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Geachte leden van de Heemkundekring Schijndel,
Openingstijden heemkamer
woensdag 10.00 –12.00 uur
vrijdag

14.00 –16.00 uur

Allereerst wenst het bestuur u het allerbeste maar vooral een gezond 2017 en tal
van fijne momenten. Verder willen we u bedanken voor uw ondersteuning en belangstelling in het afgelopen jaar. De belangstelling voor de lezingen en andere bijeenkomsten was weer geweldig. We hopen dit jaar weer op u te mogen rekenen.
Helaas hebben we in 2016 afscheid moeten nemen van leden die ons dierbaar zijn.
We denken in dankbaarheid aan hen terug.
We denken en ondersteunen ook de leden die door ziekte of andere omstandigheden het moeilijk hebben.
Tot en met 31 december 2016 was Schijndel een trotse en zelfstandige gemeente.
Met weemoed hebben we hiervan afscheid moeten nemen. We zullen ongetwijfeld
nog vaak hieraan herinnerd worden.
We hebben de afgelopen jaren met financiële- en materiële ondersteuning van het
gemeentebestuur en het gemeentelijk apparaat veel kunnen doen voor u en de
Schijndelse gemeenschap in het algemeen.
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We hopen dat de nieuwe gemeente Meierijstad die rol gaat overnemen en onze
heemkundekring de kansen biedt om op dezelfde voet verder te kunnen gaan. De
contacten zijn positief. We werken ook uitstekend samen met de
'Heemkundekringen Veghel, Erp, Sint - Oedenrode en Roois Cultureel Erfgoed
die ook diep geworteld zijn in hun samenleving. Dat verandert niet omdat we nu
zijn opgegaan in de nieuwe gemeente Meierijstad. Het gaat immers om de geschiedenis van de dorpen/gemeenten waarin de Kringen werken. Daarom hebben de
Kringen en RCE ook uitgesproken dat zij samenwerken met behoud van de eigen
identiteit, een essentiële voorwaarde voor de toekomst van de Kringen en RCE.
Het nieuwe jaar wordt voor de heemkundekring een uitdagend jaar. Er is nog veel
te doen op het gebied van ons erfgoed. De inventarisatie van de collectie van de
zusters van Liefde verloopt voorspoedig en levert zeer interessante verhalen en
beelden op. De film en de canon van de heemkundekringen in Meierijstad zullen dit
jaar worden afgerond en aan iedereen gepresenteerd worden.
Het bestuur spreekt hier ook zijn grote waardering uit voor onze zeer actieve
werkgroepen die nog veel interessante onderzoeksvelden en projecten op hun programma hebben staan.
Er worden steeds weer nieuwe interessante feiten over Schijndel ontdekt. Dat
maakt het werk ook zo boeiend. Het resultaat geeft een prachtig historisch beeld
van onze gemeenschap in Schijndel. Zij kunnen zeker hulp van nieuwe leden gebruiken. Tot slot: "laten we er samen weer een mooi jaar van maken".
Namens het bestuur.
Frans Abrahams, voorzitter.
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Cursus Skinlelogie
·
·
·
·
·

De Heemkundekring Schijndel verzorgt dit jaar weer een cursus over de
geschiedenis van Schijndel. Het motto van de Heemkundekring Schijndel
is: “Wie het verleden niet kent, weet niet waarom het heden er zo uitziet”. Om die kennis van het verleden van Schijndel te vergroten is er nu
de cursus Skinlelogie. De cursus omvat vijf dinsdagavonden van 19.30 tot
21.30 uur. Gerard van Kaathoven, Ruud Hemelaar en Frans Abrahams
zullen de cursus verzorgen.
Eerst wordt ingegaan op het unieke van Schijndel binnen de eigen en andere regio’s. De ontstaansgeschiedenis van ons natuurlijk milieu wordt
behandeld door Frans Abrahams, evenals de wijze waarop onze voorouders dit gebied hebben ingericht. Ruud Hemelaar en Gerard van Kaathoven gaat in op de archeologie van de streek en de zeer bewogen geschiedenis van Schijndel. De vijfde avond zullen Abrahams en Van Kaathoven
samen verzorgen. Iedere cursist krijgt een getuigschrift.
De start is gepland op dinsdag 7 februari. Voor leden van de Heemkundekring Schijndel bedraagt de prijs 10,00. Niet leden zijn ook welkom. Zij
betalen 20,00. Natuurlijk kunnen zij ook lid worden. U kunt u aanmelden bij Jan Aalders, secretaris van de heemkundekring, Kortenaerstraat
60, Schijndel, tel. 073-5474566 email: jwaalders@kpnmail.nl of via het aanmeldformulier op de website: www.heemkundekringschijndel.nl
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Uitslag Hart voor Elkaar
De actie Hart voor Elkaar waar wij in de vorige Nieuwsbrief aandacht voor
vroegen heeft 653,00 opgeleverd. Een heel mooi bedrag dat zeer zeker welkom is om de activiteiten van onze werkgroepen in 2017 te ondersteunen.
Dank aan een ieder die een stem op onze vereniging uitgebracht heeft en dank
aan de Rabobank Hart van de Meierij voor deze bijdrage.

