
Extra nieuwsbrief i.v.m. Open Monumentendag 

op zondag 14 september a.s.

Zoals U in de nieuwsbrief van augustus j.l. hebt kunnen lezen, viert onze vereniging tijdens de 

Open Monumentendag op zondag 14 september a.s. haar 25-jarig bestaan. Dit jubileum zal 

plaatsvinden in de Kasteelzaal van het kasteeltje van De Ruwenberg, waar U ook een 

tentoonstelling kunt bezichtigen met het thema van dit jaar: “Op Reis”. U kunt hier foto’s 

bekijken en boeken inzien die allemaal te maken hebben met bovenvermeld thema. Buiten staan, 

als het weer het toelaat, oude fietsen en brommers  uitgestald.

Ter gelegenheid van dit jubileum heeft een werkgroep, bestaande uit Bert van Beek, Robert van 

Erp en Jef van Veldhoven, een boekje samengesteld dat op deze dag gratis aan de leden, die de 

tentoonstelling in De Ruwenberg bezoeken, ter hand zal worden gesteld. De leden die op zondag 

14 september niet in de gelegenheid zijn De Ruwenberg te bezoeken, zullen het boekje na 14 

september thuis ontvangen. Het eerste exemplaar zal op deze dag om 

11.00 uur worden overhandigd aan de directeur van De Ruwenberg, de Heer Jouvenaar, die ons 

dit jaar wederom in staat stelt onze Open Monumentendag te houden in deze fraaie Kasteelzaal.

Het boekje bevat 80 pagina’s met afbeeldingen van ansichtkaarten die allemaal direct met het 

dorp Sint-Michielsgestel te maken hebben. Het is een bijzonder fraai werk geworden met een 

zeer professionele uitstraling. Het boekje zal voor niet-leden op 14 september te koop zijn: zij 

betalen 14,95 euro. Na 14 september is het boekje te koop bij de Read Shop op het Petrus 

Dondersplein in Sint-Michielsgestel, ook voor de prijs van 14,95 euro. 

Mocht U zich, na lezing en bewondering van dit boekje , geroepen voelen dit project van de 

vereniging financieel te steunen met een bijdrage in de onkosten, dan kan dat natuurlijk altijd. 

Het Bestuur zal deze geste zeer op prijs stellen. U kunt Uw bijdrage tijdens de tentoonstelling 

deponeren in de daarvoor gereedstaande doos. U kunt Uw bijdrage ook overmaken op rekening 

NL 54 RABO 0133698742 t.n.v. Heemkundevereniging “De Heerlijkheid Herlaar” in Sint-

Michielsgestel o.v.v. Bijdrage Jubileumboekje. 

Wij hopen op 14 september heel veel leden van onze vereniging te ontvangen op De Ruwenberg.
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