
     

Heemkundevereniging De Heerlijkheid Herlaar Sint-Michielsgestel 

   Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering  

       Maandag 28 februari 2011  

         Ontmoetingscentrum De Huif 

   Aanvang 20.00 en na afloop een voordracht door Jef van Veldhoven 



Heemkundevereniging De Heerlijkheid Herlaar Sint-Michielsgestel 

 

Hierbij nodigen wij u uit voor de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op maandag 28  

 

februari a.s. in Ontmoetingscentrum De Huif, aanvang 20.00 uur (zaal open om 19.30 uur). 

 

Na afloop van de vergadering zal ons lid Jef van Veldhoven een korte voordracht houden met 

als titel: 

 

Grens-toponiemen tussen Heult en Halder van 1540 tot 1937. 

 

 

 

 

 

 

Ingesloten zijn de volgende bijlagen: 

 

- agenda algemene ledenvergadering 

- voorstel contributie 2011 

- verslag van de algemene ledenvergadering d.d. 8 maart 2010 

- jaarverslag 2010 

- financieel jaarverslag 2010 

- verslag van de kascommissie 

- begroting 2011 

- aanwinstenlijst Heemhuis 

- werkgroepen 

- nieuwe activiteiten 

- jaarprogramma 2011 

 

Met vriendelijke groeten en tot ziens op 28 februari 2011, het bestuur. 

 

Voorpagina: voormalig Seminarie Beekvliet, raam Sint Leonardus. 
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Heemkundevereniging De Heerlijkheid Herlaar Sint-Michielsgestel. 

 

Agenda Algemene Ledenvergadering, maandag 28 februari 2011, aanvang 20.00 uur. 

1. Opening 

 

2. Mededelingen 

 

3. Vaststellen van de agenda 

 

4. Goedkeuring van het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 8 maart 2010 

(zie de bijlage, staat ook op onze website www.deheerlijkheidherlaar.nl onder de 

rubriek Agenda) 

 

5. Jaarverslag 2010 (zie de bijlage) 

 

6. a.  Financieel Jaarverslag (zie de bijlage) 

b.  Verslag Kascommissie 

c.  Decharge bestuur over het gevoerde beleid 

 

7. Begroting 2011 (zie de bijlage) 

 

8. Vaststellen contributie (zie bijlage) 

Voorgesteld wordt de contributie ongewijzigd te laten 

 

9. Bestuursverkiezing 

Bert van Beek is aftredend en stelt zich verkiesbaar 

 

10. Benoeming Kascommissie 

Frans van Dommelen is aftredend en Ton van Zandbeek zal voor de tweede termijn 

zitting nemen in de Kascommissie. De vergadering zal het nieuwe lid benoemen. 

 

11. Anjeractie 

Verzoek om ook dit jaar mee te helpen met het collecteren 

 

12. Nieuwe en lopende activiteiten (zie bijlage) 

 

13. Rondvraag 

 

14. Sluiting 
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Heemkundevereniging De Heerlijkheid Herlaar Sint-Michielsgestel. 
 

 

Voorstel contributie 2011 
 
Hoewel het door de voorgenomen verhuizing van onze Heemruimte naar de Nieuwe 
Huif, noodzakelijk kan zijn de contributie in de toekomst te verhogen, stellen wij toch 
voor de contributie voor 2011 ongewijzigd te laten. Hierbij hebben wij ons laten leiden 
door de volgende twee overwegingen: 
 
 

1. Het is nog geheel onbekend wanneer de Nieuwe Huif gerealiseerd gaat 
worden. Dit  zal zeker niet in 2011 gaan plaats vinden.  

 
2. De geschatte jaarhuur van onze heemruimte in de Nieuwe Huif zou, voor 

zover nu is in te schatten, ruim 600 euro gaan bedragen. 
 
 
Onze belangrijkste inkomsten zijn de ledencontributie en de subsidie van de 
gemeente. Gunstig is dat het ledenaantal stijgende is.  
 