De een na laatste historische spoorplaat.

De laatste officiële handeling van het voltallig
aanwezige college van
burgemeester en wethouders van Schijndel
was het op 23 december 2016 laten plaatsen
door Van Doorn wegenbouwbedrijf van een
spoorplaat met daarop
een afbeelding van het
gemeentewapen van
Schijndel onder het toeziend oog van leden van de heemkundekring Schijndel, Hart
van Schijndel, Citymanagement, Omroep Brabant en lokale media, adviesbureau
MTD en andere genodigden en belangstellenden. Vanuit de Heemkundekring Schijndel zijn Henk van den Brand, Henk Beijers, Hens van Schie, Bert Vervoort (in 2016
†) en Jan Aalders nauw betrokken geweest bij het aanleveren van historisch materiaal voor alle attentiestenen in Schijndel die daarbij alle medewerking hebben gekregen van bedrijven en particulieren. Het was een initiatief van architect Steven
Woudstra, tevens lid van heemkundekring Schijndel, dat ondertussen
in andere plaatsen, waaronder
Eindhoven en Veghel, navolging
heeft gevonden. De Schijndelse
SOS700 heeft het project gesponsord en de voormalige gemeente
Schijndel heeft voor haar rekening
de attentiestenen laten leggen en
steeds voor het onderhoud gezorgd.
Jan Aalders wordt geinterviewd door Omroep Brabant

In Memoriam: Mimi Verhoeven
Op de gezegende leeftijd van 98 jaar is ons trouwe Heemkundelid Mimi Verhoeven overleden. Mimi, in haar werkend leven lerares Engels en Frans aan het
Skinle-college, was een wijze vrouw die prachtig kon vertellen over het Schijndel in vroegere tijden. Op tweede kerstdag is zij overleden. Wij wensen de familie veel sterkte toe.

Pagina 3

Nieuwsbrief Heemkundekring Schijndel

Pagina 4

Agenda lezingen in 2017
Een overzicht van de lezingen die de Heemkundekring Schijndel in 2017 op de
agenda heeft staan.
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

16 januari :
13 februari :
13 maart :
10 april :
29 mei :
9 oktober :
13 november :
19 december :

Joden in de Meierij door Margrietha Prins-Afman
Carnaval - een cultuurhistorisch feest door Rob van der Laar
Algemene Ledenvergadering
Het beleg van Den Bosch door Rob de Vrind
Pastoors in de Middeleeuwen door Arnout-Jan Bijsterveld
Bisschop Bekkers door Wim van de Kreij
Algemene Ledenvergadering
Het oorlogsgeheim van tante Roosje door Paul Gläser

Afscheid van 2016
Onder het genot van een pilsje nam voorzitter Frits Abrahams, de gebeurtenissen
van 2016 in Schijndel door tijdens een interview met Piet Pels van de Lokale Omroep Schijndel.

chijndel.nl/

Steentijddag Museum van Oudheden Leiden
Op zaterdag 4 februari 2017 wordt weer de jaarlijkse Steentijddag georganiseerd door het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden. De Steentijddag is bedoeld voor iedereen die interesse heeft in de archeologie van de Steentijd. Het
dagprogramma bestaat uit lezingen over allerlei aspecten van de Steentijdarcheologie, van het Midden-Paleolithicum tot en met het Laat-Neolithicum.
Lezingen vormen de hoofdmoot van het programma, maar de dag is zodanig ingedeeld dat
er ook ruime gelegenheid is om elkaar vondsten te tonen, boeken te kopen en informatie
uit te wisselen. Ook is er altijd een borrel tot
besluit. Voor meer informatie klik op de link op
onze website of ga naar: http://www.rmo.nl/
onderzoek/steentijddag/steentijddag-2017.

Hebt u nieuws dat u wilt delen, opmerkingen of suggesties voor de Nieuwsbrief
neem dan contact op met Yvonne van Abeelen, tel 073-5498708 of stuur een mail
naar: vanabeelenvulders@gmail.com.

