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Van de bestuurstafel 
Beste leden, 

Langzaam maar zeker gaan we toch weer richting winter. Over een 
kleine 6 weken beleven we de kortste dag, maar dan weet je ook 
dat we daarna weer richting lente gaan, een periode, waarin we 
opnieuw kunnen genieten van een nieuw seizoen vol nieuw leven. 
Dus nog even volhouden allemaal! 

Op maandag 24 oktober jl. hield historicus en oud-archivaris van 
de Provincie Noord-Brabant, de heer Jan van Oudheusden, een 
lezing voor onze heemkundevereniging. Een volle zaal, veel 
interactie tussen geïnteresseerden en Van Oudheusden zorgden 
voor een bijzonder geslaagde avond, waar het leven van de 
Brabanders tijdens de Tweede Wereldoorlog centraal stond. 
Bewust was voor deze avond gekozen, omdat we op die dag 
stilstonden bij de bevrijding van ons dorp, precies 78 jaar geleden. 
Van Oudheusden maakte ons wel duidelijk, dat 5 mei 1945 
weliswaar onze officiële bevrijdingsdag was, maar dat de jaren 
daarna beslist niet probleemloos verliepen. Met de huidige crisis in 
het oosten van Europa is er eigenlijk maar één boodschap voor 
ons allen: laten we heel zuinig zijn op onze vrijheid! 

Het plaatjesalbum over het roemrijk rooms verleden van de 
instituten en instellingen in ons dorp, dat onze vereniging in 
samenwerking met Jumbo heeft gerealiseerd, is een groot succes 
geworden. Maar er zijn nog steeds verzamelaars, die proberen aan 
de ontbrekende plaatjes in hun album te komen. We hebben voor 
hen een ruilochtend georganiseerd op zaterdagmorgen 19 novem-
ber van 10.00 uur tot 13.00 uur in de Beekvlietboerderij, Seminarie-
laan 3. Mocht u nog plaatjes nodig hebben, u bent van harte 
welkom.  

Vorige maand verscheen, ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan 
van Brabants Heem, een bijzonder boek: Tradities in Brabant, 
van generatie op generatie. Brabant is een provincie met veel 
levende en levendige tradities, zoals het Leugenvogelschieten in 
Gemonde, de Sylvesterloop in Berlicum of het Begraven met Gilde-
eer in Den Dungen. Het boek bevat tradities die al  lang bestaan, 
maar ook tradities van meer recente datum, die we inmiddels  wel 
tradities mogen noemen. (Lees verder op pagina 2)
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(vervolg bestuurstafel) 
De bijdrage van onze heemkundevereni-
ging beschrijft het inmiddels een halve 
eeuw oude Mini-Gestel, de traditionele af-
sluiting van de zomervakantie van de 
lagere schooljeugd. Een prachtig boek met 
meer dan honderd verhalen uit alle 
windstreken van onze provincie. Een 
aanrader en misschien een mooi cadeau 
voor Sinterklaas of Kerstmis. Het boek 
kost 25 euro en is onder andere te koop bij 
de Read Shop. Een uitgave van Position 
Uitgevers.ISBN nummer: 978-90830536-4-6.  

We willen u nog even herinneren aan de 
Algemene Leden Vergadering op 
dinsdag 15 november in de Beekvliet-
boerderij. Aanvang 19.30 uur, de zaal is 
open om 19.00 uur.   

Tot slot een bericht over de lezing, die 
gepland stond voor dinsdag 22 novem-
ber. Hans van den Eeden, die de lezing 
zou verzorgen, heeft van zijn cardioloog te 
horen gekregen, dat hij voorlopig absolute 
rust moet nemen. Wij zoeken een vervan-
gende lezing. Wel kunt u alvast dinsdag 
24 januari 2023 in uw agenda noteren. 
Ineke Strouken, auteur en oud-directeur 
van het Nederlands Centrum voor Volks-
cultuur zal ons komen vertellen over 
Winterfeesten, van Sint Maarten tot 
Carnaval. 

