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Nieuwsbrief nr.6, juni/juli 2019.
Mededelingen:
- Helaas kregen we het bericht dat 2 van onze leden zijn overleden t.w. Dhr. Ad vd Koevering en Mevr.
Raaymakers-Potters. We condoleren nogmaals de nabestaanden en wensen hen veel sterkte.

- Op 12 juni jl. vond er in de Abdij van Berne een symposium plaats
over de oude archieven van de Abdij van Berne.
In 2016 kreeg het BHIC via het programma Metamorfoze de
mogelijkheid waardevol historisch geschreven erfgoed van de Abdij
van Berne materieel te laten verzorgen. Aansluitend kon het
gedigitaliseerd worden zodat het niet meer fysiek geraadpleegd hoeft te
worden. Inmiddels is alles gedigitaliseerd. Om dit heugelijke feit te
vieren gaf Berne die middag de aftrap van het online gaan van dit
eeuwenoude archief.
De archieven zijn nu op de site in te zien via: www.bhic.nl/abdijvanberne.
Dit eeuwenoude archief van landelijke betekenis bestaat uit drie onderdelen:

Het oude archief van de abdij 1134-1857

De archieven van de sociale werkers 1890-1940

De handschriftencollectie 1400-1900
- Nieuwe site ‘Luchtoorlog 1940 – 1945’ maakt oorlogsleed voelbaar
Elke crash is een verhaal over vreugde of verdriet, overwinning of
nederlaag, de dood of de gladiolen… Er is geen dorp of stad in Brabant
waar tijdens de Tweede Wereldoorlog geen vliegtuig is neergestort. De
hele provincie is tussen 1940 – 1945 geconfronteerd met de gevolgen van
de luchtoorlog die de geallieerden met Nazi-Duitsland hebben gevoerd.
De nieuwe website van het Brabants Historisch Informatie Centrum
(BHIC) ‘Luchtoorlog 1940 – 1945’ wil het grote verhaal van die
luchtoorlog boven Brabant vertellen.

- De nieuwe website van OMD (Open Monumentendag) is online. Neem gerust een kijkje!
- De Mooi Bernheze Krant plaatst een aantal artikelen in relatie tot 75 jaar Bevrijding. Ook verhalen uit onze
kernen komen hier aan de orde.
Het bestuur wenst u fijne zomermaanden. Zij komen in augustus weer bijeen voor de vergadering. De Heemkamer
is op woensdagmiddag gewoon open tussen 14.00 en 16.00 uur.

Graag tot ziens in de Heemkamer!

