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Elke dinsdagavond, inloopavond heemruimte.
In onze Heemruimte in De Huif hebben we sinds afgelopen week de 3e lading met boeken 
en bladen, waarvoor nieuwe eigenaren gezocht worden. Deze boeken zijn een deel van de 
collectie van Paul Minkels (1931-2009) en bevat veel boeken die met de oorlog te maken 
hebben. Op dinsdagavond zijn we in onze Heemruimte aanwezig van af 19.30 tot 21.00 
uur en ontmoeten u daar graag om al dat moois te bekijken en/of te kopen. We denken 
aan 1,- euro per boek, maar een vrijwillig bijdrage is ook prima en wordt zeer  
gewaardeerd. Eind juni gaan deze boeken naar Vincentius. Mocht deze dag of tijd u niet 
schikken, maak dan een afspraak met onderstaande. 
Robert van Erp en/of Frans Cooijmans, 073-551 43 59 of info@deheerlijkheidherlaar.nl 

Bezoek aan Kasteel Stapelen in Boxtel 
Op zondag 12 juli a.s. zal de heer Ruud van Nooijen een rondleiding verzorgen voor leden 
van onze heemkundevereniging op het uit de dertiende eeuw stammende Kasteel Stapelen 
in Boxtel. Dit jaar vieren de Paters Assumptionisten, die hier hun thuisbasis hebben, dat ze 
100 jaar geleden naar Boxtel kwamen. Graag willen de paters anderen deelgenoot maken 
van het cultuur-historisch erfgoed van het Kasteel en het Park Stapelen. Wij vinden het 
prettig dat Ruud van Nooijen, die veel van de geschiedenis van het kasteel weet, speciaal 
voor ons deze excursie wil verzorgen. Bent u geïnteresseerd en wilt u deelnemen, meldt u 
dan aan op info@deheerlijkheidherlaar.nl of bel 073-5514359. Wilt u een introduce(e) mee- 
brengen, dan is dat geen probleem. Wilt u ook even aangeven of u koffie of thee wilt 
gebruiken, dan wordt daar voor gezorgd (er is geen catering op het kasteel). We worden om 
13.15 uur verwacht op het binnenplein van het kasteel. Vervoer: per fiets of evt. carpoolen.

Beekvliet 200 jaar
Dit jaar viert Gymnasium Beekvliet haar 200-jarig bestaan. In 1815 nam het kleinseminarie 
van het huidige bisdom ’s-Hertogenbosch haar intrek op Huize Veebeek in Berlicum. In 1817 
verhuisde het al naar Kasteel Beekvliet in Sint-Michielsgestel waar het tot in de zeventiger 
jaren van de vorige eeuw gevestigd was. Het huidige Gymnasium Beekvliet, op een 
steenworp afstand aan de Beekvlietstraat, is een voortzetting van de school van het 
voormalige kleinseminarie. Op de plaats waar eens dit imposante complex was te vinden is 
nu de woonwijk Beekvliet verrezen. Toch is in de wijk nog heel wat te zien dat herinnert aan 
de glorietijd van Beekvliet als kleinseminarie. Twee leden van onze vereniging, Thijs Braam 
en Jan Spit, beiden oud-leerlingen van Beekvliet, zijn momenteel bezig met het samenstellen 
van een wandelgids door deze wijk. In dit boekwerkje wordt de wandelaar gewezen op 
diverse sporen uit het rijke verleden van het kleinseminarie Beekvliet. Verder is het de 
bedoeling dat er naast de wandelgids in de loop van het jaar ook een extra editie van Den 
Heertgang verschijnt waarin dieper wordt ingegaan op de geschiedenis van dit historisch 
belangrijke gebied. We houden u op de hoogte.
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