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De Open monumentendag 2014.  
We kunnen terugkijken op een succesvolle 

dag. 

De tentoonstelling is goed bezocht en een 

groot aantal leden is in de gelegenheid 

geweest het jubileumboekje af te halen. In 

totaal hebben we zo'n 600 bezoekers mogen 

verwelkomen.

Het jubileumboekje zal zo snel mogelijk bij 

de overige leden bezorgd worden. Mocht u 

het eerder in bezit willen hebben dan is het af 

te halen bij: Frans Cooijmans, 

Schijndelseweg3. (bel even tevoren 073-551 

43 59 dan weet u zeker dat we er zijn)  

Verder willen we iedereen bedanken die zich 

vrijwillig heeft ingezet om de open 

monumentendag weer te doen slagen.

Wat kunt u dit jaar nog verwachten?  
Op maandag 20 oktober zal Peter Vermeulen in "De Huif" een lezing geven met als titel: 

Kleine Religieuze Monumenten in Noord Brabant.

Het is een lezing over bedevaartskapellen, veldkapelletjes, kruisbeelden, Heilig Hartbeelden, 

devotietegels, Lourdesgrotten en andere kleine religieuze monumentjes in onze provincie. Waar 

katholieke kerken hun deuren definitief sluiten en zelfs worden gesloopt, worden juist in onze 

tijd (vaak particuliere) initiatieven genomen tot de plaatsing van kleinere bedehuizen in de vorm 

van een wegkapel. In de lezing wordt uitvoerig ingegaan op het ontstaan van diverse typen 

kapellen en hun functies in de samenleving van toen en nu. Verder komen andere aspecten van 

het Rijke Roomse Leven aan bod dat veel ouderen onder ons niet alleen gekend maar ook bewust 

meegemaakt hebben. De lezing wordt met lichtbeelden ondersteund. De lezing begint om 20.00 

uur, de zaal is vanaf 19.30 geopend. 

Op maandag 10 november zullen we onze jaarlijkse ledenavond houden. Het is de bedoeling 

dat onze leden zelf een bijdrage leveren aan deze avond. Mocht U nog een interessant verhaal te 

vertellen hebben over een heemkundig onderwerp, of hebt u misschien oude foto's of films m.b.t. 

het dorp Sint-Michielsgestel, of hebt een ander interessant idee voor deze avond, voel u vrij ons 

daarvan deelgenoot te maken. Neemt u van tevoren even contact op met één van onze 

bestuursleden.

Op dinsdag 2 december zal Ad Rooms het Roomse gehalte van het laatste deel van dit jaar nog 

wat opvoeren met een lezing over het Rijke Roomse Leven, waarin speciale aandacht zal 

worden geschonken aan Sint Nicolaas. Nadere informatie over deze lezing vindt u in de 

volgende nieuwsbrief. 
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Overhandiging van het jubileumboekje aan onze 

gastheer Richard Jouvenaar.