Sint-Michielsgestel een  
roemrijk rooms verleden 

Twee jaar geleden was het de Heerlijkheid 
Herlaar die het idee lanceerde om een 
plaatjesboek uit te 
brengen over de 
historie van ons dorp. 
Ton Janssen van 
Jumbo Supermarkt 
reageerde enthousiast 
op dat idee, hetgeen 
resulteerde in een 
album van 366 plaatjes, 
waarbij allerlei mooie 
historische plekken in 
beeld zijn gebracht.  
Nu twee jaar later 
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Zandpaden   Column 

Ik hou van Brabant, maar ik had niet eerder 
gehoord van de Brabantse Hoeders. Het is 
alweer drie jaar geleden dat de stichting 
‘Brabantse Hoeders’ zich grote zorgen 
maakte over de teloorgang van karakteris-
tieke zandpaden. Helaas worden steeds 
meer zandpaden verhard, weggeploegd, 
ontdaan van hun bermen of opgeslokt door 
bebouwing. Dat was voor de Brabantse 
Hoeders aanleiding om alarm te slaan en 
2019 uit te roepen tot het ‘Jaar van het  
Zandpad’. Particulieren en vrijwilligers 
kunnen zich inzetten voor het behoud en de 
bescherming van zandpaden. Het is dan ook 
geen toeval dat een werkgroep Zandpaden 
van de Heemkunde Vereniging Den Hogert 
in Gemonde onlangs een inventarisatie-
verslag uitgebracht heeft. De zoektocht heeft 
47 paden opgeleverd.  
Wandelen in de natuur is gezond. Een 
wandeling in de natuur vermindert fysieke 
stress-symptomen. Een regelmatige time-out 
in het bos kan het immuunsysteem perma-
nent versterken. Boswandelingen ondersteu-
nen de mentale en fysieke gezondheid. 
Boslucht inademen is gezond voor de 
luchtwegen en stimuleert de stofwisseling. 
In het verslag ‘Zandpaden in Gemonde’ 
staan enkele paden die grenzen aan onze 
gemeente: zoals ‘Hezelaar en Kraisport’ en 
‘Wandel- en schouwpad naar Wielse Kamp’, 
‘Veestraat’, en ‘Het pad De Wielse Hoeven 
naar de Dommel’. Maar ook de overige 
zandpaden uit het verslag zijn bereikbaar 
vanuit het Gestelse. Het zou een mooi 
initiatief zijn om in aanvulling op deze 
inventarisatie ook de Gestelse zandpaden te 
inventariseren. Zandpaden zijn de oudste 
verbindingswegen en daarom staat binnen 
dit project ‘verbinding’ centraal: verbinding 
tussen gemeenschappen, tussen cultuur en 
natuur, tussen historie en heden. 

Sjef van Hulten 

Jef van Veldhoven heeft een fotoalbum gemaakt 
van zandpaden in Sint-Michielsgestel. 



benaderde Janssen de Heemkunde-
vereniging om bij gelegenheid van de 
opening van de nieuwe supermarkt een 
nieuw plaatjesboek te ontwerpen met meer 
diepgang rond een bijzonder thema.  
Jan Spit en Robert van Erp hebben er een 
prachtig album van gemaakt. September 
2022 lag het boek in de supermarkt en 
Jumbo-klanten kregen gratis het boek en 
de plaatjes bij de boodschappen. Het is 
een succesvolle actie geweest, beaamt 
Janssen. Het project is inmiddels gestopt 
en nu is het ruilen geblazen om de ont-
brekende plaatjes te bemachtigen. Er zijn 
bij benadering 1500 boeken uitgereikt aan 
de kassa. ‘Terugkijkend is het een 
geslaagd project, waarbij overigens de 
kosten niet opwegen tegen de baten. Maar 
het heeft wel veel goodwill gecreëerd bij 
onze klanten’, aldus Janssen.  

Zandpaden in Gemonde 

Onlangs is een inventarisatieverslag 
verschenen van de Werkgroep Zandpaden 
van Heemkundevereniging Den Hogert in 
Gemonde.  
In het kader van het project ‘Het behoud 
van de zandpaden in Noord-Brabant’, een 
initiatief van de Stichting Brabantse 
Hoeders, is een werkgroep in Gemonde 

aan de slag gegaan. 
Men maakt zich grote 
zorgen over de teloor-
gang van karakteris-
tieke zandpaden, 
steeds vaker worden 
ze omgeploegd, ver-
hard of moeten het veld 
ruimen voor nieuwe 
wegen, bedrijventer-
reinen of woonwijken.  
Een gevolg daarvan is 
dat de biodiversiteit 
afneemt en de cul-
tuurhistorie  verloren 

gaat. Het inventarisatieverslag brengt in 
totaal 47 zandpaden in kaart. Van elk 
zandpad is beknopt omschreven: de 
ondergrond, het landschap, functie, 
bedreiging en de eigenaar. Voorts staat bij 

elk zandpad een kleurenfoto ter 
herkenning. Het blad bestellen kan 
telefonisch 06-4460 2364 of middels een 
e-mail aan theatilburgs@hotmail.com  

