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Nieuwsbrief nummer 7, juli 2016.
Mededelingen:
Zaterdag 18 juni bezochten we met 21 personen
Woudrichem. We gingen er om 9.40 uur met de auto heen.
Daar aangekomen dronken we eerst bij de
Pannenkoekenbakker, die zich op een grote boot bevond,
koffie met gebak. Vervolgens verkenden we onder leiding
van een gids het vestingstadje. We kregen van hem een
duidelijke en uitvoerige uitleg. Bij de veerpont over de Maas
zagen we hoe hoog de diverse waterstanden waren geweest.
Die van 1998 was zelfs nog hoger dan die van 1995.
Gelukkig kon het stadje, dat binnen de muren zo’n 600
inwoners telt, toen door 2 grote schuiven in de poort
beschermd worden. Veel gebouwen in Dordse stijl , hebben
een gevelsteen, wat meer vertelt over de geschiedenis van het
gebouw. Om 13.00 uur gebruikten we de lunch op een boot,
die even buiten het stadje lag. Daar hadden we een mooi
uitzicht op oude vissersschepen. Hierna bezochten we het
visserijmuseum, dat zich in het arsenaal bevond. De visserij
o.a. op zalm. was daar indertijd de voornaamste bron van
inkomsten. Helaas is die nagenoeg geheel verloren gegaan
door alle moderne ontwikkelingen.
Het weer viel alleszins mee, zo nu en dan wat lichte regen.
Foto’s: Hans Offermans en Peter Kriele
tekst: Peter Kriele

voormalig raadhuis

“dordse stijl” gevels

huis van dokter Tinus (uit de tv-serie)

- cursus oud schrift
Dames of heren die archiefonderzoek willen doen i.v.m.
stamboomonderzoek of om de historie van het eigen dorp
nader te bestuderen komen rond 1700 vaak in de problemen
omdat vanaf die periode, verder terug in de tijd, het
handschrift van dorpssecretarissen, notarissen etc. zich steeds
moeilijker laat ontsleutelen.
Je kunt dat probleem enigszins ondervangen door een cursus
te volgen waarin je wat gewend kunt raken aan diverse
soorten handschriften die je in de praktijk tegenkomt en
vervolgens is het een kwestie van heel veel doen….oefening
baart kunst.
Heemkundekring Schijndel wil toekomstige onderzoekers uit de regio daarin heel graag tegemoet komen en organiseert tussen
maandag 5 september en maandag 7 november 2016 in totaal 10 lesavonden van 19.00-20.30 op de heemkamer in het cultureel
centrum ’t Spectrum te Schijndel Steeg 9 [bovenverdieping].
Voor de prijs € 3,50 - per les of € 35,- voor alle lessen samen hoef je het niet te laten [incl. lesmateriaal]. De betaling kan
geschieden in de eerste les.
Wie interesse heeft om deze lessen te volgen kan onder naam, adres, postcode, telefoonnr. en emailadres inschrijven bij docent
Henk Beijers uit Vught [zijn emailadres is: archiefcollectie@home.nl] en we nemen als uitgangspunt een aantal van minimaal
10 deelnemers. Mochten we dit aantal niet halen dan krijgt iedere inschrijver vanzelf bericht of de cursus al of niet doorgaat.
De cursus zal bestaan in het leren lezen en ontcijferen van oude teksten uit de 15e tot en met de 18e eeuw uiteraard met de
nodige uitleg over de tekst, het leren begrijpen van allerlei archieftermen en tijdens de lessen krijgt iedere deelnemer een
bredere kijk op wat er zoal aan archieven te raadplegen is.
Bovendien organiseren we op een nader te bepalen dag een rondgang door het Brabants Historisch Informatie Centrum te ’sHertogenbosch [voorheen rijksarchief Noord Brabant] met een bezoek aan de depôts waar al die archieven liggen opgeslagen.
Heb je zin….schrijf dan snel in! Uiterste inschrijfdatum is zondag 21 augustus 2016.

Aanwinsten archief:
Ingebonden jaargangen van het tijdschrift "Edele Brabant" onder hoofdredactie van Jan Naaijkens over de jaren
1946 t/m 1950 Het is een voortzetting geweest van Brabantsia Nostra. Beiden zijn erg op de cultuur gericht.
(de 4 banden komen van Jan en Hanneke v.d. Velden ).

Tip:
Kasteel Heeswijk: Zondag 24 juli. 14:00-15:00 uur: 'Raamvertellingen' door Rien de Visser. Ontdek waartoe

ze dienden, hoe ze in de loop der tijd veranderden van vorm en wat er aan kasteelleven schuil ging achter al
die ramen.

Er zijn geen heemkundige activiteiten in juli en augustus. Wel is de Heemkamer open op woensdagmiddag van
14.00 uur tot 16.00 uur.

Fijne zomermaanden en graag tot ziens in de Heemkamer!

