
Lezing over Mgr. Wilhelmus Bekkers: Bisschop tussen de mensen. 
Dinsdag 21 februari 2017. 
 

Op 12 februari jl. was het precies 60 jaar 
geleden dat Wilhelmus Marinus Bekkers tot 
bisschop van het Bisdom ’s-Hertogenbosch 
werd gewijd. Helaas zou hem geen lang 
episcopaat gegund zijn. Op 9 mei 1966 
overleed hij, pas 58 jaar oud. Zijn overlijden 
veroorzaakte een enorme schok, bij zowel 
katholieken als ook niet-katholieken. 

Wim van Kreij uit Sint-Oedenrode heeft over 
deze markante Brabander, die tijdens zijn 
seminarietijd ook 6 jaar in Sint-Michielsgestel 
heeft gewoond (1921-1927), een boeiende 
lezing samengesteld met veel beeldmateriaal over zijn leven en werk. Onze 
Heemkundevereniging heeft dhr. Van Kreij uitgenodigd om op dinsdag 21 
februari a.s. om 20.00 uur deze lezing te houden in Ontmoetingscentrum 
“De Huif” in Sint-Michielsgestel. De toegang voor leden is gratis. 
Belangstellenden zijn van harte welkom, aan hen wordt een bijdrage van 2 
euro worden gevraagd. 
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         Beste lezers, 

Voor u ligt de eerste uitgave van Heem-info, een informatieblad van 
Heemkundevereniging “De Heerlijkheid Herlaar”. Heem-info vervangt de 
Nieuwsbrief welke u in het verleden regelmatig kreeg toegestuurd. Het is de 
bedoeling dat dit informatieblad elke twee maanden verschijnt met actuele 
informatie voor en door de leden. Met dit initiatief hoopt het bestuur de 
communicatie tussen de leden te bevorderen. Hebt u iets te melden: stuur het 
naar de redactie. 

Veel leesplezier. 
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Bovenstaande luchtopname is genomen beginjaren 60 en werd in die tijd uitgegeven  
als ansichtkaart door het Instituut voor Doven.  

In onze Heemruimte hangt deze foto in groot formaat en laat veel verrassende details zien. 
Onderaan een gedeelte van de nieuwe wijk Theereheide in aanbouw. Met daartussen diverse 
verdwenen gebouwen en objecten, als de huishoudschool, houtwerf van der Meijden en de 
boerderij van Driek Scheffers (hoek Theerestraat - van Overbeekstraat); thans speeltuin. Maar ook 
de fraaie karakteristieke huizen aan de Theerestraat waar onder andere Mgr. Hermus en 
burgemeester Roelofsz hebben gewoond. Boven zien we de Dommelloop met gebouwen die 
verdwenen zijn zoals De Ruwenberg en de jongensschool met patronaat (huidige W.A.-plein). 
Kortom zeer de moeite waard om deze grote foto eens te bezichtigen in onze Heemruimte. U zult 
ongetwijfeld nog veel meer mooie en verrassende ontdekkingen doen bij het bekijken hiervan! 

Ledenvergadering 
Op dinsdag 7 maart a.s. vindt de Algemene Ledenvergadering plaats in  
Ontmoetingscentrum De Huif, Hortensiastraat 2, waarvoor u van harte uitgenodigd bent. 
Aanvang 20.00 uur (zaal open om 19.30 u).  
De agenda en vergaderstukken staan op: http://www.deheerlijkheidherlaar.nl/agenda  

Contributie 2017 
De contributie voor gewone leden is 17,50 euro. Voor gezinsleden is de contributie 12,50 euro. 
Aspirant-leden betalen 7,50 euro. Leden die de “Den Heertgang” en de “Nieuwsbrieven” per post 
ontvangen betalen 25,- euro. 
Donateur en/of begunstiger bent u, bij betaling van minimaal 27,50 euro. 
Gelieve de contributie/donatie, te voldoen op rekeningnummer NL54 RABO 01336.98.742 
Heemkundevereniging "De Heerlijkheid Herlaar" te “Sint-Michielsgestel". 

Mededelingen 
Nieuw lid: Willem-Jan van Buuren, Spijt 10 Sint-Michielsgestel 

Op woensdag 22 februari 2017 van 10-12 uur, houden Jan Veekens en Christian van der Ven 
een interessante bijeenkomst over notariële archieven.  “Wat zit erin en hoe haal je het eruit”? In 
het BHIC ’s-Hertogenbosch 

Uit onze Heemruimte
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