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Excursie naar het Museum “Het Brabantse Leven” 

Op maandag 8 september a.s. bezoeken wij het Museum “Het Brabantse Leven” van de familie van 

der Heijden, Spurkstraat 70, Den Dungen. De entree en de koffie zijn voor kosten van de vereniging. 

De rondleiding begint om 19.30 uur. We hopen U allen daar te ontmoeten. 

E-mail adressen 

Als U zo snel mogelijk geïnformeerd wil worden over heemkundige vereniging zaken, dan is het zinvol 

dat elk lid zijn/haar e-mail adres aan ons doorgeeft. U kunt uw adres mailen naar: 

bert.vanbeek@xs4all.nl  of naar info@cooijmans-klokken.nl 

Open Monumentendag 

De Open Monumentendag staat dit jaar in het teken van het religieus erfgoed. Daarom hebben alle 

heemkundeverenigingen in onze gemeente, vijf in getal, samen een boekje geproduceerd over de 

religieuze monumenten in onze gemeente. U vindt het boekje bij deze Nieuwsbrief.  

Zondag 14 september, openstelling religieuze gebouwen  

Bovendien zijn er op zondag 14 september a.s. overal in de gemeente religieuze gebouwen 

opengesteld. In ons dorp zijn dat 

• de Michaelkerk,  

• de moskee in verzorgingstehuis  Nieuw Beekvliet en  

• de Jongenskapel van Viataal.  

Dat betekent dat u op die zondag dus ook het Oudheidkundig Museum kunt bezoeken, die in deze 

Jongenskapel is gevestigd. Ook verschijnt er in samenwerking met de gemeente een fietsroute die 

voert langs alle religieuze monumenten in de gemeente. Deze kunt U afhalen bij de gemeente en zal 

klaarliggen bij de opengestelde religieuze gebouwen. 

Fotoboek met Pasfoto’s van Gestelse Mensen 

De special van ons blad Den Heertgang met 600 foto's van Gestelse mensen was geheel uitverkocht. 

Daarom hebben wij een nieuwe oplage laten drukken, die voor 3,95 te koop is bij de Readshop aan 

het Peterus Dondersplein en zijn al weer nagenoeg uitverkocht. 

Ledenavond 2008 

Op maandag 10 november a.s. houden wij onze derde ledenavond, waarop onze leden u op de 

hoogte brengen van hun laatste onderzoek. Houd deze avond dus vrij. 

Nieuwe leden 

We mogen begroeten, Heer, Martijn, M.M.A. van Meurs, Vaart 6, te Sint-Michielsgestel en  

Mevrouw Verwegen, Lindenplein 5, Sint-Michielsgestel.  
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