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 Beste lezers, 

Voor u ligt de tweede uitgave van Heem-info, het 
informatieblad van Heemkundevereniging “De Heerlijkheid 

   Herlaar”. De winter ligt achter ons, maar toch nog iets over 
schaatsen in Gestel en verder nog enkele reacties n.a.v. de lezing over mgr. Bekkers 
Hebt u iets te melden: stuur het naar de redactie. heem-info@ziggo.nl  

Veel leesplezier. 

Vlnr. Harrie Spooren, Nico vd Linden, onbekend, Sjel vd Linden, mej. Mien van 
Vessem, Gijs Verhagen, mej. R. Cooijmans, Chr. Kapteijns, mej. Wil Kapteijns, 
man met hoed?, André Kapteijns, man met hoed? Knielend: Gerrit Princee en 
Jan van Engelen.

Bovenstaande foto toont een aantal Gestelse mensen op het ijs aan de 
Schijndelseweg. Vermoedelijk is de foto in de winter van 1939-1940 gemaakt. 
Het laaggelegen gebied tegenover het Gezondheidscentrum, de Beemd genaamd, 
liep in de winter onder water, nagenoeg tot aan de Schijndelse weg. Het is niet 
duidelijk of de mensen op de foto lid waren van een schaatsclub. Maar er was in 
de winter wel voldoende animo om te schaatsen. ’s Avonds zorgde Bouwbedrijf 
Van de Linden voor verlichting en Koosje van de Donk (bakkerij in de Spijt) had 
een kraam met ‘koek en zopie’. 
Maar er is wel een ijsclub geweest maar dan zijn we aanbeland in de zeventiger 
jaren. Cor van der Heijden van de Evenementenclub ‘Gestel Vooruit’ was 
initiatiefnemer en penningmeester van de Gestelse Ijsclub met ca. honderd leden.
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In het begin hebben ze nog geschaatst op de 
gravelbanen van Thadia, die men ’s winters onder 
water liet lopen. Maar dat is maar kort geweest, 
want de banen hadden daar toch onder te lijden. 
Schaatsen op de Beemd was wel mogelijk, maar 
het Waterschap moest wel medewerking 
verlenen. De Gestelse IJsclub is rond 2000 
opgehouden te bestaan. 
(Met dank voor de informatie aan: Gé Immens, 
Marietje en Coen van Buuren en Cor van der 
Heijden).Kent u ontbrekende namen, graag een 
reactie aan heem-info@ziggo.nl. 

Van de Bestuurstafel 
Welkom aan de nieuwe leden:  
Jan Welling, Gerrit Braks, René van Haeften,  
Jan Wagenaars en Paul Schellekens. 

Anjeractie 
Jaarlijks levert de Anjeractie voor onze 
vereniging een mooi bedrag op. In 2016 € 430. 
Dit jaar wordt de collecte gehouden van 15 t/m 
20 mei. Aanmelden als collectant kan bij Jan van 
den Broek (tel. 5515030). 

Lezing mgr. Bekkers 
Op 21 februari j.l. hield Wim van Krey uit Sint-
Oedenrode voor onze vereniging een lezing over 
bisschop Bekkers. Wilhelmus Marinus Bekkers 
was de oudste zoon uit een boerengezin van 
dertien kinderen. Na de lagere school ging hij 
naar Beekvliet (1921-1927) en heeft zes jaar in 
ons dorp gewoond. Daarna zes jaar op het Groot 
seminarie in Haaren. Naast pastoraal werk in 
verschillende parochies was hij geestelijk 
adviseur van de Katholieke Arbeiders Beweging 
en van de Noord-Brabantse Christelijke 
Boerenbond. Op 12 
februari 1957 werd hij in 
de St. Jan tot Bisschop 
gewijd. Zijn lijfspreuk 
was: De Liefde als 
Wapen.  
Na de pauze was nog een 
video-fragment te zien 
van de inwijding van de 
Christofoorkerk door 
mgr. Bekkers (aangereikt 
door Jef van Veldhoven).  
Jan Heessels berichtte 
ons: ‘Memorabel is dat 
mgr Bekkers op 6 juni 
1958 alle Gestelse 
kinderen van de tweede 
t/m de vijfde klas heeft 

   gevormd, op een 

doordeweekse avond in de Michaelkerk. Dat is me 
bijgebleven omdat ik die dag jarig was, 8 jaar werd 
ik, in de tweede klas bij Christje Spierings. 
Thijs Braam stuurde onderstaande foto: ‘Van 
de rouwstoet die van Den Bosch via Gestel, over de 
Schijndelseweg langs Beekvliet naar Sint-
Oedenrode reed. Op de foto staan leerlingen van 
Beekvliet als eerbetoon aan Bekkers, die op 
Beekvliet leerling is geweest. Hij heeft als bisschop 
het besluit genomen - in een poging de neerwaartse 
lijn van het aantal priesterroepingen om te buigen - 
om het kleinseminarie vanaf 1965 open te stellen 
voor externe leerlingen, zowel jongens als meisjes. 
De foto is gemaakt tussen de Gemondseweg en de 
Genenberg. Links op de achtergrond staat het huis 
van Van Zelst, de garagehouder. De foto is gemaakt 
door Piet Bakermans, surveillant en leraar op 
Beekvliet. 

In onze Heemruimte vindt U tijdschriften, boeken, kaarten en een computer met daarop kopieën van stukken 
uit archieven en databanken met gegevens. U kunt daar ook tijdschriften en periodieken van andere 
heemkundeverenigingen inzien waarop de vereniging geabonneerd is of een ruilafspraak mee heeft. 
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