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NIEUWSBRIEF mei 2018 
 

Voorwoord 
 

 Mr. Arnoldus Fey, chirurgijn tot Oirschot, werd in 1665 door koning Lodewijk XIV 
van Frankrijk benoemd tot Ridder in de Orde van Sint Michiel, vanwege zijn 
behandeling van koningin Anna van Oostenrijk, de moeder van de koning. Op het 
portret van Fey, dat hangt in de burgemeesterskamer, draagt hij de keten 
behorende bij de orde.  
 
Op 26 april heeft het zijne majesteit Koning Willem Alexander behaagt om Arthur 
de Vries, onder andere oud-voorzitter van Heemkundekring de Heerlijkheid 
Oirschot, te benoemen tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. 

 
De verdiensten van Arnoldus en Arthur zijn uiteraard nauwelijks te vergelijken, maar één ding hebben ze 
gemeen: hun grote bijdrage aan de gemeente Oirschot. In de tijd dat Fey praktijk hield stroomden de 
patiënten toe, tot groot plezier van de toenmalige middenstand. Ook de inzet van Arthur voor onder 
andere Skôn Orre Gat, de Old Timers, de Vijf Wachters én de heemkundekring draagt bij aan de 
aantrekkelijkheid van Oirschot, tot groot plezier van de huidige horeca. En er is nóg een overeenkomst: 
Fey en de Vries wo(o)n(d)en beiden in de Koestraat. 
 
Arthur, van harte gefeliciteerd met deze verdiende onderscheiding! 

 
Anton Neggers   
Voorzitter 

 
Even voorstellen….. 

 
De redactie van deze nieuwsbrief vroeg me wat te schrijven 
over ‘KLEINOOD’. 
Ja, zal ik doen.  
En dan?  
 
‘KLEINOOD’ is opgericht door Theo van de Loo, voor zover ik 
kan nagaan in 2006. 
Theo was begaan met de monumentale kwaliteit van Oirschot. 
En die zit ‘m niet altijd in grote monumenten. Ook kleine zaken 
zijn van belang. Niet elk zandpad behoeft te worden voorzien 
van betontegels, heeft hij vaak tegen me gezegd.  
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En ook een klein stoepke of muurke heeft zijn waarde, ook al gaat dat op in het grote (monumentale) 
geheel. De overgeschilderde kleine steentjes met teksten opzij van wat nu de wereldwinkel is, stoorde 
hem en hij vroeg de eigenaar of de verf er vanaf zou kunnen. En dat gebeurde dus.  
 
Met ‘KLEINOOD’ ontstond een werkgroepje dat één keer per jaar, op 1 augustus, een tour deed. De dag 
1 augustus is bijzonder, ook door Theo bedacht: het is de patroondag van de heilige van onze basiliek, 
Sint Petrus’ Banden.  Theo bedacht het thema en de route. Meestal ging men met de fiets. Na afloop 
van de tour was er een afwikkelingsprocedure: 

 Registreren (Theo maakte in het begin zelf het verslag); 

 Het bestuur van de heemkundekring op de hoogte stellen; 

 Eventueel, via het bestuur en op basis van een conceptbrief van de werkgroep, bij de gemeente 
aandacht vragen voor behoud en/of onderhoud (als dat nodig was). 

 
De werkgroep werkt nog steeds op deze manier. De werkgroep bestaat uit verschillende leden, ieder 
met een eigen bekwaamheid. Bij sommige bezoeken zijn er nogal wat meningen over hoe iets is 
ontstaan of moet worden hersteld. Al die meningen worden zoveel als mogelijk in het verslag 
opgenomen. Een goed gebruik is dat we (als het kan) na het serieuze werk ook ‘aanleggen’. 
 
Tegenwoordig bestaat de werkgroep uit 15 personen. De laatste jaren hebben we een gast mee laten 
toeren en dat werkte goed. Zodra er weer ruimte is gaan we opzoek naar nieuwe deskundige en 
belangstellende leden.  
 
We zijn net gestart met het maken van een overzicht van de thema’s die er zijn geweest sinds de 
oprichting in 2006. Hopelijk krijgen we binnenkort  deze lijst compleet en zullen we de redactie van deze 
nieuwsbrief vragen het te publiceren. 
 
