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Lezing in De Huif op maandag 31 oktober a.s.: “Keurig, kwiek en katholiek” 

 

Op maandag 31 oktober a.s. zal Hans van den Eeden, onderzoeksjournalist en schrijver, voor onze 
vereniging een lezing verzorgen onder de titel: “Keurig, kwiek en katholiek”. Hans van den Eeden was 
eerder in Sint-Michielsgestel toen hij ons vertelde over de reis van Lodewijk Napoleon door Brabant.  

 

Deze keer heeft zijn verhaal een heel ander thema. De lezing start pal vóór de Tweede Wereldoorlog: 
1939: hoe stonden Nederland en Noord-Brabant ervoor en wat waren onze ambities. En hoe gaven wij 
ná de Tweede Wereldoorlog, tijdens en na de wederopbouw, kleur aan ons bestaan. De lezing vertelt 
een verhaal over de vooruitgang en de ontwikkeling van onze verzorgingsstaat. Wat was het beleid van 
onder andere de provincie Noord-Brabant, met welk doel en welk resultaat, maar vooral, wat merkten 
wij, Brabanders, er zelf van. Allerlei relevante thema’s, sociaal, religieus en economisch, zullen de revue 
passeren. Zo zal van den Eeden ons vertellen over de babyboom, de oorzaak en het gevolg van het 
gezin XXL, over de ontwikkelingen in het onderwijs, over de arbeidsomstandigheden en de komst van 
de eerste gastarbeiders, over de roerige jaren 60 en de emancipatie. Kortom, veel facetten van de 
naoorlogse samenleving, toegespitst op Brabant, zullen aan de orde komen. Het belooft een interessant 
verhaal te worden met voor velen van ons talrijke herkenbare elementen. Toegang voor leden is 
uiteraard vrij. Aanvang 20.00. De zaal is open om 19.30 uur. U bent van harte welkom. 

 

Deelname aan Rabobank “HART VOOR ELKAAR” 

 

We roepen u op om van dinsdag 1 tot en met zondag 13 november uw stemmen uit te brengen 
op de Heemkundevereniging "De Heerlijkheid Herlaar" ! 

 

 WIE KUNNEN ER STEMMEN? 

Leden van de bank ontvangen rond 1 november 2016 per post een unieke code waarmee ze kunnen 
stemmen. Van dinsdag 1 tot en met zondag 13 november brengen zij via een stemsite hun stemmen uit 
op de verenigingen en/of stichtingen die zij een warm hart toe dragen. Ieder lid ontvangt vijf stemmen, 
waarvan maximaal twee stemmen op dezelfde vereniging mogen worden uitgebracht. 

 

  Let op: alleen leden van Rabobank Hart van De Meierij mogen stemmen. 

Als iemand klant is, is deze niet automatisch lid. Is iemand nog geen lid, maar wel klant van de bank? 
Dan kan hij/zij tot en met 27 oktober lid worden en meestemmen tijdens de campagne. Het 
lidmaatschap aanvragen kan via onze website, onder het kopje ‘DE VOORDELEN VAN HET 
LIDMAATSCHAP’. 
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  WAT KUNNEN CLUBLEDEN DOEN OM TE STEUNEN? 

De verenigingen en stichtingen die deelnemen aan Hart voor Elkaar kunnen gebruik maken van  
promotiemateriaal om de campagne bij hun eigen leden onder de aandacht te brengen. Als clublid kunt 
u in de eigen omgeving bij familie, vrienden en kennissen informeren of zij lid zijn van Rabobank Hart 
van De Meierij en vragen of zij op uw vereniging willen stemmen. Op onze website 
www.rabobank.nl/hvdm [1] kunt u een flyer en poster downloaden die u hierbij kunt inzetten, maar wij 
roepen u op om ook vooral zelf creatief te werk te gaan in het werven van stemmen. 

