NIEUWSBRIEF juni 2017
Voorwoord
Op 27 mei jongstleden werd bij café Vingerhoeds de eerste cursus
Oirschotlogie afgesloten. 18 cursisten kwamen vanaf 4 maart zeven keer
bij elkaar om van 11 docenten meer over de geschiedenis van de
gemeente Oirschot te leren. Het gezamenlijk initiatief van de
heemkundekringen De heerlijkheid Oirschot en Den Beerschen Aard, de
Stichting Behoud Erfgoed Oirschot, de IVN en de VVV is zo’n succes dat
de cursus voor het najaar al weer vol zit.
De gemeentekaart van Noord-Brabant is sinds 1811 al oneindig keer gewijzigd, en ook Zuidoost-Brabant
ontkomt niet aan een nieuwe ronde van gemeentelijke herindeling. Als het aan de burgemeester van
Eindhoven ligt gaan de huidige 21 gemeenten over een paar jaar op in slechts 3! Hoe anders was dat vóór
1811: de steden, dorpen en heerlijkheden vormden zich in de tweede helft van de middeleeuwen, om
daarna voor eeuwen de kaart en de bestuurlijke verhoudingen in de Meierij van ’s-Hertogenbosch te
bepalen. Oirschot was in die tijd de belangrijkste en veruit grootste plaats van Kempenland. Het is onze
taak als heemkundekring om de kennis over de geschiedenis van Oirschot te verspreiden, ook na de
volgende herindeling, zodat de lessen uit het verleden bewaard blijven voor heden en toekomst.
Het grote succes van Oirschotlogie is mede te danken aan onze bestuursleden Ria van Kollenburg-van de
Looij en Marie-Louise van Bemmelen, die de cursus tot in de puntjes hebben georganiseerd. Daarvoor
verdienen ze alle lof. Verderop in deze nieuwsbrief staat nog een artikel over Oirschotlogie van Ria van
Kollenburg-van de Looij.

Anton Neggers
Voorzitter
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Even voorstellen…..
Wij zijn Bas Hehemann en Louis van de Ven. Beiden van origine geen
Oirschottenaren, maar wel woonachtig in Oirschot.
Sinds een aantal jaren zijn we lid van de Heemkundekring, daarnaast
zijn we als vrijwilligers werkzaam als baliemedewerkers bij de VVV
Oirschot, waar we o.a. de website bijhouden.
Om voor de Heemkunde iets te kunnen betekenen, zijn wij na overleg met John Putmans begonnen met
het inscannen en documenteren van foto’s om te komen tot een eigen beeldbank.
Op dit moment hebben we ongeveer 800 foto’s in gescand, naast de reeds bestaande beeldbank van
1700 foto’s. Uiteindelijk is het de bedoeling dat alle in gescande materiaal te raadplegen zijn via onze
website. Een goede documentatie bij de foto’s zal nog een hele klus worden. Mogelijk gaan de te
organiseren fotoavonden hier een flinke bijdrage aanleveren.
Groeten
Bas Hehemann
Louis van de Ven

