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Voor nadere info: 06 1107 0084
De organisatoren Theo van Heesch en Frans van
Rosendaal

1. Activiteiten en lezingen agenda
1.1
Jaarlijkse fietstocht
Op zaterdag 2 juni a.s. staat onze jaarlijkse
fietstocht weer op het programma. We verzamelen
om kwart voor 10 op het plein bij Prinsenhof zodat
we uiterlijk 10.00 uur kunnen vertrekken. U hoeft
zich voor deze fietstocht niet aan te melden, u moet
alleen zorgen dat u op tijd bij Prinsenhof bent. De
tocht is ongeveer 40 kilometer lang en gaat via een
door Theo van Heesch uitgestippelde route naar
het museum Hoeve Strobol in Nijnsel.

1.2
Lezingen agenda 2018
Noteert U de volgende lezingen avonden in Uw
agenda.
- 9 oktober 2018: Vroedvrouwen, vlekjes
en vondelingen door : Hans van den
Broek
- 13 november: De Brabantse
heksenprocessen door: Aad Engel
- 11 december 2018: Het beleg van Den
Bosch lezing door: Rob de Vrind
1.3 Overige activiteiten in 2018
- 2 augustus excursie Philips Best (zie punt 1.4)
- 2 en 3 augustus Brabantse Heemdagen
- 1 september excursie voor leden en partners
- 8 en 9 september Open monumenten dagen
- 17-20 september lezing Bevrijdende Vleugels
over: “september 1944”

Hoeve Strobol laat oude tijden herleven met
tentoongestelde gebruiksvoorwerpen vanaf begin
vorige eeuw. In 2 hallen heeft de fam.. Verbakel
onvoorstelbaar veel artikelen verzameld en bij de
rondleiding weet de gids alle bijzonderheden van
het tentoongestelde te vertellen. We worden
ontvangen met een kop koffie met iets erbij. De
entree bedraagt 7 euro.

1.4
Excursie Philips Campus Best
Op de avond van 2 augustus zijn we te gast bij de
Philips Campus in Best. Bert Tip zal ons
een rondleiding geven over de Campus.
Het programma is als volgt:
19.00-19.15 u Ontvangst met koffie/thee in
“ the Greenhouse”.

We gaan echter niet rechtstreeks naar het museum
maar op de heenweg drinken we een kop koffie bij
“De Heren van Kien” in St Oedenrode. Op de
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19.15 u Korte inleiding door Bert Tip
19.40 u Rondleiding over de Campus en door de
fabrieken (thema’s zijn o.a. biodiversiteit,
duurzaamheid, voorzieningen voor medewerkers,
productie proces)
21.00 u einde rondleiding

Vitrinekast in Cultuurspoor een mini-tentoonstelling
ingericht.
In de eerste week van juni is op de school zelf
een tentoonstelling ingericht over 100 jaar onderwijs
van R.K. Jongensschool Sint Bernardus naar
Kind centrum de Kiezel.
Deze tentoonstelling is vrij te bezoeken.

Deelnemers kunnen op eigen gelegenheid naar de
hoofdingang. Daar wordt men verwezen naar
The Greenhouse (na de hoofdingang direct naar
rechts, de weg vervolgen tot midden op het terrein een
glazen kas annex restaurant staat). Daar is volop
parkeerruimte voor auto’s en fietsen.

2.2 Educatie
Op 16, 23 en 30 mei zijn er speurtochten
in het centrum van Best voor leerlingen
van basisschool de Kiezel. Zes leden geven uitleg
over het Gemeentehuis, de boterkarner, de molen,
de Odulphuskerk, het klooster en de Koetshuistuin.
Op 18, 25 en 31 mei geven zes leden uitleg aan
leerlingen van de Kiezel in de Aarlese Hoeve
(o.a. bouwen toen en nu, jaarringen tellen).
Op 4 juni zullen leerlingen van de basis school
de Zevensprong een programma krijgen in de
Aarlese Hoeve.

Het maximum aantal deelnemers aan deze
excursie is 40 personen.
Leden die interesse hebben voor deze excursie
dienen zich voor 15 juni op te geven bij het
secretariaat: secretariaatdvb@gmail.com

2.3 Bibliotheek
De volgende boeken van de Stichting Zuidelijk
Historisch Contact zijn toegevoegd aan
onze bibliotheek:
- Ontstaan van katholieke Werkgeversorganisaties
in het zuiden van Nederland;
- Ontwikkelingen in Brabants industrieel bedrijf;
- Mirakelen van O.L.V van ‘s Hertogenbosch
- Het patroons recht over Bokhoven- Noord Brabantse studenten 1550-1750
- Industrieel ondernemerschap en mentaal klimaat.