 
 
 
Ons voorstel is dus af te wachten tot bekend is wanneer de Nieuwe Huif gebouwd 
gaat worden en tot er meer duidelijkheid is over onze financiële positie, c.q. de te 
betalen huur.  
 
 
- gewone leden:      15 euro 
 
- gezinsleden:     10 euro 
 
- donateurs/begunstigers (minimaal):  25 euro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Groeten, het bestuur. 
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Verslag van de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van Heemkundevereniging  

“De Heerlijkheid Herlaar” Sint-Michielsgestel op maandag 8 maart 2010 in de Huif  

 

Aanwezig waren: 20 leden + 5 leden bestuur 

Afwezig met bericht van verhindering: de Dames Horsten, Schure, Strous, v.d. Broek,  

            v.d.Wetering, en de Heren Schellekens, v.d. Wetering, Schure, van Hengstum en                   

            Koenders. 

 

1.         Opening van de vergadering: 

            De voorzitter, Bert van Beek, opent om 19.40 de vergadering en heet een ieder van 

            harte welkom. 

 

2.         Mededelingen: 

            - We zijn bezig met de verhuizing van het Heemhuis bij Viataal. Ons nieuwe               

            onderkomen wordt een gedeelte van de oude Hostiebakkerij, een gebouw uit de 50-er    

            jaren. 

            - spullen van de zolder van het oude gemeentehuis zijn inmiddels ondergebracht bij     

            het museum in Schijndel, andere heemkundeverenigingen en bij onze eigen    

            vereniging, o.a. een tekening van Hendrik de Laat en het officiële diploma van de   

            Hoge Raad van Adel, die de gemeentewapens vaststelt.             

 

3.         Vaststellen van de agenda: 

            De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 

 

4.         Goedkeuring verslag van de algemene ledenvergadering d.d. 2 maart 2009: 

            Samenwerking met de Fotoclub Gestel: verkeert nog in een gespreks- /overlegstadium.   

            We willen uiteindelijk een drieluik maken met 3 foto’s per lokatie. Aanvankelijk   

            waren er alleen gesprekken met  Fotoclub Den Dungen, later werd ook Fotoclub   

            Gestel bij het project betrokken. Fotoclub Den Dungen zal vooral een bijdrage leveren  

            voor het Maaskantje. Ook lokaties in Gemonde zullen worden opgenomen in het   

            fotoboek. Overigens, er zal door een professioneel geschiedschrijver een boek worden  

            geschreven over Gemonde, het dorp dat vóór de herindeling tot 4 aparte gemeenten  

            behoorde. 

 

5.         Jaarverslag 2009: 

            Het jaarverslag wordt goedgekeurd. 

 

6.         a. Financieel jaarverslag 2009: 

            Wordt toegelicht door de penningmeester, Frans Cooymans.  

            - De opzet is dit jaar anders. We werken vanaf nu met een balansrekening. 

            - Het Anjerfonds: Het afgelopen jaar was de opbrengst ruim 100 euro hoger dan het    

             jaar daarvoor. Veel dank aan Martien van Griensven voor zijn inzet hiervoor, met  

             name voor het werven van de collectanten. 

            - De drukkosten voor Den Heertgang, inclusief omslag, zijn dit jaar hoger. 

            - Dit jaar hebben we geen onkosten voor de beamer. 

            - Uit de vergadering wordt opgemerkt dat het exploitatie-saldo over 2008 niet klopt.  

            Dit wordt nagerekend. 
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            - Balans: er staat een mooi bedrag op de rekening. Er zijn overigens in de nabije   

            toekomst nog wel wat onkosten te verwachten in verband met de inrichting van onze  

            nieuwe Heemruimte op Viataal. 

            b. Verslag Kascommissie: 

            De kascommissie, bestaande uit de Heren Theo Schure en Frans van Dommelen, heeft  

            de boeken gecontroleerd en in orde bevonden. 

            Frans van Dommelen blijft lid van de kascommissie voor het komend jaar en er komt  

            een nieuwe kascontroleur. (zie punt 10) 

            c. Decharge bestuur over het gevoerde beleid:  

            Het bestuur wordt op voorstel van de kascommissie, onder dankzegging, decharge    

            verleend. 

