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Woord van de voorzitter 

De Corona-crisis houdt ons nog steeds in een greep. Zo ook met het houden 
van de jaarlijkse ALV, zoals elk jaar gepland in het voorjaar. Vanaf 15 maart 
tot in juli 2020 heerste het COVID-19 regime. En mogelijk moeten we - nu we 
dit voorwoord schrijven - weer vrezen voor nieuwe ingrijpende maatregelen. 
Het jaar 2019 ligt op deze manier ook mentaal al weer ver weg. We gebrui-
ken niet voor niks woorden als  ‘op weg naar een nieuw normaal’. 
In 2019 maakten we de verhuizing mee vanuit ons Home in de Huif naar 
meerdere lokaties; de Comme-kast en een kleine opslag in het magazijn van 
de Bibliotheek, beiden in de Meander. Maar de echte klus werd geklaard 
door Frans met de verhuizing naar de kelder van het Beekvlietgebouw. De 
woonstichting en eigenaar van dit gebouw Woonmey was zo gastvrij om ons 
daar onderdak te bieden. 
Het herdenken en vieren van 75 jaar Bevrijding was het thema van 2019, op 
dat moment zonder daarbij te beseffen dat dat in 2020 een nog veel grotere 
rol zou gaan spelen. De expositie over de Beekvlietgijzelaars nam en neemt 
ons bijna volledig in beslag. Dat het bestuur en de vrijwilligers ook nog de tijd 
en de energie vonden om het bijzondere boekwerk ‘Historisch Sint-
Michielsgestel ‘ te produceren verdient alle lof. We hopen dat u volmondig in 
kunt stemmen met de benoeming van twee nieuwe bestuursleden, hoewel 
we met weemoed en veel dankbaarheid voor alles wat hij voor de vereniging 
heeft gedaan afscheid nemen van Frans Cooijmans als bestuurslid. Frans 
heeft wel toegezegd daar waar het in zijn vermogen ligt om actief te blijven 
voor de club. Tijdens de Algemene Ledenvergadering zullen we nog 
uitgebreid stil staan bij deze onderwerpen. 

Koos Loose, voorzitter.  

Nawoord: Zojuist ontvingen we bericht van de Gemeente dat we verlenging 
hebben voor onze expositie in de Beekvlietboerderij tot 31 december 2020. 
In plaats van de eerder genoemde 18 oktober.  

   Beste lezers, 

Het zou fijn zijn weer een Heem-info aan te bieden, waarin voor het 
coronavirus geen plaats meer hoeft te worden ingeruimd! Jammer 
genoeg zijn we nog niet zover. Gelukkig kan er het nodige doorgaan 
omdat we in de Beekvlietboerderij voldoende ruimte hebben om een en 
ander te organiseren, rekening houdend met de regels van het RIVM.  
Middels deze Heem-info houden wij u op de hoogte. 

De redactie.
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Welkom aan de nieuwe leden; 
Dhr.       Erik van Pinxten 
Dhr.       Peter van den Brand (was al eerder lid)       
Mw.       Marianne van Hulten van Kampen       
Dhr.       Frans Sanders 
Dhr.       Rob Schellekens         
Dhr.       Bernhard Bonga   

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering  
Op 15 oktober 2020 vindt de Algemene Ledenvergadering plaats in de Beekvlietboerderij 
Seminarielaan 3. Aanvang 19.30 uur.  
Bij dit Heem-info treft u een Aanmeldings- en Stem Formulier aan. 
De vergaderstukken ontvangt u separaat.  

Rabo ClubSupport 

De Heerlijkheid Herlaar doet ook dit jaar weer mee aan deze actie van 
de Rabobank. Door mee te doen aan deze actie kunnen we als 
vereniging van de Rabobank een donatie ontvangen. Voor de donatie 
moeten wij als Heemkundevereniging de Heerlijkheid Herlaar stemmen 
krijgen. 

