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VOORWOORD 
 

 “Mensen die nooit terugkijken op hun voorouders kunnen ook 
nooit vooruitkijken naar hun nakomelingen.” 
 
Deze uitspraak van Edmund Burke (1729-1797) geeft in wezen de 
essentie van heemkunde aan. Heemkundigen zijn geen navelstaar-
ders, die terug verlangen naar vroeger, ‘toen alles beter was’, maar 
mensen die geïnteresseerd zijn in geschiedenis om het heden beter 
te begrijpen. Want was alles vroeger wel beter? Elke tijdperk kent 
zijn eigen problemen, maar als je goed kijkt komen die problemen, 
in een andere vorm en een andere context, steeds weer terug. 'On-
ze jeugd heeft tegenwoordig slechte manieren, minachting voor 
het gezag en geen eerbied voor ouderen.’ Dit is geen citaat uit een 
beleidsnota uit de 21e eeuw, maar uit een boek van de Griekse ge-
leerde Socrates, die 2500 jaar geleden leefde. Het zou zo maar in 
2020 kunnen worden opgeschreven! 
 
Onze heemkundekring probeert haar leden door middel van activi-
teiten als lezingen en excursies bewust te maken van het verleden, 
ook om de uitdagingen van het heden en de toekomst beter te be-
grijpen. Ook voor 2020 hebben veel vrijwilligers veel voorbereidend 
werk verricht om u een programma te bieden dat u meeneemt 
naar vroeger, maar ook een les leert naar nu. 
 
Wij wensen u veel inzichten, maar vooral ook plezier, met dit pro-
gramma dat wij u met trots aanbieden! Graag tot ziens op onze 
bijeenkomsten. 
 
 
Anton Neggers 
Voorzitter 
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JAARVERGADERING 
 
Datum: donderdag 16 januari 2020 
Locatie: Café ‘t Vrijthof, Molenstraat 6, Oirschot 
Aanvang: 20.00 uur 
 
In de statuten van 
Heemkundekring de 
Heerlijkheid Oirschot 
staat vastgesteld dat er 
jaarlijks een ledenverga-
dering wordt georgani-
seerd door het bestuur.  
Hierbij worden alle leden 
uitgenodigd. Het bestuur legt tijdens deze vergadering verant-
woordelijkheid af over de financiën over het voorgaande jaar, licht 
de ondernomen activiteiten, lezingen en projecten toe en geeft de 
actieplannen aan voor het komende jaar. Tevens wordt de Heem-
prijs 2019 uitgereikt.  
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Lezing: Napoleon 200 jaar later. Gevolgen van zijn beleid 
in onze regio 
 
Datum: 20 februari 2020 
Locatie: Restaurant De Burgemeester (Harmoniezaal),  

Markt 21, Oirschot 
Aanvang: 20.00 uur 
Spreker(s): Jean de Waerheid 
Kosten: Voor leden: gratis/voor niet leden: € 4,-. 
 
 
Jean de Waerheid behandelt in deze 
lezing de carrière van  
Napoleon en de gevolgen van zijn 
beleid voor onze gewesten.  
De PowerPoint is gebaseerd op een 
frame van bijzondere postzegels 
met afbeeldingen van Napoleon en 
op de bekende schilderijen van on-
der andere David, Gros en Ingres. 
Een originele ondersteuning waarin 
Napoleon niet alleen vanuit de posi-
tieve kant behandeld wordt (wet-
boeken, oprichten van een degelijk onderwijsnet, moderne admi-
nistratie), maar die eveneens de donkere kant van de heerschappij 
belicht (dictatuur, conscriptie, verfransing, afschaffen van persvrij-
heid). 
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CURSUS OIRSCHOTLOGIE 

 
Periode:  Start 7 maart - Slot 6 juni 2020  
Groepsgrootte: Maximaal 25 personen 
Kosten:  € 110,- 
 
Ook in 2020 wordt opnieuw een cursus Oirschotlogie georganiseerd. 
 
De cursus wordt geor-
ganiseerd door een 
projectgroep, samen-
gesteld uit afgevaar-
digden van: IVN Oir-
schot, TIP Oirschot 
(VVV), Heemkundekring Den Beerschen Aard, Stichting Behoud 
Erfgoed Oirschot (SBEO) en Heemkundekring De Heerlijkheid Oir-
schot.  
Stichting “De vijf wachters” is eindverantwoordelijk voor de cursus. 
 