 

7.         Begroting 2010: 

            - De nieuwe opzet van ons blad Den Heertgang brengt extra kosten met zich mee. Ook  

            onze nieuwe Heemruimte zal een extra investering vragen. Vandaar het verschil van   

            1000 euro tussen inkomsten en uitgaven voor het jaar 2010.  

            - In onze nieuwe Heemruimte zal een internet-aansluiting komen. Deze is gratis en zal   

            derhalve niet op de begroting drukken. 

            - De begroting wordt goedgekeurd. 

 

8.         Vaststelling contributie 2011:  

            Voor 2011 blijft de contributie ongewijzigd. We hebben een redelijke reserve en  

            omdat we niet weten hoe onze nieuwe Heemruimte in De Huif er uit zal gaan zien en   

            wat deze precies zal gaan kosten, is verhoging van de contributie nu niet actueel.  

            Overigens,  realisering van deze nieuwe accommodatie zal zeker nog meer dan drie   

            jaar gaan duren vanaf nu. Het nieuwe Kulturhus komt op dezelfde plaats, wordt  

            kleiner van oppervlakte (3300 – 3400 m2), maar wel hoger.  

 

9.         Bestuursverkiezing: 

            Hein Gartsen en Jan Spit stellen zich herkiesbaar. Ze worden beiden herkozen.  

            Mona van der Sloot wordt officieel benoemd tot nieuw bestuurslid. 

 

10.       Benoeming Kascommissie:   

            Frans van Dommelen zal voor een tweede termijn zitting nemen in de kascommissie.   

            Ton van Zandbeek wordt het nieuwe lid van de kascommissie. 

 

11.       Anjeractie:  

            Verzoek om ook dit jaar mee te helpen met het collecteren. De Anjeractie is een   

            belangrijke bron van inkomsten voor onze vereniging. Als voldoende mensen   

            meehelpen zal het collecteren niet zo veel tijd in beslag nemen. Vandaar een oproep   

            aan alle aanwezige leden mee te helpen. We hebben minstens 10 personen nodig om  

            komend jaar een wellicht nog hogere opbrengst te hebben. Martien van Griensven  

            coördineert. 

 

12.       Nieuwe en Lopende Activiteiten: een inventarisatie: 

            - We hebben op dit moment een aantal werkgroepen: een historische werkgroep, een  

            archeologische werkgroep, een werkgroep genealogie en een inventarisatiegroep.   
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            Daarnaast hebben we nog de Redactie van Den Heertgang en onze Website. 

            - Jef van Veldhoven heeft al zijn foto’s in groepen ondergebracht om daardoor het  

            opzoeken te versnellen. 

            - Er zijn in ons Heemhuis behoorlijk wat boeken die toegankelijk gemaakt moeten  

            worden voor onze leden. Mona van der Sloot heeft al een begin gemaakt. We zoeken  

            leden die mee willen helpen met ordenen en catalogiseren.   

            - Jaarprogramma: de voor 3 juni a.s. geplande lezing door de Heer Jan Roymans staat  

            nog niet definitief vast.  

            - Onderzoeken door (leden van ) de Heemkundevereniging ten behoeve van derden: 

            de Gemeente heeft bepaald dat 100 euro per onderzoek moet worden betaald aan de  

            Heemkundevereniging die zo’n onderzoek heeft uitgevoerd. Architectenbureaus  

            bijvoorbeeld krijgen geld van de provincie voor onderzoek, laten vervolgens een  

            Heemkundevereniging een onderzoek uitvoeren. Logisch is dat daar een vergoeding  

            tegenover staat. Overigens: kosten gemaakt door leden in het belang van de vereniging  

            mogen natuurlijk gedeclareerd worden. Thijs Braam stelt voor om alle verzoeken voor  

            onderzoek via het Bestuur te laten gaan. Het Bestuur zou dan iemand moeten   

            aanwijzen die met zo’n verzoek aan de slag gaat. 

