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-   Brug over de Essche Stroom vernoemd naar verdronken bakkerszoon
-   Cursus ‘Familiegeschiedenis”bij BHIC en RAT
-   Mededeling Contributie 2014

Het bestuur van Heemkundekring De Kleine Meijerij wenst alle leden
en bekenden 

Goede Kerstdagen en een Voorspoedig 2014!

 

 

Cursus regionale geschiedenis bij de leerstoel 'Cultuur in Brabant'

Komend voorjaar wordt de cursus ‘Regionale geschiedenis in Brabant: een verkenning’ van de leerstoel ‘Cultuur in
Brabant’ opnieuw gegeven op de Universiteit van Tilburg. De cursus wordt aangeboden door de Erfgoed Academie Brabant,
het educatief netwerkcentrum voor cultureel erfgoed, geschiedenis, identiteit, streektaal en volkscultuur van Erfgoed
Brabant. Wij nodigen u van harte uit hieraan deel te nemen! De reeks van veertien hoorcolleges begint op maandag 20
januari 2014 en eindigt op 19 mei met een excursie. De colleges vinden wekelijks plaats tussen 10.45 en 12.30 uur en
worden gegeven door drs. Jan van Oudheusden en prof. dr. Arnoud-Jan Bijsterveld. Prof. dr. Jos Swanenberg verzorgt een
gastcollege.

Het hoorcollege behelst een inleiding in de bestudering van het verleden van de regio en de regionale volkscultuur.
Centraal staat de wisselwerking tussen de beeldvorming over het Brabantse verleden en de vormgeving van de
hedendaagse Brabantse identiteit.

Tijdens de cursus gebruiken we als cursusboek: Jan van Oudheusden, Verhalen van Brabant. Geschiedenis en erfgoed in
tien tijdvakken (Zwolle: Uitgeverij Waanders). ISBN 9789040077807. Het boek is inmiddels uitverkocht maar is bij de
cursus verkrijgbaar voor € 20 (de winkelprijs was € 24,95).

Deelname en kosten:
Deze cursus staat open voor studenten van Tilburg University, mensen uit de archief- en museumwereld, studenten van de
Open Universiteit en heemkundigen. De deelnamekosten voor niet-UvT-studenten bedragen € 100 exclusief en € 120
inclusief de aanschaf van het boek van Jan van Oudheusden, Verhalen van Brabant. Geschiedenis en erfgoed in tien
tijdvakken (Zwolle: Waanders Uitgevers, 2011). Ook niet-UvT-studenten zijn dus van harte welkom, mits zij de hele
cursus volgen en actief deelnemen in het lezen en bespreken van de literatuur. Het maximaal aantal plaatsen is 30, dus
snelle aanmelding kan u van een plaats verzekeren.

De cursus vindt plaats op de campus van de Universiteit van Tilburg, in lokaal PZ10: Prisma Building, begane grond, lokaal
10.

Inschrijven:
Inschrijving voor de cursus is vanaf heden tot 15 januari as. mogelijk door het sturen van een e-mail naar 
info@erfgoedbrabant.nl onder vermelding van:
- naam, - adres, postcode en woonplaats, - telefoonnummers (ook mobiel), - e-mailadres
- aangeven: met of zonder cursusboek.



U krijgt dan een rekening thuisgestuurd van Erfgoed Brabant. Na betaling ontvangt u het collegerooster en nadere
gegevens.

Websites
http://www.tilburguniversity.edu/nl/webwijs/show/?uid=a.j.a.bijsterveld
http://www.tilburguniversity.edu/cultuur-in-brabant

De Koerier, Het tijdschrift van Brabants Heem op www.brabantsheem.nl
De stichting Brabants Heem overkoepelt momenteel 126 Brabantse heemkundekringen met meer dan 30.000 leden. Het
bestuur van Brabants Heem en alle aangesloten kringen in Brabant zijn voor 100% vrijwilligersorganisaties. Daarom geeft
het bestuur met enthousiasme en overtuiging veel aandacht aan het vrijwilligerswerk.
Het tijdschrift “De Koerier” wordt 4 keer per jaar uitgegeven en is nu ook voor alle leden op de website te raadplegen.
Allerlei activiteiten van de heemkundeverenigingen en voor heemkundige interessante onderwerpen komen in dit
tijdschrift aan bod. 

Herhaalde oproep: Emailadressen van onze leden

OP DIT MOMENT HEBBEN WE AL ONGEVEER VAN 250 LEDEN EEN E-MAILADRES.
HEBT U UW E-MAILADRES NOG NIET OPGEGEVEN DOE HET DAN NU!

