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Nummer 1

Nu de website Torenuurwerken- sot.nl niet meer operationeel is, lijkt een
nieuwsbrief geschikt om elkaar op de hoogte te houden van gebeurtenissen,
activiteiten, etc. Heeft u informatie die ook voor andere leden van SOT
interessant kan zijn, stuur deze naar r.wetzels@hetnet.nl . Dan neem ik deze op in
de eerstvolgende nieuwsbrief.
Verslag van de 46ste bijeenkomst op
19 juni 2019
De ontvangst bij café De Köster is Castenray
was op zijn Limburgs, dus koffie met vlaai
(aangeboden door Bert). Daarna beklommen
we de ladders in de toren van de St.
Matthiaskerk om het torenuurwerk van
Eijsbouts (nr. 1332 anno 1943) te bekijken.
Een interessant detail is het automatisch
opwinden van de gewichten, namelijk via een
worm die ingrijpt op de tanden van het grote
tandwiel en die door een elektromotor wordt
aangedreven.

Daarna vertelde de heer Jan Jeucken van de
stichting De Laatvlieger over zijn onderzoek
naar vleermuizen.

De St. Matthiaskerk herbergt de grootste
kraamkamer van vleermuizen in Noord
Europa. Op een professionele manier met veel
technische hulpmiddelen (camera’s,
microfoons, sensoren) vergroot Jan Jeucken
de kennis over vleermuizen. Wat een
enthousiaste verteller met veel kennis van
zaken! Zie www.stichtingdelaatvlieger.nl voor
meer informatie.

Daarna bezoek gebracht aan Rinus van
Kempen in Horst aan de Maas, een man die
mooie klokken zelf gebouwd heeft. O.a. een
torenuurwerk waarvan de bel door Rinus zelf
bij Eijsbouts gegoten is.

Daarna naar Len en Bert thuis in Horst aan
de Maas waar lekkere koffie, drankjes en
broodjes klaar stonden. Na een korte
vergadering (zie elders het verslag van deze
vergadering) vertelde de heer Geert-Jan
Zinken over het carillon en het Eijsbouts
uurwerk (nummer 448, anno 1912) dat lange
tijd in het nonnenklooster in Grubbenvorst
stond, maar dat nu gerestaureerd en in
werking op een centrale plaats in
Grubbenvorst te bewonderen is. Een mooi
verhaal dat begint met wandelaars die zich
afvragen waarom het carillon niet meer slaat
en dat eindigt met een prachtig object in het
centrum van Grubbenvorst waar vele lokale
handen aan hebben bijgedragen.

Met dank aan Len en Bert voor de
organisatie en de goede verzorging.

Agenda:
Op 14 en 15 september 2019 viert de Klokkengroep ‘s-Hertogenbosch haar 40-jarig bestaan met
een tentoonstelling van zelfgebouwde uurwerken in De Sociëteit (voluit: Sociëteiten Amicitia &
De Zwarte Arend), Peperstraat 15, Den Bosch
De Peperstraat ligt hartje centrum van Den Bosch nabij de Sint-Janskathedraal. Het is een
indrukwekkend pand met een rijke historie (https://www.amicitia-zwartearend.nl/historie).

Volgende bijeenkomst SOT zal begin november 2019 (op een zaterdag?) zijn en
deze wordt georganiseerd door Cees Meijsen (en Hans Vrolijk?).
Ontwerp en realisatie van de nieuwsbrief: René Wetzels