            - Martien van Griensven merkt op dat het Bestuur wel met één mond moet spreken. Er  

            kunnen communicatieproblemen ontstaan als meerdere bestuursleden door dezelfde  

            persoon worden benaderd en niet hetzelfde verhaal te horen krijgen. Binnen het  

            Bestuur is een goede onderlinge communicatie een must. Met name vragen van  

            officiële instanties moeten via het Bestuur lopen. 

 

13.       Rondvraag: 

            Marie-Cécile bedankt voor de mooie Kerst- en Nieuwjaarswens.  

             

14.       Sluiting: 

            De voorzitter sluit de vergadering om 20.30 uur. 

             

 

 

Na de pauze kregen we nog enkele 8 mm films te zien over Sint-Michielsgestel in de 50-er en 

60-er jaren van de vorige eeuw. Een mooie afsluiting van onze jaarvergadering, met veel dank 

aan Martien van Griensven, die de zorg voor dit tweede gedeelte van de avond op zich had 

genomen. 
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Jaarverslag 

2010  

Nieuwsbrieven/activiteiten: Via de Nieuwsbrieven (juni, augustus, september en  oktober) 

zijn de leden op de hoogte gehouden van de gebeurtenissen in de Heemkundevereniging. Dit 

is ook via E-mail gebeurd en tevens te zien op onze website www.deheerlijkheidherlaar.nl 

Nog niet alle leden hebben een E-mailadres ter beschikking of hebben deze doorgegeven. Via 

deze Nieuwsbrieven zijn ook de lezingen en activiteiten aangekondigd. Tevens zijn deze 

aangekondigd via de pers.  

 

Algemene ledenvergadering/Jaarvergadering: Op 8 maart waren er 20 leden en 5 

bestuursleden. Na de pauze werden we wederom getrakteerd op een reeks gevarieerde 

filmbeelden uit de rijke historie van Sint-Michielsgestel. Diverse beelden riepen bij de 

aanwezigen momenten van herkenning op. Een mooie afsluiting van onze jaarvergadering, 

met veel dank aan Martien van Griensven, die de zorg voor dit tweede gedeelte van de avond 

op zich had genomen.   

 

Maandag 5 juli verzorgde Rien Vermaire uit Hilvarenbeek een lezing met de titel, “Ouwe 

Verrekes”. Rien hield die lezing in het dialect en paste kundig de plaatselijke slager 

Cooijmans in zijn verhaal. 

 

Maandag 4 september excursie naar de Kildonkse Molen. Het complex bestaat uit een 

korenmolen (op de rechteroever) die zowel door wind- als door waterkracht aangedreven kan 

worden en een oliemolen (op de linkeroever) die op waterkracht werkt. In deze vorm dateren 

de molens uit 1842.  

 

Zondag 12 september “Open Monumentendag”. Daar we geen bijdrage daarin hadden 

konden we genieten van de bijdragen van andere.  

 

Maandag 11 oktober een voordracht door Eric Kolen. De in Geldrop woonachtige publicist 

Eric Kolen verzorgde een voordracht over “Eer, Schande en Humor”, oude volksgebruiken in 

het pre-industriële en voornamelijk katholieke Brabant'. Oftewel, hoe zag het leven eruit van 

een Geldropse wever in de 19e eeuw. 

 

Maandag 8 november hielden we onze Ledenavond. Op deze avond, verzorgd door de 

leden, heeft Henk Hilgeman een bijdrage verzorgd met de titel "Als een mosterdzaadje in 
Rooms Katholieke grond" Dit ging over de historie van de protestante gemeente in Sint-
Michielsgestel met onder andere de rol van de gemeentesecretaris Jacob Meurs hierin, 
huize de Zwaan het huidige protestante centrum en de bouw, inrichting en de 
restauraties van het Napoleonskerkje in de afgelopen 200 jaar. Verder was er aandacht 
voor de invloed van de Maatschappij van Welstand op de protestantse gemeente. 
In de tweede bijdrage legt Bert van Beek uit wat de relatie is tussen:   
“Prins Charles van Engeland en enkele van zijn voorvaders en Haanwijk". 
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Den Heertgang, Jaargang 16, er verschenen twee lijvige en prachtige nummers uit.  De 

redactie bestond uit: Frans Cooijmans, Nico van Hengstum, Ruud van Aart, Thijs Braam en 

Piet Donders. 