’t Heike 

’t Heike is een klein gebied gelegen in de 
wijk Theereheide en dat is het grondge-
bied dat ligt tussen twee verharde wegen 
in: Theerestraat en Heistraat, in de 
volksmond de hei genoemd. Adriaan van 
Erp is aan de rand van ’t Heike op 3 april 
1931 geboren. In Den Heertgang van 
december 2018 
staat een uitge-
breid artikel van 
de hand van 
Adriaan en zijn 
broers. Hij was 
toen 87 en nu 
vier jaar later is 
hij 91 en nog 
steeds is hij er 
mee bezig.  

Aan de keukentafel in de Nieuwstraat 
vertelt Adriaan zijn verhaal. Op A4-bladen 
heeft hij de hele wijk uitgetekend, in die tijd 
waren er alleen karrenwegen en zand-
paden. Er waren toen wel veel veldnamen, 
zoals: ’t Heike, de Klokakker, Haasakkers, 
Schuilenburg, Halderse Akkers, Mollen-
akkers, Moezelberg, Arme Akker, Zonder-
land, Halse Barrier.  

Adriaan heeft er een diepgaande studie 
van gemaakt, hij heeft alle paden gete-
kend, voorzien van huizen en huisnum-
mers en de bewoners in die tijd. 
Huisnummers heeft hij in kleur aange-
geven. Geel zijn huizen die er nog staan, 
rood is verdwenen en blauw zijn huizen die 
vernieuwd zijn dan wel gerestaureerd.  

Ik heb me dat nooit gerealiseerd, maar ik 
woon nu vlakbij waar vroeger ’t Heike lag. 
De plek waar in de vijftiger jaren van de 
vorige eeuw de Christofoorkerk is ge-
bouwd en aan het begin van deze eeuw 
afgebroken. Nu is daar vijftien jaar geleden 
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Adriaan
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een appartementencomplex gebouwd, 
de Christofoor.  
 
Over zijn jeugdstek schrijft 
hij: ‘Grenzend aan onze 
achtertuin (E182 in rood) 
lag het paars gearceerde 
omzoomde natuurgebiedje 
dat in de volksmond  
’t Heike werd genoemd. Dit 
van origine prachtig licht 
glooiend natuurgebiedje 
was begroeid met heide, 
bremstruiken, pijpen-
strootjes, met her en der 
verspreide berkenboomp-
jes en vliegdennen. Aan de 
rand nabij E182 lagen twee 
kleine vennetjes, waarop 
we in de wintermaanden 
gingen schaatsen. In de 
zomermaanden stonden ze 
meestal droog. […] Er was 
ook een klein moerasgedeelte, begroeid 
met voornamelijk brandnetels, waar 
jaarlijks de nachtegaal broedde. Dit unieke 
gebiedje was eigendom van Toon Sterks E 
221 en zou in de jaren dertig door hem zijn 
geschonken aan de Michaëlparochie. 
Deze stelde het op haar beurt beschikbaar 
voor De Jonge Wacht, voorloper van de 
latere K.A.J. (Katholieke Arbeiders Jeugd), 
die daar dan hun activiteiten zouden 
kunnen houden. De vele vrijwilligers 
daarvan egaliseerden het terrein, om 
daarop een speel- en voetbalveldje en een 
blokhut te realiseren, waar naar later zou 
blijken gretig gebruik van gemaakt zou 
worden. En heus niet alleen door De 
Jonge Wacht zelf, maar zowat alle 
heikneuters en velen daarbuiten, hebben 
daar een ontspanning kunnen vinden’. 

Sjef van Hulten. 
N.B. Als iemand nog foto’s bezit van ’t 
Heike van vroeger, dan zou Adriaan daar 
graag een afdruk van willen hebben.

Heem-info 32 �4

Noteer in uw agenda! 

19 nov. 2022 Ruilochtend plaatjesalbum 

22 nov. 2022 Algemene Ledenvergadering 
   in de Beekvlietboerderij.  
  Aanvang 19.30 uur 

24 jan. 2023 Lezing Ineke Strouken over 
  Winterfeesten,van Sint  
  Maarten tot Carnaval

’t Heike Woonhuis Adriaan

Situatie in de jaren 1940 - 1945. 

Toon Sterks

Op de site van De Heerlijkheid Herlaar 
staat deze Heem-info met foto’s in kleur! 
www.deheerlijkheidherlaar.nl 
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