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Inloopavonden in onze heemruimte in De Huif 

 

Aanstaande dinsdagavond 31 maart zijn we aanwezig van af 19.30 tot 21.00 uur en ontmoeten 

u daar graag. Er staat een tafel vol met boeken en bladen, waarvoor nieuwe eigenaren gezocht 

worden. We denken aan 1,- euro per boek, maar een vrijwillig bijdrage is ook prima en wordt 

zeer  gewaardeerd. Eind maart/begin april (dus 31 maart is uw laatste kans) wordt de tafel 

leeggemaakt en gaan deze boeken naar Vincentius.   

 

Woensdagmiddag (eerste woensdag van de maand) is er de groep Historie en Toponiemen 

van 14.00 tot 16.00 uur. U bent dan ook van harte welkom. 

Dinsdagavond 7 april zijn we er niet i.v.m. onderstaande lezing. Mogelijk even na afloop. 

Mocht de dag of tijd u niet schikken, maak dan een afspraak met Robert van Erp en/of met 

Frans Cooijmans, 073-551 43 59 of info@deheerlijkheidherlaar.nl  

 

Lezing dinsdag 7 april over wichelroeden, wateraders, magnetische straling en leylijnen 

 

Op dinsdag 7 april a.s. houdt Theo Nooijen voor Heemkundevereniging De Heerlijkheid 

Herlaar uit Sint-Michielsgestel een lezing over een oeroud instrument: de wichelroede. Hoe 

werkt een wichelroede en wat kun je er allemaal mee. Verder zal hij aandacht besteden aan 

het bestaan van aardstralen, leylijnen en magnetische velden. In het verleden speelden deze 

onzichtbare en mysterieuze verschijnselen vaak een rol bij het bepalen van  de ligging van 

oude cultusplaatsen, plekken waarop later ook kerken en kathedralen werden gebouwd. Theo 

Nooijen staat ook stil bij het effect van elektromagnetische straling in onze moderne tijd: 

welke gevolgen heeft deze “Electro smog” voor ons mensen? De lezing wordt gehouden in 

Ontmoetingscentrum De Huif, Hortensiastraat 2 in Sint-Michielsgestel. Aanvang 20.00 uur. 

Zaal open om 19.30 uur. Toegang voor leden is gratis, niet-leden betalen 2 euro. 

 

Vooraankondigingen:  

Lezing op dinsdag 19 mei over Propaganda in de Eerste Wereldoorlog 

 

Op 19 mei a.s. zal Cees Verhagen een lezing geven over Propaganda in de Eerste 

Wereldoorlog. Tijdens deze oorlog werden duizenden affiches, cartoons en spotprenten 

gemaakt om zowel het thuisfront als de soldaten te beïnvloeden. De grondgedachte hierbij 

was duidelijk: wij zijn goed en zij zijn slecht. Alle partijen in de Grote Oorlog maakten van 

dit soort propaganda gebruik. In de lezing laat Cees Verhagen een selectie zien uit door hem 

verzameld materiaal, waarbij hij de achtergronden zal toelichten. 

 

Open Monumentendag zondag 13 september  

 

Het thema is: Kunst & Ambacht. Ook zaterdag 12 september zal in het teken staan van Open 

Monumentendag. Hierover in de volgende Nieuwsbrief meer, maar vindt u ook in de media. 
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