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Herhuisvesting heemcentrum

Beste leden,
Wanneer u deze Achterkantjes ontvangt is de verhuizing naar onze nieuwe huisvesting in het
voormalige gemeentehuis te Haaren bijna afgerond. Een twintigtal leden-vrijwilligers hebben er de
afgelopen maanden stevig de schouders onder gezet. Opschonen, inpakken, nummeren, plannen,
inrichten, uitruimen, koffie zetten, schoonmaken en dergelijke was zo’n beetje dagelijks / wekelijks
werk. Het bestuur is erg blij met hun inzet. Naast diverse ritjes met auto met aanhanger door onze
vrijwilligers heeft het Oisterwijkse verhuisbedrijf De Bresser op 3 en 18 juni in vijf ritten de rest van
onze inventaris en collectie verhuisd van Oisterwijk naar Haaren. Dat was een hele klus, maar het is
prima verlopen.
Ook de grote containerunit die achter ons heemcentrum stond en het aangebouwde schuurtje hebben
een nieuwe eigenaar gevonden.
Op 30 juni vindt de oplevering aan de verhuurder plaats en dan is het heemcentrum aan de
Oisterwijkse Spoorlaan volledig geschiedenis geworden.
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We gaan ons dan richten op het werken in en vanuit de nieuwe stek aan het Monseigneur
Bekkersplein. Daar moeten de puntjes natuurlijk nog op de i worden gezet, de laatste dozen nog
uitgeruimd worden en dergelijke, maar onder voorbehoud van de vigerende corona-maatregelen
verwachten we vanaf 2 juli weer toegankelijk te kunnen zijn voor bezoekers. Houd daarvoor onze
website in de gaten. De officiële opening van het Heemcentrum in Haaren en een daarop aansluitend
open weekend is vooralsnog voorzien in de tweede helft van september.
Bestuur De Kleine Meijerij, Anton van Dorp, voorzitter, wnd.

DKM Nieuwsflits
In januari zijn we gestart met een digitale nieuwsbrief onder de titel DKM Nieuwsflits. Die versturen
we naar de leden die aan ons hun emailadres hebben doorgegeven. We kunnen dan wat beter
berichten over actuele heemkundige ontwikkelingen en nieuwtjes. De DKM Nieuwsflits verschijnt in
principe eens in de maand. De Achterkantjes verschijnen per kwartaal en zijn wat minder geschikt
voor actuele nieuwtjes. Er zijn een aantal leden waarvan wij geen emailadres hebben.
Ontvangt u deze Nieuwsflits niet en wilt u die toch graag ontvangen, stuur dan een mailtje naar
heemcentrum@online.nl

Bijeenkomsten heemkundekring
Het bestuur hoopt in september/oktober ook eindelijk weer een Algemene ledenvergadering te
kunnen houden en werkt ook aan het organiseren van 1 of meer lezingen in het vierde kwartaal.

Vacatures bestuur
Het doet ons genoegen te kunnen melden dat dat er zich enkele kandidaat-bestuursleden hebben
gemeld om te voorzien in de vacatures die ontstaan door het vertrek van Henk van Helvert, Mart van
den Oever en Peter Smulders. Zoals al eerder meegedeeld ontstaan er dit jaar extra vacatures
binnen ons bestuur. Wij hopen ze op de ledenvergadering ter officiële benoeming te kunnen
voordragen.
Het spreekt voor zich dat we de scheidende bestuursleden ook niet met stille trom willen laten
vertrekken. Wordt vervolgd.

Herinnering betalen contributie 2021
Een aantal leden heeft de contributie voor 2021 nog niet betaald. Wanneer dat voor u van toepassing
is het vriendelijke verzoek dit alsnog te doen door het bedrag van € 32,00 over te maken op IBAN
NL48 RABO 0138 9802 09 t.n.v. De Kleine Meijerij. Bij voorbaat hartelijk dank.

Nieuwe sponsoren
Het doet ons genoegen dat onze vereniging weer drie nieuwe sponsoren rijk is te weten:
* Van Baast Services, Technische Montage – Reparatie – Metaalwerken uit Udenhout;
* Restaurant LOTS uit Helvoirt;
* Loodgietersbedrijf Van Grinsven uit Oisterwijk.
Heel fijn dat zij werk willen ondersteunen.