 

Anjerfonds: Wederom is er gecollecteerd voor het Anjerfond/Prins Bernhard fonds, met weer 

een zeer mooie opbrengst van meer dan 400 euro voor de vereniging. Dit is 100 euro meer 

dan vorig jaar en dit alles met dank aan Jan van den Broek en Martien van Griensven. 

 

Archeologie: Vanuit de 5 heemkundeverenigingen is het initiatief naar voren gekomen, dat ze 

een vergoeding gaan vragen voor bewezen diensten aan onderzoekbureaus die de gemeente 

inschakelt. De gemeente heeft dit overgenomen en er een officiële regeling van gemaakt. De 

onderzoekbureaus zijn hier niet altijd gelukkig mee.  

 

Heemruimte: 

Ons Heemhuis in het hoofdgebouw van Kentalis hebben we grotendeels verlaten en we 

hebben de nieuwe ruimten in de oude Hostiebakkerij verder ingericht. Er is een begin 

gemaakt het archief digitaal te ontsluiten door Mona van der  Sloot en Bert van Beek. 

 

Kulturhus: 

Het is een project van de lange adem aan het worden. Inmiddels zijn er indicaties van de 

huurprijzen gegeven en lopen we tegen een financieel probleem. Hoe die hobbel genomen 

gaat worden moet het komende jaar duidelijk worden. Voorlopig zitten we goed bij Kentalis, 

maar beseffen dat het achteraf zit. Een plekje bij de bibliotheek heeft onze voorkeur.   

 

Website: 

Onze website www.deheerlijkheidherlaar.nl wordt beheerd door Mona van der  Sloot. Er zijn 

diverse nieuwe artikelen op geplaatst, waaronder oude jaargangen van Den Heertgang 

 

Onderwijsproject: 

Dit jaar zijn er individueel leden betrokken geweest met projecten. 

 

Leden: 

Het aantal leden was 75 eind 2006, 74 eind 2007, 83 eind 2008, 92 eind 2009 en 96 leden eind 

2010.  

De contributie blijft gelijk als voorgaande jaren. 

 

Het bestuur: 

Het kwam 4 keer (7-1, 10-5, 12-7, 28-10) bij elkaar en bestond uit: 

 

Bert van Beek. (voorzitter)   Frans Cooijmans. (penningmeester). 

Hein Gartsen (secretaris)   Jan Spit. (bestuurslid) 

Mona van der Sloot. (bestuurslid) 

 

Daarnaast namen wij op 6 april deel aan het regio-overleg (Regio rondom Elde). 

 

 

 

 

Groeten, het bestuur. 
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Financieel jaarverslag geldmiddelen per 31-12-2010. 

 

         

Exploitatie rekening 2010  
 

 Inkomsten    2009   2010 
Rente BedrijfsTelerek. zie toelichtig  211,52     173,13 

Contributie 2010      30,-   1432,50 

  2009   1169,-         - 

2008.            3,-         - 

Donatie en giften       10,-       40,- 

Subsidie gemeente     680,-     700,- 

Subsidie Religieus Erfgoed    257,07        - 

Anjerfonds (1/3)     303,87    417,72 

Advies aan Archelogische bureau’s       -     100,- 

Verkoop Heertgang      377,-     284,- 

Verkoop Herdenk Waardeer Leer       -       90,- 

Verkoop Sporen, Religieus Erfgoed      8,-         - 

Verkoop In de ban vd Ringdijk, div.      25,-             -                  

Totaal inkomsten                        € 3074,46                   € 3237,35 

 

 

