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Oproep aan Rabobank leden : stem op ons !
Vanaf 1 november is het weer mogelijk voor Rabobankleden om te stemmen op
hun favoriete club tijdens de Hart voor Elkaar actie. In totaal is er 150.000 te
vergeven. Elk Rabobank lid krijgt 5 stemmen en mag maximaal 2 stemmen op
dezelfde vereniging uitbrengen. Ook Heemkundekring Schijndel doet mee aan
deze actie. Natuurlijk hopen we dat de leden van onze vereniging die ook lid
van de Rabobank zijn, twee van hun stemmen op de Heemkundekring Schijndel
zullen uitbrengen en dat ze bekenden vragen dat ook te doen. Het geld
dat we krijgen gaan we besteden aan de ondersteuning van onze werkgroepen. Zo houden de leden van de Archeologische Werkgroep droge
voeten en kan er gewerkt worden met moderne technologieën door
de overige werkgroepen. Dus stem op Heemkundekring Schijndel!
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Archeologische vondsten uit de omgeving van Schijndel, onder meer afkomstig zijn van Neanderthalers, zijn sinds 14
oktober tentoongesteld in vitrines in de openbare ruimte in
cultureel centrum ’t Spectrum, Steeg 9 Schijndel, op de eerste verdieping, in het kader van de Archeologie-dagen. Bij de
vondsten ligt een korte toelichting. Loop eens binnen tijdens
openingsuren van ‘t Spectrum. De tentoonstelling is te zien
tot 10 november.
Ook tijdens het Schijndelse Kunst- en Cultuurweekend is de
Heemkundekring actief. Op zondag 6 november zullen de
deuren van de Heemkamer in 't Spectrum, Steeg 9 in Schijndel, van 11.00 tot 16.00 uur geopend zijn. Bezoekers kunnen
de vondsten van de Archeologische Werkgroep bewonderen, maar ook bladeren in oude Schijndelse Weekbladen en
er kunnen bidprentjes, films en foto's over de historie van
Schijndel en de Collectie van de Zusters van Liefde bekeken
worden. Verder is er de gelegenheid boeken en kaarsen aan
te schaffen. U bent van harte welkom in de Heemkamer op
6 november.
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Werkgroep Bepé beheert meer dan 30000 bidprentjes

Heb je nog
Schijndelse
bidprentjes

liggen: lever
ze in bij de
werkgroep
Bepé.

Iedereen kent ze wel in de heemkamer. De laden met de bidprentjes, zorgvuldig afgesloten met grote beugels. Volgens Wil Bolwerk, de coördinator van de
Archief-werkgroep BePé (een afkorting die zowel kan staan voor bidprentjes
als voor Ben Peters - de inmiddels overleden grote initiatiefnemer van de collectie) is dat iets wat nodig is. Alle prentjes worden zorgvuldig geregistreerd,
in mapjes opgeborgen, genummerd en opgeborgen. Als de prentjes verkeerd
opgeborgen worden, zijn ze niet meer terug te vinden in de collectie die uit
meer dan 30.000 stuks bestaat. Het is dan ook niet de bedoeling om op eigen
gelegenheid te neuzen. Vandaar de beugels. Want regelmatig stellen familieleden en andere belangstellenden de vraag om een bidprentje te mogen inzien.
Werkgroep Bepé bestaat naast Wil Bolwerk uit Frans Vervoort, Jeanne van
den Boogaard, Leo Verhagen en Toon van den Brand. Op dinsdagmorgen van
10.00 tot 12.00 uur en op vrijdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur zijn altijd
leden van deze werkgroep in wisselende samenstelling aanwezig in de Heemkamer. Belangstellenden lopen regelmatig binnen om vragen te stellen of komen prentjes brengen. Want de collectie breidt zich nog steeds uit. De eerste
aandacht gaat op dit moment uit naar Schijndelse prentjes, dan die uit Rooi en
uit Veghel, en daarna naar eventuele andere gemeenten. Want de werkgroep
is ook aan een nieuwe uitdaging begonnen. Ondanks de relatief hoge gemiddelde leeftijd van de werkgroepsleden zijn ze niet bang voor nieuwe technologieën en willen ze het complete bestand digitaliseren. De Schijndelse prentjes
worden op dit moment gescand en ingevoerd in Memorix Maior waardoor ze
voor iedereen digitaal ter beschikking zullen komen. Een gigantisch werk, elk
prentje moet door de scanner gehaald worden door Frans en Toon, naam en
data worden ingegeven in Memorix door Wil, terwijl Jeanne dan de gegevens
aan elkaar koppelt. Een klus die af en toe frustaties oproept door de technologische beperkingen. Maar gestaag wordt er doorgewerkt aan dit grote karwei. En natuurlijk kan Wil ook zijn liefde voor de boerderijen niet helemaal
laten rusten. Terwijl bijna 70 Schijndelse boerderijen al gefotografeerd en beschreven zijn, wachten er nog een paar. De digitalisering is hier al klaar. De
beschreven boerderijen zijn te vinden via de link op de website:
www.heemkundeschijndel.nl / gegevensdatabase. Kortom, zowel Wil als de
rest van de Archief-werkgroep BePé hebben de komende tijd nog meer dan
genoeg te doen. Toch willen ze niet nalaten om heemkundekringleden op te
roepen Schijndelse bidprentjes aan te leveren. Dus heb je in een la nog bidprentjes liggen: kom langs tijdens de openingsuren van de heemkamer en lever ze in bij de werkgroep Bepé.

