stand kunnen krijgen. 
Het klooster verkrijgt inkomsten 
uit het verpachten van ontgonnen 
landerijen. Zo ontstaat geleidelijk een 
kleine dorpsgemeenschap. 

1242 Een eerste vermelding 
in een oorkonde van de naam 
Hooidonk, toen geschreven als 
Hodunc. Deze naam betekent 
letterlijk ‘hoge heuvel’. Het 

woord heuvel of donk moet in 
dit laaggelegen en natte gebied 
wel worden gerelativeerd. Maar 
donken, zandige verhogingen in 
een moerassig landschap, maken 
wel dat bewoning mogelijk is. In de 
loop van de tijd, bij de ontginning 
van de streek, ontstaan er meerdere 
van deze veldnamen met het 
achtervoegsel ‘donk’. 

1244 Bouw van de eerste 
parochiale kerk, gewijd aan de H. 
Lambertus. Deze eenvoudige kerk 
aan de oever van de Dommel heeft 
geen toren. De inwijding gebeurt 
door Bonifatius, de voormalige 
bisschop van Lausanne. Om te 
bewijzen dat een relikwie, dat in 
bezit is van het klooster, werkelijk 
afkomstig is van het Heilig Kruis 
waaraan Jezus is gestorven, 
dompelt Bonifatius dit volgens de 
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1796 Na de Franse Revolutie, 
verklaart Frankrijk de oorlog aan 
onder andere de Republiek der 
Verenigde Nederlanden. De republiek 
capituleert en een indirect gevolg is 
dat de katholieken hun kerken, die 
sinds de vrede van Munster in 1648, 
in handen is van de protestanten, 
weer terug in bezit mogen nemen. 
Zo wordt de Sint Lambertuskerk aan 
de Dommel weer de parochiekerk.

1810 Nederwetten wordt bij een 
gemeentelijke herindeling bij Eckart 
gevoegd. Dit blijkt geen gelukkige 
keus, want al na elf jaar, in 1821, 
wordt Nederwetten bij Nuenen-
Gerwen gevoegd. Hierdoor ontstaat 
de huidige gemeente Nuenen, 
Gerwen en Nederwetten c.a. Eckart 
komt bij Woensel.

1843 Het raadhuis 
aan de Soeterbeekseweg 
wordt omgebouwd tot 
school.

1871 Aan wat nu de 
Zandstraat heet, wordt een 
nieuwe school gebouwd. 
Het gebouw heeft slechts 
één lokaal voor alle klassen 
en een woning voor het 
hoofd van de school. 

1895 Aan de Hoekstraat wordt 
een nieuwe, inmiddels de derde 
St. Lambertuskerk gebouwd ter 
vervanging van de kerk langs de 
Dommel. De kerk, een ontwerp van 
architect Corbeij uit Roermond, is nu 
een Rijksmonument.

1898 De oude St. Lambertuskerk 
wordt afgebroken, maar de toren, 
toen nog met spits, blijft behouden. 
Later, in 1938 waait de spits eraf 
en de toren vervalt tot ruïne. Op 
het nippertje behoed voor afbraak, 
is de toren na restauratie en 
conservering in 1982 en 1992, nu 
een Rijksmonument. 

1926 De nieuwe uit twee klassen 
bestaande Sint Jozefschool aan de 
Hoekstraat wordt door pastoor Van 
Eijl plechtig ingezegend. 
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1615 Goyart Hermans van 
Oedenroy, rentmeester van 
Hooidonk, schiet zich als lid van het 
St. Annagilde, tot koning. Hij schenkt 
het gilde een zilveren koningsschild 
waardoor het gilde kan aantonen dat 
het sinds dat jaar bestaat. Volgens 
de mondelinge overlevering zou het 
gilde al rond 1400 zijn ontstaan.

1648 Het jaar waarin de vrede 
van Munster wordt gesloten en er 
een einde komt aan de Tachtigjarige 
Oorlog tussen De Nederlanden 
en Spanje. Een belangrijk indirect 
gevolg van dit verdrag is dat het 
Nederduits-Gereformeerde geloof 
de staatskerk van de Republiek 
wordt. Alle katholieke bezittingen, 
kerken kapellen en kloosters, 
worden door de nieuwe protestantse 
overheid in beslag genomen. Zo 
ook de Sint Lambertuskerk aan 

de Dommel en klooster Hooidonk 
met alle bezittingen: landerijen met 
pachthoeves en de opbrengsten 
daarvan, watermolens waaronder de 
Hooidonkse watermolen. De nonnen 
worden weggestuurd met een klein 
pensioentje dat betaald wordt uit de 
verkoopopbrengst van hun eigen 
klooster. De kerk aan de Dommel 
wordt ontruimd en de katholieken 
gaan voortaan ter kerke in een 
schuurkerk, een enigszins verbouwd 
boerderijtje. De laatste priorin, Agnes 
van Pollaert, brengt het kostbare 
relikwie van het Heilig Kruis in 
veiligheid bij de abdij van Rolduc. Bij 
de vernieling van die abdij in 1793 
komt het relikwie in bezit van de kerk 
van Waubach in Limburg.

1794 Nederwetten krijgt een 
eerste raadhuis, gelegen aan de 
Soeterbeekseweg.
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1954 Op de plaats van de oude 
stenen kloosterkapel uit 1244 wordt 
een nieuwe kapel gebouwd.
De juiste locatie werd eerder 
vastgesteld aan de hand van een 
grootscheepse archeologisch 
opgraving die als doel had om 
te weten te komen waar het 
Wonder van Hooidonk zich had 

voltrokken. Burgemeester Jhr. Van 
Rijckevorsel geeft na toestemming 
van de eigenaresse van de grond, 
opdracht voor de opgraving die 
onder leiding van een enthousiaste 
pastoor Woestenburg, maar een 
volslagen leek op dat gebied, wordt 
uitgevoerd. Na de eerste vondsten 
worden gelukkig deskundigen 
aangetrokken. 

1955 De na-oorlogse 
vrouwenemancipatie krijgt vorm door 
de oprichting van de boerinnenbond, 
een vrouwenorganisatie van de 
N.C.B. Later wordt deze vereniging 
K.V.O. genoemd. In de jaren daarna 
worden in de groeiende gemeente 
nog meer verenigingen opgericht 
zoals R.K. Voetbalvereniging 
Nederwetten en de jeugdvereniging 

K.P.J. Nederwetten, beiden in 
1965 en carnavalsvereniging De 
Wetters in 1973. Deze vereniging 
heeft inmiddels een hofkapel en is 
niet alleen door de dansgarde De 
Spetters, nog steeds springlevend.

1958 Het park rond de 
kapel wordt verfraaid met een 

kruiswegstatie. Deze werd 
ontworpen door de beeldhouwer 
Piet Schoenmakers uit Beesel.

1996 De Brabantse 
monumentenprijs valt ten deel aan 
de gemeente Nuenen c.a. voor de 
mooie en authentieke wijze waarop 
de Soeterbeekseweg is heringericht. 
Van het bedrag van de prijs, 4.000 
gulden, wordt een stenen bank bij 
de kruising van de Soeterbeekseweg 
met de Hoekstraat geplaatst.
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1927 De oude school aan 
de Zandstraat wordt gesloten 
en verbouwd tot woningen voor 
drie gezinnen. Deze woningen 
zijn momenteel een gemeentelijk 
monument.

1929 Oprichting van een afdeling 
van de KPJ (Katholieke Plattelands 
Jongeren) waar naast veel 
sportactiviteiten, ook plaats is voor 
cultuur.

1940 Nederwetten krijgt een 
bewaarschool die geleid wordt door 
Elize Schellekens, een nichtje van 
de toenmalige pastoor. De school 
heeft bij aanvang dertig kinderen. 
Er is kennelijk grote behoefte aan 
want de onderwijsinspectie geeft 
begin 1942 al toestemming voor het 
aantrekken van een derde leerkracht. 
Onenigheid rond de familierelatie van 
de pastoor en de leerkracht, maken 
dat de school in dat jaar wordt 
gesloten in plaats van uitgebreid.

1944 Op 19 en 20 september 
van dat jaar woedt de oorlog in 
Nederwetten. De bevrijding is op 
handen, maar hevige tankgevechten 
tussen het Duitse het geallieerde 
leger beroeren ook het grondgebied 
van Nederwetten met gelukkig 
slechts een gewonde maar met 
complete verwoesting van veel 
gebouwen tot gevolg.

1952 Sinds 1912 worden 
pogingen ondernomen om het 
relikwie van het Heilig Kruis weer 
terug in Nederwetten te krijgen. 
Aanvankelijk door pastoor Van Eijl, 
later opnieuw geprobeerd door 
pastoor Roelofs. Uiteindelijk geeft de 
Vicarus Generaal van Roermond in 
1952 toestemming om een gedeelte 
van het relikwie aan Nederwetten 
af te staan. Met grote plechtigheid 
en ceremonieel vertoon wordt het 
relikwie van het Heilig Kruis op 
6 september 1953 in de kerk in 
Nederwetten ontvangen. 
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De Duitsers probeerden dit te voorkomen door al 
op 16 september de Hooidonkse brug over het 
Wilhelminakanaal op te blazen en op 17 september 
de brug in Son. Op 19 september vertrok een 
Duitse Panzerbrigade vanuit Venlo naar Son om de 
strijd met de Amerikanen aan te gaan. Zij zochten 
naar een plaats waar ze veilig de Dommel over 
konden steken om naar 
Son door te stoten. Een 
verkenningseenheid 
van de Duitsers 
probeerde met 5 zware 
tanks van ieder 43 
ton de brug over de 
Dommel bij Soeterbeek 
over te steken. De 
tuinman Willem 
Hikspoors van huize 
Soeterbeek raadde het 
de Duitsers af door ze 
duidelijk te maken dat 
de brug te zwak was 
voor de Duitse tanks. 
De Duitse tanks vertrokken naar Hooidonk.