Het thema van 1 augustus 2018 is al bekend (bij de ‘nieuwe’ voorzitter, Wim van den Biggelaar) maar we 
verrassen de leden van de kring graag via ons verslag, na afloop van onze tour!  
 
Wim van de Biggelaar, april 2018 

 

Arthur de Vries, Lid in de Orde van Oranje-Nassau 
 

Arthur de Vries, voormalig voorzitter van de Heemkundekring is 
donderdag 26 april jl. gedecoreerd als lid in de Orde van Oranje-Nassau 
voor zijn inzet voor de gemeenschap op vele vlakken.  
 
Allereerst is Arthur natuurlijk bekend als leraar en conrector bij het 
Heerbeeck College in Best. Verder heeft hij zich ingezet bij de 
Oirschotse Carnavalsfederatie Skôn Orre Gat. De Old Timers Oirschot 
kennen hem ook als verdienstelijke vrijwilliger,hij is zelfs erelid.  
En vanaf 2008 is Arthur ook, zoals in het Weekjournaal stond vermeld: 
“een uithangbord voor de heemkundekring De Heerlijkheid in Oirschot”  
 
Wij zijn het helemaal met het Weekjournaal eens! Wij hopen dat je nog 
lang je talenten wilt inzetten voor de Oirschotse verenigingen en zeker 
voor onze heemkundekring. 
 
Van harte gefeliciteerd Arthur!! 
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12 mei 2018 Kleine Studiereis Oisterwijk (reminder) 

 

Hierbij een herinnering aan de kleine studiereis die we ieder jaar met 
onze heemleden maken naar een naburig dorp. In dit geval is dat 
Oisterwijk.  
 
De reis vindt plaats op zaterdag 12 mei 2018.  
 
 

Programma: 
12.30 uur We vertrekken met de fiets vanaf de Heemkamer in Oirschot  
13.30 uur aankomst in Oisterwijk. 
  

Als eerste gaan we daar naar het ‘Eetcafé Lieve Lente’, dat zich aan de Lind nr. 59 in Oisterwijk 
bevindt en gebruiken daar een consumptie met een stuk appeltaart met slagroom.  
‘De Lieve Lente’ staat aan de Lind tegenover het gemeentehuis. 

 
14.30 uur start met het maken van ‘De stadswandeling van kerk naar kerk’ onder leiding van een gids.  
16.00 uur zijn we weer terug bij ‘Lieve Lente’ en dan is er een uur vrije tijdsbesteding. De consumpties, 
die dan evt. gebruikt worden zijn voor eigen rekening.  
17.15 uur vertrekken we weer huiswaarts. 
 
De kosten verbonden aan de ‘Kleine Studiereis’ bedragen € 10,-. Hierin is begrepen : gids € 4.- p.p. en 
koffie of thee met appeltaart en slagroom € 6.- p.p. 
 
Het bedrag kunt u overmaken op bankrekeningnr. NL57RABO0133865916 t.n.v . Heemkundekring De 
Heerlijkheid Oirschot, onder vermelding van ‘Kleine studiereis’.  
 
Met vriendelijke groet,  
 
Het reisteam  
Toon van de Looij, Christ Oomen en Jan Kuijpers 

 
 

 Nieuwe Heemkunde projecten van start 
 

Eerder deden we een oproep in de Nieuwsbrief voor deelname aan een van de 
vier nieuwe projecten van de Heemkundekring. En dat heeft succes gehad!  
 
Vol trots melden wij dat alle vier de projecten die de voorzitter tijdens de 
jaarvergadering presenteerde doorgang gaan vinden omdat zich voor ieder 
project een aantal leden heeft gemeld. Het gaat om de volgende vier projecten: 
 
- Project Oirschotse bijnamen  
- Project Oirschotse huizen, namen en bewoners  
- Project Oog op Oirschot 2.0  
- Project De bevrijding van Oirschot  
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Alle vier de projecten gaan deze maand van start; mocht u nog graag willen aanhaken dan moet u snel 
zijn. Mogelijk heeft u informatie of tips die voor de projectgroepen bruikbaar zijn of wilt u op een andere 
manier uw medewerking verlenen? Meldt u zich dan bij het secretariaat van de heemkundekring.  
 