Het doel van de cursus is om inwoners en andere geïnteresseerden 
wegwijs te maken in de cultuurhistorische geschiedenis en de ont-
wikkeling van Oirschot, Spoordonk en de Beerzen. Door het over-
dragen van kennis wordt een gevoel van verbondenheid met Oir-
schot en de verschillende dorpskernen verkregen. Het ontstaan van 
een netwerk van vrijwilligers kan hierbij een positief neveneffect 
zijn.  
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In zeven zaterdagochtenden wordt door deskundige gastdocenten 
ingegaan op de volgende onderwerpen: 

 Algemene geschiedenis en rondleiding 

 Historie en bestuur 

 Landschappelijke ontwikkeling en natuur 
(met huifkartocht) 

 Ontwikkeling van de Beerzen 

 Dorpsontwikkeling en architectuur 

 Religieus erfgoed 

 Industrieel erfgoed 

 Dialect en Oirschotse volksverhalen 

 
Voor meer informatie zie: www.oirschotlogie.nl  
Voor vragen: info@oirschotlogie.nl 

  

http://www.oirschotlogie.nl/
mailto:info@oirschotlogie.nl
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Lezing: De archeologie van stad en platteland in  
de Kempen 1100-1650  

   
Datum: 19 maart 2020 
Locatie: Restaurant De Burgemeester (Harmoniezaal),  

Markt 21, Oirschot 
Aanvang: 20.00 uur 
Spreker(s): Nico Arts 
Kosten: Voor leden: gratis/voor niet leden: € 4,-.  
 
De afgelopen halve eeuw is erg veel 
nieuws bekend geworden over de 
middeleeuwse geschiedenis van de 
Kempen. Dit komt vooral door de 
vele en vaak grootschalige opgra-
vingen. Tijdens de lezing zal door 
Nico Arts een overzicht worden 
gegeven van deze nieuwe informa-
tie die zowel afkomstig is uit de enige middeleeuwse stadskern van 
de Nederlandse Kempen (Eindhoven) als het omringende platte-
land. 
 
De jaren tussen ongeveer 1175 en 1250 worden tegenwoordig 
aangeduid als 'de grote overgang'. Op de Brabantse zandgronden 
worden in deze periode oude nederzettingsgronden op de zand-
ruggen verlaten en verplaatst naar de randen van beekdalen. Het 
gebied wordt onderdeel van het hertogdom Brabant en er ontstaat 
een geheel nieuw type nederzetting: de stad. Gelijk met de com-
merciële schapenhouderij komt ook een markteconomie op gang. 
De duizenden jaren oude bouwwijze van het funderen van gebou-
wen in de grond maakt plaats voor bouwen op de grond. 
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De materiële cultuur wordt aanzienlijk diverser en er ontstaan ver-
schillen tussen burgers, boeren en elites. Tegelijkertijd wordt het 
christelijk geloof steeds meer herkenbaar met symbolen en rituelen 
die in grote delen van het landschap worden verspreid. Veel gege-
vens die betrekking hebben op 'de grote overgang' zijn bekend 
dank zij het archeologisch onderzoek in de middeleeuwse stads-
kern van Eindhoven en het omringende laatmiddeleeuwse platte-
land.  
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Lezing: Een galerij van Brabantse dokters 

 
Datum: 16 april 2020 
Locatie: Restaurant De Burgemeester (Harmoniezaal),  

Markt 21, Oirschot 
Aanvang: 20.00 uur 
Spreker(s): Jan van Eijck 
Kosten: Voor leden: gratis/voor niet leden: € 4,-.  
 
 

De 500e verjaardag van Johannes Goropius 
Becanus, een beroemde Beekse 
arts/humanist, was voor Museum De Dorps-
dokter in Hilvarenbeek aanleiding om in een 
serie van 13 portretten van Brabantse dok-
ters de geschiedenis van de geneeskunde 
stapsgewijs te schilderen. Niet met alle gro-
te ontdekkingen of met alleen maar man-
nen-van-naam. Nee, gewoon met Brabantse 
dokters die in de 16e t/m 20e eeuw elk hun mannetje stonden te-
gen de achtergrond van de medische wereld van toen, en het ver-
trouwen kregen van hun patiënten.  
 
Van Goropius Becanus tot en met Harry Ruhe, onze oprichter. Het 
gaat dan over dokters die met de legers uit Oostenrijk/Hongarije 
naar hier kwamen zoals de familie Raupp uit Bergeijk, De Lang uit 
Hilvarenbeek en Sauter uit Hooge Zwaluwe. En over Brabanders als 
Mr. Aert Fey uit Oirschot, Ingenhousz uit Breda en Snieders uit 
Turnhout, die meegroeiden met hun tijd. Of karakters als dokter 
Baptist, de kwartjesdokter uit Megen en Wiegersma, het geweld uit 
Deurne.  
Kortom: langs de lijn van de kleine persoonlijke geschiedenissen 
valt een hoop te leren en te beleven aan een galerij van Brabantse 
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dokters. Deze galerij met 13 portretten staat nu op de vernieuwde 
bovenverdieping van ons museum.  
 
