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Nieuwsbrief Oktober 2007
Bijeenkomst 19 november in de Huif, 20.00 uur
In navolging van de zeer succes volle avond vorig jaar willen we weer een soortgelijke avond
organiseren bedoeld voor onderling uitwisseling, maar ook direct om nieuwe leden te werven.
Op deze avond nodigen we de leden uit hun eigen onderzoek of activiteit te presenteren. Dit kan
met het vullen van een tentoonstellingsbord en/of een korte presentatie. Heeft U zelf iets dat U met
ons wil delen, bijvoorbeeld uw eigen familieonderzoek, historische foto’s of de geschiedenis van de
boerderij van Uw ouders, meld U zich dan voor deze avond aan bij Bert van Beek, 073-551 49 12,
bert.vanbeek@xs4all.nl Eventueel kunnen we helpen bij Uw presentatie.
Ook presenteren we een lijst met namen die horen bij de pasfoto’s die vorig jaar tentoongesteld
waren.
Kortom, zet 19 november vast in Uw agenda en neem gerust vrienden en kennissen mee.

Bijeenkomst 7 december rondleiding Viataal, 14.00 uur
Vrijdag 7 december, 14.00 tot 17.00 uur. Inleiding en rondleiding Viataal door Piet Borneman. Dhr.
Borneman is hoofdverpleegkundige en bekommert zich daarnaast om het Erfgoed van het vroegere
Doof-Stommen instituut. Hij heeft een groot deel daarvan in veiligheid gebracht, geinventariseerd
en beschreven. Hij wil ons op deze middag vertellen over het instituut door de jaren heem en over
het functioneren nu. Daarna wil hij ons rondleiden door het gebouw, van de directiekamer naar de
kelders en vervolgens naar de zolder. We willen samenkomen in onze heemruimte en starten in de
kantine voor een drankje. Daar de groep slechts een beperkte omvang mag hebben is aanmelden
noodzakelijk. 073-551 43 59 of info@cooijmans-klokken.nl

Nieuws vanuit de vereniging
Uw compleet nieuwe bestuur, voortgekomen uit de Commissie Nieuwe Koers, moest zich natuurlijk
wel inwerken na de algemene jaarvergadering. Zo zijn er gesprekken geweest over de voortgang
rond ons tijdschrift Den Heertgang en is er een nieuw nummer in voorbereiding. Wij praten mee in
de werkgroep over de plannen voor meer samenwerking tussen de bestaande Gestelse verenigingen
volgens het Deense Kulturhus-concept dat moet leiden tot een program van eisen voor de “Nieuwe
Huif”. Ook wij zijn intensief bezig om de banden met diverse organisaties in ons dorp nauwer aan te
halen. Zo heeft onze oud-voorzitter Frans van Dommelen de tentoonstelling georganiseerd ter
gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Michaelkerk en hebben wij onze plaatselijke bibliotheek
ondersteund bij het opzetten van een tentoonstelling over schoolfoto’s ter gelegenheid van de
jaarlijkse actie ‘Nederland Leest’, dit keer met het boek 'De gelukkige klas' van Theo Thijssen.
Daarnaast hebben wij, in verband met de a.s. verhuizing naar het nieuwe gemeentehuis, het
gemeentebestuur geadviseerd bij het opstellen van een plan hoe om te gaan met kunstvoorwerpen
en archiefstukken die niet mee kunnen naar de nieuwe locatie. Onze inzet was natuurlijk dat er geen
waardevolle archiefstukken zouden verdwijnen, maar dat die zo nodig ondergebracht gaan worden
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bij het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) te Den Bosch of bij de
Heemkundeverenigingen in onze gemeente.

Internet en e-mail
Op onze website www.deheerlijkheidherlaar.nl kunt u steeds meer documenten over onze lokale
geschiedenis vinden. Klik daarvoor in het menu op ‘documenten’.
Wij krijgen steeds meer vragen via e-mail, zelfs ook van een hoogleraar uit België met een vraag
over de watermolens bij Halder. Natuurlijk is deze laatste vraag beantwoord door Jef van Veldhoven,
onze specialist op dit gebied. Hebt u vragen dan kunt u ons bereiken via:
info@deheerlijkheidherlaar.nl
of via de voorzitter:
bert.vanbeek@xs4all.nl
Wilt u zo vriendelijk zijn uw e-mail adres aan ons door te geven zodat wij u ook sneller en beter
kunnen bereiken. Geef a.u.b. ook aan of u deze nieuwsbrief voortaan per e-mail wilt ontvangen, dat
scheelt onze vrijwilligers die de nieuwbrief rondbrengen zeer veel tijd en moeite.

Nieuwe programma
Tijdens de afgelopen algemene jaarvergadering bleek dat de meeste leden een voorkeur hebben voor
lezingen en activiteiten in en over ons eigen dorp Sint-Michielsgestel. Daarom is het programma
voor het komende najaar geheel daarop afgestemd. Wij hopen weer velen van u daarbij te mogen
verwelkomen.

Programma najaar 2007-voorjaar 2008
Ma 19 nov.

20.00 u

Leden presenteren resultaten eigen onderzoek, plaats: De Huif.
Dit is het vervolg op de zeer succesvolle presentatie van november vorig
jaar

vrij 7 dec.

14.00 u

Piet Borneman, inleiding en rondleiding in het gebouw van Viataal.
start: Heemhuis in het Oudheidkundig museum, Viataal

do 17 jan 08

19.30 u

André Josiassen, het werk van de Gestelse Pater v.d. Westelaken in
India, plaats: De Huif

ma 18 feb

20.00 u

Jaarvergadering en korte lezing: Bert van Beek, Geld in Brabant,
plaats: De Huif

ma 10 mrt

20.00 u

Martien van Griensven: Sint-Michielsgestel tussen 1928 en 1945, plaats:
De Huif.
Hiermee presenteert onze oud-secretaris zijn onderzoek, dat begon met
de zoektocht naar het leven en werk van burgemeester A.P. Scheltus die
tijdens de oorlog in 1941 door de Duitsers werd gefusilleerd.

voorjaar

Bart v.d. Hurk, Geschiedenis van het Oudheidkundig Museum en
rondleiding in het Oudheidkundig Museum, plaats: Viataal (datum en tijd
worden nog nader vastgesteld)

Van bovenstaande activiteiten ontvangt u t.z.t. nog nadere informatie.
Openstelling Heemhuis in Viataal: eerste woensdag van de maand van 2 tot 4 uur.
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