Programma studiemiddag Historisch-Geografisch Informatiesysteem
(Gratis voor leden van heemkundekringen)
14.00: Ria Berkvens over het belang van het invoeren van historisch-geografische data;
14.25: Lezing over het type bron dat je nodig hebt voor historisch-geografische kaarten,
waar je die bronnen kunt vinden en hoe je toegang daartoe krijgt;
14.50: Harrie Bär over het Aezel-project;
15.15: Hans Mol over het HISGIS-project;
15.45: Koffie en thee;
16.00: Vragenronde;
16.45: Afsluiting van de dag, hoe nu verder?
17.00: Einde.
Doelgroep: Heemkundigen
Datum: 29 januari 2016
Tijdstip: 14.00-17.00 uur
Locatie: Brabants Historisch Informatie Centrum, Zuid-Willemsvaart 2, ‘s-Hertogenbosch
Aanmelden: Voor 14 januari 2016 via info@erfgoedbrabant.nl o.v.v. studiemiddag Hisgis.
Geeft u a.u.b. ook aan of uw kring aangesloten is bij Brabants Heem.
Kosten: € 40,- per persoon. Voor heemkundekringen die aangesloten zijn bij Brabants Heem
is de studiemiddag gratis.

DE AUTO VAN MIJN OPA
Brabantse auto’s en motoren 1906 -1951
Als je tussen 1906 en 1951 in een auto of op een motor rondreed, kon iedereen aan je
kenteken zien uit welke provincie je kwam. In die tijd zijn er ruim 99.000 “Brabantse”
kentekens op naam uitgegeven. Het BHIC (Brabants Historisch Informatie Centrum) vatte
vorig jaar het plan op om die kentekens in een database te zetten en er een nieuwe site aan
te wijden: ‘De auto van m’n opa’. Deze historische site over de bezitters van motoren en
auto’s in Noord-Brabant is afgelopen zomer gelanceerd. Wat het echt leuk maakt, is allerlei
aanvullende informatie, zoals merk of type en natuurlijk de familieverhalen en foto’s die
mensen zelf toevoegen. Wist u dat u op ‘De auto van m’n opa’ ook kunt zien wie er in uw
plaats tussen 1906 en 1951 in het bezit van een auto was (of motor, vrachtwagen, bus etc.)?
U hoeft daarvoor alleen maar uw plaatsnaam in te typen. Misschien weet u wel meer over
een bepaalde autobezitter, over zijn auto of heeft u zelfs foto’s van zijn voertuig met
kenteken. Laat het ons dan weten via de site. Uiteraard vermelden wij altijd uw
heemkundekring als bron. Het zou mooi zijn om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen
van alle voertuigen in Brabant in die periode. Inmiddels staan er al meer dan duizend foto’s
op de site ook het aantal verhalen en reacties groeit met de dag. Daarnaast hebben we
onlangs nieuwe kentekens toegevoegd. Graag brengen wij u, onze leden, van deze nieuwe
site op de hoogte.
Neem dus snel een kijkje en doe mee op www.deautovanmnopa.nl