Jan van Eijck, de conservator van Museum De Dorpsdokter doet het 
voor u deze avond wat uitgebreider uit de doeken. En dat kan ver-
draaid interessant zijn…! 
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Film: 200 jaar Best 
 
Datum:  28 mei 2020  
Locatie: Wordt nog bekend gemaakt 
Aanvang: 20.00 uur 
Kosten: Wordt nog bekend gemaakt  
Organisatie: De Heerlijkheid Oirschot i.s.m. IVN Oirschot en Dye 

van Best  
 

  
 

In 2019 was het 200 jaar geleden dat Best een onafhankelijke ge-
meente werd. Om precies te zijn gebeurde dat ‘Bij Koninklijk Be-
sluit’ op 17 augustus 1819. Afgelopen jaar is dit groots gevierd met 
alle Bestenaren, organisaties en ondernemers in Best. Een van de 
evenementen was de vertoning van de film ‘200 jaar Best’.  
Deze film is ook voor Oirschottenaren alleszins interessant zowel 
door de gedeelde geschiedenis van Best en Oirschot als door de 
vele mooie natuuropnamen. 
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Grote Studiereis naar België 
 
Datum:  27 juni 2020 
Bestemming: België (waarheen precies blijft nog even geheim) 
 
Heemkundekring ‘De Heerlijkheid Oirschot’ kent naast lezingen ook 
studiereizen. Jaarlijks wordt door de reiscommissie zowel een grote 
als een kleine studiereis 
georganiseerd. Het doel van 
de studiereizen is steeds 
het bestuderen c.q. onder-
zoeken van het heemkundig 
terrein. In de grote studie-
reis worden heemkundig  
interessante objecten be-
zocht die wat verder weg 
zijn gelegen.                                           Grote Studiereis 2019 

   
In het afgelopen jaar vond de grote studiereis plaats in september 
en stond die in het teken van 75 jaar bevrijding. We togen toen met 
een volle bus eerst naar Oosterbeek, waar we het indrukwekkende 
Airbornemuseum en  de oorlogsbegraafplaats bezochten, en ver-
volgens naar Groesbeek naar het pas geopende Vrijheidsmuseum. 
 
Dit jaar kiezen we voor een buitenlandse reis in de maand juni.  
 
Ten tijde van de samenstelling van dit Jaarprogrammaboekje was 
nog niet duidelijk hoe het reisplan er concreet uit gaat zien. Zeker is 
in ieder geval dat de grote studiereis plaats vindt op 27 juni 2020 
en dat de reis naar België gaat. Maar waar we precies heen gaan en 
wat we daar gaan doen, dat blijft nog even geheim.  

 
Zodra daarovermeer bekend is, leest u dit in de Nieuwsbrief.     
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Brabantse Heemdagen 2020 
 
Datum: 6 en 7 augustus 2020 
Thema: ‘Heerlijkheid in het Groen’ 

In 2020 vinden op 6 en 7 augustus in Oirschot de Brabantse Heem-
dagen plaats met als thema: “Heerlijkheid in het groen”. 

De organisatie is in handen van heemkundekring ‘De Heerlijkheid 
Oirschot’  in samenwerking met andere partijen zoals heemkunde-
kring ‘Den Beerschen Aard’, museum ‘De Vier Quartieren’, ‘Toeris-
tisch Informatie Punt Oirschot’, de Oirschotse schuttersgilden en 
Brabants Heem. 

De Brabantse Heemdagen ken-
nen een lange traditie en vinden 
in 2020 voor de 72e  keer plaats. 
In de 50’er jaren hadden de da-
gen het karakter van een archeo-
logisch werkkamp en duurden ze 
bijna een hele week. In de loop 
der jaren zijn de heemdagen met 
hun tijd meegegaan. Tegen-
woordig duurt dit heemkundige 
evenement twee dagen.                     Brabantse Heemdagen 2019 Bergen op Zoom 

De eerste dag zal ingeruimd worden om kennis te maken met het 
cultureel erfgoed waar Oirschot zo rijk aan is en de tweede dag 
trekken de deelnemers de natuur in op zoek naar oudheidkundige 
punten in de omgeving.  
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De Brabantse Heemdagen zijn bedoeld voor leden van heemkundi-
ge en historische kringen uit heel de provincie Noord-Brabant en 
kennen veel belangstelling.  

Noteer de data dus alvast in uw agenda. In het voorjaar ontvangt u 
nadere informatie over het programma, de kosten en de inschrij-
ving. 
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Open Monumentendag      

 
Datum: 12 en 13 september 2020 
Locatie: Dekanijstraat 10, Oirschot 
Thema: ‘Leermonument’ 
Activiteit: Openstelling Erfgoedcentrum ‘De Ravenpoort’ 
 

In het weekend van 12 en 13 september 
2020 zijn weer duizenden monumenten 
in heel Nederland gratis toegankelijk 
voor iedereen. Het is dé kans om een 
plek te bezoeken waar je normaal niet 
zo snel komt, of om mee te doen aan de 
activiteiten die georganiseerd worden. 