’s Avonds begon voor de Duitsers de strijd om 
Son te heroveren. Deze strijd ging ook de hele 
woensdag 20 september door. Vanuit Nederwetten 
beschoten de Duitsers de weg Eindhoven - Son 
om zo een wig te kunnen vormen tussen de 
troepen in Son en die in Eindhoven. De Duitse 
soldaten probeerden in Hooidonk over de 
sluisbrug te komen om zo met de Amerikanen 
aan de andere kant van de Dommel in Bokt strijd 
te kunnen leveren. Vele uren bestoken de beide 

partijen elkaar met bazooka’s, tankgeschut en 
mitrailleurs. Aan beide zijden van de Dommel 
sneuvelden militairen.

Zowel in Bokt als op Hooidonk brandden vele 
boerderijen af. Ook koeien, paarden en varkens 
vonden de dood bij deze felle gevechten.

Het voormalige pand 
van de Kruik, de 
boerderij van Anton 
van Rooij werd bij die 
gevechten bijna volledig 
verwoest. Op dezelfde 
20 september 1944, 
een woensdag, trokken 
5 Britse tanks van 
27 ton over de brug 
bij Soeterbeek naar 
Boord. De brug hield 
voor deze (lichtere) 
tanks goed stand. Via 
de Soeterbeekseweg 

werd Nederwetten door de Britten bereikt en 
bevrijd. Op donderdag 21 september trokken deze 
tanks vanuit Nederwetten naar Gerwen dat daarna 
door de Britten werd bevrijd.

Nu, in 2012, is het op het eilandje op Hooidonk 
met zijn mooie kapel en kruiswegstatie maar 
moeilijk voor te stellen hoe het er daar, bijna 68 jaar 
geleden, aan toeging.

Bronnen:  Jean Coenen: Gegeven Sint-Barbaradag 1300.

 H.L.M. Smits: Van Alvershool tot Zuiderklamp.
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Zware strijd rond 
Nederwetten.

Hoe vreedzaam en idyllisch Nederwetten er in 2012 ook 

uit mag zien, tijdens de septembermaand van 1944 was 

het hier verre van vreedzaam. Met name het eilandje op 

Hooidonk kwam toen tussen de Duitse en geallieerde linies 

te liggen. Zowel de Duitsers als de Engelsen en Amerikanen 

probeerden met hun tanks en andere wapens elkaar uit te 

schakelen.

In de week vanaf 10 september 1944 werd door de 
Duitsers de verdediging van het Wilhelminakanaal 
op orde gebracht. De brug in Son, alsmede de 
Hooidonkse brug in Breugel werden versterkt. Ook 
de weg langs het kanaal kreeg versterkingen. 
Op Hooidonk stonden toen vijf boerderijen en een 
watermolen. Via een sluisbrug had Hooidonk een 
verbinding met Bokt, aan de andere kant van de 
Dommel.

Op 17 september 1944 landden grote aantallen 
Amerikaanse en Engelse parachutisten op de Sonse 
hei. Het doel van de operatie was om contact te 
maken met de Amerikaanse soldaten in Eindhoven. 
Zij kregen o.a. de opdracht om het gebied 
tussen Son en Nuenen te bevrijden en van Duitse 
tegenstand te ontdoen. Zo moesten ze o.a. het 
Wilhelminakanaal in handen zien te krijgen.
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ALGEMEEN
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Rond 1960 waren er nog 
drie kruideniers of mini-
supers, met een breed maar 
volgens huidige begrippen 
beperkt assortiment. 
Het waren de winkels 
van Coolen, Pasman en 
Geven-van Rooij. Meestal 
verkochten ze meer dan 

alleen kruidenierswaren. 
Coolen was kruidenier, maar 
ook bakker en hij had een 
café en friteszaak. Pasman 
was kruidenier en verkocht 
ook sigaren, knopen, garens 
en op 1 april knoopsgaten. 

Geven-van Rooij was 
kruidenier en had ook een 
café. Op een gegeven 
moment waren er zelfs zes 
cafés, drie in de kern en 
drie verder weg. Volgens 

sommigen was dat van 
Jan de Louw wel het 
gezelligste. Apart was dat 
hij eerst aannemer was 
en is overgeschakeld naar 
caféhouder. Later nam 
zoon Anton de zaak over. 
Diens vrouw verhuurde 
gelegenheidskleding. 
Aannemer van Rooij 
verkocht ook flessengas. 
Dirk Sanders verkocht rond 
1970 gereedschappen 

in zijn winkel aan de 
Soeterbeekseweg en daarbij 
had hij een polijsterij en 
slijperij. De watermolen op 
Hooidonk werd gebruikt 
als graan- en oliemolen, 
soms ook om hout te 
zagen. Daar vlakbij had 
je de hengstenhouderij 
van Van den Heuvel en 
bij de oude toren die van 
Kuijpers. Op de hoek van 
de Soeterbeekseweg-
Hoekstraat stond de 

coöperatieve boterfabriek, 
ongeveer op de plaats 
waar nu het beeld van 
de gildebroeder staat. 
Er was een Boerenbond 
met een pakhuis, daar 
waar nu garage Gijsen 
zit. Daar deden de 
boeren hun inkopen. Het 
thuisweven gebeurde nog 
lang; het klikken van de 
weefgetouwen was altijd 
te horen. Karel Hoeks 
aan de Soeterbeekseweg 
was klompenmaker. Als 
dienstverlenende beroepen 
waren er klompenmakers 
en mandenvlechters. 
Je had een molenaar, 
melkboer Frans Bekkers, 
een brugwachter en een 
hoefsmid. Ook twee 
bakkers, de gebroeders 
van Rooij. Het bedrijf 
van Kluijtmans maakte 
grafzerken. Oude vrouwen 
stopten sokken. Boeren 
reden met de “roomkar” en 
brachten de opgehaalde 
melkbussen naar Campina. 
Aan huis werden groente, 
fruit, eieren en melk 
verkocht. Veel klanten uit 
Woensel kwamen hier 
naartoe.

Als je nu door Nederwetten 
loopt en je kijkt eens rond, 
dan zie je nog wel wat aan 
bedrijvigheid, maar het is 
duidelijk anders dan vroeger. 
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Bedrijvigheid 
in Nederwetten 

Nederwetten is langzaam ontwikkeld vanuit het 

grondgebied van de nonnen van Hooidonk. Het had zo’n

25 woningen en 120 inwoners rond het jaar 1250 en is 

“gegroeid” naar zo’n 300 woningen en 800 inwoners in 2012. 

Nog niet zo heel lang geleden waren er maar twee verharde 

wegen. De rest was nog gewoon zandpad. Nederwetten 

breidde uit; “Hoek” werd Hoekstraat en “Hoef” werd 

Kerkhoef. Huizen hadden niet alleen maar een nummer als 

herkenning. Bij de oude toren kwamen de mensen vanuit 

Woensel naar de kerk die daar voor 1900 aan de Dommel in 

gebruik was. Ze moesten met een bootje oversteken.

Uit historisch materiaal, onder andere opgetekend in de publicatie 
“Nederwetten door de eeuwen heen”, Nico Nagtegaal, 1996, blijkt 
dat de bedrijvigheid voorheen voornamelijk bestond uit landbouw 
en veeteelt. De enige oude industrie was de thuisweverij. Begin 
1900 was er een boter- en melkfabriek. Er was een bakker, een 
kruidenier, een galanteriewinkel voor garen, knopen en linten. Er 
was een winkel waar je drank kon kopen. Groenten en aardappelen 
verbouwde men zelf. Fruit kwam veelal uit de eigen boomgaard. Het 
thuisweven begon meestal voor eigen gebruik. Het overschot ging 
naar rondreizende kooplieden. Zo konden de boeren er wat extra 
bijverdienen. Maar deze linnenfabricage was erg arbeidsintensief 
en werd vervangen door het weven van de goedkopere katoenen 
weefsels. Rond 1900 was het thuisweven volledig voorbij. Ook in 
het met vele foto’s gesierde boek “Van Hooidonk tot Soeterbeek. 
Nederwetten in woord en beeld in de 20e eeuw”,
Jos Thielemans, 2005, vinden we voorbeelden van bedrijvigheid. 
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Er zijn paardenstallen, maneges en een paardenpension te vinden. Een veehandelaar bezit 
een stal waar paarden worden getraind en waar wordt geoefend met paard en wagen. 

Ook zijn er zelfstandige ondernemingen te vinden, zoals pedicurepraktijken, een kapsalon,
sport- en ontspaningsmassage, tandtechniek en kunstgebitreparatie, een tolk voor 
gebarentaal, chauffeursdiensten, een rijschool en een zaak voor workshops voor 
groendecoraties. En enkele artiesten, dat zijn ook kleine zelfstandigen. De deur-aan-deur 
handel vinden we terug in de SRV-wagen en een rijdende bakker.

Niet alles is genoemd, want steeds komt er iets bij of er verdwijnt weer iets. Maar om  
een tijdsbeeld te schetsen, kun je spreken van een diversiteit aan bedrijven en bedrijfjes.
Dan praten we nog niet over degenen die in hun vrije tijd er wat bijklussen. Alles bij elkaar 
gezien blijkt het levendige Nederwetten een uiteenlopend aanbod aan bedrijvigheid te bieden.
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De precieze namen van deze 
bedrijven zijn hieronder niet 
weergegeven. Het is meer om 
een indruk te geven wat er in 
Nederwetten te vinden is. 

Een aantal boerenbedrijven 
zijn er nog steeds. Wel moet 
je ze buiten de kern zoeken. 
Langs de Soeterbeekseweg, 
op Hooidonk, aan de 
Broekdijk en de Kerkhoef of 
elders in het buitengebied. 
Veel van de vroegere 
boerderijen zijn omgebouwd 
tot royale woonhuizen. Bij de 
oude toren zit nog steeds een 
hengstenbedrijf.

De cafés en stamkroegen 
met zo’n biljart in het midden 
zijn verdwenen. De huidige 
paviljoens voor voetbal, 
tennis en het gilde draaien 
goed. Het betekent dat er 
behoefte is aan plaatsen voor 
ontmoeting en gezelligheid. 
Naast een paar cateringzaken 
zijn er nu drie restaurants: 

Brasserie-café de Kruik 
– in de vroegere winkel en 
café van Geven-van Rooij; 
Heerendonk – het vroegere 
café en pannenkoekenhuis 
Lambiek; en als laatste een 
pas gerenoveerde restaurant 
in het vroegere café Coolen. 

