Nieuwsbrrief novemb
ber 2013

Lezing meet beeldmaateriaal: “He
et Eindhoveens Kanaal”” door onze
e voorzitterr Theo de Groof.
Op dondeerdag 21 no
ovember, aa
anvang 20.000 uur. In Partycentru
P
m Den Heuuvel.
waren voor de ontwikkkeling van d e economie
e
Kanalen w
in de 19 eeeuw ononttbeerlijk en dat had Kooning
Willem 1 heel goed in de gaten.. In 1822 lieet hij een
begin maken met eeen kanaal vaan Maastric ht naar
W
Den Bosch: de Zuid Willemsvaa
rt. Dit kanaaal heeft
een grotee invloed geehad op de economisch
e
he
ontwikkeling van oosstelijk Noorrd‐Brabant een vooral
mond, Den Bosch
B
en Veghel. Het innwoner
van Helm
aantal van
n Helmond,, dat al grotter was dan dat van
Eindhoven, groeide nog
n veel explosiever. O
Omdat
verkeer een transportt over land nog erg sleccht waren,
wilde Eind
dhoven ookk erg graag een aansluiiting naar
de Zuid‐W
Willemsvaarrt. Echter do
oor de Belgiische
opstand in 1830 werrd e.e.a. ergg vertraagd,, of zelfs geh
heel verworrpen. Eindhhoven besloot het bijnaa
14 km. lan
nge kanaal zonder ove
erheidsgeldeen zelf te grraven waard
door het oook eigendom
m van Eindh
hoven
was en no
og steeds iss.
In het najaar van
v 1845 w
werd begonn
nen met de
we
erkzaamhed
den. Het gehheel handm
matig gegravven
kan
naal dat op 28 oktoberr 1846 werd
d geopend, heeft
Ein
ndhoven eco
onomisch ggeen windeiieren gelegd
d.
Wilt u nu wel eens meer weten overr de ontstaaans‐
v het Einddhovens Kaanaal? Over de
gesschiedenis van
pro
oblemen bijj de aankooop van de be
enodigde
gro
onden. Van de moeilijkkheden bij de
d graafwerrk‐
zaaamheden aa
an het kanaaal, en de onderhouds‐‐ en
herstelwerkza
aamheden, hoe de leeffomstandigh
heden
waaren in de periode van de aanleg van
v het kanaal.
Waat vervoerde de schepeen in de loo
op der jaren
n zoal.
En hoe zat hett nou met dde ruzie in 1855
1
over de
“ne
eie weg” en
n het voetbrrugje over het
h kanaal.
Volgens h
het boekje “Sprokkeling
“
gen” speeldde de burge
emeester da
aarin een duubieuze rol,, maar was dat
wel zo? In
n 1868 was er meerderre malen spprake van ee
en dijkdoorbraak, maa r wat was de
d oorzaak
daarvan. En welke geevolgen hee
eft de 2e W
Wereldoorlogg gehad voo
or het Eindhhovens Kanaal?
U leert dee vele bijzon
nderheden kennen vann ons mooie
e en thans idyllische kaanaal met de karakterisstieke
"kattenru
ugbruggen als
a u op 21 november
n
kkomt luisterren en kijken.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

De volgeende activiteit is de filmavond o
op donderrdag 12 december!!!
Meer nieu
uws over diie avond in de volgend e nieuwsbrrief