 Uitgaven 
Kamer van Koophandel       26,14       26,14 

Kringbijdrage Brab.Heem/Erfgoed   45,50       19,50 

Vergadering Regio Brab.Heem   27,25          - 

Cont.Historische Ver.Brabant                22,50       27,50 

Afdracht Herdenk Waardeer Leer       -       70,- 

Toekomstige Tentoonstelling        -        12,45 

Zaalhuur, koffie, enz.   375,80     406,90 

Lezingen, kosten   395,22     610,60 

Drukkosten Heertgang   846,09     807,61 

Omslagen Heertgang / Posters 506,45     349,86 

Kosten secretariaat   148,25     355,85 

Bank kosten      37,70       42,96 

Computer, Site    542,39     280,09 

Archief, Heemruimte, Docu.Centr.     -     307,85 

Boeken, Foto’s, DVD’s, Archief   29,-         - 

Attentie’s en representatie    60,50         -          

Totaal uitgaven                     € 3062,79       € 3317,31 

 

Exploitatie Saldo             €    +11,67       €    - 79,96 
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Saldo overzicht per 31 dec.    2009  2010 

 
Bedrijfs Telerekening   7240,--   7013,13 

Betaalrekening       388,31    512,72 

Contanten Kas        10,40      32,90 

Beschikbare middelen               € 7638,71          € 7558,75 

 

 

 

Balans rekening per 31 december 2009 

 

Beschikbare middelen 2008            7.627,04 Te betalen bankkosten               9,56 

Te ontvangen rente Telerekening    173,13 Vooruit betaalde contributie    30,--     

Te ontvangen contributie (08/09)   121,-- 

Exploitatie Saldo 2009      11,67 Kapitaal   €     7.893,28 

Totalen              7.932,84            7.932,84   

 

 

 

Balans rekening per 31 december 2010 

 

Beschikbare middelen 2009             7638,71 Te betalen bankkosten               7,46 

Te ontvangen rente Telerekening    112,98 Vooruit betaalde contributie    -     

Te ontvangen contributie (08/09)        - 

Exploitatie Saldo 2010     -79,96 Kapitaal   €     7664,27 

Totalen               7671,73            7671,73   

  

 

 

Sint-Michielsgestel, 12 februari 2011   Frans Cooijmans. (penningmeester) 
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Bijlage bij Financieel Jaarverslag 31-12-2010. 

 

 

Begroting:     2009   2010   2011 

 

 

Inkomsten:  

 

Contributie          1175,-   1200,-   1350,- 

Donatie            -                -         - 

Subsidie       680,-     690,-     720,- 

Anjerfonds      200,-     200,-     300,- 

Rente        200,-     170,-     130,- 

Verkoop Heertgang        240,-     300,- 

     --------   --------   --------- 

Totaal inkomsten      2255,-   2500,-   2800,- 

 

 

 

Uitgaven:  

 

K.v.K.         30,-       30,-       26,- 

Kringbijdrage Brabants Heem               50,-       45,-       

19,50 

Contributie Historische Ver.Brabant       25,-       25,-             27,50 

Zaalhuur lezingen      250,-     400,-     400,- 

Lezingen, activiteit, uitstapje      550,-     400,-     577,- 

Drukkosten Heertgang           600,- + 500,-  1100,-   1100,- 

Administratie kosten, nieuwsbrieven    200,-     200,-     300,- 

Bankkosten        50,-       40,-       50,- 

Website, computer     200,-     300,-     300,- 

Heemruimte, documentatie centrum     100,-     760,-     300,- 

Aanschaf doc/boeken/CD/DVD    200,-     200,-     200,- 

     --------   --------   --------- 

Totaal uitgaven       2255,- + 500,-  3500,-  

 3300,- 

 

 

Vriendelijke groeten, Frans Cooijmans. 

Heemkundevereniging 

“DE HEERLIJKHEID HERLAAR” 
SECRETARIAAT: THEERESTRAAT 42, 5271 GD SINT-MICHIELSGESTEL 

TEL: (073) 551 49 12    BANKREKENINGNR.: 13.36.98.742 

INFO@DEHEERLIJKHEIDHERLAAR.NL   WWW.DEHEERLIJKHEIDHERLAAR.NL 

 

mailto:info@deheerlijkheidherlaar.nl


14 



 

Giften aan de heemkundevereniging “De Heerlijkheid Herlaar” Sint-Michielsgetsel 2010. 