In de bouwsector 
vind je: aanneming, 
verandabouw, loodgieters, 
interieurbouw, electro en 
een handelsonderneming.
In de detailhandel: een 
groentezaak, een fietsenzaak, 
alleen niet meer met panden 
in Nederwetten. Verder vind 
je administratiekantoren voor 
boekhouding, zijn er enkele 
garagebedrijven en is er een 
autohandel.
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De watermolen is tot 1650 in het bezit 
geweest van de priorij. De watermolen is een 
onderslagmolen. Omdat de Dommel maar een 
geringe stroomsnelheid heeft, zijn de raderen 
groot om toch op die manier voldoende energie 
te leveren. 

De Hooydonkse watermolen is niet de enige 
watermolen op Nuenens grondgebied. De Collse 
watermolen en de Opwettense watermolen zijn de 
twee andere molens. De Hooydonkse watermolen 
is een dubbele watermolen. Aan beide zijden van 
de beek staat een molengebouw met waterrad, 
zodat meerdere functies gecombineerd kunnen 
worden. De Hooydonkse watermolen werd 
gebruikt als korenmolen en als runmolen voor 
het malen van zaken als eikenschors, dat is 

noodzakelijk voor het looiproces. Daarnaast was 
deze ook in gebruik als zaagmolen, volmolen 
en oliemolen. De eigenaar in de 19e eeuw was 
de familie van Stekelenburg. Zij bleven tot 1889 
eigenaar van de molen.

Molens staan nooit zomaar op een willekeurige 
plek. Ze zijn afhankelijk van stromend water 
en kunnen op maar enkele plaatsen langs 
een rivier goed functioneren. Het gebied 
waarmee een watermolen in relatie staat, heet 
een “watermolenlandschap”. Om voldoende 
water voor de energie voor de watermolen te 
hebben, wordt het rivierwater opgestuwd tot een 
bepaalde vastgestelde hoogte. Met verschillende 
rechten wordt die hoogte vastgelegd. Doordat 
het water in zo’n watermolenlandschap wat 
wordt opgestuwd, blijft de omgeving vochtig en 
voorkomt zo de verdroging van de moerassen en 
beemden die in de omgeving van de molen lagen 
en liggen.

Zo wordt ook de soortenrijkdom van de flora 
behouden. Het weiland voor de watermolen heet 
Baayenbeemd. Beemden zijn lage gronden die 
als hooiland dienst doen. Bij grote watertoevoer 
van de Dommel lopen deze beemden als 
eerste onder water. Het zijn goede natuurlijke 
wateropvang gebieden. In dit gebied zijn enkele 
jaren geleden hakhoutbosjes aangeplant en 
is de poel aangelegd om fauna-stapstenen 
te verkrijgen. De afgelopen jaren is op het 
grondgebied van Nederwetten een hydro-
elektrische centrale gebouwd. Het waterrad 
van de Hooydonkse watermolen wekt nu de 
elektriciteit op waarmee aan acht huisgezinnen 
stroom geleverd kan worden.

De Hooydonkse watermolen is een prachtig historisch 

monument in Nederwetten. Gelegen aan de Dommel 

dateert het misschien al uit de negende eeuw, maar in 

1146 is er in ieder geval al een adellijk vrouwenklooster 

gesticht. De watermolen was het eigendom van de 

priorij. Hooydonk betekent Hoghe Donce = hoge donk. 

Donken zijn zandige hoogten in rivierdalen en komen 

op verschillende plaatsen in Noord Brabant voor. 

Heerendonk, maar ook Boerdonk en Spoordonk zijn 

hier voorbeelden van.
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De Hooydonkse 
Watermolen
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De dorpsraad Nederwetten is opgericht in januari 2004 om de 

bewoners van Nederwetten meer inspraak te geven. De dorpsraad 

heeft zeven leden die in principe om de vier jaar gekozen worden. 

De verkiezingen worden door de gemeente georganiseerd. Iedere 

inwoner van Nederwetten die geen publiek ambt bekleedt kan zich 

kandidaat stellen.

Dorpsraad
Nederwetten

De taak van de dorpsraad is om de 
gemeente, en andere vergelijkbare 
instanties zoals het SRE 
(Samenwerkingsverband Regio 
Eindhoven) en het provinciebestuur 
te adviseren over zaken die het 
dorp aangaan. Er vindt met enige 
regelmaat overleg plaats met 
burgemeester en wethouders, 
alsmede met het dorp via publieke 
dorpsraadsvergaderingen.

In het verleden heeft de dorpsraad 
zich beziggehouden met 
allerhande zaken. Bijvoorbeeld de 
aanleg van het glasvezelnetwerk, 
waardoor niet alleen Nederwetten 
maar ook alle omliggende 
woningen en boerderijen een 
breedbandverbinding hebben. 

Zij heeft zich sterk gemaakt voor 
nieuwbouwwoningen, waardoor 
de nieuwe wijk de Esrand kon 
ontstaan. Nederwetten was een 
van de eerste dorpen met een 
Integraal DorpsOntwikkelingsPlan, 
waardoor met hulp van een 
provinciale subsidie de aanleg 
van een brug over de Dommel en 
opknapbeurten van verschillende 
straten in het dorp kunnen worden 
gerealiseerd.

Meer informatie over de dorpsraad 
op www.nederwetten.org.
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Oranjecomité 
Nederwetten

Het huidige oranjecomité bestaat uit vier leden te weten 

Johnny van Kemenade, Patricia Migchels, Edward Renders 

en Jules Poels. Het Oranjecommité organiseert

leuke activiteiten voor de schoolgaande Nederwettense 

kinderen op Koninginnedag.

Vaak komen ook kinderen van buiten Nederwetten naar de 
Koninginnedag. Zij zijn natuurlijk ook van harte welkom. Traditiegetrouw 
begint de Koninginnedag met het defilé van versierde fietsen door 
het dorp. Daarna is er de feestelijke opening door de burgemeester, 
gevolgd door de ballonnenwedstrijd. De rest van de middag worden 
allerlei spelletjes gespeeld.

Deze activiteiten kunnen elk jaar plaatsvinden dankzij de hulp van vele 
vrijwilligers die er elk jaar weer voor zorgen dat Koninginnedag ook in 
Nederwetten een gezellige, knusse dag is.

Het comité staat altijd open voor goede suggesties en daarom willen 
wij ons comité graag uitbreiden met nieuwe leden.

Meer informatie over Oranjecomité Nederwetten is te vinden op  
www.oranjecomite-nuenen.nl. 
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In het kapelpark staat de 
Heilig Kruiskapel, gebouwd 
in 1954, een Mariabeeld 
als patrones van Hooidonk 
en veertien kruiswegstaties 
vervaardigd in het atelier 
St. Jozef in Beesel. Tot 
voor 1940 stonden op het 
terrein van het voormalige 
klooster drie boerderijen. 
Twee boerderijen zijn door 
brand verwoest en niet 
meer herbouwd, zodat er 
thans nog één staat, de 
Agneshoeve.

De huidige kapel staat op 
de plaats van de eerdere 
kapel waar in 1244 het 
wonder van Hooidonk 
plaatsvond. Bij de inwijding 
van de eerste stenen 
kapel op 4 september 
1244 toonde bisschop 
Bonifatius aan dat het 
stukje van het heilig Kruis 
dat het klooster in bezit 
had authentiek was en als 
zodanig mocht worden 
vereerd. Ter herdenking 
van deze gebeurtenis is er 
nog jaarlijks op de eerste 
zondag in september een 

eucharistieviering op deze 
historische plaats.
Het klooster van 
Hooidonk schonk een 
hoeve met landerijen 
aan het kerkbestuur van 
Nederwetten voor het 
onderhoud van de kerk. 
Deze hoeve lag naast de 
kerk en werd daarom “de 
Kerkhoeve” genoemd. De 
parochiekerk werd in het 
midden van de 15e eeuw 
te klein en werd vervangen 
door een grotere op 
dezelfde plaats. De oude 
toren aan de oevers van de 
Dommel is een overblijfsel 
van deze kerk.

In 1648 bij de vrede van 
Munster werd de openbare 
katholieke eredienst 
verboden en legden de 
protestanten beslag op 
de kerk. Vanwege hun 
beperkte aantal hebben 
zij deze kerk na 1700 niet 
meer gebruikt. Het gebouw 
ging enige tijd dienst 
doen als raadzaal voor de 
gemeente Nederwetten. 
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Parochie
H. Lambertus

De parochie H. Lambertus is van 

oudsher de gemeenschap van gelovigen 

van Nederwetten. Sinds 2006 vormt zij 

samen met de parochies van Gerwen 

en Nuenen de pastorale eenheid Heilig 

Kruis, een open parochiegemeenschap 

waar velen zich thuis kunnen voelen 

die zich willen laten inspireren door 

katholieke vormen van geloofsbeleving.

Het kerkbezoek en de band met de parochianen is in de 
afgelopen decennia teruggelopen. Toch heeft de parochie 
een belangrijke rol bij de parochianen met name bij de 
zogenaamde “scharniermomenten” in het leven. Als kinderen 
gedoopt worden, als jongeren gaan trouwen en bij het afscheid 
van een geliefde bij overlijden.

