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LEDENAVOND OP MAANDAG 23 NOVEMBER 2015
Op maandag 23 november a.s. houden we onze jaarlijkse ledenavond, maar deze 
keer wordt het een avond met een andere opzet. 

Tijdens de traditionele ledenavond informeren onze leden elkaar over allerlei 
heemkundige zaken. Deze keer willen we ook niet-leden die geïnteresseerd zijn in 
lokale historie en cultuur van harte uitnodigen deze avond bij te wonen. Zij kunnen 
dan kennisnemen van de activiteiten van onze vereniging en samen met onze eigen 
leden de lezing “Goei Botter” bijwonen. Deze lezing, die wordt verzorgd door één van 
onze eigen leden, de heer Sjef van Hulten, gaat over de botercorporaties in onze 
regio in het begin van de 20e eeuw. Zo had bijvoorbeeld Sint-Michielsgestel vanaf 
1903 een eigen boterfabriek aan de Dungenscheweg, de huidige St. Michielsstraat. 
In deze lezing zal Sjef met behulp van veel beeldmateriaal ingaan op het boeren- 
leven in die tijd, het ontstaan van de coöperatieve gedachte, de rol die de kerk daar 
in speelde en de ontwikkeling van de techniek (stoommachine, centrifuge). Brabant 
verandert in de 20ste eeuw van een traditioneel-agrarische in een modern-industriële 
samenleving. 

Op deze avond is het ook mogelijk (weer) een kijkje te nemen in onze heemruimte 
die zich sinds 1 januari van dit jaar in De Huif bevindt. Dit heemhuis is overigens 
iedere dinsdagavond van 19.30 uur tot 21.30 uur geopend voor iedereen die is 
geïnteresseerd in de cultuur en historie van ons dorp. Aanvang van deze ledenavond 
in Ontmoetingscentrum De Huif is om 20.00 uur. 
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Terugblik Beekvliet 200 jaar 

Begin oktober werd op Gymnasium Beekvliet stilgestaan bij het feit dat deze school, 
na in 1815 als kleinseminarie te zijn gestart op Huize Veebeek in Berlicum, al sinds 
1817 in ons dorp is gevestigd. 

We kunnen terugzien op een bijzondere gebeurtenis, waaraan ook onze vereniging 
een steentje heeft bijgedragen. 

Tijdens het weekend van 10 en 11 oktober maakten veel belangstellenden van de 
gelegenheid gebruik de door de Stichting Beekvliet 200 ingerichte tentoonstelling te 
bezoeken. Ook was het mogelijk onder begeleiding van enkele leden van onze 
vereniging een wandeling te maken over het voormalige seminarieterrein. Een 
bijzonder geslaagde gebeurtenis, gezien de grote deelname en de vele positieve 
reacties. 

Het speciale wandelboekje dat door onze vereniging voor deze gelegenheid werd 
geschreven bleek hierbij een welkome aanvulling en werd dan ook goed verkocht. 

Wilt u nog een exemplaar aanschaffen, wacht dan niet te lang, want op = op. 

Voor de prijs hoeft u het niet te laten: 3,95 euro, te koop bij Frans Cooijmans, 
Schijndelseweg 3 of bij de Read Shop. 

De speciale Beekvlietuitgave van Den Heertgang is helaas uitverkocht.


