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INHOUD

Een vern+,egen windnolen met een moeilíjke start.
De vroegste geschiedenís van windmolen'De Roosdonck'.

doorKees Ve*ooijen (redactie Tjeu Hermans)

Herzieningvan dateing en lokatie van Wcent van Gogh's AEtarel 'Vrouw 
,was uitspreidend op een veldje'

Niet Den Haag maar Nuenen.
- doorfackvan Hoek (redactie Hans Korpenhoek)

De kleren maken de hertog!
Hoe hertoglon II na 700 jaar nieuwe kleren lveeg.
- door ranWemmix en Piet van den Heuvel Qedactie rohn parmentier)
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De Drijehornick

De Dijehomick is opgericht in L971.Deze vereni-
ging stelt zich ten doel mensen die lslengstslling
hebben voor de lokale geschiedenis met elkaar in
contact te brengen .Dezn dssfufslling resulteert on-
der andere in de volgende activiteiten:
- Ir-itrgen en excursies
- Heemkundige bibliotheek
- Werk- en studiegroepen
- Verzamelen van voorwe{pen, foto's, bidprent-

jes, genealogische documenten e.d. van heem-
kundige waarde

- Heemkundige publikaties over Nuenen e.o.
- Archeologisch en historisch onderzoek over

Nuenen c.a.
- VerenigingsbladDe Dijehomickels
- Behoud van cultuur en monnmenten in Nuenen

Lidmaatschap
Het lidmaatschap van de vereniging bedraagt
Í 30,00 per jaar voor het eerste gezinslid en / 10,00
voor elk volgend. U kunt het lidmaatschap aanwa-
gen bij: ChÍis van Cuyck, Weverstraat 57,040-
28Yl&. Het adres van de Heemkundekring De
Drijehornick is: p/a Het Klooster, Park 1,5621 GA
Nuenen.

Bestuurssamenstelling
- J. Smits: Voorzitter
- H. Korpershoek secretaris
- Ch. van Cuyck; Psnningmeester
- H. van der Wal: Bestuurslid
- G. van Erkel Bestuurslid
- M. van Rooij: Besturuslid
- N. Nagtegaat Bestuurslid

040-2831402
040-2835836
0/0.-283/.16/.
040,-2832579
04p,-283264
040,-28315M
0q-283r769
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De Drtjehorniclcels

De Dijehomiclccls is het orgaan van de Nuenense
heemkundekring De Drijehornick. De naam Drije-
hornickels is een samentrekking van de yslsniginlgs-

naam met het Engelse woord 'chronicle', dat kro-
niek oftewel chronologsch verhaal betekent. Het
blad verschijnt drie maal per jaar.

Onderverpen
Artikelen over geschisdsnis, archeologie, cultuur,
genealogie, kunstgeschiedenis, geografie etc. van
Nuenen, Gerwen en Nederwetten.

Koprj
De redactie stelt een actieve bijdrage van de leden
zeer op prïs. Minder ervaren schrijvers en onder-
zoekers knnnen altijd om de hulp van redacdeleden
wagen. Ook publikaties van niet-leden worden na-
tuurlijk r.eer gewaardeerd. Gelieve koprj gegpt of,
bij voorkeu, op diskette (met ygrmslÍling van de
gebruikte tekstverwerker) aan te leveren bij Tjeu
ffelpans, Vredehof 6,567LDS. U kunt uwbijdrage
ook mailen: RobVerhallen@hotmail.com.

Redactie
De redactie bestaat uit: Tjeu Hermans (040-
?342999), Ffans Korpershoek (04G2835836), Nico
Nagtegaal (040-2831769), John Parmentier (040-
28455tL) en Rob Verhallen (W-28Y7L0).

Bezorging en abonnementen
Het blad wordt gratis toegezonden aan de leden;
per gezin (één adres) Cen exemplaar. Abonne-
mentskosten voor niet-leden bedragen f 20,00. Los-
se n tmers kosten fL0,00. Bel voor abonnement en
bezorging ïjeu Hermatts.