De parochie kent een lange geschiedenis die nog op diverse 
plaatsen in Nederwetten te zien is. De parochie is ontstaan 
vanuit het Augustinessenklooster dat in 1146 werd gesticht 
op het eiland achter de Hooidonkse watermolen. De graaf van 
Rode schonk aan het klooster bij de stichting een gebied ter 
grootte van het huidige Nederwetten. Het klooster bouwde vrij 
snel een houten kapel die rond 1240 door een stenen gebouw 
werd vervangen. Vanuit dit klooster waren er sterke banden 
met de parochie. De pastoor was vaak tegelijk rector, dat wil 
zeggen geestelijke voor de zusters in het klooster. We weten 
niet precies wanneer de eerste Sint Lambertuskerk gebouwd 
werd bij de Dommel. Wel is zeker dat er vanaf 1300 een 
parochie Nederwetten bestaat maar waarschijnlijk is deze al 
eerder gesticht vanuit het klooster van Hooidonk. 
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Nadat in 1896 de huidige 
Lambertuskerk aan de 
Hoekstraat in gebruik 
werd genomen werd de 
oude kerk aan de Dommel 
ontruimd en in de herfst 
van 1898 afgebroken. 
In 1922 werden de 
klokken uit de oude toren 
overgebracht naar de 
nieuwe kerk en bleef de 
oude toren verlaten op 
het oude kerkhof staan. In 
1938 waaide de spits eraf, 
waarna de toren langzaam 
tot een ruïne verviel. Het 
kerkhof werd in 1955 
geruimd en afgegraven. 
De gevonden beenderen 
werden in de toren 
begraven.

In 1893 had pastoor 
van Hoeck het initiatief 
genomen om een nieuwe 
kerk met pastorie te 
bouwen en hij liet architect 
Corbey uit Roermond, een 
leerling van Pierre Cuypers, 
een ontwerp maken voor 
de neo-gotische kerk. 
Opvallend aan de kerk 
zijn de speciaal gevormde 
bakstenen die gebruikt zijn 
voor de raamlijsten, nissen, 
bogen en deurlijsten. In 
het portaal onder de toren 
is een smalle gietijzeren 
wenteltrap die leidt naar 
de koorzolder. Rechts van 

de trap is een hardstenen 
wijwatervat uit het 
begin van de 17e eeuw, 
afkomstig uit de oude kerk 
bevestigd.

Het interieur van de kerk 
heeft de tand des tijds 
nagenoeg ongeschonden 
doorstaan. Het hoofdaltaar, 
de preekstoel en de 
biechtstoel staan er na 
ruim honderd jaar nog 
steeds hetzelfde bij. Het 
meest opvallend aan de 
kerk zijn de prachtige 
glas-in-lood ramen. De 
ramen in het priesterkoor 
dateren van de bouw 
van de kerk. De overige 
ramen zijn geplaatst in de 
periode dat de kerk 25 
jaar in gebruik was, rond 
1920. In de ramen vindt 
men afbeeldingen van het 
wonder van Hooidonk en 
over de H. Lambertus, 
de patroonheilige van de 
parochie.

In de kerk bevindt zich 
ook een klein gedeelte 
van het heilig Kruis. In 
1953 is pastoor Roelofs 
erin geslaagd om een 
klein stukje van de relikwie 
waarmee het wonder van 
Hooidonk plaatsvond, 
terug te brengen naar 
Nederwetten. De kerk 

biedt een zitplaats voor 
ca. 150 bezoekers. Bij de 
wekelijkse kerkdienst op 
zondagmorgen is dit ruim 
voldoende. 

Achter de kerk ligt de 
begraafplaats van de 
parochie. Behalve begraven 
is hier ook de mogelijkheid 
om een urn met de as van 
de overledene te plaatsen 
in een van de nissen van de 
urnenmuur. Het kerkhof is 
een plaats van ontmoeting 
en troost waar de namen 
van de overledenen in 
steen zijn gebeiteld opdat 
zij in onze herinnering zullen 
voortleven. 

De parochie van de 
H.Lambertus vervult nog 
steeds een belangrijke rol in 
het leven van velen in ons 
mooie dorp Nederwetten.

Meer informatie over de 
parochie kan je vinden 
op onze website www.
parochienederwetten.nl.
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De katholieke eredienst ging na 1648 ‘ondergronds’ en veel 
priesters moesten vluchten naar Vlaanderen. Een aantal 
priesters kon wel blijven. Voor de eredienst maakte men 
gebruik van zogenaamde schuurkerken: gebouwen die van 
buiten een boerenschuur leken maar van binnen als kerk 
waren ingericht. Tegen enige betaling werden deze gebouwen 
en daarmee de eredienst gedoogd. Na 1658 had Nederwetten 
geen eigen pastoor en werd de schuurkerk bediend door de 
pastoor van Nuenen. In 1717 herkregen de Nederwettenaren 
hun eigen pastoor en zij bouwden een nieuwe schuurkerk aan 
de westzijde van de Wettensestraat, nu de Soeterbeekseweg 
schuin tegenover no. 17. Na een inwendige en uitwendige 
opknapbeurt werd de oude kerk in 1797 weer in gebruik 
genomen.

Ook het klooster van Hooidonk moest sluiten. De nog 
aanwezige zusters verhuisden naar een vrij gebied bij 
Ravenstein dat toen geen onderdeel uitmaakte van de 
Nederlanden. De gebouwen stonden leeg en vervielen tot 
ruïnes. Nog maar enkele restanten zijn daarvan bewaard 
gebleven. 



36 37

Het stuk grond was gelegen aan de Hoekstraat, naast de 
moestuin van de pastorie. Daar werd een twee-klassige school en 
een meesterswoning gebouwd. Op 16 november 1927 werd de 
Sint Jozefschool plechtig ingezegend en geopend. 
In 1929 werd de school uitgebreid met één lokaal. In dit gebouw 
heeft men tot 1972 les gegeven. 

In augustus 1972 verhuisde de St. Jozefschool, een 
geïntegreerde kleuter- en lagere school, naar het nieuwe gebouw 
aan De Koppel. Het was een ruim gebouw waarvan later 
twee lokalen in gebruik werden genomen als gemeenschapshuis 
De Koppelaar. Dit gebouw werd in 2010 gesloopt. De leerlingen 
hebben vervolgens twee jaar les gekregen in een noodgebouw, 
aan de Koppeldreef 3. 

Op het oude adres, De Koppel, is door woningbouwvereniging 
“Helpt Elkander” een multifunctionele accommodatie gebouwd. 
Dit gebouw bevat naast de school ook een Dorpshuis, 
buitenschoolse opvang en een gymzaal. Op de eerste verdieping 
zijn appartementen gebouwd.

Het bestuur
De school werkte in 1927 onder het schoolbestuur van de 
Lambertusparochie. Later is een aantal basisscholen in de 
Gemeente Nuenen samen gaan werken onder de naam Stichting 
Onderwijsbelangen Nuenen. In 1999 zijn nog meer scholen 
samen gaan werken. Vanaf dat moment valt de school onder 
Stichting De Eenbes. De 28 basisscholen van deze stichting 
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Basisschool Sint Jozef 
te Nederwetten

Vanaf augustus 2012 is de Eenbes basisschool Sint Jozef gevestigd in de 

splinternieuwe multifunctionele accommodatie aan De Koppel 1 in Nederwetten.

De gebouwen
Omstreeks 1820 werd het oude raadhuis van Nederwetten 
als school in gebruik genomen. Deze school stond in de 
Papenkampen aan de westkant van de Soeterbeekseweg. In 
1826 werd Antonius Borsten als hoofdonderwijzer aangesteld. 
Alhoewel Nuenen het beter vond om maar twee scholen te 
hebben, bleef de school in Nederwetten toch gehandhaafd, 
omdat de afstand tot de scholen in Nuenen te groot was. 
In 1871 werd de nieuwe school aan de Zandstraat gebouwd.  
J.H. Paulusse werd hoofd der school. Hij bleef dat tot 1908.

Op 21 december 1926 kreeg Pastoor van Eijl toestemming om 
een stuk grond te kopen voor de nieuw te bouwen bijzondere 
lagere school. Deze grond kostte 300 gulden. Op 10 januari 1927 
werd de eerste tekening naar de gemeenteraad van Nuenen 
gezonden. 
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geschikt voor. Zo wordt het onderwijs eigentijdser en minder 
gebonden aan de leerkracht. Het onderwijsproces verandert van 
kennisoverdracht vanuit de leerkracht naar kennisverwerving door 
de leerling. 

Aan de ene kant wil de school de leerlingen een zéér stevige basis 
meegeven op het gebied van rekenen, taal en lezen. Dit betekent 
dat aan alle leerlingen op dezelfde wijze de basisprincipes geleerd 
worden. Aan de andere kant dienen de leerlingen goed voorbereid 
te worden op de toekomst en moet hen de vaardigheid worden 
meegeven om goed om te gaan met alle informatie waar zij 
toegang toe hebben en de vaardigheid om middels een goede 
samenwerking ieders kwaliteiten optimaal te benutten waardoor 
men samen in staat is om elk doel te bereiken. 

De Eenbes basischool Sint Jozef staat altijd open voor een 
bezichtiging en het verschaffen van informatie.  
www.sintjozefnederwetten.nl.
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bevinden zich in de gemeenten Geldrop-Mierlo, Heeze, Laarbeek 
en Nuenen. Daar werken ze aan een goede toekomst van bijna 
zesduizend leerlingen tussen de vier en dertien jaar.

Het onderwijs in het algemeen
Tot en met de 18de eeuw werden de kinderen niet ingedeeld in 
klassen of schooljaren. Er werd ‘hoofdelijk onderwijs’ gegeven. 
Ieder kind kreeg van de meester een opdracht. Tweemaal per dag 
moest de leerling bij de lessenaar van de meester komen waar 
de opdracht werd nagekeken of overhoord. Na het overhoren 
gaf de meester het kind nog een aanwijzing en een nieuwe 
taak zodat de leerling zelfstandig verder kon leren. In de 19de 
eeuw bleek het traditionele ‘hoofdelijk onderwijs’ niet meer te 
voldoen. In plaats daarvan moest de schoolmeester ‘klassikaal’ 
lesgeven. De leerlingen werden daartoe in klassen verdeeld. De 
schoolmeester gaf gedurende een gedeelte van de dag aan één 
van de klassen les terwijl de kinderen van de overige klassen 
voor zichzelf werkten. Via het leerstof-jaarklassensysteem waarin 
elke leerkracht maar één jaargroep onder zijn hoede had, zijn de 
scholen nu op weg naar ‘passend onderwijs’. Passend onderwijs 
gaat om de aanpassing van de zorg voor leerlingen in en om de 
school opdat elk kind inderdaad passend onderwijs krijgt.