Een bestuursfunctie komt vacant…..
Na een groot aantal jaren de rol van penningmeester van heemkundekring
De Heerlijkheid Oirschot te hebben vervuld, heeft Henk van Hout
aangegeven op de volgende ledenvergadering (januari 2018) te willen
stoppen met deze functie. “Het wordt tijd om deze plek over te dragen aan
een ander, ik heb het lang genoeg gedaan.” aldus Henk van Hout. We vinden dit spijtig maar we moeten
zijn keuze respecteren.
En dus zijn wij op zoek naar een persoon die geïnteresseerd is in geschiedenis, zin heeft in een
bestuursfunctie en ervaring heeft met financiële overzichten. Henk geeft aan dat hij gemiddeld een uur in
de week bezig is met de taak van penningmeester. “Het is allemaal niet zo moeilijk.” geeft Henk aan.
Uiteraard is Henk bereid om een en ander goed over te dragen.
Wie heeft zin om zitting te nemen in het bestuur van de heemkundekring en samen met ons de route
voor de komende jaren uit te zetten?
Mocht je geïnteresseerd zijn of meer informatie willen, dan kun je contact opnemen met
een van onderstaande bestuursleden.
We heten je alvast van harte welkom,
Anton Neggers, voorzitter
Ria van Kollenburg-van de Looij, vice voorzitter
Marie-Louise van Bemmelen, secretaris
John Putmans
Maria van Deutekom
Ricardo Toffolo
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Reminder over de grote studiereis
Datum : zaterdag 15 juli 2017
Hierbij treft u nogmaals het programma aan voor de grote
studiereis naar Huis Doorn en Kasteel Amerongen. In de bijlage
treft u meer informatie aan over Huis Doorn en Kasteel
Amerongen.
Programma
08.00 uur Vertrek vanuit Oirschot
09.30 uur Aankomst Doorn
We drinken een kop koffie in de bus op het parkeerterrein bij Huis Doorn.
10.00 uur Rondleiding huis Doorn onder leiding van een gids. Daarna kan men op eigen gelegenheid
het “paviljoen Nederland tijdens de eerste wereldoorlog” bezichtigen
12.00 uur Vertrek bij Huis Doorn
Tochtje langs een aantal kastelen, die gelegen zijn ten zuiden van het nationale Park: “De
Utrechtse Heuvelrug”.
12.30 uur Aankomst bij Kasteel Amerongen (lunchtijd)
Mogelijkheid tot lunch in Amerongen (voor eigen rekening); ook kan men zelf de lunch
meenemen.
14.30 uur Rondleiding door Kasteel Amerongen met de speciale keizertour inclusief bezichtiging
van de tuinen
Na de rondleiding is er vrije tijd tot 17.00 uur.
17.00 uur Vertrek vanaf Kasteel Amerongen
18.30 uur Aankomst Oirschot
In Oirschot kan gebruik gemaakt worden van het diner bij De Beurs aan de Markt.
Prijs
leden:

zonder museumjaarkaart € 44,00,
met museumjaarkaart € 17.00
niet-leden: zonder museumjaarkaart € 54.00,
met museumjaarkaart € 27,00
Bovenstaande prijzen zijn excl. de kosten voor het diner en de lunch. Het diner na afloop bedraagt
€ 25,00. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar aanmelden@deheerlijkheidoirschot.nl of
telefonisch bij Toon v.d. Looij, 0499-571654. U kunt tot 1 juli 2017 aanmelden.
Wanneer u ook wilt deelnemen aan het diner dient bovenstaande deelnameprijs aan de studiereis te
worden verhoogd met € 25.00 en gelijktijdig te worden overgemaakt op bankrekening:
NL57RABO0133865916 t.n.v. Heemkundekring Oirschot onder vermelding van studiereis.

Sint Jansdag 2017
Op onze oproep in de vorige nieuwsbrief of er belangstelling is om Sint Jansdag te organiseren hebben 3
leden gereageerd (waarvoor dank!). Dat dit aantal niet voldoende is om Sint Jansdag te organiseren zult u
begrijpen.
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Eerste cursus Oirschotlogie voltooid
Zo’n 5 jaar geleden opperde Clari van Esch al bij de heemkundekring het idee
om een cursus Oirschotlogie op te gaan zetten.
En afgelopen maart was het dan zover: de eerste groep Oirschotlogie ging van
start en op zaterdag 27 mei jl werd de cursus afgerond met de uitreiking van
de certificaten aan de 18 cursisten door Burgemeester Ruud Severijns.
Oirschotlogie is opgezet vanuit een samenwerkingsverband van Heemkundekring De Heerlijkheid
Oirschot, Heemkundekring Den Beerschen Aard, SBEO, VVV en IVN. Vanuit het bestuur van onze
heemkundekring hebben Marie-Louise van Bemmelen en Ria van Kollenburg-van de Looij een belangrijke
rol in de organiserende projectgroep gespeeld.
De cursisten hebben zich gedurende 7 zaterdagochtenden laten informeren over de geschiedenis en het
erfgoed van Oirschot en De Beerzen.
De volgende onderwerpen zijn aan bod gekomen:
 Inleiding en rondwandeling door Oirschot
 Historie en Bestuur Oirschot
 Dorpsontwikkeling en architectuur
 De Beerzen, historie en bestuur
 Natuur en landschappelijke ontwikkeling
 Religieus Erfgoed
 Onderwijs in Oirschot door de eeuwen heen
 Industrieel erfgoed
 Feestcultuur van 1946-1994
 Oirschots dialect en Volksverhalen
De cursusgroep bestond uit een gemêleerd gezelschap van jong, oud, mannen, vrouwen en vanuit
diverse achtergronden. En niet alleen vanuit Oirschot, maar ook vanuit de Beerzen, Best en Liempde.
Iedere cursusdag werd gegeven vanuit een unieke locatie, zoals bijv. de oude Raadskelder, de
Bierbrouwerij, het Boterkerkje en café Vingerhoeds.
De diverse docenten hadden zich telkens erg goed voorbereid en verdiept in hun onderwerp. Een 9-tal
prachtige presentaties is hiervan het resultaat. We willen dan ook onze docenten nogmaals van harte
bedanken: Frans van Haaren, Anton Neggers, Frans Adriaanse, Jan van Vroenhoven, Jack van Nunen,
Wim van den Biggelaar, Clari van Esch-van Hout, Arthur de Vries, Hanneke van de Bogaart-Vugts, Alda
van de Ven-van den Boom en Leon Vingerhoeds.
Na elke cursusdag werd een evaluatie ingevuld. Over het algemeen werd de cursus met een 8
beoordeeld. Een heel goed resultaat voor een eerste ronde! We zijn hier dan ook erg trots op. Tijdens de
cursus ontvingen de deelnemers iedere keer een lesbrief over het onderwerp van die ochtend. Dit heeft
geresulteerd in een prachtige werkmap met 130 pagina’s achtergrondinformatie.
Vanwege het grote aantal aanmeldingen zijn we van plan om in het najaar al met de tweede cursus te
starten. Omdat we voor deze cursus reeds voldoende aanmeldingen hebben kan hiervoor niet meer
aangemeld worden. Wel komen er voor de cursus voorjaar 2018 wellicht weer plaatsen vrij. We zullen u
tegen die tijd via diverse kanalen hierover berichten. Of kijk op: www.oirschotlogie.nl
Ria van Kollenburg-van de Looij
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Uitgaven en mededelingen
1)

