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‘Actum Tilliburgis’ is de nieuwsbrief
van Heemkundekring Tilborch

Kerst- en nieuwjaarsgroet
Beste leden,
Ook dit jaar zijn er, ondanks de opgelegde beperkingen in verband met
corona, weer mooie initiatieven ontwikkeld. Het verjongde bestuur, door
toetreding van weer twee jonge leden,
heeft hard gewerkt om de vereniging
een jonger uiterlijk te geven. Een nieuw
eigentijds logo en een sterk verbeterde
digitale presentatie van onze kring
heeft, ondanks het feit dat er weinig
fysieke activiteiten waren, weer een
mooi aantal nieuwe leden opgeleverd.
Ook door de inzet van de werkgroepen
is onze vereniging veelvuldig “in het
nieuws” geweest.
Direct na de vakantie hadden wij onze
eerste fysieke lezing sinds lange tijd
willen geven maar corona gooide wéér
roet in het eten. Om moedeloos van
te worden, maar iedereen kampte met
deze problematiek en dat verzachtte
het geheel. Gelukkig konden wij onze

leden weer bedienen met een aantal
mooie digitale lezingen. Laten wij hopen
dat wij, na de winterperiode, weer snel
een aantal fysieke activiteiten kunnen
ontplooien.
Rest mij nog om iedereen fijne feestdagen en een prettige jaarwisseling
toe te wensen. Dat het een mooi verenigingsjaar mag worden, gekenmerkt
door vriendschap, leergierigheid en
het opkomen voor de doelstellingen
waarvoor wij staan.
Henk Veltmeijer

Onlangs schafte Heemkundekring
Tilborch twee nieuwe roll up banners
aan. Zoek je dus nog een mooi presentatiemiddel bij een heemkundeproject,
informeer dan even bij het bestuur.
Het ontwerp is van bestuurslid jeroen
Clijsen
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Tilburg Klas en nieuwe lezingen
Enkele weken geleden was alweer de
laatste Tilburg Klas van dit seizoen.
Opnieuw was deze gezamenlijke
activiteit van Stadsmuseum Tilburg en
Heemkundekring Tilborch een groot
succes.
Twee deelnemers hielden zelfs een korte
lezing. Victor Retel Helmich vertelde
over zijn jeugd bij de Rückertbaan en
Gerard Horvers nam de aanwezigen mee
naar de bouw van de Tilburgs Maquette.
Beide sprekers hebben toegezegd om
speciaal voor Heemkundekring Tilborch
hun lezing nogmaals te zullen houden.
Hiervan zullen wij opnames maken en
op een later moment op ons YouTube
kanaal presenteren.

Hulp gevraagd bij onderzoek naar
Tilburgse bierbrouwerijen

Bij mijn onderzoek naar de geschiedenis
van de Tilburgse bierbrouwerijen stuit ik
regelmatig op oude documenten met –
hopelijk waardevolle informatie. Nu zijn
die oudere documenten in oud-Hollands
schrift. En hoe ik ook kijk, het lukt mij
niet om het te ontcijferen.
Mijn vraag is dan ook: zijn er leden die
dit schrift wel kunnen lezen en mij willen
helpen om het te ontcijferen?
Als je dit leuk vindt, stuur dan een e-mail
naar: tee.joo@live.nl.

Was Sjef Paijmans ‘goed’ of
‘fout’?

Jaarprojecten

Eerder dit jaar lanceerde Regionaal
Archief Tilburg een vierdelige podcast
over Sjef Paijmans. Deze Oisterwijker
schreef zijn memoires over de gebeurtenissen tijdens en na de Tweede
Wereldoorlog. Hij werd opgepakt, maar
nooit veroordeeld. Podcastmaker Daan
Doesborgh gaat in de podcast op zoek
naar de reden van zijn arrestatie. Was
Sjef goed of fout?
Inmiddels heeft Daan aanvullend
onderzoek kunnen doen in het Nationaal Archief. Dit leidde tot een extra
‘bonus’aflevering.
Podcast:
https://soundcloud.com/podcastsjef
Bonusaflevering:
https://soundcloud.com/podcastsjef/
aflevering-5-ik-ben-nog-steeds-dezemening-toegedaan

In de vorige nieuwsbrief deden wij een
oproep om jaarprojecten in te dienen.
Een onderzoek waar je samen met
andere heemkundeleden aan kunt
werken en dat binnen een jaar kan
leiden tot (bijvoorbeeld): een lezing, een
tentoonstelling of zelfs een boek of film.
Twee mensen hebben daar al op gereageerd en daar zijn we natuurlijk ontzettend blij mee. Petra Robben heeft een
idee over de kerken- en kapellenbouw
van na de Tweede Wereldoorlog en Hans
Hessels stelt voor om de geschiedenis
van het meelbedrijf Schraven-Eijsbouts
te onderzoeken.
Deze week praat het bestuur met hen
verder over de ideeën, waarna een
oproep volgt om hierin te participeren.

Wilt u deze nieuwsbrief niet langer ontvangen, stuur dan een e-mail naar het secretariaat:
tilborch@live.nl. Alle nieuwsbrieven kunt u teruglezen op de website van de heemkundekring: www.heemkundekringtilburg.nl.
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