25-06-08 5 oude gebruikswerktuigen en Waag, via Martien in bruikleen HKV Op die Dungen. 

00-07-08 Uit archief, Wim van der Heijden, Monumenten Commissie, via Henk van Gestel. 

30-08-08 25 oude foto’s Sint-Michielsgestel, Fam. Van den Donk, Sint-Michielsgestel. 

03-09-08 CD met films over Sint-Michielsgestel, Fam. Schure, Sint-Michielsgestel. 

04-11-08 Rekje Dia’s, van bruiloft Eric en Gonneke Lamers, St.M.G. 

00-12-08 Genealogisch overzicht, Mw. van Dijk- v.d. Tillaard, Nuland. 

11-12-08 Foto, 36x30 cm, met Lijst enparenteel, Fam. Voets van der Steen, St.M.G. 

17-12-08 Prijsboekje Ruwenberg, Hr. J. van Griethuysen, Den Haag. 

24-12-08 Div. klappers, onderzoek Kleine Ruwenberg, Pieter en Paulien Heessels, Schijndel. 

2008 Diverse CD’s en DVD’s, Jef van Veldhoven. 

08-01-09 7 oude (kerk)boejes, Mw. Riekie Schellekens-Schellekens, Den Dungen. 

15-02-09 Foto met tekst, Ella v Dijk- vd Tillaard, Nuland. 

15-02-09 Foto met tekst, Ella v Dijk- vd Tillaard, Nuland. 

       2009 Delen kalender met oude foto’s StMG. ? 

April  09 CD Op zoek naar een Smulders, Jef. 

April  09 CD Prinsjes van Oranje 1977 in StMG, Jef. 

08-05-09 CD Van horen en zeggen, Jan Brekelmans, Jef. 

10-09-09 Gestels Nieuws, 31
e
 six-day Voetbaltoernooi. Tiny vd Oetelaar, via Hein Gartsen. 

Mei    09 Komplete kalender 1981 Oude aanzichten van Sint-Michielsgestel. Fam. vd Donk,  

      Schijndelseweg. 

Mei    09 Album inzegening Loret orgel Michaelkerk 14 sept. 1980. Fam. Vd Donk,  

Mei    09 Nota van Antwoord en wijzingen, nov. 1976, Stadsgewest ’s-Hert. Fam. Vd Donk,  

Mei    09 Diverse Foto’s nog nakijken. Fam. Vd Donk, Schijndelseweg, StMG. 

03-06-09 Kopie foto, Remise Schijndelseweg, Mw. Nelly vd Broek, Berlicum. 

04-06-09 Kopie bidprentjes en tekst. Vernoemingen Pasfoto’s enz. Mw. Nelly vd Broek,  

     Berlicum. 

05-12-09 Foto Beekvliet, zoals vergrote die we hebben. Matien van Griensven. 

 

03-02-10 DVD, De verdwenen Dommelakkers en van Sint-Michielsgestel: kaarten, wegen,  

    huizen en bouwvergunningen uit diverse archiefbronnen. Jef van Veldhoven. 

24-02-10 DVD, 1. De wielse Hoeve(n) 2. Maatschappij van Welstand en 3. Gemonde.  

    Jef van Veldhoven. 

07-04-10 Reactie op Den Heertgang met Schilder stuk op A4. Mw van den Broek, Berlicum. 

Mei2010 2 mappen over Toponiemeen. Verzameld door Piet van Dijk. 

19-05-10 2 oude foto’s, met nog niet bekende personen. Mieke Vos. 

03-11-10 2 oude foto’s Carnaval. Heer afgegeven bij Piet van Esch, Readshop. 

25-08-10 12 oude boeken, voornamelijk kerkboeken. Riekie Schellekens. 