Om U, onze leden van de heemkundekring snel te kunnen bereiken en niet met nieuws te hoeven wachten tot
het Vlugschrift (elke drie maanden) uitkomt, zou het wenselijk zijn dat d eledenadministratie beschikt over uw
emailadres.
U kunt een mail sturen naar heemcentrum@online.nl zodat uw ordt opgenomen in het bestand.

Achterkantjes op onze website !  www.dekleinemeijerij.nl
De Achterkantjes die u bij elke uitgave van ons vlugschrift aantreft staan nu ook op de website.
Omdat de Achterkantjes maar 4 keer per jaar uitgegeven worden en er tussentijds van alles gebeurd is het nuttig om
regelmatig de site te raadplegen zodat u goed geïnformeerd blijft.

Sponsorproject RABObank Hart van Brabant
Dit jaar hebben we deelgenomen met een sponsorproject van de RABObank.
Als project hadden we aangemeld om een bijdrage te ontvangen voor plaatsing van een extra opslagruimte achter ons
heemcentrum. Door de vele mensen die op ons project stemden kunnen we een bedrag van ruim 700 euro tegemoet zien.
Dank aan al die mensen die ons project ondersteunden. Het betekent weer een aardig steuntje in de rug voor de realisatie
van extra opslagruimte bij ons Heemcentrum.  

Vooraankondiging ledenvergadering 10 maart 2014
Op maandag 10 maart 2014 zal onze Algemene ledenvergadering gehouden worden. Noteert u deze datum al vast in de
agenda. Een aparte uitnodiging met plaats en tijd zal u tijdig worden toegestuurd. De lezing na de Jaarvergadering zal
worden verzorgd door Jan Franken. Hij zal spreken over 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden.

Brug over Essche Stroom vernoemd naar verdronken bakkerszoon Sjef van Beckhoven
Op woensdag 4 december jl. even stil gestaan bij het drama dat ruim tachtig jaar geleden, op 7 januari 1931, heeft
plaatsgevonden. Toen is bakkerszoon Josephus (Sjef) van Beckhoven verdronken in de Essche Stroom, in de volksmond
toen nog Dommel geheten. Om hem niet te vergeten is bij de nieuwe brug over de Essche Stroom en de Belversedijk een
informatiezuil onthuld, waarop het verhaal van de bakkerszoon is opgetekend. Die zuil staat hemelsbreed zo'n vijfhonderd
meter van de plek waar het ongeluk feitelijk gebeurd is.

De genodigden, waaronder de nabestaanden van Van Beckhoven waren getuige hoe Ton Wegdam, bestuurder van
Waterschap De Dommel de zuil onthulde. Hij deed dit niet alleen, maar samen met Jan en Ans Van Beckhoven én de
initiatiefnemer, de heer Will Boons. Op de zuil, een eiken paal met gegraveerde roestvrijstalen plaatjes, staat naast het
verhaal van Van Beckhoven ook een gedicht van Stien van Brabant, dat over het ongeluk gaat.
Het initiatief kwam van een betrokken inwoner uit Oisterwijk, Will Boons, die eerder in een uitgebreide brief aan het
waterschap en de gemeente Haaren een verzoek heeft gedaan de nieuwe brug te vernoemen naar bakkerszoon Van
Beckhoven. Geboren en getogen in Haaren, vertelt Will “Ik ben in de directe omgeving van het ongeval geboren en
opgegroeid.

Wat nu is aangeduid als “Essche Stroom” werd de “Vuile Stroom” genoemd en het op korte afstand daarvan gelegen
riviertje de “Schone Stroom”. Dit laatste was het riviertje waarin wij, als kinderen van een groot gezin, ons op zomerse
zaterdagmiddagen op gezag van onze ouders en tot ons eigen grote genoegen, gingen wassen gewapend met een stuk
authentieke “Sunlight”-zeep! Gedurende de winterperiode trad de “Vuile Stroom” buiten haar oevers en de aangrenzende
weilanden kwamen onder water te staan. Als dit alles was dichtgevroren -in mijn herinnering was dit ieder jaar het geval-,
gingen wij daarop schaatsen. Echter verstilde onze aangename winterbezigheden als ons, kinderen, nagenoeg jaar-in-jaar
uit het trieste en aangrijpende dramatische verhaal werd verteld van Sjef, de bakkerszoon, die met paard en wagen in een
kolkende “Vuile Stroom” ten onder ging en de verdrinkingsdood vond.” Vol overgave en passie lichtte Mart van den Oever,
van Heemkundekring De Kleine Meijerij het dramatische ongeluk uit 1931 nog verder toe. In januari dat jaar waren er
flinke overstromingen. Sjef reed op 5 januari met paard en kar van Haaren naar Luissel. Hele gebieden stonden blank. Hij
kwam met paard en kar ten val naast de brug en heeft nog geprobeerd zijn paard te redden. Hierbij is hijzelf verdronken.
Het was pas de volgende dag dat hij werd vermist. En het duurde nog een dag voordat hij werd gevonden.

