
Dit is de eerste nieuwsbrief van Heemkundekring Schijndel. Via deze nieuwsbrief wil het bestuur van Heemkundekring Schijndel u regelmatig op de hoogte houden van de activiteiten van de werkgroepen, belangrijke zaken binnen onze 
vereniging en andere zaken die interessant zijn voor leden van onze vereniging.   Hebt u nieuws dat u wilt delen, opmerkingen of suggesties neem dan contact op 
met Yvonne van Abeelen, tel 073-5498708 of stuur een mail: vanabeelenvulders@gmail.com.  De nieuwsbrief zal onregelmatig verschijnen, maar de intentie is zeker vier keer 
per jaar.    
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Zomer 2016 Nieuwsbrief Heemkundekring 

Nieuwsbrief  Heemkundekring Schijndel 
 

Wij verwelkomen als nieuwe leden:   Dhr. J. van Gestel Mw. B. van der Kuijl-van Liempd Mw. A. Timmermans Dhr. P.van der Hofstad Mw. W. van Grinsven Dhr. L. Pijnenburg Dhr. F.C.M. van den Boogaard Dhr. H. Helsdingen  Wij heten hen hartelijk welkom binnen onze vereniging.   

Nieuwe leden 



 

Gerard van Kaathoven en Ruud Hemelaar, amateurarcheologen en leden van de archeologische werkgroep van Heemkundekring Schijndel, zijn betrokken geweest bij de opgravingen van de Pieckepoort in Den Bosch. Deze poort vormde de toegangspoort tot Den Bosch vanuit Vught en is gebouwd rond 1400. In 1890 werd de poort gesloopt om ruimte te krijgen voor stadsuitbreiding. Na jaren onder het asfalt van het Heetmanplein verdwenen te zijn geweest was na de reconstructie van het plein nu ook de mogelijkheid onderzoek te doen naar de exacte locatie en historie van dit onderdeel van de Bossche vestingwerken. Toen we langs de opgraving fietsten was Gerard van Kaathoven voorzichtig bezig de grond laag voor laag te verwijderen. "Het gaat goed. We hebben al veel blootgelegd." De witte pakken zijn ter bescherming van de werkers. "Er is een lichte vervuiling in de grond gevonden, vandaar de pakken. Ook worden we regelmatig gescreend om te zien of alles goed gaat." De bezoekers konden de opgravingen volgen op het Heetmanplein waar een 
informatiestand was ingericht of via een speciale webcam.  

Henk Beijers start in september met een cursus “oud schrift lezen”. Hierin staat het leren lezen en ontcijferen van teksten uit de vijftiende tot en met de acht-tiende eeuw centraal, inclusief uitleg over de tekst en het leren begrijpen van archieftermen. Tijdens de lessen krijgen de deelnemers een bredere kijk op wat zoal aan archieven te raadplegen is. Daarnaast wordt er een rondleiding door het Brabants Historisch Informatie Centrum georganiseerd, inclusief een bezoek 
aan de depots. De cursus vindt plaats van maandag 5 september tot maandag 7 november (in totaal 10 lesavonden) van 19.00 tot 20.30 uur op de heemkamer in ‘t Spectrum. De kosten bedragen 3,50 euro per les of 35,00 euro voor alle lessen. Aanmelden 
kan via email: archiefcollectie@home.nl 

De archeologische werkgroep aan de slag 

Cursus oud schrift lezen 
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De 
fundamenten 

van de 
Pieckepoort die 

de afgelopen 
weken 

blootgelegd 
werden en 

inmiddels weer 
bedekt zijn. 



We willen iedereen er attent opmaken dat we in de heemkamer nog boeken hebben die te koop 
zijn. Het gaat om de volgende uitgaven:  - de Granaatweken tijdens de Tweede Wereldoorlog. Auteurs: Ben Peters en Louis van Dijk. Prijs: 
€ 10,00 per stuk - het verzet in Schijndel tijdens de Duitse bezetting. Auteurs: S.E. van Berkum en F. Hartman. Prijs: 
€ 10,00 per stuk. - Dè war 't dus, 't Wèppus. Wijbosch 1880 - 1930. Wijbossche mensen, gebeurtenissen, anekdotes. Auteur: Mathieu van den Tillaart. Prijs: € 8,00 per stuk. - Goud in Schijndel. Archeologie en historie van Schijndel. Auteurs: Tonnie van de Rijdt en Ria Berkvens. Prijs: € 7,50 per stuk. - P.A. Verhagen. De man achter de fundatie Verhagen. Auteurs: Henk van den Brand en Lex Kamp. Prijs: € 7,50 per stuk. - Boerderijen in het Schijndels Landschap van Wil Bolwerk. Prijs € 25,00 per stuk. (met eenvoudige omslag). - DVD over de Stoomtram in Schijndel van heemkundelid Hens van Schie. Prijs € 13,95 per stuk.  
Als u belangstelling hebt, dan kunt u contact opnemen met Jan Aalders, secretaris van de heemkundekring Schijndel, telefoon: 073-5474566/0623103883 of 
een mail sturen naar jwaalders@kpnmail.nl . 

