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Huisvesting Heemkundevereniging De Heerlijkheid Herlaar  

Na uitgebreid onderzoek van diverse mogelijkheden zoals: Haanwijk, Jong Nederland, de 

Touwlader, Gemeentehuis, Bibliotheek, Michaelkerk koor, zolder Sacristie, Kelder kerk, 

kringloop Venkant en Genenberg, is het bestuur tot de conclusie gekomen dat de 3 ruimtes in De 

Huif veruit de beste zijn. 

We hebben daar een eigen ingang, dus overdag, avonds en in het weekeind is het toegankelijk. 

Bovendien ligt het gebouw centraal en bevinden de ruimtes zich op de begane grond.

Het bestuur heeft dan ook op 27 november eenstemmig besloten om te verhuizen naar De Huif. 

Natuurlijk heeft dit ook een belangrijk financieel plaatje, daar de huisvesting bij Koninklijke 

Kentalis gratis was. De penningmeester heeft echter berekend dat we met de huidige in- en 

uitgaven de eerste 2 jaar de huur kunnen betalen en als het boekje, wat goed verkoopt, helemaal 

uitverkocht kan worden, houden we het nog een jaar langer vol. 

Het bestuur en natuurlijk ook onze leden hebben dus 2 jaar om oplossingen te zoeken voor de 

financiën of weer te verhuizen naar een andere ruimte! 

We danken Koninklijke Kentalis voor de jarenlange huisvesting aldaar en zijn erg blij met De 

Huif.

Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering  
Binnenkort, op 23 februari hebben we onze jaarlijkse algemene ledenvergadering en deze zal in 

het teken staan van de nieuwe ruimte. Hierover krijgt u nog nader bericht.

Hulp bij het verhuizen naar De Huif  
Per omgaande horen we graag wie er mee wil/kan helpen bij het verhuizen. Dat moet gebeuren 

voor 1 februari 2015. Neem dan contact op met Frans Cooijmans, via mail; info@cooijmans-

klokken of 073-551 43 59. Een van de andere bestuursleden mag natuurlijk ook.

De feestdagen.  
Vanwege de drukte rondom de verhuizing en de financiele situatie hebben we besloten om dit 

jaar geen kerstkaarten te versturen maar onze wensen voor u te combineren met de laatste 

nieuwsbrief van het jaar.
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Lezing over Sint Nicolaas en Het Rijke Roomse Leven  

Een behoorlijk goed gevulde zaal op dinsdag 2 december jl. bewees dat er best wel 

belangstelling is voor zaken die te maken hebben met het Rijke Roomse Leven, maar uiteraard 

ook met het hele Sinterklaas- gebeuren. Vóór de pauze wist Ad Rooms, oud-hoofdredacteur van 

BN / Dagblad De Stem, ons te boeien met verhalen over Sint Nicolaas, over het Sinterklaasfeest 

en alles wat zich daaromheen afspeelt. En uiteraard kwam ook de Zwarte Pietendiscussie ter 

sprake. Na de pauze een aaneenschakeling van momenten van herkenning bij met name de 

ouderen onder ons. Verhalen over het leren van de catechismus en wat er al niet allemaal kon 

gebeuren als je daar te licht over dacht, het hele vastengebeuren (met uiteraard het na 40 dagen 

tot één grote klomp snoep verworden vastentrommeltje), de (voor jongens) opleiding tot 

misdienaar en tegelijk daarmee je eerste kennismaking met het Latijn, en vele andere zaken.  

Kortom, vaak aangenaam om te horen, maar ook wel prettig om te weten dat het nu niet naleven 

van regels en voorschriften van toen niet automatisch meer betekent dat, op langere termijn, 

slechts hel en verdoemenis je deel zullen zijn. 

Hele fijne feestdagen en een gelukkig 2015!!