Het onderwijs in Nederwetten
Zoals overal is men ook in Nederwetten steeds op zoek naar de 
beste manier om kinderen goed onderwijs te bieden. De komende 
jaren wil de school leerlingen meer uitdagen tot zelfstandig en 
actief leren. Dat gebeurt onder andere met DenkBeelden en 
mindmaps in een mediarijke leeromgeving die kinderen zeer 
aanspreekt. Naast het digitale schoolbord wordt ICT, multimedia 
en moderne didactiek ingezet. Het nieuwe gebouw is hier zeer 
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Sinterklaascomité 
Nederwetten

Het Sinterklaascomité Nederwetten 

bestaat uit zes personen. Het 

comité zorgt ervoor dat de Sint en 

zijn Pieten elk jaar de kinderen in 

Nederwetten komen begroeten.

De ontvangst, met muziekkorps, begint met een 
intocht door het dorp en eindigt bij een geschikte 
locatie waar alle aandacht naar de kinderen gaat. 
Op die dag mogen de kinderen Sint hun tekeningen, 
versjes enz. geven.

Voordrachten door de kinderen voor Sint en zijn 
Pieten zijn altijd heel leuk. Het comité streeft ernaar 
om de allerkleinste kinderen een onvergetelijke dag te 
bezorgen. Zij zorgt er ook voor dat Sinterklaas elk jaar 
weer op bezoek gaat bij de voetbalclub en de school.

Ieder comitélid heeft zijn eigen taak, waardoor de 
voorbereiding naar de grote dag soepel verloopt.

Voor meer informatie: n.bloemen@onsnet.nu.
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Bloemhoeve: de boerderij van luitenant Hendrik 
Blom, die daar begin 18e eeuw woonde.
Esrand: een es is een akker vaak rondom een 
dorp gelegen.
Eeuwselse straat: een eeuwsel is een 
grasweide van lage kwaliteit. Geschikt als weide 
voor schapen.
Nieuw Ervensestraat: het betrof hier 
heidegronden die door ingezetenen ter 
ontginning aangekocht waren.
De Koppel: waarschijnlijk genoemd naar twee 
even grote percelen landbouwgrond die daar 
gelegen hebben.
Koppeldreef: een dreef is een pad of weg 
waarlangs het vee naar de heide werd 
gedreven.
Koutergat: een kouter is een akker, een gat is 
een weg of pad naar een akker of weide.
Zandstraat: straat nabij of naar het huis 
genaamd “Sant”.
Broekdijk: aangelegd in 1711. Een dijk is een 
weg, vgl. Nieuwe dijk. Broek is een lager vrij, 
drassig gebied.
Heerendonk: een donk is een wat hoger 
gelegen deel in een drassig gebied. Meestal bij 
een waterloop.
Hoekstraat: genoemd naar de plek “Het 
Hoek”. Daar waar de Soeterbeekseweg en de 
Hoekstraat samenkomen.
Eikelkampen: een kamp is een omwald stuk 
bouwland, perceel omgeven door een houtwal. 

Pakhuispad: genoemd naar het pakhuis van de 
Boerenbond
Meester Janssenpad: oud schoolhoofd te 
Nederwetten
Ten Hout: was de oorspronkelijke naam van de 
“Bloemhoeve”.
Kerkhoef: hoeve die door de priorij aan de kerk 
was geschonken.
Soeterbeekseweg: genoemd naar 
Sueterbecke, nu Heuvelakkerloop. De zuidgrens 
van Nederwetten.

Diverse voormalige Nuenense bestuurders 
zullen o.a. vanwege de Nederwettense 
straatnamen in herinnering blijven. Willem 
Sengershof, Spoorenberghof, Thijs 
Slootshof, Willem van Laarhof en Nol 
Rendershof. Zij waren bestuurders van de 
gemeente Nuenen.

De Driesterrendreef verwijst naar de drie sterren 
in het gemeentewapen van Nuenen.
De twee nieuwe straatnamen die Nederwetten 
erbij gaat krijgen, zijn Grardjes Tip – oud 
inwoner van Nederwetten en Lambert 
Schoenmakershof – een in Congo vermoorde 
Nederwettense Kruisheer en missionaris.

Bron: Noord Brabantse plaatsnamen. Nuenen, 
Gerwen en Nederwetten 1987.
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Hoe het verleden 
van Nederwetten 
in sommige straat-
namen terug te 
vinden is

Het geven van namen aan nieuwe 

straten blijft een moeilijke zaak, 

getuige de discussie die ontstond toen 

er nieuwe straatnamen voor de Esrand 

bedacht moesten worden. Voor sommige 

Nederwettense straatnamen is het wel 

duidelijk waar de naam vandaan komt: 

meestal waren het bestuurders van de 

gemeente Nuenen. Vaak volgt onder de 

naam op het straatnaambordje de uitleg 

van de naam.

Maar er zijn ook enkele straten waar die 
uitleg ontbreekt, of het wordt als bekend 
verondersteld of men vond het niet nodig 
om extra uitleg te geven. Voor enkele 
straatnamen van Nederwetten volgt 
hiernaast de uitleg.
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Brasserie café 
de Kruik
Het huidige pand van brasserie café de Kruik is al lang een bedrijfspand. Voor de oorlog was er een 

winkel annex bakkerij en café in gevestigd. Toen dit afbrandde tijdens de oorlog zijn de winkel en 

cafégedeelte herbouwd.

Het was de lokale supermarkt.
Deze werd gerund door de familie 
Geven-van Rooij. Het winkelgedeelte 
is inmiddels opgeheven en er zijn 
allerlei attracties zoals een beugelbaan 
bijgekomen.
Herberg de Kruik was sponsor van het 
seniorenteam van de Nederwettense 
voetbalclub.

Op 17 mei 1998 is Herberg de 
Kruik overgenomen door de huidige 
eigenaren. De naam is daarbij veranderd 
in Brasserie café De Kruik. Ook nu 
is De Kruik nog steeds sponsor van 
de plaatselijke voetbalclub. Samen 
met ETB van Keulen sponseren zij de 
jeugdelftallen zodat ook in de toekomst 
er een goede voetbalvereniging kan zijn.

Daarnaast heeft De Kruik nog een 
aantal dorpsfuncties: bij de kleine bar 
verzamelt zich de jeugd voordat ze 
gaan stappen. Daarnaast is het café 
een aantal jaren de thuisbasis van 
de Carnavalsvereniging “De Wetters” 
geweest. Omdat de kaartclub ten 
gevolge van de nieuwbouw van de 
MFA geen bruikbare ruimte voor hun 
wekelijkse kaartmiddag had, heeft De 
Kruik hen gastvrij de ruimte geboden 
deze middag bij hen te kaarten.
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Café Coolen is vooral bekend 
geweest door de vele 
verenigingen die er thuis waren. 
Zo was er de kaartclub “De 
Vrolijke Katters” die op 1 januari 
1932 als eerste vereniging daar 
werd opgericht. Zij zijn daar 
tot 1995 gebleven met hun 
maandelijkse kaartavonden. 
Ook de RKJB (Rooms 
Katholieke Jonge Boerenstand), 
opgericht op 4 februari 1929 en 
in 1965 omgedoopt tot de nu 
nog bestaande KPJ (Katholieke 
PlattelandsJongeren), heeft 
altijd een goede relatie gehad 
met dit café. De oprichting 
van de Noord-Brabantse 
Christelijke Boerenbond afdeling 
Nederwetten in 1945 was in 

café Coolen. Zij hielden hier 
ook alle vergaderingen en 
ander soort bijeenkomsten. 
De voetbalvereniging 
RKVVN (Rooms Katholieke 
VoetbalVereniging 
Nederwetten), opgericht op 
9 oktober 1965, was ook 
bij café Coolen thuis totdat 
de voetbalvereniging een 
eigen clubhuis kreeg met 
kleedruimtes, douches en een 
kantine.

De carnavalsvereniging De 
Wetters, opgericht 22 februari 
1974 heeft in café-zaal Coolen 
elf jaar hun residentie gehad 
van 1980 tot en met 1990 en 
er daarna nog vele jaren hun 
prinsenbal gehouden.
Maar de vereniging die ze het 
warmste hart toedroegen was 

toch wel het Sint Annagilde. 
Zo was er elke tweede zondag 
van de maand om 12.00 uur 
ledenvergadering, waren er elk 
jaar twee jaarvergaderingen 
en in de winterperiode tien 
schietwedstrijden met de 
luchtbuks. 

Het was altijd goed toeven 
in het café of de zaal van de 
familie Coolen. In het café 
stond een biljart dat veel werd 
gebruikt. Velen hebben een 
feest gevierd in de zaal zoals 
bruiloften en jubilea of een 
vergadering van verenigingen uit 
de regio.
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Café Coolen
Iedereen in Nederwetten kent Café Coolen zoals het vele jaren geweest is. Het 

pand werd in 1914 gebouwd door Dorus Coolen als kruidenierszaak en bakkerij 

en later kwam daar ook het café bij. 

Toen Sjefke Coolen trouwde met Johanna Pas op 11 mei 
1921 nam deze de hele zaak, kruidenier, bakkerij en café, 
over. Sjefke en zijn vrouw kregen twaalf kinderen. Theo 
was de vijfde van het gezin. Hij trouwde met Sjaan van 
Erp op 17 augustus 1960. Theo en Sjaan namen de zaak 
van Sjefke over. In 1974 is er een zaal achter het café 
gebouwd en werd van de winkel een cafetaria gemaakt. In 
1995 namen Theo en Sjaan afscheid van het café. Zoon 
Jos nam daarna het café over en maakte er een restaurant 
van. In 2012 is de zaak gekocht en totaal gerenoveerd 
door Frans van Santvoort en heeft de zaal plaatsgemaakt 
voor woningen.
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De Snuffeltuin
In het atelier van de Snuffeltuin worden al zo’n twintig 

jaar workshops gegeven om groendecoraties te maken met 

natuurlijke materialen die in het betreffende seizoen voor 

handen zijn.

