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Gestelse Boerderijen, 20 april 19.30 uur in de Huif
Een lezing van Frans van Dommelen met dia's. Aan de orde komen: ontstaan en bouw, nieuwe
functies en gebruik.  Vroeger waren er zo'n honderd boeren in het dorp Gestel, nu nog zo'n vijf.

Wordt deze boerderij een gemeentelijk monument?

Afscheid als bestuurslid van Betsie van Beek
Op 2 maart j.l. hebben wij tijdens de Algemene Vergadering afscheid genomen van ons bestuurslid
Betsie van Beek. Nu zij de leeftijd van de zeer sterken heeft bereikt vond zij het tijd dat haar werk
door een jongere wordt overgenomen. Wij danken haar voor haar inzet. En we zijn inderdaad op
zoek naar een jongere opvolgster/opvolger.

Werkgroep genealogie
De Werkgroep genealogie wil de persoonsgegevens van de oudere inwoners van de voormalige
gemeente Sint-Michielsgestel in kaart brengen. Bronnen hiervoor zijn de registers van de Burgerlijke
Stand, het bevolkingsregister, de doop-, trouw- en begraafboeken (DTB), bidprentjes, notariele
akten, enz. Belangstellenden kunnen zich opgeven bij:

Bert van Beek, bert.vanbeek@xs4all.nl of per telefoon: 073-551 49 12.
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Ons oudste erfgoed te zien en te beleven in het Oudheidkundig Museum
Sint-Michielsgestel
De belangrijkste doelstelling van het museum is het geven van cultuureducatie over de Romeinse tijd
in zijn algemeenheid en in het bijzonder over de Romeinse tijd in het stroomgebied van de Dommel.
De vele vondsten op Halder vormen de hoofdmoot van de vaste expositie met aandacht voor de
muntschat van Vught, de Romeinse graven van Esch, de tempel van Empel, de villa van Hoogeloon en
de bronsschat van Nistelrode. Naast cultuureducatie houdt de museumstaf zich ook bezig met
wetenschappelijk onderzoek en restauratie. Deze zaken worden ook wel eens gedeeltelijk
uitbesteed. Alle werkzaamheden worden verricht door vrijwilligers, die voor hun werkzaamheden
geen enkele vergoeding ontvangen. Het vrijwilligersteam bestaat uit een kleine twintig mensen,
onder wie meerdere professionele archeologische wetenschappers.
In samenwerking met de Vriendenkring van Oudheidkundig Museum Sint-Michielsgestel treft u
hierbij het Informatie bulletin van deze Vriendenkring aan. Zo bent u op de hoogte van de nieuwste
ontwikkelingen in het museum en kunt u lezen dat de bekende muntschat Vught eigenlijk de
muntschat Halder had moeten heten. Ook krijgt u zicht op de details van de vondstgeschiedenis van
deze muntschat en de rol die onze oud-secretaris Martien van Griensven hierin gespeeld heeft.
Vanzelfsprekend ondersteunen wij als heemkundevereniging het museum, maar u kunt dat ook
persoonlijk doen door Vriend, Begunstiger of Vriend voor het Leven te worden.
Het museum ontvangt van geen enkele overheid een periodieke subsidie. Voor de exploitatie is het
museum geheel afhankelijk van de entreegelden (bij groepsbezoek in schoolverband wordt geen
entree geheven) en de opbrengsten uit groepsrondleidingen. Ondanks een zeer zuinig beleid is de
exploitatie van het museum nauwelijks tot niet sluitend te krijgen. Plannen om de vaste expositie nog
attractiever te maken moeten daarom nog wel eens op de plank blijven liggen.
De Vriendenkring werft particulieren (Vrienden à € 12,50 per jaar, Begunstigers à € 25,- per jaar en
Vrienden voor het Leven € 150,- eenmalig) en bedrijven en instellingen (als Bevriende Relatie à €
250,- voor twee jaar). Met deze middelen worden schenkingen aan het museum gedaan om
bepaalde plannen toch financieel te kunnen verwezenlijken.
Zie verder het bijgesloten aanmeldingsformulier op de laatste pagina van het Informatiebulletin.

Donderdag 28 mei 2009 om 19.30, Bezoek Gersjes Gietijzeren ramen.
Gerard Gersjes heeft in zijn bedrijf een grote verzameling gietijzeren ramen en aanverwanten, Hij wil
dit alles graag aan ons laten zien en daarover vertellen. Wilt U hierbij aanwezig zijn, geef U dan tijdig
op voor 31 april bij Frans Cooijmans, 073-551 43 59 of info@deheerlijkheidherlaar.nl

Zaterdag 27 juni 2009 om 13.00 uur, Varen op de Dommel
De vaartocht begint bij Zegenwerp en eindigt bij het Segersgemaal. De tocht begint om 13.00 uur en
duurt ongeveer een uur. Verdere informatie volgt. Wilt U meevaren, geef U dan tijdig op voor 31
april bij Frans Cooijmans, 073-551 43 59 of info@deheerlijkheidherlaar.nl

 Paul Minkels 1932-2009
Paul is maandag 30 maart op 77 jarige leeftijd overleden. Hij was medeoprichter van onze vereniging
en heeft daarin zeer veel werk verricht. Hij was jarenlang bestuurslid en penningmeester. Hij zette
zich in, maar zoals het Brabants Dagblad al vermelde, bleef hij graag op de achtergrond. We wensen
zijn vrouw Rina en verdere familieleden en bekenden veel sterkte toe.

Nieuwe leden
Mona van der Sloot, Korenstraat 13, Sint-Michielsgestel.
Henk en Marijke Rijkers, Torenstraat 4, Sint-Michielsgestel.
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