Wil Bolwerk en Toon van den Brand aan het werk
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Stuk van het jaar: Grensgezeik
Terwijl de huidige fusie tussen Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel zonder veel
grote problemen verloopt, waren er vroeger vaak veel en grote problemen over
het eigendomsrecht tussen buurgemeenten. Een mooie illustratie hiervan komt
uit de archieven van het BHIC. Een kaart met beschrijving van landmeter van
Vleuten die uitsluitsel moet geven in een langlopend conflict over het gebruik van
de heide tussen Schijndel en Sint-Oedenrode rond 1650. Door veelvuldig gebruik
is de kaart gescheurd en versleten. Door de BHIC is deze kaart onder de naam
"Grensgezeik in Brabant" genomineerd als stuk van het jaar in de landelijke competitie voor het mooiste archiefstuk. Ga voor 28 oktober naar
www.stukvanhetjaar.nl en stem op deze Schijndelse inbreng. Ook is het interessant om de kaart in detail te bekijken op de website.

In Memoriam:
Bert Vervoort
Op 17 september is ons gewaardeerde Heemkundelid Bert Vervoort overleden. Bert was een grote verzamelaar van prentbriefkaarten en heeft onze
Kring en anderen vaak geholpen als men op zoek was naar historische foto's van Schijndel. Bert heeft ook een grote bijdrage geleverd bij het aanleveren van historische foto's voor de spoorplaten in de tramrails. Wij wensen zijn vrouw Mia, kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte toe.

Bert van Geffen
Op 1 oktober kregen we het bericht van het overlijden van Bert van
Geffen. Bert is vanaf 2005 lid van de werkgroep BePé.. Hij was een
fijne - en gezellige collega die bezig was om het omvangrijke archief
van ons overleden lid Ben Peters te digitaliseren.
We zullen hem heel erg missen. We wensen zijn familie heel veel
kracht om zijn plotselinge overlijden te dragen.

Jan van Ijzendoorn
Op 9 oktober overleed Jan van Ijzendoorn. Jan was sinds 2010 lid van de
heemkundekring. Hij kwam regelmatig op lezingen en andere activiteiten en
samen met zijn vrouw Ineke ging hij jaarlijks mee met de excursie. We
wensen de familie veel sterkte nu Jan er niet meer is.
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Agenda lezingen en activiteiten

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

chijndel.nl/

Een overzicht van de komende lezingen en activiteiten van Heemkundekring
Schijndel:
t/m 10 november: tentoonstelling Archeologie
6 november: Open huis tijdens Kunst– en Cultuurweekend
14 november : Algemene Ledenvergadering
27 november : Najaarswandeling over Landgoed Velder
19 december : lezing over Landgoed Velder en Landgoed Heerenbeek door Ger
van den Oetelaar
16 januari : lezing over Joden in de Meierij door mevr. Margrietha Prins-Afman

Najaarswandeling door en lezing over landgoed Velder
Op 27 november wil de werkgroep Evenementen, bestaande uit Ton van Drunen
en Yvonne van Abeelen, de goede traditie van de "kleine uitstapjes" weer in ere
herstellen. Op de agenda staat een najaarswandeling door Landgoed Velder. Tijdens de wandeling, begeleid door eigenaar Frans van Boeckel, kunnen we genieten
van de natuurpracht van dit landgoed en krijgen we toelichting op de geschiedenis
en het beheer van het landgoed. Aanvang van de wandeling is 11.00 uur. De wandeling zal ongeveer anderhalf tot twee uur duren. We verzamelen ons voor vertrek naar Velder om 10.30 uur op het evenemententerrein aan De Steeg. Wanneer u zelf met eigen auto rijdt en bereid bent om enkele mensen tegen een kleine vergoeding ( 3,=) mee te nemen, horen wij dit graag.
Het is de bedoeling dat de “lifters” het vervoer zelf met de chauffeurs regelen. Zij
ontvangen van ons daartoe een lijst met “chauffeurs” en kunnen zelf mensen benaderen. Op het landgoed worden de deelnemers verwacht bij het bord Velder
op de parkeerplaats, tegenover Velder 17 (navigatie instellen op Spoorpad).
Graag voor 16 november aanmelden via email: vanabeelenvulders@gmail.com,
telefonisch 073-5498708 of via het speciale formulier op de website
www.heemkundekringschijndel.nl. Bij het aanmelden graag aangeven of u eventueel mee wilt rijden of bereid bent iemand een lift te geven.
Op 19 december zal Ger van den Oetelaar een lezing geven over Landgoed Velder en Landgoed Heerenbeeck. Beide landgoederen hebben al een eeuwenlange
geschiedenis. De heren van Boxtel en de norbertijner Abdij van ’t Park waren de
middeleeuwse eigenaren van Velder resp. Heerenbeek. Vele interessante onderwerpen komen uitgebreid aan bod, zoals de unieke grenswallen, die van zeer hoge
landschappelijke waarde zijn, de sterrenbos-structuur op Velder, de geschiedenis
van het eigendom van de landgoederen, de bijzondere ligging op de grens van de
drie Meierijse kwartieren (Kempenland, Peelland & Kwartier van Oisterwijk) en
de monumentale panden.

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.

