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WANDELGIDS: “SPEUREN NAAR SPOREN VAN BEEKVLIET” EN 
SPECIALE UITGAVE VAN DEN HEERTGANG 

 

In de Nieuwsbrief van juni 2015 hebben we melding gemaakt van twee publicaties 
van onze vereniging in het kader van het 200-jarig bestaan van gymnasium 
Beekvliet. De twee werkjes, een wandelgids over het voormalige seminarieterrein en 
een speciale uitgave van Den Heertgang over Beekvliet, zijn verzorgd door leden van 
onze vereniging. Op zaterdag 3 oktober jl. zijn de boekjes voor het eerst aan 
belangstellenden te koop aangeboden tijdens de grote Beekvlietreunie.  

U krijgt, als lid van de heemkundevereniging, de speciale uitgave van Den Heertgang 
in de loop van oktober gratis thuisbezorgd. De wandelgids, die in combinatie met Den 
Heertgang een interessant document vormt over de rijke Beekvliethistorie, is voor 
3,95 euro te koop bij onze penningmeester, Frans Cooijmans, Schijndelseweg 3, of 
bij de Read Shop. Van harte aanbevolen! 

 

 

 

Enkele leden van onze vereniging verzorgen komend weekend (zowel za. als zo.) nog een 
wandeling.Deze wandeling gaat door de huidige woonwijk waar voorheen het terrein van Beekvliet zich 
bevond. Allerlei herkenbare sporen, maar ook anekdotes en gebeurtenissen uit die tijd komen daarbij 
aan de orde. 

De wandelingen vinden za. 10 + zo. 11 okt. plaats en starten vanaf het huidige gymnasium Beekvliet. 
Op beide dagen kan van 11.00 u. tot 16.00 gewandeld worden. 
Tevens kan men in het schoolgebouw een bezoek brengen aan de tentoonstelling 200 jaar Beekvliet, 
waar veel historische foto’s en gegevens te zien zijn.  
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LEZING OVER VINCENT VAN GOGH IN “DE HUIF”   

 

Op dinsdag 20 oktober a.s. zal mevrouw Nel 
Schriks uit Nuenen voor onze 
heemkundevereniging een lezing verzorgen over 
Vincent van Gogh met als titel: Het Palet van 
Vincent.  

Dit jaar is het 125 jaar geleden dat Vincent van 
Gogh op 37-jarige leeftijd overleed. Voldoende 
reden om stil te staan bij deze veelbesproken 
Brabantse kunstenaar uit de 19e eeuw. Zo zijn b.v. 
in het Noordbrabants Museum van 10 oktober tot 
20 december 2015, naast schilderijen uit de vaste 
van Gogh presentatie, originele werken van hem 
te zien uit particulier bezit en musea uit Nederland, Spanje en Mexico. Een unieke 
kans om werken van van Gogh te aanschouwen die zelden in Nederland getoond 
worden.  

Op 20 oktober laat mevrouw Schriks ons, aan de hand van dia’s en een boeiende 
toelichting, het leven van deze beroemde schilder meebeleven: het plezier dat hij had 
in het schilderen maar ook zijn tragische levensloop en natuurlijk zijn prachtige 
schilderijen. De lezing begint om 20.00 uur en is voor leden van onze vereniging 
gratis toegankelijk. Niet-leden betalen 2 euro. 

 

LEDENAVOND OP MAANDAG 23 NOVEMBER 

 

Noteer alvast op de kalender: maandagavond 23 november ledenavond. 

Heeft u idee voor een bijdrage op deze avond dan horen we dat graag van u. 

Bel of mail één van de bestuursleden. Of verstuur een berichtje via onze website: 
http://www.deheerlijkheidherlaar.nl/ 

 

Nieuws van het BHIC. 

 

Onderstaande tekst is een stukje uit het persbericht. 

 

BHIC zet meer dan 4000 foto’s van twee oude internaten op internet. 

Beekvliet en Bernrode zijn tegenwoordig twee zelfstandige gymnasia met een 
belangrijke streekfunctie voor het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs. Al 
generaties lang leveren ze studenten af voor belangrijke functies in de maatschappij. 
Beide scholen hebben hun wortels in het Brabantse katholieke leven. Dankzij de 
medewerking van het bisdom Den Bosch en de Abdij van Berne kan het Brabants 
Historisch Informatie Centrum (BHIC) nu vele foto’s uit de internaatsperiode van die 
scholen tonen: 2618 stuks van Beekvliet en 1708 van Bernrode, te vinden via de 
twee knoppen, op www.bhic.nl/beekvliet-bernrode. 
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