Straatnaamgeving Oisterwijk - Berkel-Enschot
Na ingewonnen advies door onze Heemkundekring heeft het gemeentebestuur van Oisterwijk
besloten om de straat tussen Laan van KVL en Ambachtstraat de naam 'Gasstraat' te geven. De
naam past goed tussen de bestaande straatnamen die wijzen naar het verleden van het KVL-terrein
zoals Looierij, Ketelhuis en Splitterij. De straatnaamborden worden voorzien van een toelichtend
onderschrift ‘Hier stond tot 1948 de gasfabriek van de firma Wilson’. Deze fabriek voorzag Oisterwijk
vanaf 1908 van gas totdat Oisterwijk in 1948 overschakelde op mijngas. De eerste directeur van de
onderneming was George Wilson (1868-1922). Na zijn overlijden nam zijn broer William het roer over.
Door het geven van de voorgestelde straatnaam blijft de herinnering aan deze belangrijke fabriek
behouden. Het gas dat de fabriek produceerde was onder meer bestemd voor gebruik in huizen en
fabrieken, maar ook voor de straatlantaarns om in donkere tijden de straten van verlichting te
voorzien. In de Nieuwsklok van 20 mei leest u er meer over (p. 3).
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Daarnaast heeft het de Tilburgse Straatnaamcommissie haar voorgenomen besluit ter inzage
gelegd om enkele straten in het nieuw te
ontwikkelen gebied Berk&Hout op de grens van
Berkel-Enschot en Udenhout conform het
voorstel van Rinus van der Loo ondersteund
door onze Heemkundekring de naam IJzertijd,
Bronstijd en Spiekerstraat te geven. Dit onder
verwijzing naar de archeologische vondsten die
daar eind 2020 zijn gedaan.
Archeoloog Joris Brattinga hield overigens op
initiatief van de AWN-Midden-Brabant afdeling
24 op 18 juni jl. over de opgraving een
interessante lezing in het oude Udenhoutse
gemeentehuis.

Verjaardag, Een leuk weetje tussendoor
Op 19 juni jongstleden was het 74 jaar geleden dat onze heemkundekring in Helvoirt werd opgericht.
In Helvoirt stond een bloeiende afdeling van de Brabantse Beweging aan de wieg van de
heemkundebeoefening in onze streek. Die afdeling had in 1947 90 leden. De secretaris van de
afdeling, Anton van Oirschot jr, kwam in deze groepering met het voorstel een heemkundige
studiekring op te richten. Zo gezegd, zo gedaan. Er werd een bestuur gevormd. M. Scholten van
Aschat uit Vught werd voorzitter, M.C. van lersel, gemeenteontvanger van Haaren en Helvoirt,
penningmeester. Initiatiefnemer Van Oirschot zelf nam het secretariaat voor zijn rekening en ook het
redacteurschap van het meteen gestarte Vlugschrift van de Heemkundige Studie-Kring voor Helvoirt
en Omgeving. De oprichtingsvergadering vond donderdag 19 juni 1947 plaats. Het werkgebied van
de kring omvatte de plaatsen Cromvoirt, Haaren, Helvoirt, Udenhout en Vught. Doch scherp omlijnd
waren die grenzen niet.
Het allereerste Vlugschrift, een in doorslag getypt nummer, verscheen in oktober 1947.
Na een voorspoedige start en groei van het aantal leden en aangesloten plaatsen kwam de
vereniging in wat moeilijker vaarwater. Echter als de nood hoog is, is de redding nabij. Vanuit de
leden werd een voorlopig bestuur gevormd en op 16 juni 1969 werd een 'heroprichtingsvergadering'
gehouden te Oisterwijk. Het gebied kreeg dezelfde grootte als het niet lang daarvoor gevormde
Streekarchivariaat in het Kwartier van Oisterwijk: Berkel-Enschot, Esch, Haaren, Helvoirt, Moergestel,
Oisterwijk en Udenhout. Als activiteiten stelde men zich voor: het verzamelen van gebruiksvoorwerpen en devotionalia inventariseren en fotografisch vastleggen van gebouwen, studie van het
dialect, de flora en de fauna.
Het streekarchivariaat is inmiddels opgeheven maar onze kring en ons vlugschrift bestaan nog. Ons
takenpakket is verder uitgebreid. Ook onze collectie groeide en na een vaste huisvesting in het
gebouw ‘In de Drye Swaentjes’ in Oisterwijk, een kantoor in Udenhout, een schoollokaal in BerkelEnschot en een voormalige slagerij/kantoorruimte in Oisterwijk in ons verenigingscentrum nu te
vinden in Haaren en gaan we vol energie op naar onze 75e verjaardag.