De workshops worden gegeven op diverse dagdelen. 
Voor alle materialen, koffie en thee en iets lekkers wordt 
gezorgd. De workshops zijn geschikt voor iedereen met 
of zonder groene vingers. Je leert de materialen tot een 

creatief geheel te verwerken.

Naast de workshops zijn er ook verwendagen. Er is tijd 
om twee werkstukken te maken waarbij een diner wordt 

geserveerd.

De snuffeltuin verzorgt ook rouwarrangementen. 
Wanneer een dierbare overlijdt, wil je op een gepaste 

wijze afscheid nemen. Een rouwarrangement 
kan daaraan bijdragen. Een rouwboeket is een 

afscheidsgroet waarmee je aan je gevoelens uiting geeft 
en waaruit de nabestaanden ook troost kunnen putten. 

Meer informatie over de Snuffeltuin is te vinden op  
www.snuffeltuin.nl of via Marie-Christien Kop,  

tel: 040 2836511 en 06 11912416.
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In 1974 kwam de familie Kop vanuit Leiden 
hier naartoe om een familierestaurant 
genaamd Lambiek te starten. Het restaurant 
genoot bekendheid door de pannenkoeken 
geserveerd op zeer grote Delfsblauwe 
borden. In 1990 kwam Martin Kop plotseling 
op 56-jarige leeftijd te overlijden. Rietje Kop 
ging hierna verder met haar dochter Pauline 
en haar partner Ties Harks.

In 1993 werd het restaurant overgenomen 
door Pauline Kop en Ties Harks en zij 
veranderden de naam in Heerendonck, 
afgeleid van het bosgebied hier in 
Nederwetten. De stijl van het restaurant 
veranderde, er werd op een ander niveau 
gekookt met mooie menu’s.

Het pand werd in 1998 wit geschilderd 
waardoor een wat chiquere uitstraling bereikt 
werd. Het jaar erop was het interieur toe aan 
een make-over, met modernere tafels en 
stoelen, zonder hierbij de authentieke sfeer 
van het pand te verliezen. Ook het terras 
werd aangepakt, met nostalgische steentjes 
en een bloemrijke tuin. In 2001 was het hart 
van het bedrijf aan de beurt, de keuken werd 
grondig verbouwd, met veel RVS en de 
modernste apparatuur.

Rond 2004 begon Ties ook met het 
verzorgen van kookavonden voor bedrijven, 
familie-uitjes en individuele groepen. Ook in 
de toekomst willen Ties en partner op culinair 
gebied steeds vernieuwend bezig zijn.

Meer informatie over Restaurant 
Heerendonck op www.heerendonk.nl en via 
heerendonck@hotmail.com.
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Restaurant 
Heerendonck

Op de hoek kruising Hoekstraat en Eeuwselsestraat is 

Restaurant Heerendonck gevestigd. Dit pand dateert van 1952 

en is gebouwd door de familie de Louw die op dat moment 

een aannemersbedrijf had en hier met een redelijk groot gezin 

ging wonen. Het gevolg was dat er een vrij grote woonkeuken 

aanwezig was, die later goed gebruikt kon worden als 

bedrijfskeuken. Nog later werd het pand voornamelijk 

geëxploiteerd als café met diverse eigenaren.
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Hondenschool
Pup & Up

Sinds 2009 is er in Nederwetten de hondenschool Pup & Up, 

van Gillian de Bart, waar cursussen aan hondeneigenaren 

worden gegeven.

Het doel van de cursus is zowel baas als 
hond op te voeden. Puppycursussen en 
privélessen worden aan huis gegeven. 
Vanaf twaalf weken kan een hond 
deelnemen aan groepslessen. Deze 
groepslessen zijn voor jonge honden, 
maar ook een oudere hond is nooit te oud 
om iets te leren.

De cursus start met een theorieles 
waarin behandeld wordt hoe honden 
kunnen reageren in bepaalde situaties 
en hoe je daar als baas op in moet 
spelen. Want vaak is er zonder de juiste 
training geen goede verstandhouding 
tussen hond en baas terwijl met de 
juiste kennis en begeleiding hond en 
baas de beste kameraden worden. De 
training vindt plaats in kleine groepen 
zodat er veel individuele begeleiding 
is. Ook geeft Hondenschool Pup & Up 
vervolggehoorzaamheidscursussen en de 
hondensport Flyball.

Meer informatie over Hondenschool 
Pup & Up op www.gewoongillian.nl en 
pupenup@gewoongillian.nl.  
Tel. 040 7873622.
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Keramiekatelier
In het keramiekatelier te Nederwetten worden workshops 

voor kinderen en volwassenen verzorgd. Daarnaast zijn er 

(half)jaarlijkse cursussen voor volwassenen.

De kleiworkshops zijn zeer 
geschikt voor bijvoorbeeld 
vriendenclubs, bedrijfsuitjes, 
familiefeesten of kinderfeestjes. 
Deze workshops kunnen 
geheel naar wens aangepast 
worden.

Tijdens de (half)jaarlijkse 
cursussen voor volwassenen 
leert men met het veelzijdige 
materiaal klei te werken.

Aan bod komen verschillende 
basistechnieken voor de 
opbouw en het toepassen 
van allerlei glazuur en 
decoratiemogelijkheden. Men 
wordt gestimuleerd om een 
eigen beeldtaal te ontwikkelen 
en vooral het experiment aan 
te gaan.

In het voorjaar zijn er ook raku- 
en pitfire workshops. Raku 
is een oude Japanse manier 
van stoken om het typische 
craquelé effect te verkrijgen.

De workshops en cursussen 
worden dor Paula Groote-
Versteegen verzorgd. Ze 
studeerde keramiek aan 
onder andere de Rietveld 
Academie. Zelf maakt 
ze eenvoudige abstracte 
beelden van handgevormde 
en geglazuurde klei. Er zijn 
regelmatig exposities van haar 
werk in haar atelier te zien. 

Meer informatie over het 
Keramiekatelier op  
www.grooteversteegen.nl en 
via pgroote@onsnet.nu.
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Kids 
Society 

Erica
De Kids Society Erica verzorgt kinderopvang in Nuenen c.a. en 

 Eindhoven. Zij zal als samenwerkingspartner in de nieuwe accom-

modatie in Nederwetten aanwezig zijn.

Samen met de basisschool en de Stichting Newest organiseert 
zij een naschoolse plek voor kinderen van vier t/m twaalf jaar in 
Nederwetten. Het streven is om met een maandag, dinsdag en 
donderdag naschools BSO aanbod in Nederwetten van start 
te gaan. Vanaf het moment dat de school uit is tot 18.30 uur 
’s avonds. In de schoolvakanties zullen de Nederwettense BSO 
kinderen samen op een andere locatie een leuk en uitdagend 
vakantieaanbod aangeboden krijgen.

Kids Society Erica én de basisschool vinden het belangrijk dat 
de kinderen bewust worden van zichzelf, hun eigen talenten én 
hun omgeving. Wil je meer weten van de BSO in Nederwetten, 
de organisatie, de kosten van opvang bij Kids Society Erica en/
of de tegemoetkomingen in de kosten voor ouders, dan kan je 
een afspraak maken met het servicebureau van Kids Society 
Erica.

Geopend tussen 9.00 en 17.00 uur.Adres: Jacob Catsstraat 1-3, 
Nuenen. Meer informatie over Kids Society Erica via  
Tel: 040 2635155, info@kidssociety.nl en www.kidssociety.nl.
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Badmintonclub 
Nederwetten

Badmintonclub Nederwetten is een vereniging die in 

1982 is gestart. De eerste jaren werd gespeeld in “de oude 

school” aan de Hoekstraat 42. Toen de belangstelling 

groter werd en er behoefte ontstond aan meerdere 

speelvelden is gekozen voor sporthal de Bongerd in 

Breugel als speelplaats en dat is nog steeds zo.

Badmintonclub Nederwetten is een ontspanningsclub 
en we spelen alleen onderlinge wedstrijden. Nieuwe 

leden worden indien nodig door de ervaren leden 
opgeleid. Aanvankelijk waren er alleen leden uit 

Nederwetten. Door enkele fusies zijn daar ook spelers 
uit Son en Breugel bij gekomen. Het ledenaantal 

gaat op en neer maar ligt tussen de twaalf en twintig 
personen. De leeftijd is naar boven niet begrensd en 

ligt daarom tussen de zestien en honderd jaar. Het 
instapniveau is niet voorgeschreven. Een beginner 
stapt net zo gemakkelijk in als een ervaren speler.

Elke maandagavond van 19:00 tot 20:30 uur spelen 
we in de Bongerd aan de Asteroïdenlaan 2, in 

Breugel. Aspiranten kunnen altijd (gratis) een paar 
avonden proeven van het niveau en de sfeer, om 

daarna te beslissen of ze lid willen worden.

Meer informatie over Badmintonclub Nederwetten op 
www.bc-nederwetten.nl.
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Al vanaf het begin heeft de vereniging goede contacten 
met Lunet Zorg. Voorheen vormden de Nederwettense 
carnavalsvereniging tezamen met hen een optocht op 
Eckartdal. De vereniging bezoekt hun prinsenwisseling en 
zij komen naar Nederwetten op de prinsenreceptie. Ook 
met de diverse zusterverenigingen in Nuenen en Gerwen 
heeft de vereniging goede contacten en uitwisselingen.

Het carnavalsjaar begint met een prinsenbal op de tweede 
zaterdag in november en het bezoeken van de prinsenbals 
en recepties van de zusterverenigingen. In aanloop naar 
carnaval zijn er diverse vergaderingen en de commissies 
gaan aan de slag om het komende carnaval weer tot 
een groot succes te maken. Bonte avond, ziekenbezoek, 
boerenbruiloft, de heilige mis, ontbijt, blaaskapellenfestival, 
optocht en kindermiddag behoren tot het vaste 
programma. Ook het organiseren van de rommelmarkt en 
het verstoppen van paaseieren zijn jaarlijks terugkerende 

activiteiten.

