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Mededelingen: 

 

- Helaas kregen meerdere leden ziekte en dood op hun pad. Ook hen wensen we beterschap en/of sterkte 

-Nationale archeologiedagen: 

   
 

- BHIC:  

       
       voorlezen van een testament 
(Foto Anne Roos (collectie Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap) 

 

- Zoek geraakt: de kist met voorwerpen uit WOII wordt regelmatig uitgeleend voor educatieve activiteiten 
of tentoonstellingen. Helaas ontbreekt nu de zgn. knijpkat. Wie weet waar die kan zijn of is achtergebleven? 

- RABO Clubsupport: u kunt nog tot en met 11 oktober als Rabobanklid uw stem uitbrengen op ons, om 
ons financieel te steunen. Bij voorbaat hartelijk dank. 

 

                                                           Graag tot ziens in de Heemkamer. 

 

Verdrietig hebben we afscheid genomen van ons aimabel (bestuurs-)lid. Hij had nog zoveel 
plannen.  Groot gemis voor de familie. Groot gemis voor de gemeenschap. Groot gemis voor 
ons.   We wensen Tineke en familie nogmaals veel sterkte. 

Zaterdag 12 oktober is de Heemkamer open van 11.00 tot 16.00 uur. Dan zullen 
de vondsten van de opgravingen op ‘t Retsel uit 2009 tentoongesteld worden in 
een vitrine in de Heemkamer. Normaliter liggen deze in het Provinciaal depot in 
de Waterstraat in 's-Hertogenbosch. Daarnaast zijn ook de vondsten van Ten 
Weijer en andere toevallige vondsten te zien. Ook zal dan een Power presentatie 
worden vertoond van deze en andere opgravingen. 
De tentoonstelling is uiteraard ook te zien op woensdagmiddag tussen 14.00 en 
16.00 uur. Entree is gratis voor leden en belangstellenden. 
 

 
Doe je onderzoek naar je stamboom? Of wil je weten of je voorouders er 
warmpjes bijzaten? De komende tijd hoef je je niet te vervelen: het Brabants 
Historisch Informatie Centrum (BHIC) in ’s-Hertogenbosch heeft namelijk het 
archief met daarin de memories van successie gescand en op de website 
gepubliceerd. Het gaat om bijna 1.000 archiefdozen met daarin 230.000 
memories, samen wel 600.000 scans! 
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