 

  MEER INFORMATIE 

Op onze website www.rabobank.nl/hvdm [1] kunt u alle informatie over Hart voor Elkaar vinden. Ook 
treft u hier een overzicht van de meest gestelde vragen inclusief antwoorden aan. Heeft u na het lezen 
van deze informatie nog vragen, neem dan contact op met de afdeling Marketing en Communicatie via 
communicatie.hvdm@rabobank.nl of via (0413) 491 420. 

 

  Bestedingsdoel 

Bevorderen belangstelling voor erfgoed van het dorp Sint-Michielsgestel. www.deheerlijkheidherlaar.nl  
In ons Heemhuis in "De Huif" is ons documentatiecentrum. Leden hebben vrije toegang tot al onze 
activiteiten en krijgen gratis ons tijdschrift Den Heertgang. Het geld zal besteed worden aan goede 
lezingen, excursies, tentoonstellingen,  ons tijdschrift, kosten voor de website en de huur van onze 
heemruimte in De Huif. 

 

‘Werk aan/in de Bestuurswinkel’. Is er iets bij voor jou? 

  

Inleiding 

Tijdens de algemene jaarvergadering van onze vereniging op 1 maart 2015 deden de bestuursleden 
een oproep aan alle andere leden om te helpen bij het bestuurswerk. Mona van der Sloot gaf tijdens die 
vergadering aan te stoppen met haar bestuursfunctie omdat haar nieuwe studie daarmee in tijd niet te 
verenigen was. Zij leverde een grote administratieve bijdrage binnen het bestuur. Begin 2014 stopte 
Bert van Beek met zijn werk als voorzitter. Niemand binnen de vereniging nam die functie van hem 
over. Ook buiten de vereniging is tot nu geen nieuwe voorzitter gevonden. Daarom hebben de huidige 
bestuursleden, Frans Cooijmans, Robert van Erp, Hein Gartsen en Jan Spit een gedeelte van de 
werkzaamheden van de voorzitter en van Mona van der Sloot die nodig zijn om de vereniging te kunnen 
laten functioneren, op zich genomen. Voor deze inzet komt hen alle lof toe. U begrijpt dat zij 
buitengewoon uitzien naar helpende handen van medeleden van de vereniging. 

  

Voorbereidend werk 

In de jaarvergadering hebben wij, Annemarie Bolhaar en Sjef van Hulten, aangeboden met het bestuur 
na te denken over hun taken en hen te helpen bij het zoeken naar mensen voor de vacante 
bestuursfuncties. We zijn begonnen om alle werkzaamheden van bestuur op een rij te zetten. We 
hebben hen gevraagd bij welke werkzaamheden hun passie ligt en welke werkzaamheden zij doen 
vanuit het verantwoordelijkheidsgevoel om de vereniging te kunnen laten functioneren. 

  

Naast het bestuur leveren de werkgroepen een belangrijke bijdrage aan de verenigingsactiviteiten. Om 
de nieuwe bestuursleden en alle andere leden van de vereniging een duidelijk beeld te kunnen geven 
van de werkgroepen, hebben we hen gevraagd een korte vragenlijst in te vullen. Dankzij de 



medewerking van alle leden van de werkgroepen hebben we nu een overzicht van het werk dat ze 
doen. Daarover vertellen we u graag meer  op de ledenavond van 21 november. 

  

De passie van het huidige bestuur 

Frans Cooijmans, Robert van Erp en Jan Spit geven aan dat ze veruit het meeste plezier en voldoening 
halen uit het werk op heemkundig gebied. Hierin zijn ze allen actief maar willen daar graag meer ruimte 
voor hebben. Het besturen van de vereniging doen zij en Hein Gartsen vanuit hun 
verantwoordelijkheidsgevoel voor de vereniging.  

  

Een gedeelde klus is een kleinere klus 

Voor de uitvoering van de vele activiteiten die het huidige bestuur voor de vereniging ontplooit, is 
uitbreiding van het bestuur met enkele leden noodzakelijk. Daarbij vragen ze de hulp van alle leden. 
Gestreefd wordt naar een bestuur van zeven leden. 

