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Derde Ledenavond 10 november 19.30 uur in de Huif 

De derde ledenavond zal worden gehouden op 10 november a.s. Na het succes van de 

eerste twee zal ook deze avond geheel in het teken staan van de eigen bijdragen van de 

leden. Nu al is bekend dat er bijdragen zullen zijn van Bert van Beek (religieus erfgoed), 

Martien van Griensven (films) en Jef van Veldhoven. 

Open Monumentendag -  2008, jaar van het Religieus erfgoed 

De vijf samenwerkende heemkundeverenigingen in onze gemeente hebben besloten om de 

Open Monumentendag 2008, die in het teken stond van "Sporen van . . . " in te vullen met:  

"Sporen van Religieus Erfgoed”.  Zo sloegen we twee vliegen in een klap.  

Er zijn in onze gemeente vier soorten activiteiten ontwikkeld: 

- het boekje Sporen met de belangrijkste nog bestaande en verdwenen religieuze 

monumenten in onze gemeente dat u alleen hebt ontvangen; dit boekje is nog te 

koop bij The Read Shop voor 3 euro; 

- een fietsroutekaart langs de religieuze monumenten; 

- openstelling van een aantal religieuze monumenten op de Open Monumentendag 14 

september j.l.  Daarbij ontvingen de bezoekers een korte toelichting per monument; 

in ons dorp waren dat de Michaelkerk, de moskee en het Oudheidkundig mudeum in 

Viataal; 

- speciale tentoonstellingen, in ons dorp was dat op het koor van de Michaelkerk. 

Hierbij een bijzonder woord van dank voor de heren M. van Griensven (Michaelkerk), 

B. vd.d Hurk (Oudheidkundig Museum) en N. Pasaribu (moskee), die  de openstelling 

en de toelichting hebben georganiseerd, en een dubbel dankwoord voor M. van 

Griensven, die ook met zijn team de tentoonstelling heeft verzorgd. 

Deze tentoonstelling is nog steeds te bezichtigen. Neem svp even van te voren 

contact op met Martien van Griensven, 073-551 33 63. 

Ook de voordracht van onze voorzitter Bert van Beek op 10 november a.s. hoort bij de 

activiteiten in het kader van het Jaar van het Religieus Erfgoed. 

De laatste actie van onze heemkundevereniging in dit kader is het mee helpen vullen van 

een elektronische databank, Reliwiki genaamd. Het begin daarvan kunt u vinden op internet 

bij www.reliwiki.nl 

Volgend jaar is het thema van de Open Monumentendag: "Op de kaart gezet". 

Lezing 8 december - Opkomst en ondergang van de kloosters 

Op maandag 8 december a.s. zal Dhr. Theo Hoogbergen een lezing verzorgen over de 

“Opkomst en ondergang van de Kloosters” Dit eveneens in het kader van het jaar van het 

“Religieus Erfgoed”.  Deze lezing zal plaatsvinden om 19.30 in de Huif. Dit in navolging van 

lezingen die Theo het afgelopen jaar verzorgde in omliggende dorpen. Zeker zal hij ook 

spreken over de zusters uit Tilburg die woonden en werkten in het Adrianus klooster, dat 
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gesloopt is na de sluiting op 1 januari 1978. 

Kulturhus - Nieuwe Huif 

Er zijn nu al ruim een jaar drie werkgroepen bezig om het kulturhus-concept – een 

gemeenschapshuis dat echt de gemeenschap versterkt – voor onze gemeente uit te werken. 

Deze nieuwe opzet valt samen met de behoefte de bestaande gemeenschapscentra in 

Berlicum, Den Dungen en Gestel te vernieuwen. Eind van dit kalenderjaar moet er voor de 

nieuwe centra een programma van eisen zijn geformuleerd. Nieuwbouw zal nog wel enige 

tijd op zich laten wachten, al was het alleen maar dat de Blauwe Scholk in Den Dungen het 

eerste aan de beurt zal zijn. 

Fotograaf Martien Coppens 

Het werk van de nationaal bekende Brabantse fotograaf Martien Coppens (1908-1986) 

wordt op zaterdag 22 november a.s. in de bibliotheek van de Universiteit Tilburg op een 

bijzondere manier gepresenteerd. De Martien Coppens Kijkdag is vrij toegankelijk en vindt 

plaats van 11.00 tot 16.00 uur. Meer bijzonderheden kunt u vinden op 

www.brabantcollectie.nl 

Thuis in Brabant www.thuisinbrabant.nl 

De website Thuis in Brabant (www.thuisinbrabant.nl) biedt u een verrassende blik in de 

collecties van archieven en musea in Noord-Brabant. Vele duizenden documenten, 

historische voorwerpen, foto’s en kunstwerken - uit het verre of juist heel recente verleden - 

zijn in Thuis in Brabant te vinden. Met één zoekvraag doorzoekt u gelijktijdig databases van 

verschillende instellingen, die verzamelingen in huis hebben. Door middel van een zoekvraag 

zijn al die documenten toegankelijk.  

De zoekvraag "Sint-Michielsgestel" levert 5187 treffers op en de zoekvraag "Herlaar" 

bijvoorbeeld, levert 153 treffers op. In het laatste geval zijn dat verwijzingen naar artikelen 

in Brabants Heem en De Brabantse Leeuw, kaarten, foto's, enzovoort. Van de drie 

tekeningen van Herlaar en Halder van Jan Heesters, die bewaard worden in het Museum Jan 

Heestershuis te Schijndel, zijn er twee te zien op deze site. 

Een absolute aanrader 

 

Met vriendelijke groeten en tot ziens op 10 november a.s. 

 

Het bestuur. 


