
Dit is de tweede nieuwsbrief van Heemkundekring Schijndel. Dank voor alle po-sitieve reacties op de eerste nieuwsbrief. Via de 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 naar: vanabeelenvulders@gmail.com.  
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 Wij verwelkomen als nieuwe leden:   Dhr. P, van den Acker Mw. A. Cornelissen  Wij heten hen hartelijk welkom binnen onze vereniging. 

 Nieuwe leden 

Website vernieuwd  
Met ingang van 1 september is de website vernieuwd. Bezoek: 
www.heemkundekringschijndel.nl en kijk wat er veranderd is. De nieuwe 
versie is gemakkelijker in onderhoud, goedkoper en beter te bekijken op de 
mobiele telefoons. Ook wordt er nu een mogelijkheid geboden om de eerste 
resultaten van de "BrabantCloud" te bekijken. Historische foto's en albums, 
en de verzameling boerderijen kunnen bekeken worden via de links op pagi-
na: gegevensdatabase. In een latere fase zullen ook de bidprentjes en de col-
lectie van de Zusters van Liefde hier te zien zijn evenals de verzameling his-
torische documenten. Breng eens een bezoek aan de nieuwe website:   
www.heemkundekringschijndel.nl . 



 

Een grote envelop met foto's en documenten, dat is het resultaat van de in-spanningen die Henk van den Dungen en Henk van Genugten hebben gedaan om de historie van de Motor Vereniging Schijndel in kaart te brengen. Henk en Henk zijn de drijvende kracht achter de Sportverenigingen Werkgroep, die nu ruim een jaar bestaat. Beiden waren in het verleden enthousiaste sporters (beiden hockeyden en Henk van Genuchten tenniste ook nog), en ze weten wat voor belangrijke rol de sportverenigingen spelen in Schijndel. Daarom willen ze zich inzetten om deze rol ook voor het nageslacht te bewaren. Zij benaderen het bestuur van sportverenigingen en bieden een checklist aan die verenigingen kunnen gebruiken om belangrijke zaken uit de historie van de vereniging vast te leggen. Dit varieert van ledenaantal tot voorzitters, accom-modaties en aantal speelvelden. Vaak zijn de archieven van sportverenigingen door bestuurswisselingen verspreid opgeslagen en door het verstrijken van de jaren verdwijnen waardevolle persoonlijke herinneringen, maar ook archie-ven. Op dit moment zijn ze in contact met zo'n 20 verenigingen en hebben twee verenigingen het project afgerond. Zoals ze benadrukken: "de vereniging moet het project dragen, wij ondersteunen en geven advies."  Door het ad-vies en ondersteuning hebben Budo Club Schijndel en de Motor Vereniging Schijndel hun geschiedenis inmiddels in kaart gebracht. Vooral bij de MVS, die in 1966 ophield te bestaan, was het een hele kluif om de historische informatie te achterhalen, maar de vol-doening was groot voor alle betrokkenen toen het project afge-sloten kon worden. Henk van den Dungen: "Een bijna verdwe-nen stuk van de geschiedenis van Schijndel is nu vastgelegd."  In een latere fase van het project zal de informatie gedigitaliseerd worden. Nu zijn ze nog druk bezig met de gesprekken met de verenigingen. Van de 50 verenigingen is de helft benaderd. Henk van Genuchten doet een oproep: "Vele heemkundeleden zullen ook lid zijn van een sportvereniging. Misschien kunnen zij mee-helpen met het inventariseren, of coördinator van het project worden voor hun vereniging. Heb je belangstelling, laat het ons 
weten via h.j.t.henkvanDenDungen@kpnmail.nl of  vangenuchten@versatel.nl."  

Enthousiaste sporters brengen historie in kaart 
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Een bijna 
vergeten stuk 

van de 
geschiedenis 
van Schijndel 

is nu 
vastgelegd. 

             Henk van den Dungen en Henk van Genuchten van de Sportverenigingen Werkgroep 



Ook op de Hartemert gaf Heemkundekring acte de présence. Vele bezoekers slenterden langs de kraam en lieten zich verleiden tot de aanschaf van een histo-risch boek, een kinderklompje, een kaars of bladerden in de mappen op zoek naar een oude schoolfoto. Zo lieten we een beetje de tijd van de klompen en kaarsen herleven en brachten we ons werk en collectie onder de aandacht. Aan de kennis-quiz met vragen over de Collectie van de Zusters van Liefde, die een werkgroep op dit moment aan het inventariseren is, werd meegedaan door 25 mensen. Slechts één persoon had alle vragen goed. Dit was Antoon Bijnen, hij kreeg dan ook een mooi pakket met boeken en kaarsen overhandigd.  Onze voorzitter Frans figureerde ook in de vragen. Wat draagt hij op de foto hiernaast? Het goede antwoord is op de volgende pagina te vinden.  Dank aan alle vrijwilligers die mee heb-ben geholpen de kraam te bemannen.� 

Zoals hierboven vermeld, zal Dirk Paagman op 10 oktober 
een lezing verzorgen over de strijd rond de bevrijding van 
Schijndel. Verlevendigd met veel foto's van de gevechten 
rond Schijndel zal hij het verloop van de hevige strijd pro-
beren te reconstrueren.  Een strijd met grote verliezen aan 
beide kanten, en grote materiële schade. De strijd was zo 
groot dat de Eerdse Bergen nog steeds in de militaire oplei-
dingsboeken genoemd worden.  
De lezing vangt aan om 20.00 uur in ’t Spectrum.  Voor 
leden is de lezing gratis, voor niet-leden vragen wij een bij-
drage van ¼ 2,00. 