Met een volle bus gaan wij naar de provincie Limburg voor een bezoek aan kasteel Hoensbroek, het Drielandenpunt in Vaals, de Belgische Voerstreek en Maastricht. Wij vertrekken vanaf het evenemententerrein aan de Steeg. Vertrokken wordt om 7.30 uur. Hierna rijden wij door naar Hoensbroek voor 
een bezoek aan een van de grootste en mooiste kastelen van ons land.  Na het kasteelbezoek gaan wij via het drielandenpunt en via een toeristische route door de Belgische Voerstreek naar Maastricht. Hopelijk treffen we het op 26 augustus met het weer, en kunnen we genieten van een lekker drankje op het 
Vrijthof.  

Boeken te koop 

Excursie 26 augustus 2016 

Het middenpad op het oude kerkhof aan de Dorpsstraat in Gemonde is opgeknapt. Daarbij zijn 
wat stukken van grafstenen blootgelegd en ook een bijna geheel gave grafsteen uit de 16e eeuw. De herkomst kon nog niet worden vastgesteld. Gezien de datering zou de grafsteen afkomstig kunnen zijn van de eerste begraafplaats van Gemonde op Den Hogert. Bekend is dat van de laatste kerk die daar stond, stenen zijn gebruikt als bouwmateriaal voor de nieuwe kerk die begin 19e 
eeuw aan de Dorpsstraat gebouwd is. De tekst luidt:  Hier leet begrn wille haubrakes die sterft a xv (?) jeneke sij huijsvr ao xxiii d xvi mert 
ende metke sij huijsvr ao xvc en xIiiij 28 september Dat leidde tot de volgende vertaling: Hier ligt begraven Willem Haubraken die sterft in het jaar 15..(is door de breuk niet goed te lezen, maar het moet na 1523 zijn) Jeneke zijn huisvrouw anno (15)23, 16 
maart, en Metke zijn huisvrouw anno 1544, 28 september. Heemkundevereniging Den Hogert uit Gemonde is benieuwd of er in deze regio mensen zijn die genealogisch onderzoek doen of gedaan hebben naar de naam Haubraken, Houbraken of Habraken en die misschien al informatie hebben die teruggaat tot begin 1500. Graag uw reactie aan Jan 
Steenbergen, telefoon 073 5512194, of email hkg-archief@live.nl 
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Wie kan helpen?  



 

Heemkundekring Schijndel Heemkamer  Steeg 9   Voor vragen kunt u contact opnemen met: Jan Aalders, secretaris Kortenaerstraat 60 5481HN Schijndel Tel 073-5474566 email: jwaalders@kpnmail.nl 
Lid worden kost 25,00 euro per persoon of 42,50 voor een twee-persoons huishouden. Contributie  kan worden overgemaakt naar  NL75RABO016.71.80.63  

In de Pers  
 Regelmatig heeft de pers aandacht geschonken aan activiteiten van onze 
vereniging. Hierbij een niet compleet overzicht:   

 Hartemert 
Ook op de Hartemert zal Heemkundekring Schijndel aanwezig zijn. In een stand op de hoek Hoofdstraat/Groeneweg zal de tijd van klompen en kaarsen her-leven, en zullen deze ook te koop zijn. Natuurlijk kunt u daar ook terecht voor 
historische boeken en DVD’s. Loop eens langs op 28 augustus.   Overleden 
Helaas hebben wij afscheid moeten nemen van: Dhr. Carly Jansen Mevr. Marietje Timmermans-Vermeer Dhr. Jan Cooijmans  Wij wensen hun nabestaanden veel sterkte. 
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Bezoek ook eens onze website: www.heemkundekringschijndel.nl
chijndel.nl/  