Vanaf 1974 tot 1996 werd 
carnaval gevierd bij de diverse 
horecaondernemingen in 
Nederwetten. In 1996 werd er voor 
het eerst een tent in eigen beheer 
geplaatst. En in 2012 wordt carnaval 
gevierd in de nieuwe multifunctionele 
accommodatie.

Iedereen is natuurlijk van harte welkom 
bij de vereniging. De Wettertetters 
hebben altijd behoefte aan leden met 
muzikale belangstelling en kinderen 
kunnen zich bij de dansgarde 
aansluiten. 

Meer informatie over 
Carnavalsvereniging De Wetters via 
verhoevenstefan@hotmail.com of op 
tel: 06 573253366.

V
E

R
E

N
IG

IN
G

E
N

Carnavalsvereniging 
De Wetters

Op 22 februari 1974 werd de carnavalsvereniging opgericht (door 

Stan Verbruggen, Marinus Renders, Jan van Kemenade, Jan Donkers 

en Riny van Kessel). Diverse mensen werden gevraagd om een raad 

van elf te vormen. Kleding kregen ze van een bevriende vereniging.

Marinus Renders werd de eerste prins. Zijn scepter was 
een wetter (om messen mee te slijpen) met belletjes 
versierd. Een met pakken stro opgetuigde Daf-pony 
fungeerde als carnavalswagen. De eerste Nederwettense 
optocht was een feit.
Een vereniging kan niet zonder vrijwilligers en hun inzet. 
Momenteel heeft de carnavalsvereniging 33 leden. Ook 
partners helpen bij diverse activiteiten. Een dertigtal 
oudgedienden heeft zich verenigd in De Oude Garde.

De dansgarde oefent iedere donderdagavond onder 
leiding van drie leidsters. Zij vergezellen de prins en 
zijn gevolg bij de prinsenbals en recepties. Tijdens het 
carnaval treden ze meermaals op met hun dans en 
showdans.

De Wettertetters, de carnavalsband, speelt er regelmatig 
een deuntje op los. Tijdens de carnaval zijn zij gezellig 
aanwezig. Op carnavalszondagavond strijden zij met 
diverse andere kapellen om de wisselbeker.
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Damesgymclub 
Nederwetten

De damesgymclub Nederwetten is in 1966 opgericht. 

Ze is begonnen in de school aan de Koppel in een van 

de schoollokalen en op het speelterreintje bij de school. 

Later werd gebruik gemaakt van het gymlokaal van de nu 

afgebroken school.

De damesgymclub is voor iedere volwassene uit Nuenen, Gerwen 
en Nederwetten. Het gymmen staat onder leiding van Kitty Heertjes 
van de ‘Jolly Jumpers’. In drie opeenvolgende lessen wordt een 
bepaald soort van bewegen als uitgangspunt genomen zoals 
Pilatus, Yoga of ballet. 

De lessen zijn altijd op muziek en worden gegeven op 
donderdagmorgen van 08.45.uur tot 09.45 uur, met uitzondering 
van de schoolvakanties én de twee zomermaanden juli en 
augustus.

Meer informatie over Damesgymclub Nederwetten via 
DinyThielemans 040 2832783 of Ricky Verhoeven 040 2952485.
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Drumfanfare 
Jong Leven

Drumfanfare Jong Leven is opgericht in 1959 als 

jeugddrumband. Sinds 1980 is Jong Leven een drumfanfare. 

In haar rijke historie heeft Jong Leven al diverse prijzen 

behaald zoals Brabantse kampioenschappen en landstitels.

Jong Leven is een leuke, gezellige vereniging die 
regelmatig optredens zoals concerten, taptoes en 
straatoptredens verzorgt.

De drumfanfare bestaat uit een groep enthousiaste leden 
van alle leeftijden die vanuit drie disciplines gezamenlijk 
optreden. Deze drie disciplines bestaan uit een blazers-, 
slagwerk- en dansgroep. Het hoofddoel van alle groepen 
is plezier met muziek en dans. Het repertoire bestaat 
voornamelijk uit moderne en bekende muziek.

Bij interesse bent je van harte welkom om op onze 
repetities op de dinsdagavond in D’n Heuvel te Gerwen.
 
Meer informatie over drumfanfare Jong Leven op  
www.drumfanfarejongleven.nl of via  
secretariaat@drumfanfarejongleven.nl.
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IVN en Nederwetten
Het IVN is een landelijke organisatie, die mensen lokaal bij natuur betrekt, op scholen, in een 

Nationaal Park en in hun eigen buurt. Binnen de 170 lokale afdelingen van IVN zijn duizenden 

ervaren vrijwilligers actief. Jaarlijks organiseren zij met veel passie talloze excursies, cursussen, 

wandelingen, tentoonstellingen en opleidingen. Door deze laagdrempelige en educatieve 

activiteiten maken grote aantallen mensen kennis met de natuur.

De lokale afdeling zit al bijna veertig 
jaar in Nuenen in het Klooster, waaruit 
de activiteiten plaatsvinden. Er zijn 
ruim driehonderd leden uit Nuenen en 
omstreken, waaronder Nederwetten. 
De leden zijn vaak op een of meerdere 
manieren bezig met hun hobby.

Zo worden er in het voorjaar speciale 
maandagavondwandelingen 
georganiseerd om mensen de kans te 
geven om gebieden rond Nuenen te 
bezoeken, te kijken en te luisteren naar de 
vogels. Bij de wandelingen wordt onder 
andere de Heerebeek, de Rietmussen en 
de Ruweelsels bezocht. Ook werkt het 
IVN mee aan de Landelijke Dagen van 
Natuurmonumenten.

In het kader van vogelbescherming 
worden onder andere kasten voor 
steenuilen in Nederwetten uitgezet. 
Ook worden tellingen gedaan van 
broedvogels. Deze gegevens worden 
landelijk verzameld en geven indicaties 

over het succes van de broedvogels in de 
gebieden. Deze cijfers geven uiteindelijk 
aan of een vogelsoort op de Rode Lijst 
moet komen. 

In het najaar en de winter worden 
maandelijks lezingen gehouden. 
Deze worden in de lokale tijdschriften 
aangekondigd. Bij deze lezingen worden 
altijd facetten van de natuur getoond.
Soms gaat het over een bepaald dier, 
zoals de das, of een gebied in de 
omgeving of een onderdeel van de 
levenscyclus. En elk jaar wordt er naar 
gestreefd om een of meerdere cursussen 
aan te bieden met als thema’s: bomen, 
vogels, natuurfotografie etc.

Op verzoek kan IVN Nuenen ook een 
wandeling voor een bepaalde groep in een 
bepaald gebied georganiseerd worden.

Meer informatie over IVN op  
www.ivn.nl/nuenen.
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Kaartvereniging De vrolijke Katters
De kaartvereniging De vrolijke Katters is in 1932 opgericht en vierde 

in 2012 haar 80-jarig bestaan. Een mijlpaal voor een kaartvereniging.

Eén van de oprichters was Tinus de Vries. Kaartverenigingen 
waren vroeger populairder dan tegenwoordig. Vijftig jaar geleden 
waren er zo’n zeven tot acht in Nederwetten en nu nog maar één.

Veel leden zijn al vanaf 1956 trouw lid. Vijftig jaar lid is geen 
uitzondering. Op dit ogenblik telt de kaartclub achttien leden en 
het zal duidelijk zijn dat nieuwe leden, jong en oud, van harte 
welkom zijn.

Eénmaal per maand wordt er gekaart in het gildehuis in 
Nederwetten. Ook al heeft de vereniging de naam “Katters” in 
haar vaandel staan, de leden spelen het kaartspel “jassen” een 
afgeleide vorm van “katten”. Kaarten kun je niet alleen leren van 
actieve leden maar ook door het boekje “’n bumke katte” door te 
nemen. Hierin staat alles wat met het kaartspel te maken heeft.

Meer informatie over kaartvereniging De vrolijke Katters via  
tel: 040 2832050 of mr@onsnet.nu.
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KBO in Nederwetten
KBO Nuenen c.a. (Katholieke Bond voor Ouderen afdeling Nuenen, 

Gerwen en Nederwetten) zorgt voor het wel en wee van alle 55-plussers.

Er is een diversiteit aan aktiviteiten die vanuit Nuenen 
aangestuurd worden. Dit alles staat vermeld in het 
maandblad van de KBO Nuenen onder de naam Trefpunt. 
Deze organisatie telt in Nuenen, Gerwen en Nederwetten 
1850 leden. Het is een club mensen die wel voor 
vijfentwintig verschillende activiteiten zorgt. 

Vanuit het nieuwe dorpshuis in Nederwetten wil de 
vereniging er zijn voor alle senioren in Nederwetten met 
oude maar vooral ook nieuwe activiteiten op het gebied 
van bewegen, welzijn en zorg, wonen en verkeer. Ook wil 
ze bijstand verlenen met sociaal en financieel advies voor 
wie daar behoefte aan heeft.

Er wordt iedere maandagmiddag gekaart. Zowel bridgen 
als rikken, waaraan zo’n vijftig mensen uit de drie 
kerkdorpen deelnemen onder het genot van lekkere koffie 
en thee geserveerd door vrijwilligers.

www.kbo-nuenen.nl
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KPJ Nederwetten
Wij zijn er voor jong en oud! Al bijna 85 jaar organiseert 

de KPJ gezellige en sportieve activiteiten voor 

Nederwetten en omgeving.

Elke week is er een sport- en spelavond voor jongens en 
meisjes vanaf vier jaar. Om de maand is er nog andere 
leuke activiteit zoals bingo, speurtocht, sinterklaas of een 
excursie. Een hoogtepunt is het jaarlijkse kamp!

Voor junioren en senioren is er elke week een sportavond. 
De heren sporten recreatief; de dames spelen mee met 
de winter-handbalcompetitie. Er worden om de maand 
gezellige activiteiten georganiseerd zoals een beach-
volleybaltoernooi (aan zee!), diner- of borrelavondjes, een 
stapavond, kienen of een fietstocht. Vanzelfsprekend kan 
iedereen met onze activiteiten meedoen!

De KPJ is ook de organisator van enkele grote events. 
Het jaarlijkse touwtrekken-over-water, maar ook de 
dorpstienkamp, stratenplaybackshow, feestavond met 
band en de jeugdtienkamp.