Onze heemkundekring heeft een facebookaccount. U kunt ons vinden op :

2)

Sinds een paar weken staat de index van Campinia met onderliggende edities op onze website
onder “Archivalia”. Deze kunt u vinden onder
http://www.deheerlijkheidoirschot.nl/archivalia/campinia-inhoud

Erfgoedcentrum De Ravenpoort
Openingstijden: op maandag- en donderdagavond van 18.30 uur - 21.00 uur.
Er is nog steeds grote behoefte aan gastheren en gastvrouwen, die tijdens de opening de bezoekende
leden willen ontvangen. Mocht u geïnteresseerd zijn in dit leuke werk, graag contact opnemen met
Marina Pasmans.
Ook mensen die graag een poetskarwei op zich willen nemen worden verzocht dit aan Marina door te
geven. Dat kan via marinapasmans@hotmail.com (of 0499-574757).

Hebt u gezien dat de tuin van het Mariakerkje is gerenoveerd?
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Activiteitenkalender 2017/2018
(let op: de lijst is nog niet compleet. Tussentijdse wijzigingen zijn mogelijk)

za 24-06-2017

St. Jansdag. Fietstocht met bezoek H. Eik (GAAT NIET DOOR)

za 15-07-2017

Grote studiereis naar Huis Doorn en Kasteel Amerongen

di 01-08-2017

Inspectietocht door werkgroep Kleinood

do 19-10-2017

“Neutraal of Rooms: voetbal in Brabant 1920-1940’’ door C.J.A.M.
van den Besselaar

do 16-11-2017

Fotoavond o.l.v. Arthur de Vries

do 14-12-2017

Lezing

za 06-01-2018

Symposium 400ste sterfdag Vladeraccus

do 18-01-2018

Jaarvergadering

Nogmaals de foto die we in de nieuwsbrief mei 2017 hadden geplaatst met daaronder vermeld. Een foto van de
voetballers van SOA (Samenspel Overwint Alles), omstreeks 1935. De namen van de voetballers zijn helaas onbekend.
We hebben een reactie gekregen van Martien Mattheeuwse dat het hier gaat om VVS (Voetbal Vereniging Spoordonk).
De foto is gemaakt op het veld tegenover Café wed. J. van Stralen, in de jaren dertig van de vorige eeuw. Op de foto:
Staand vlnr; Cees Nouwens, Jan van Zeeland, Janus van Zeeland, Cees van Roy, Jan Erven en rechts met hoed, leider
elftal, Cis Smetsers (Cis Schoen).
Knielend in het midden vlnr; Jan van den Akker, Cor Smetsers, Janus Nouwens (Boerke).
Vooraan; Jan van Gerven, Janus Smetsers (Janus van Boerkes) en Coop van Kollenburg.
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