09-02-11 Een geschreven historisch moment en 11 oude kopie ansichten. Via Bert van Beek   

Feb2011 Archief van opgeheven JONG NEDERLAND. Via Frans van Dommelen. 

Feb2011 Deel archief van oudste Handboogschutterij DE UNIE, van secretaris Rien Heessels. 
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Heemkundevereniging De Heerlijkheid Herlaar Sint-Michielsgestel. 

 

Werkgroepen 

De vereniging kent momenteel de volgende werkgroepen:  

Historische groep, bestaande uit: Gerrit Verwegen, Nico van Hengstum, Jef van Veldhoven, 

Wim van Lankveld, vanuit het bestuur Frans Cooijmans.  

Diverse documenten zijn getranscribeerd en op de website geplaatst. 

Archeologische groep, bestaande uit: Martien van Griensven, Theo Schure, vanuit het 

bestuur Frans Cooijmans. 

Redactie Den Heertgang, bestaat uit: Nico van Hengstum, Ruud van Aart, Thijs Braam, Piet 

Donders, vanuit het bestuur Frans Cooijmans. 

Website, Mona van der Sloot, contactpersoon: Frans Cooijmans. 

Inventarisatie groep: Mona van der Sloot en Bert van Beek. 

Educatie contactpersoon: Martien van Griensven 

Het project Jet en Jan loopt goed op de scholen 

Genealogie contactpersoon: Bert van Beek. Diverse bestanden worden beheerd door Nico van 

Hengstum, Jef van Veldhoven en Bert van Beek 

 

Nieuwe activiteiten 

Een al eerder door de leden genoemd punt is het oprichten van een genealogische werkgroep. 

Daarmee Heeft Bert van Beek een begin gemaakt. De lijst met namen van Gestelse Mensen, 

gemaakt door Nico van Hengstum, kan daarbij betrokken worden.  

 

Daarnaast is er sterke behoefte aan het bijwerken van de inventaris van alles wat zich in ons 

heemhuis bevindt, zie ook de Aanwinstenlijst. Mona van der Sloot en Bert van Beek hebben 

een begin gemaakt en zijn in het heemhuis een vast tijd per week op vrijdag. 

 

Mocht u niet in de gelegenheid zijn de vergadering te bezoeken, dan kunt u uw wensen en 

suggesties ook per e-mail doorgeven: 

bert.vanbeek@xs4all.nl of info@deheerlijkheidherlaar.nl  

 

Programma 2011  

Contactpersoon: Jan Spit. In het najaar heeft het bestuur het programma 2011 vastgesteld: 

31 januari:  Ad van Gool, Van billen en kruien, lezing over molens (was een groot succes 

met meer dan 40 toehoorders); 

Maandag 28 februari: Jaarvergadering en voordracht Jef van veldhoven Grens-toponiemen  

tussen heult en Halder tussen 1540 en 1937; 

Maandag 11 april: Paul Spapens, Bijgeloof in Brabant; Deze Brabantse journalist en 

schrijver is gespecialiseerd in Brabants volksgeloof. Bijgeloof is daar een tot de verbeelding 

sprekend en voor iedereen herkenbaar onderdeel van. Paul Spapens baseert zijn lezing deels 

op zijn boek ‘Bijgeloof van alledag’ Talrijke bekende uitingen passeren de revue, zoals het 

afkloppen op (blank) hout, niet onder een ladder doorlopen, ‘gezondheid wensen’ als iemand 

niest en het fenomeen van het gelukbrengend hoefijzer. 

Woensdag 15 juni: Buitenactiviteit o.l.v. Hein Gartsen. Details volgen nog. 

 

Maandag 12 september: Stefaan Top, Heksen, vroeger en nu; Het geloof aan machtige 

mannen en vrouwen is van alle tijden. De voorstelling van  heksen als enerzijds wijze en 

anderzijds gevaarlijke en lelijke vrouwen spreekt inderdaad boekdelen. Hoe is het zover 

kunnen komen dat honderden zogenaamde heksen veroordeeld en zeer zwaar gestraft werden?  

Maandag 7 november: Ledenavond.       16 
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