BHIC organiseert weer samen met Regionaal Archief Tilburg cursus 'Familiegeschiedenis'

Veel mensen zijn geïnteresseerd in de geschiedenis van hun familie. Zij vragen zich onder meer af waar zij vandaan
kwamen, welk beroepen zij hadden en wat hen zoal bewoog in het leven. In februari 2014 start het BHIC in samenwerking
met Regionaal Archief Tilburg daarom voor de tweede keer de cursus: Familiegeschiedenis.
In deze cursus is één van uw familieleden het startpunt voor uw onderzoek. Als eindwerkstuk schrijft u een verhaal



daarover. In deze cursus leert u zoeken in diverse historische bronnen. De opdrachten, instructie en terugkoppeling zal via
internet plaatsvinden. Ook het lesmateriaal wordt grotendeels via een digitale leeromgeving aangeboden. Voor deelname
aan deze cursus is het dan ook nodig dat u over digitale vaardigheden beschikt. Medecursisten en docenten ontmoet u
tijdens twee bijeenkomsten:
- eerste bijeenkomst: op zaterdag 1 februari 2014 in het BHIC, ‘s-Hertogenbosch
- tweede (en laatste) bijeenkomst: op zaterdag 14 juni 2014 in Regionaal Archief Tilburg, Tilburg.
Informatie:
Cursusduur: februari t/m juni 2014 (twee bijeenkomsten en digitale studiebegeleiding)
Kosten:€ 84,-
Deelname: minimaal 10 , maximaal 20 deelnemers.
Inschrijven: via www.regionaalarchieftilburg.nl. 

Mededeling contributie 2014

Vanaf 1 januari 2014 zal door de internationalisering van het betalingsverkeer (IBAN) iedereen te maken gaan krijgen met
de verandering van het eigen bankrekeningnummer. Bijvoorbeeld wordt het huidige Rabobank rekeningnummer
heemkundekring De Kleine Meijerij (nu 1389.80.209) dan gewijzigd in: NL48 RABO 0138.9802.09.
In de betaalwijze voor leden, die via een automatisch incasso contributie betalen, verandert voor deze leden niets en zal
de contributie, die voor 2014 € 24,00 blijft, eind maart worden geïncasseerd.
Wel zijn wij verplicht, om voor de eerste Euro-incasso de incassoleden het volgende  mede te delen: “Rabobank incassant
ID Heemkundekring De Kleine Meijerij: NL58ZZZ402584200000.”                                              “Het
machtigingskenmerk: uw lidmaatschapsnummer, dit nummer is afgedrukt op ieder adresseringsetiket van het ontvangen
Vlugschrift De Kleine Meijerij.”
“Het incassobedrag, (in 2014) € 24,00.”
“De datum van de incasso: 31-03-2014.”

De leden die met een acceptgiro hun contributie betalen zullen de acceptgirokaart niet meer ontvangen omdat de
kosten hiervan wel erg hoog zijn geworden. De acceptgirokaarten komen, volgens de gegevens van de Rabobank, in 2015
geheel te vervallen.
Tot die tijd kunt u, na de jaarvergadering in maart, een factuurbrief van ons ontvangen met het verzoek de contributie
(voor 2014 € 26,00) aan ons over te maken op rekening NL48 RABO 0138.9802.09 onder vermelding –contributie
2014-. 
De heemkundekring De Kleine Meijerij verzoekt u daarom alvast over te willen stappen op ons automatisch incasso
systeem.
U treft daarvoor hieronder een machtigingsformulier aan met het verzoek dit formulier volledig ingevuld te willen
retourneren aan  Ferdy Smit, Rietstraat 16, 5062 HL Oisterwijk .

Bij voorbaat dank voor de bereidwillige medewerking. Met vriendelijke groet,
Ferdy Smit, Penningmeester/Ledenadministrateur. p/a Rietstraat 16, 5062 HL Oisterwijk
Tel 013 – 52.111.44 Mail: carsmi@hetnet.nl                                   

 

Machtigingskaart
Ondergetekende verleent hierbij  tot wederopzegging machtiging aan heemkundekring  de Kleine Meijerij  te

Oisterwijk,om van zijn/haar giro/bankrekening het verschu!digde contributiebedrag af te schrijven. Bank/Girorekening

IBANnummer…......................................................................................

Ten name van .............................................................................................................................

Adres ..............................................................................................................................................

Postcode..................................... Woonplaats.........................................................................

Datum.......................................................Handtekening…………………………………….

Emailadres......................................::...................................................................................

 