Meer informatie over KPJ op www.kpjnederwetten.nl.
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Het Sint
Lambertuskoor

Het parochiekoor St. Lambertus dateert van 1855. De meeste 

mannen uit Nederwetten hadden daar een band mee, al was 

het niet zo gemakkelijk om er bij te komen. Voor toelating 

moesten eerst zangoefeningen worden gedaan. Wie was 

toegelaten was verplicht de repetities bij te wonen.

Zo niet, dan volgde daar een boete op van 5 cent per keer.

In 1965 is het dameskoor opgericht, dat zong over het 
algemeen rouw- en trouwdiensten in de kerk. Door 
afname van het ledental van het mannenkoor door 
overlijden en verhuizingen is er in 1999 besloten het 
dames- en mannenkoor te laten fuseren. Zodoende kon 
het parochiekoor blijven bestaan. We zingen ongeveer vijf 
maal per twee maanden.

Op dit moment bestaat het koor uit zeventien leden onder 
leiding van Gijs en Susan de Kort, respectievelijk dirigent 
en pianiste. Nieuwe koorleden van zijn harte welkom. 
Vooral sopranen en bassen kan het koor goed gebruiken.

Kom eens naar een repetitie luisteren en ervaar de fijne 
sfeer en gezelligheid tussen de koorleden onderling. Alleen 
door nieuwe aanmeldingen kan het voortbestaan van het 
koor gewaarborgd worden.

Aanmelden bij het Sint Lambertuskoor kan bij voorzitter 
Rietje Kop via m.kopplasmeijer@telfort.nl. Tel. 040 2840808.
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Nederwettense 
Vrouwen Vereniging

Op 11 januari 1955 werd de Nederwettense Vrouwen 

Vereniging (NVV) opgericht onder de naam R.K. 

Boerinnenbond “Maria van Hooidonk”. Later werd deze 

naam gewijzigd in KVO (Katholieke Vrouwen Organisatie). 

Sinds 1 januari 2011 zijn we een zelfstandige vereniging 

onder de huidige naam.

De NVV heeft op het moment 54 leden in leeftijd variërend van 40 tot 90 jaar. In de maanden 
september tot en met juni organiseert de NVV diverse activiteiten zoals lezingen, excursies en 
vieringen rond een thema, zoals bijvoorbeeld de traditionele kerstviering.

Per maand is er tenminste één activiteit. Een lezing gaat meestal over gezondheid, cultuur 
en welzijn. De excursies gaan onder andere naar tuinen, bedrijven en musea. Ook activiteiten 
van ontspannende aard worden georganiseerd: een bingo- of spellenavond, een toneelavond 
(soms door eigen leden verzorgd), een fietstocht en als afsluiting van het seizoen een busreis.

Meer informatie over Nederwettense Vrouwen Vereniging via voorzitster Gerda van Stiphout,  
tel: 040 2838784 of via secretaresse Petra Manders, tel: 040 2836587.
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RKVV Nederwetten
In 1965 is de voetbalvereniging opgericht. Omdat Joost 

Rooyackers “het boeren” voor gezien hield kwam het 

voetbalveld, dat eigendom van de kerk is, beschikbaar. Piet van 

Hoek en Jan Teunisse kwamen snel in actie en binnen enkele 

dagen hadden ze een aantal geschikte bestuursleden gevonden.

Op 15 september 1965 kwam het 
voorlopige bestuur (bestaande uit 
Huub Gijbels, André van Doorn, 
Siem Schouten, Jan Sanders en 
Harrie v.d. Wiel) bij café Geven 
bijeen voor de eerste besluiten, 
zoals het uitzetten van het terrein, 
het opheffen van het kerkpad, een 
gesprek met de burgemeester en 
een ledenwerfactie. De officiële 
oprichtingsvergadering was op 8 
oktober 1965.

Ondertussen bestaat de 
voetbalvereniging al bijna vijftig 
jaar. Ze heeft nu ruim 275 leden. 
Vele steunende leden (vrijwilligers), 
leiders en trainers staan wekelijks 
klaar om ervoor te zorgen dat 
jongens en meisjes vanaf vier jaar 
en mannen en vrouwen tot zestig-
plus kunnen voetballen.

Zoals dat vroeger in een 
boerendorp hoorde, is ook onze 
accommodatie te vinden achter 
de kerk. Deze bestaat uit een 

hoofdveld en een trainingsveld, 
waar als het nodig is ook 
wedstrijden op gespeeld kunnen 
worden, zes ruime kleedlokalen, 
een bestuurskamer en een 
gezellige kantine.

Er wordt bijna dagelijks van het 
sportpark gebruik gemaakt. 
Maandag en woensdag trainen 
de jeugd en het dameselftal. Op 
dinsdag- en donderdagavond 
trainen de senioren. Zaterdag 
voetballen de jeugd en de 
veteranen en zondag is het de 
beurt aan de senioren (m/v).

Bij interesse staat het vrij om deel 
te nemen aan een proeftraining. 
Ook is iedereen welkom op het 
sportpark en de kantine. De 
voetbalvereniging is een erg 
gezellige vereniging.

Meer informatie over  
RKVV Nederwetten op  
www.rkvvnederwetten.nl.
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St. Anna Gilde 
Nederwetten

Het St Anna Gilde Nederwetten is de oudste vereniging van 

Nederwetten. De geschiedenis van het St Anna Gilde gaat 

terug tot in de 17e eeuw, maar de exacte datum is niet meer 

te achterhalen.

Het oudste koningsschild dat in het bezit is van het 
gilde dateert uit 1615, dus moet het gilde in 1614 reeds 
hebben bestaan. Dat betekent ook, dat het gilde in 2014 
dus zeker 400 jaar bestaat. Het gilde is een 50-tal jaren 
niet actief geweest, maar werd op 1 juli 1932 opnieuw 
opgericht.

Op dit moment kent het St Anna Gilde 29 leden, die 
regelmatig (ongeveer eenmaal per twee weken) in 
het Gildehuis aan het Koutergat samenkomen om in 
competitieverband te schieten. ’s Winters gebeurt dit 
binnen met de luchtbuks en ’s zomers buiten op de 
schutsbomen. 

Daarnaast zijn er nog bijzondere activiteiten zoals het 
koningsschieten in de even jaren en het prijsschieten in 
de oneven jaren op kermismaandag. Ook is het gilde 
aanwezig om bijzondere evenementen op te leuken 
zoals de opening van de Esrand en het afscheid van de 
burgemeester.

Het gilde is toegankelijk voor iedereen ongeacht zijn/haar 
leeftijd en je hoeft niet te kunnen schieten. Je kunt je ook 
toeleggen op het vendelen of het trommelen. 

Meer informatie over St. Anna Gilde Nederwetten via 
tel: 040 2837312. Adres: Heerendonk 6m, 5674 PG 
Nederwetten.
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Tennisvereniging 
Nederwetten

De Tennisvereniging Nederwetten (TVN) is een actieve en 

gezellige club, gevestigd op het sportpark achter de kerk 

van Nederwetten. In 2011 vierde zij haar 25-jarig jubileum. 

Sportiviteit en een gezonde dosis gedrevenheid worden 

gecombineerd met vriendschap en gezelligheid.

Voor zowel jong als oud worden er het hele jaar door 
activiteiten georganiseerd zoals interne competitie, thema-
avonden, thuisblijverstournooi en de erwtensoeptoss. 
Daarnaast kunnen leden bij de tennisvereniging elke 
week vrij inlopen voor een wedstrijdje tijdens de vaste 
toss avond. Er worden het gehele jaar door lessen 
georganiseerd via Marell Sport.

Ook in de KNLTB competitie zijn wij vertegenwoordigd met 
een aantal teams. Wil je gewoon zelf een partijtje tennissen 
dan kunt je van vroeg tot laat op de banen terecht. 

Het tennispaviljoen ‘de Koppeling’ is het hart van de 
vereniging. Zowel vanuit het paviljoen als het buitenterras 
heb je prachtig uitzicht over de drie banen. 

Mocht je interesse hebben om te tennissen, dan kan je 
contact opnemen via de internet site om je in te schrijven. 
Wil je eerst eens kijken of tennissen wel iets voor je is, dan 
is een gratis proefles mogelijk.

Tennisvereniging Nederwetten
Paviljoen de Koppeling
Koppeldreef 1
5674 NA NEDERWETTEN
www.tvnederwetten.nl
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 Recreatieve 
volleybal 
 vereniging 
Nederwetten

De recreatieve volleybalvereniging is in 1990 

opgericht. Er wordt één keer per week één 

uur gespeeld van 20.00 uur tot 21.00 uur.

Het volleybaljaar loopt van de eerste donderdag
in oktober tot de laatste donderdag in april.
De laatste donderdag is de afsluiting van het seizoen.

Er zijn nu veertien leden, de meeste van middelbare 
leeftijd of ouder. Er zijn geen jeugdleden. Nieuwe 
leden zijn van harte welkom.

De contributie voor één seizoen is € 30.
Meer informatie over Recreatieve volleybal vereniging 
Nederwetten is te vinden via tel: 040 2837230 
Francien en Ben van den Biggelaar,
Soeterbeekseweg 10, 5674 NK Nederwetten.
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Met dank aan

G. de Bart-Ploegmakers
P. van den Berg

G. Beuving
A. de Bie

B. van de Biggelaar
N. Bloemen-van Kessel

W. Clermonts
A. van Doorn

T. Gevers
P. Groote-Versteegen

J.F. Groote
W. Hallink

T. Harks
M. Jaspers

M.C. Kop
R. Kop-Plasmeijer

H. Korpershoek

P. Manders
B. van Orden
M. van Orden-van Kemenade
J. Poels-Dekkers
W. Raaijmakers
M. Renders
W. Renders-v.d. Heijden
J. van Rooij
M. Strolenberg
B. Thoonen-Kuijpers
Th. van den Tillaart
J. van den Tillaart
E. Vanhees
R. Verhoeven-v.d. Rijt
B. Willems
L. Willems
N. Willems
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