Wij wensen de projectteams veel succes met hun activiteiten! 

 
 
 

Voorinformatie Grote Studiereis Westerlo/Tongelro  
22 september 2018 

 
De grote studiereis van dit jaar vindt plaats op zaterdag 22 september. 
Deze reis wordt samen met onze zustervereniging ‘Den Beerschen 
Aard’ georganiseerd. In de nieuwsbrief van april deden we hiervan al 
melding.  
 
De details van deze reis zijn nog niet bekend. Wel zijn er al bezoeken 
gebracht aan de heemkundekring van Westerlo/Tongerlo, want daar 
gaat de reis dit keer naar toe. Zij zijn onze gastheren en we hopen er 
gezamenlijk een schitterende excursie van te maken.   
 
In de nieuwsbrief van juni komen we met een uitgebreid artikel terug op deze studiereis. Maar noteer 
alvast de datum 22 september in uw agenda, want het beloofd een zeer interessante en leuk dag te 
worden.  
 
Namens het reisteam  
Jan Kuijpers 

 

Uitgaven en mededelingen 

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

 

2) Wat is er leuker dan informatief bewegend beeld op je internetscherm? Even ontspannen en lekker 
achterover kijken en luisteren. Op de website van de heemkundekring staan weer een aantal video’s 
voor u klaar: http://www.deheerlijkheidoirschot.nl/  
 

3) Petrus Vladeraccus, humanist en katholiek. Een artikel van Michiel Verweij 
in het tijdschrift ‘inbrabant’, jaargang 9, nr. 1. En passant wordt nog 
verwezen naar het symposium dat de heemkundekring in januari jl. 
organiseerde over deze Oirschotse pastoor uit de 16e eeuw. Het blad ligt ter 
inzage op de heemkamer.                                   

  

http://www.deheerlijkheidoirschot.nl/
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4) Zaterdagmiddag 26 mei 2018 Bomenexcursie Wandelpark Molenwijk bij 

Heemkundekring Boxtel. Mart van de Oever, gepassioneerd bomenkweker, 
neemt u mee langs de bijzondere bomen van het wandelpark. Voor meer 
informatie kunt u mailen naar de secretaris van Heemkunde kring Boxtel: 
secretaris@heemkundeboxtel.nl  

 
5) Symposium ‘Een oord van bang wachten - Kamp Haaren 1941-1944’ Zaterdag 26 mei 2018. Het 

symposium vindt plaats in Gedenkplaats Haaren en wordt georganiseerd door de Stichting 
Vriendenkring Haaren 1940-1945 in samenwerking met o.a.  Erfgoed Brabant, Universiteit Tilburg, 
Brabants Historisch Informatie Centrum, Historische Vereniging Brabant en Nationaal Monument 
Kamp Vught. Voor meer informatie mailen naar: info@erfgoedbrabant.nl 

 
6) De heemkundige kringen van Sint-Oedenrode, Erp, Veghel, en Schijndel nodigen u van harte uit om 

deel te nemen aan de 70ste editie van de Brabantse Heemdagen. Deze vinden dit jaar plaats op 
donderdag 2 augustus in Sint-Oedenrode en vrijdag 3 augustus in Erp, Veghel en Schijndel. Zie voor 
meer informatie en aanmelden de bijlage bij de Nieuwsbrief. 

 

 
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).  

 
 

Activiteitenkalender 2018 
(Let op: Tussentijdse wijzigingen zijn mogelijk) 

 

Za 12-05-2018 Kleine Studiereis naar Oisterwijk ‘Van kerk naar kerk’ 

 

Zo 09-09-2018      Open Monumentendag (Ook op Za 8-09 zijn er activiteiten.)  

 

Za 22-09-2018 Grote Studiereis naar Westerlo en Tongelro 

 

Do 18-10-2018      Lezing ‘Begraafplaatsen in Oirschot’ door Paul Stoffels 

 

Do 15-11-2018 
Lezing ‘Jongerencultuur in Brabant in de jaren 60’ door Kitty de 

Leeuw 

 

Do 13-12-2018      Lezing ‘Volksverhalen uit Noord Brabant’  door Maria van Deutekom 
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