Vraag en aanbod
Kent u de site Vraag en Aanbod van Brabants Heem?
Hebt u geen ruimte meer om spullen op te bergen? Of iets overcompleet? Of misschien nog een
aanvulling nodig op wat er is in uw collectie?
Op deze site kunnen heemkundekringen, erfgoedverenigingen en stichtingen die zijn aangesloten bij
Brabants Heem terecht voor het aanbieden van of vragen naar van heemmateriaal van allerlei soort.
Van het uitwisselen van bidprentjes tot voorwerpen, documenten etc. Ruilen, aanbieden, vragen.
Uitgangspunt is dat het kosteloos blijft, dus elkaar zonder financiële verplichtingen helpen om de
eigen en andermans collectie te verbeteren. Hebt u iets aan te bieden of wilt u weten of anderen uw
kring of vereniging kunnen helpen? Stuur dan een bericht naar onderstaand e-mailadres. Geef aan in
welke categorie u het geplaatst wilt hebben. Graag insturen met een goede beschrijving en indien
mogelijk met een foto erbij. Vermeld ook hoe uw collega’s contact met u op kunnen nemen.
Vraag en aanbod sturen naar: tjeuvanras@brabantsheem.nl
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Actueel erfgoed: Brabants Boerenleven
Op het interessante website-platform van Brabants Erfgoed staat veel lezenswaardige informatie over
de historie van onze provincie. Bijvoorbeeld 0ver het Brabantse boerenleven:
https://www.brabantserfgoed.nl/page/13193/boerenleven#utm_source=nieuwsbrief.
Ontdek onze themapagina met alle artikelen over de ontwikkeling van Brabantse boerderijen en het
lief en leed van hun bewoners.

CARE- metaaldetectie-onderzoek
Dankzij Heemkundekring De Kleine Meijerij kon CARE (community
Archeology in Rural Environments) , waar Esch Graaft deel van uit
maakt, 10 metaaldetectorsets aanschaffen met subsidie van het
Fonds voor Cultuurparticipatie. In tijden van corona een handig
middel om door te gaan met archeologisch onderzoek.
Bestuursleden van DKM demonstreren en overhandigden de
detectoren in beheer aan Johan Verspay, de coördinator van het
CARE-initiatief.
De bedoeling is om op niet al te lange termijn een activiteit met
deze metaaldetectoren te organiseren.
Hopelijk komt er ook weer gelegenheid om het in 2020 geplande en
wegens corona vervallen archeologische weekend in Esch weer
opnieuw te gaan realiseren.

Speciale boekaanbiedingen
Iedere maand nemen wij in de DKM Nieuwsflits een bijzondere boekaanbieding op. Omdat de digitale
Nieuwsflits niet alle leden bereikt, nemen we die ook op in de Achterkantjes. Deze aanbiedingen zijn
geldig tot en met 31 juli en te bestellen bij Anton van Dorp, email: a.m.i.van.dorp@hetnet.nl
Dit keer:

* '50 jaar Levenskerk een spirituele proeftuin'
Tot slot weer een leuke boekaanbieding. Dit keer het boek 50 jaar Levenskerk een spirituele
proeftuin dat verscheen bij gelegenheid van de sluiting van de Levenskerk per 1 januari 2016. Onder
redactie van Ria Schoenmakers-van Osch, Wim Weren en Paul Arts blikken z'n 36 auteurs terug op
50 jaar parochieleven. Voor de leden van onze kring is dit fraaie en mooi geïllustreerde boek nu in de
maand juni verkrijgbaar tegen de sterk gereduceerde prijs van € 10,00 (excl. eventuele
verzendkosten).

* 'Ik Koos Kluijtmans' en 'Wij sloegen waar wij raken konden'
Tot slot weer een leuke boekaanbieding. Afgelopen week is het mooie Haarense historieboek 'Haaren
een wandelend dorp" uitgekomen.
Tegen die achtergrond brengen we deze maand niet één maar twee boekaanbiedingen, namelijk het
boek Ik Koos Kluijtmans van de in 2019 overleden markante Haarenaar Koos Kluijtmans en 'Wij
sloegen waar wij raken konden', het oorlogsdagboek van Martien van de Weijer die tijdens de oorlog
in Haaren ondergedoken zat en deelnam aan het verzet tegen de Duitsers. Voor de leden van onze
kring zijn deze boeken nu in de maand mei verkrijgbaar tegen de sterk gereduceerde prijs van
respectievelijk € 7,00 en € 15,00 (excl. eventuele verzendkosten).

Deze Achterkantjes zijn digitaal te raadplegen op onze website.
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