2.
Nieuws van de werkgroepen
2.1 Werkgroep tentoonstellingen
Tijdens de klompenmaand april hebben we bij B&B
de Nieuwe Heide materiaal en foto’s over het
klompen maken tentoongesteld.

In de maanden juni, juli en augustus is de bibliotheek
gesloten. Voor bezoek kan een afspraak gemaakt
worden met het secretariaat.
2.4 Foto- en dia werkgroep
Ruim 7400 foto’s van Best zijn nu ondergebracht in
de BeeldbankBest.
Een gemakkelijk zoekmechanisme geeft direct resultaten.
(Bijv. IBC geeft direct 49 foto’s; Molenstraat geeft 70
foto’s). Een klik op de foto geeft een beschrijving van
de foto. De beeldbank is toegankelijk via onze website:
of rechtstreeks:
http://www.beeldbankbest.nl

Op 6 mei hebben we acte de presence gegeven op de
Sociale (Vrijheids) markt.

2.5 Kunst als cultureel erfgoed
De collectie kunst in kerken is uitgebreid met uitleg
en Youtube filmpjes over het hoogaltaar, het orgel,
oksaal en beelden in de Odulphuskerk.
Vanwege 100 jaar onderwijs in kind centrum
de Kiezel (voorheen Bernardusschool) is in onze
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3.
Nieuws van het bestuur
3.1
Wet gegevensbescherming
Op 25 mei treedt de nieuwe wet Algemene
Verordening Gegevensbescherming (kortweg AVG)
in werking. Dit houdt o.a. in dat verenigingen,
organisaties en bedrijven verplicht zijn om aan te
tonen hoe zij omgaan met de verwerking van
persoonsgegevens die zij beheren. Binnenkort zal op
onze website een protocol gepubliceerd worden hoe
onze Erfgoedvereniging omgaat met haar ledenbestand.
3.2
Facebook en Bestbekeken
Onze vereniging is een samenwerking aangegaan met
Bestbekeken om op Facebook ook onze foto’s te
publiceren. De inhoudelijke reacties van volgers van
Bestbekeken kunnen gebruikt worden om informatie
over de foto completer te maken.

4. 2
Ledenmutaties
We verwelkomen:
Mevr. C. Domenie, Eindhoven
Opzegging:
Mevr. W. van Kemenade
De ledenstand is nu 265 leden
5.
Nieuws van derden
5.1
70ste Brabantse Heemdagen
Op 2 en 3 augustus organiseren de heemkunde
kringen van St. Oedenrode, Erp, Veghel en
Schijndel de Brabantse Heemdagen met als thema:
“Stroomopwaarts erfgoed Meierijstad”.
Inschrijven kan tot 31 mei. Voor programma
en Inschrijfformulier contact ons secretariaat.
5.2 Brabants Historisch Informatie Centrum
BHIC zet archief toezichthouder NSB 19331940 online

3.3
Interessante lezing op 8 mei
Op 8 mei gaf Ton Spamer een zeer interessante lezing
over: Vierges Romanes en Zwarte Madonna’s;
Een zwerftocht door Middeleeuws Frankrijk. De
kerken en Maria beelden in de verschillende aanloop
routes in Frankrijk naar Santiago de Compostella
werden enthousiast en deskundig toegelicht.

Gegevens over nazi’s die het Nederlandse zakenleven
binnendringen, een aangehouden Nederlander
verdacht van spionage voor Duitsland,
of een aangetroffen bloempot met Hitlers portret voor het
raam van een woning De inventaris van het archief
van de procureur-generaal in ’s-Hertogenbosch
tussen 1933 – 1940 staat sinds kort online.
Deze bevat een verzameling stukken die een
neerslag zijn van de wijze waarop
procureur-generaal Eduard Speyart van Woerden
toezicht houdt en controle uitoefent op de
Nationaal-Socialistische Bewegingen (NSB)
en andere rechts extremistische bewegingen
en/of personen in Noord-Brabant en Limburg
6.
Volgende Nieuwsbrief
De volgende Nieuwsbrief verschijnt half september.
Nieuws graag per e-mail aanleveren bij het
secretariaat : secretariaatdvb@gmail.com

4.
Personalia
4.1 Koninklijke onderscheidingen
Op 26 april zijn drie van onze leden verrast
met een Koninklijke onderscheiding:
Onze voorzitter: Harrie van Vroenhoven,
Albert van Loosdregt (beiden Lid in de
orde van Oranje Nassau) en Jan van de
Meulengraaf (Ridder in de orde van
Oranje Nassau). Het bestuur heeft namens de
leden de felicitaties overgebracht.
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