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Aanwinsten 2017 

Onze archiefcollectie breidde uit en kromp. Gemeente-

archivaris Yvonne Welings zette alles op een rij in de 

aanwinsten- en verliezenlijst 2017.  
 

 

 

Raadplegen van bouwdossiers 

Bouwdossiers worden vaak opgevraagd, maar het is niet 

altijd even duidelijk hoe dat in zijn werk gaat. Op de site 

wordt uitgelegd wat de mogelijkheden zijn en welke 

bouwtekeningen bij ons te vinden zijn.  
 

 

 

Nu beschikbaar 

Notariële archieven van Hoge en Lage Zwaluwe, Raamsdonk 

en Terheijden (online). 

Archieven van Loon op Zand (in de studiezaal) 

Archiefbestanden die in het nieuwe jaar 2018 openbaar zijn 

geworden (online en in de studiezaal)  
 

  

 Nieuw op de website 

 De notariële archieven van Oosterhout van 1612-1935 zijn op 

 onze website integraal gescand beschikbaar. En de minuutakten 

 van 1926-1935 van de notariële archieven van Tilburg zijn vanaf 

 januari ook online te bekijken 

 

 

 

 

  

https://regionaalarchieftilburg.us6.list-manage.com/track/click?u=7d69f4f6f7242bee2a8164050&id=26796e2315&e=70e5c9b57f
https://regionaalarchieftilburg.us6.list-manage.com/track/click?u=7d69f4f6f7242bee2a8164050&id=c7b9cd6bc5&e=70e5c9b57f
https://regionaalarchieftilburg.us6.list-manage.com/track/click?u=7d69f4f6f7242bee2a8164050&id=162f47333a&e=70e5c9b57f
https://regionaalarchieftilburg.us6.list-manage.com/track/click?u=7d69f4f6f7242bee2a8164050&id=6977669fe5&e=70e5c9b57f
https://regionaalarchieftilburg.us6.list-manage.com/track/click?u=7d69f4f6f7242bee2a8164050&id=ea0bde8c3a&e=70e5c9b57f
https://regionaalarchieftilburg.us6.list-manage.com/track/click?u=7d69f4f6f7242bee2a8164050&id=ea0bde8c3a&e=70e5c9b57f
https://regionaalarchieftilburg.us6.list-manage.com/track/click?u=7d69f4f6f7242bee2a8164050&id=7ca36aa5c8&e=70e5c9b57f
https://regionaalarchieftilburg.us6.list-manage.com/track/click?u=7d69f4f6f7242bee2a8164050&id=9168a7bbdd&e=70e5c9b57f
https://regionaalarchieftilburg.us6.list-manage.com/track/click?u=7d69f4f6f7242bee2a8164050&id=9168a7bbdd&e=70e5c9b57f
https://regionaalarchieftilburg.us6.list-manage.com/track/click?u=7d69f4f6f7242bee2a8164050&id=739af36f9d&e=70e5c9b57f
https://regionaalarchieftilburg.us6.list-manage.com/track/click?u=7d69f4f6f7242bee2a8164050&id=c7d636b514&e=70e5c9b57f
https://regionaalarchieftilburg.us6.list-manage.com/track/click?u=7d69f4f6f7242bee2a8164050&id=49265ba013&e=70e5c9b57f
https://regionaalarchieftilburg.us6.list-manage.com/track/click?u=7d69f4f6f7242bee2a8164050&id=9df7031a1e&e=70e5c9b57f
https://regionaalarchieftilburg.us6.list-manage.com/track/click?u=7d69f4f6f7242bee2a8164050&id=721882908e&e=70e5c9b57f
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De Geneanet nieuwsbrief 

 

Laatst overgebleven Huijbergse broeders laten eeuwenoud 

archief Wilhelmieten online zetten 

Gepost door Jean-Yves op 11 jan. 2018  

 

Monnikenwerk was het: 3000 eeuwenoude archiefstukken van het Wilhelmietenklooster in 

Huijbergen, zo’n 30.000 pagina’s, restaureren en opslaan. De huidige Huijbergse broeders 

lieten die klus over aan het West-Brabants Archief, waar de historie nu digitaal te raadplegen 

valt. 

Saskia van Bavel van het West-Brabants Archief in Bergen op Zoom sluist de 3000 

documenten, van één tot 400 pagina’s groot, door naar het restauratie-atelier van het Zeeuws 

Archief. Daar worden ze opgeknapt en door Art In Print gedigitaliseerd. 

2018 

Het complete Huijbergse Wilhelmietenarchief, vol koopaktes, kasboeken, kaarten, juridische 

stukken en het altaarmissaal, is digitaal te raadplegen via de website van het West-Brabants 

Archief, dat hoopt dat onderzoekers deze stukken en die van de Wilhelmieten in Den Bosch 

online willen uitpluizen. 

 
 

Delpher heeft nu ook De Volkskrant, Trouw en Het Parool uit de periode 1945-1995 

opgenomen! Wat fijn, daar kunnen we vast wat overlijdens e.d. die we nog misten in vinden. 

 

 

http://westbrabantsarchief.nl/collectie/archieven/details/NL-BozWBA-boz%20-%202070/keywords/wilhelmieten
http://westbrabantsarchief.nl/collectie/archieven/details/NL-BozWBA-boz%20-%202070/keywords/wilhelmieten