Het stemmen is gewijzigd t.o.v. andere jaren en gaat als volgt: 

Dit jaar kunnen leden stemmen via de RABO APP of RABO INTERNETBANKIEREN. 
 'Stemmen kan dan onder de knop "ZELF REGELEN" 

Heeft U vorig jaar gestemd maar geen toegang tot RABO APP of RABO INTERNETBANKIEREN 
dan ontvangt u een e-mail met daarin een unieke stemcode. Is er geen e-mailadres van U bekend 
dan ontvangt U de stemcode per brief. Met deze stemcode kunt U dan stemmen op 
www.rabobank.nl/clubsupport 

Van 5 oktober tot en met 25 oktober kan er gestemd worden op verenigingen die bankieren bij 
Rabobank Hart van De Meijerij. Ieder lid ontvangt vijf stemmen, waarvan maximaal twee stemmen 
op de Heemkundevereniging De Heerlijkheid Herlaar  kunnen worden uitgebracht. 
De andere stemmen kunnen worden toegekend aan een andere vereniging. 
Bent U nog geen lid, maar wel klant van de Rabobank meld U zich dan aan als lid. Het lidmaat-
schap aanvragen is kosteloos en kan via www.rabobank.nl/particulieren/leden/lidworden  of 
0413-491491.  

Stemmen is dan alsnog mogelijk. Vraag ook familie, vrienden en kennissen om te stemmen op de 
Heemkundevereniging De Heerlijkheid Herlaar  
Hopelijk kunnen we het fraaie resultaat van vorig jaar weer verbeteren. 

Laat alstublieft uw stem niet verloren gaan! 

Bij voorbaat dank. 
Met vriendelijke groeten, Heemkundevereniging De Heerlijkheid Herlaar 

Heem-info 22



Op woensdag 23 september heeft de 
aanbieding van het boek 'Historisch 
Sint-Michielsgestel’ plaats gevonden 
aan wethouder Peter Raaijmakers in 
de Beekvlietboerderij aan de 
Seminarielaan. Het boek is tot stand 
gekomen op initiatief van Jumbo 
Sint-Michielsgestel. Voor de teksten 
en afbeeldingen zijn, naast onze 
heemkundevereniging ook Museum 
Romeins Halder, Natuurgroep 
Gestel, heemkundevereniging Den 
Hogert, foto-archief Bokkendonk en 
kwartiermaker Sint-Michielsgestel 
betrokken geweest.  
Voorzitter Koos Loose sprak namens 
de HKV de complimenten uit naar 
Jumbo voor het boekwerk en voor 
alle (financiële) steun die wij rond de 
expositie mogen ontvangen. Hij 
roemde in dat opzicht Ton Janssen 
en zijn persoonlijke betrokkenheid bij 
het wel en wee van onze vereniging 
en van onze activiteiten.  

Sjef van Hulten sprak woorden van 
waardering uit voor alle betrokkenen 
bij dit project. Het is echt een 
geschiedkundig project geworden en 
er is veel inspanning verricht om 
mooie afbeeldingen te zoeken en de 
juiste teksten en onderschriften te 
formuleren.  
Ton Janssen (Jumbo) reikte 
achtereenvolgens Het Boek, 366 
plaatjes, een tas met Jumbo-
geschenken en een bos bloemen uit 
aan: Bert van Beek, Angela 
Heetveld, Rien Verhagen, Mari van 
Oorschot, Ralf Immens, Frans 
Cooijmans, Robert van Erp, Sjef van 
Hulten, Koos Loose, Jan Spit en Jef 
van Veldhoven.  
De samenstellers hebben zich 
ingespannen om een groot aantal 
bijzondere en mooie plekken van ons 
dorp in beeld te brengen. Begin 
september is Jumbo gestart met de 
uitgave van boeken en plaatjes aan 
de winkelende gasten.   
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Ton Janssen biedt het boek (met plaatjes!)

aan wethouder Peter Raaijmakers aan.



AANBIEDING HISTORISCH SINT-MICHIELSGESTEL
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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.

Foto’s


Jef van Veldhoven


