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Beste lezers,
De voorbereiding voor de expositie Gegijzeld maar niet verslagen is in
volle gang. Er rest ons nog één week en dan staat de opening voor de
deur. In deze Heem-info de laatste mededelingen voor het moment
suprême.

Agenda
10 maart
uitgave
Heemkundevereniging
De Heerlijkheid Herlaar
secretariaat
F. Cooijmans
Schijndelseweg 3
5271BK Sint-Michielsgestel
opening heemruimte
dinsdag van 19.30-21.00 uur
eerste woensdag van de
maand: 14.00-16.00 uur.
Uitsluitend op afspraak:
Frans Cooijmans
(073 5514359)
redactie
Sjef van Hulten
Jan Spit
Robert van Erp
Frans Cooijmans
kopij via e-mail
heem-info@ziggo.nl
kopij volgende nieuwsbrief
inleveren uiterlijk 6 april 2020

14 maart
15 maart
17 maart
31 maart
26 april
01 juni
06 juni

Lezing over De Geest van Gestel door Yve deVries.
De Duitse bezetter hield tussen 1942 en 1944 een grote
groep mannen vast. Yve de Vries dook in deze historie en
schreef er een boek over. Zij komt er nu live over vertellen.
Onze vereniging organiseert samen met de bibliotheek deze
avond. Aanmelden kan bij Frans Cooijmans. 073-5514359.
Kosten € 5 incl. een consumptie.
Aanvang 20.00 uur in De Meander.
Officiële opening van de expositie door de Commissaris van
de Koning. Uitsluitend voor genodigden.
Openstelling voor het publiek van 14.00-17.00 uur.
Welkom aan alle leden van onze vereniging. De voorzitter
zal de leden informeren over de opzet en inrichting van de
expositie. Aanvang 19.30 uur.
Jaarvergadering van onze vereniging in de Beekvlietboerderij. Aanvang 19.30 uur.
De vergaderstukken worden separaat toegezonden.
Concert in de Ruwenberg door Iris Juda, dochter van de
bekende violist-gijzelaar Jo Juda.
Kastelendag Ruwenberg. Muzikale optredens geïnspireerd
door de ‘Indische gijzelaars’
Concert door harmonie Sint-Michael in de Michaelkerk. Het
concert wordt gelardeerd met verhalen vanuit onze
vereniging, over de Michaelkerk, de bevrijding en het
gijzelaarskamp.

De expositie is open op: ma-wo-za-zo van 14.00 - 17.00 uur en op di-do
van 19.30-21.00 uur.
Op afspraak voor groepen middels: info@deheerlijkheidherlaar.nl
De looptijd van de expositie is van 15 maart tot 30 juni. Er in deze periode
ook een cultureel programma met lezingen en concerten.

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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Oproep

Onder leiding van onze voorzitter en samen met Frans
Cooijmans, Jan Spit en Jef van
Veldhoven en met Yve de Vries
en Ferdinand Sassen en niet te
vergeten met Henk van de
Linden en Jan Veenman is er
enorm veel werk verzet om de
Beekvliet-boerderij om te
bouwen tot een expositieruimte,
waarin het leven van de gijzelaars in al zijn facetten aan de
orde komt.
Maar er is nog veel hulp nodig
voor de komende dagen en in de
periode dat de expositie loopt.
Het bestuur doet daarom een
dringend beroep op de leden om
tijdens de openingstijden hulp te
bieden bij rondleidingen, gidsen
(bel of mail naar Koos 06 1005
3985 - koosloose@gmail.com of
Frans 073-5514359).

Het Elde College helpt…

De voorbereiding van de expositie is in volle
gang. Er is nog een korte tijd te gaan en dan
moet alles gereed zijn. Onze heemkundevereniging heeft de hulp gekregen van
leerlingen van het Elde College uit SintMichielsgestel. Negen leerlingen van het vmbo
klas 2 lopen stage in het kader van het studieonderdeel LOB (Loopbaan, Oriëntatie,
Begeleiding). Zij komen uit Den Dungen,
Gemonde, Gestel, Vught en Wijbosch en
verrichten alle voorkomende werkzaamheden
zowel binnen als buiten de Beekvliet-boerderij.
Ze hebben kamers schoongemaakt en
opgemeten. Samen hebben ze de tuin rondom
de boerderij opgeruimd, blad en afval
verwijderd, enz. En ze vinden het leuk werk.
Na elke werkdag maakt een van de leerlingen

een verslag en stuurt dat via een groepsapp
naar de overige leerlingen. De eerstvolgende
keer bespreekt Laurent Appels, de mentor van
de groep, met de leerlingen het verslag. Aldus
zijn de leerlingen verantwoordelijk voor het
doen en laten van dit onderdeel van hun
maatschappelijke stage.
De leerlingen maken in dit schooljaar een
keuze voor hun vervolgstudie. Zes leerlingen
hebben hun keuze laten vallen op het vak
Bouw, Woning en Interieur. Twee leerlingen
kiezen voor Zorg en Welzijn en één leerling
voor de richting Productie, Installatie en
Electro. Zij doen deze stagewerkzaamheden
deels in schooltijd en deels in eigen tijd.
Laurent Appels, docent Mens en Maatschappij,
vindt de samenwerking met onze Heemkundevereniging zeer waardevol.

Leerlingen van Elde College met informatie-panelen voor de expositie
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