Als een van de functies je aanspreekt of als je iemand kent die mogelijk de functie op zich zou willen 
nemen, laat dat ons dan alsjeblieft weten. We nemen contact met je op en gaan met je aan tafel zitten 
om je nader te informeren en met je te kijken welk werk of activiteit jou past. 

Zowel bij werkzaamheden van de voorzitter als die van de secretaris is het mogelijk om een deeltaak op 
je te nemen. Dit is hieronder in de tekst aangegeven met  een afkorting voor Deeltaak (DT) 

  

Op zoek naar …… een voorzitter, een penningmeester en een secretaris 

Voorzitterschap 

Van de voorzitter wordt verwacht dat hij/zij leiding geeft aan de vereniging en zaken binnen de 
vereniging coördineert. Daarbij zijn samenwerken, delegeren, bemiddelen en communiceren belangrijk. 
Zoals gebruikelijk leidt de voorzitter vergaderingen en draagt bij aan goede besluitvorming. Daarnaast 
vertegenwoordigt(DT) hij/zij de vereniging naar buiten. Dit kan door en/of met andere bestuursleden 
gedaan worden. 

Het precieze takenpakket zal in overleg met de overige bestuursleden worden samengesteld. 

  

Secretariaat 

De secretaris verzorgt de correspondentie van de vereniging. Zij/hij maakt verslagen van de 
bestuursvergaderingen(DT), de ledenvergaderingen(DT) en het jaarverslag. Zij/hij houdt de 
ledenadministratie(DT) bij en stelt met andere bestuursleden de Nieuwsbrief samen. De secretaris 
onderhoudt contacten met de pers. 

  

Penningmeesterschap 

De penningmeester zorgt voor de jaarlijkse inning van de contributie, bewaakt de inkomsten en uitgaven 
en maakt een financieel jaarverslag. 

  

Bestuurslid 

Het bestuurslid heeft belangstelling voor heemkundige zaken en levert een bijdrage aan het goed 
functioneren van het bestuur. De invulling van de inhoud van deze functie vindt in overleg plaats. 

  

 



Uitnodiging aan alle leden 

Hebt u zelf  belangstelling voor een van de functies, hebt u er vragen over of wilt u vrijblijvend een 
gesprek om mogelijkheden te bekijken dan nodigen we u van harte uit om contact met ons op te nemen. 
U kunt uw vereniging ook verder helpen als u mensen buiten de vereniging kent, die mogelijk 
belangstelling hebben voor een van de functies, en ons met hen in contact brengt. 

Het eenvoudigst is om via e-mail of telefonisch contact op te nemen met Annemarie 
Bolhaar(annemarie@bolhaar.nl of 06-20263731) of met Sjef van Hulten (06-46264419 of 
jvh212@ziggo.nl) 

  

We danken jullie alvast hartelijke voor het meedenken en meedoen. 

  

Annemarie Bolhaar  en Sjef van Hulten 

  

Maandag 21 november a.s.: Jaarlijkse avond voor en door leden.   

 

Begin 19e eeuw werd het Kadaster ingevoerd in Nederland, bekend als het Kadaster van 1832.  

Gijs Sterks vertelt aan de hand van een PowerPoint presentatie van (max) 1 uur over het kadaster van 
Sint-Michielsgestel zoals dat werd vastgelegd in minuutplannen (kaarten) en OAT’s (leggers van 
eigenaren) en over het Gestel van 1832.  

 

Annemarie Bolhaar  en Sjef van Hulten vertellen u graag meer over “Werk aan / in de Bestuurswinkel”. 

 

Bewaren bidprentjes 

 

In onze heemruimte bewaren we ongeveer 4000 bidprentjes. Deze staan inmiddels op alfabet en kunt u 
inzien. Ook de bidprentjes die Martien van Griensven en Frans van Dommelen bewaarden zitten er nu 
tussen en staan inmiddels ook op de website en de teller staat daar op 3216.  