Hartemert 
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Inloopavond Dirk Paagman 16 september 
Op vrijdag 16 september houdt Dirk Paagman van 20.00 tot 22.00 uur een in-
loopavond in de Rode Zaal van ’t Spectrum. Dirk Paagman is docent geschiede-
nis aan het Maurick College in Vught en bezig met een boek over de strijd rond 
de bevrijding van Schijndel. Voor de Heemkundekring zal hij op 10 oktober een 
lezing verzorgen over dit onderwerp. 
Op de Open Avond hoopt hij informatie te verzamelen over de bevrijding van 
Schijndel. Iedereen die een verhaal te vertellen heeft over de dagen rond 21 en 
22 september 1944 toen de Amerikaanse parachutisten van de 501 PIR van de 
101e Airborne Division in Schijndel vochten en de dagen rond 23 oktober 1944 
toen Schijndel door de Schotse 51e Highland Division werd bevrijd is van harte 
welkom. Hij hoopt dat vele heemkundeleden hun verhaal willen komen vertel-
len. U kunt ook een mail sturen: D.Paagman@ maurickcollege.nl. 
Lezing over de strijd rond de bevrijding van Schijndel 
op 10 oktober  



 

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  

Excursie naar kasteel Hoensbroek,  Voerstreek  en Maastricht 
 Op een warme 26 augustus vertrok een volle bus met heemkundeleden en ove-rige belangstellenden (zelfs afkomstig uit Nieuw Zeeland) al vroeg naar het Lim-burgse land. Na koffie met Limburgse vlaai werd kasteel Hoensbroek bezocht. Enthousiaste gidsen brachten ons het nodige over de geschiedenis van dit kasteel bij, waarvan de oudste gedeelten uit 1360 stammen. Jammer genoeg raakte het kasteel in verval, maar het is sinds eind jaren tachtig weer volledig gerestaureerd en als museum in gebruik. De geschiedenis herleefde in de prachtig aangeklede zalen, met plafondschilderingen, kroonluchters en afbeeldingen van de gravin van Hoensbroek. Zij zag er op het schilderij buitengewoon goed uit, ondanks het feit dat ze 23 kinderen gebaard heeft. Na de lunch (met kroket natuurlijk) op het drielandenpunt in Vaals, werd een rondrit gemaakt door de Voerstreek, de groe-ne long tussen Aken, Maastricht en Tongeren. Een erg mooi gebied, dat we met de bus intensief doorkruist hebben. Toen was het tijd voor een verkwikkende versnapering. De terrassen in Maastricht lokten. Ook de Onze-Lieve Vrouwe kerk, het Vrijthof en de boekhandel Dominicanen vonden velen een bezoek waard. Rond kwart voor vijf ging het weer op huis aan en stipt op tijd kwamen 
we aan in het Schijndelse.  
Ton van Drunen, hartelijk dank voor de goede organisatie, de deelnemers aan 
deze excursie hebben genoten van deze dag.  
Meer foto’s zijn te bekijken via de website: www.heemkundekringschijndel.nl. 

  

Open Monumentendag in Eerde, Erp en Veghel 
 Iconen en symbolen, dat is het thema tijdens de Open Monumentendagen van za-terdag 10 en zondag 11 september. In Eerde en Veghel zullen de Sint-Antonius Abt kerk in Eerde, het Oude Raadhuis en de Sint-Lambertuskerk in Veghel hun deuren openen. Heemkundevereniging Vehchele organiseert een tentoonstelling in de heemkamer in het Oude Raadhuis. Deze is geopend op zaterdag 10 (12.00 tot 16.00 uur) en zondag 11 (12.00 tot 16.00 uur) september. De kerk van Sint-Lambertus in Veghel is zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur te bezoeken en de kerk van Sint-Antonius Abt in Eerde op zondag van 14.00 tot 16.00 uur. In beide kerken zullen gidsen rondleidingen verzorgen. In Eerde zal zangeres Annelieke Merx te-
vens muzikale intermezzo’s verzorgen. In Erp opent heemkundekring Erthepe op  zaterdag 10 en zondag 11september de deuren van het Raadhuis tussen 14.00 en 17.00 uur. Vandaar kunt u individueel of met een rondleider een bezoek brengen 
aan de St. Servatiuskerk en/of de museale hoek op het kerkhof van Erp.  
 
Antwoord Hartemert : Een albe  - het onderkleed van een priester. 
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