Dit met dank aan Gerrit Verwegen en André Schoones. http://www.deheerlijkheidherlaar.nl/bidprentjes   
Veel kijk- en zoek plezier.  

Bewaart u nog bidprentjes die een relatie hebben met Sint-Michielsgestel en mogen we die bewaren, 
scannen of fotograferen, dan houden we ons aanbevolen en vernemen graag van u. 

                  

Advies naamgeving van straat en pad van "binnengebied 

 

In de bijlage het advies van heemkundevereniging “De Heerlijkheid Herlaar”, voor de naamgeving van 
straat en pad van "binnengebied centrumplan Sint-Michielsgestel”, aan B&W van Sint-Michielsgestel. 

 

Welkom nieuwe leden: 

 

Mvr. Jeanny van der Schoot-Steenbakkers, Vught 

Dhr. Gijs Sterks, Sint-Michielsgestel 



Bijlage Nieuwsbrief oktober 2016 

 

Advies aan B&W van Sint-Michielsgestel,  

Sint-Michielsgestel, 13 oktober 2016 

Op verzoek van Manon Schilder medewerker erfgoed bij MijnGemeenteDichtbij brengen wij, de 
heemkundevereniging “De heerlijkheid Herlaar”, vrijblijvend advies uit voor de straatnaamgeving voor  
het “binnengebied centrumplan Sint-Michielsgestel”. 

De volgende oude toponiemen of afleidingen daarvan komen in aanmerking : 

 

 -Spijtgraaf of Speijtgrave 

(de Spijtgraaf was de gegraven waterloop vanaf Beekvliet langs de  Spijt   naar de Dommel bij de 
Dommelakkers)  

(Spijt of Speijt blijft over na het rotten en scheiden van de vlasvezels van de vlasstengels)  

 

 -Vestgraaf of Vestgrave 

(de Vestgraaf was de waterloop die als vestinggracht ter bescherming van de Plaats of Het Dorp was 
gegraven vanaf de Dommel en loop de Beek achterlangs de Drie Zwaantjes naar de hoek 
Nieuwstraat/Spijt samen met de Spijtgraaf of Speijtgrave bij het Maasbrugske naar weer de toen nog 
niet genormaliseerde Dommel)  

 

 -Het Rot  

(verwijst naar de te rotten liggende vlasstengels) 

(op het Rot lagen de gronden in gebruik bij de Schildersgasthuishoeve) 

(deze gronden werden in de volksmond, volgens de van oudsher bewoners van De Spijt, kortweg De 
Hoeve of veelal De Hoef genoemd) 

 

 -Gasthuishoeve 

(zie opmerking bij Het Rot) 

 

Omdat de namen “Spijt” en :Schildershof” al zijn gebruikt, gaat de voorkeur van de 
heemkundevereniging uit naar de naam “Vestgrave” of “Vestgraaf” voor de straatnaam en de naam 
“Vestgravepad” of “Vestgraafpad” voor het pad. Alternatief zou kunnen zijn “De Hoeve” of “De Hoef” 
voor de straatnaam en “De Hoevepad” of “De Hoefpad” of kortweg “Hoefpad” voor het pad. 

 

Namens het bestuur van de heemkundevereniging “De heerlijkheid Herlaar”, 

Jef van Veldhoven en Frans Cooijmans 

 

Met dank aan verschillende leden die een reactie gaven. Wetende dat het binnenterrein naast het oude 
voetbalveld van RKVV ligt en Victoria was opgegaan in de RKVV. Victoria voetbalde voor 1949 achter 
café Victoria / vd Coevering / Immens, ter hoogte van nu de Victoriastraat, maar Victoria en 
VictoriaStaete zijn wel mooie namen. 

 



 

 

 

 