De open monumentendag staat dit jaar in het teken van educatie 
met als thema: ‘Leermonument’. 
 
De heemkundekring ‘De Heerlijkheid 
Oirschot’ doet meestal mee aan deze 
mooie dagen, bijvoorbeeld door het 
Erfgoedcentrum ‘De Ravenpoort’ open 
te stellen voor publiek.  
 
In overleg met Stichting Comité Open Monumentendag Oirschot 
beraden we ons nog op de precieze invulling voor 2020.  
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Kleine Studiereis naar Tilburg 
 
Datum:  19 september 2020 
Bestemming: Tilburg ( waarheen precies blijft nog even geheim) 
 
Heemkundekring ‘De Heerlijkheid Oirschot’ kent naast lezingen ook 
studiereizen. Jaarlijks wordt door de reiscommissie zowel een grote 
als een kleine studiereis georganiseerd. Het doel van de studierei-
zen is steeds het bestuderen c.q. onderzoeken van het heemkundig 
terrein. Bij de kleine studiereis gaat het daarbij om heemkundige 
bezienswaardigheden uit de regio. 
  
Afgelopen jaar vond de kleine 
studiereis plaats in mei en  
bestond die uit een fietstocht 
langs herinneringsplekken aan de 
tweede wereldoorlog. 

 
Dit jaar vindt de kleine studiereis plaats in de maand september.  
 
Ten tijde van de samenstelling van dit Jaarprogrammaboekje was 
nog niet duidelijk hoe het reisplan er concreet uit gaat zien. Zeker is 
in ieder geval dat de kleine studiereis plaatsvindt op 19 september 
2020 en dat de reis naar Tilburg gaat. Maar waar we precies heen 
gaan en wat we daar gaan doen, dat blijft nog even geheim. 
 
Zodra daar meer over bekend is hoort u dit via de Nieuwsbrief. 
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Lezing: Volksverhalen over heksen en hun oorsprong 
 
Datum: 15 oktober 2020 
Locatie: Café ‘t Vrijthof, Molenstraat 6, Oirschot 
Aanvang: 20.00 uur 
Spreker(s): Maria van Deutekom 
Kosten: Voor leden: gratis/voor niet leden: € 4,-. 
 
Maria van Deutekom gaat in deze lezing in op de volksverhalen 
over heksen die ook in Brabant heel talrijk waren. Deze verhalen 
hebben een traditie die teruggaat tot in de verre middeleeuwen en 
laten ook nu nog hun sporen na. Je kunt je afvragen waar al die 
verhalen over heksen eigenlijk vandaan komen en of hierover ook 
nieuwe inzichten bestaan?  
 
Allereerst komt in de lezing aan de orde wat we ver-
staan onder de begrippen heks en hekserij en welke 
beeldvorming er zoals is over heksen. Uiteraard kan 
de heksenvervolging die in Europa in het verleden 
plaatsvond, waar ook Nederland en Brabant bepaald 
niet van gevrijwaard bleef, hierbij niet onbesproken 
blijven. Vervolgens zoomen we in op de rol die hek-
sen spelen in volksverhalen en geven een aantal tot 
de verbeelding sprekende voorbeelden daarvan. Zo 
leert u o.a. hoe je een heks kunt herkennen en hoe hun betovering 
valt te doorbreken. Als laatste komen volksverhalen over heksen 
uit de Kempenregio aan bod en worden nieuwe gegevens aange-
dragen over het ontstaan van het vertrouwde huidige heksbeeld op 
basis van recent onderzoek naar de schilderijen van Pieter Bruegel 
de Oude.  
 
De lezing wordt gelardeerd met afbeeldingen en voordracht van 
verhaalfragmenten. 
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Lezing: Oost-Indisch Doof! 
 
Datum: 19 november 2020 
Locatie: Restaurant De Burgemeester (Harmoniezaal),  

Markt 21, Oirschot  
Aanvang: 20.00 uur 
Spreker(s): Hanneke Coolen-Colsters 

Kosten: Voor leden: gratis/voor niet leden: € 4,- 
 
Oost-Indisch Doof is een breed project over de dekolonisatieoorlog 
in Indonesië. 
 
Hanneke Coolen-Colsters 
brengt het verhaal van haar 
opa in de oorlog in Indonesië 
met film, theater, muziek, 
een veldbed en veel oude 
foto’s. Ruim 70 jaar geleden, 
maar toch heel dichtbij.  
Theatraal, schurend, prikkelend, confronterend, uitdagend en emo-
tioneel. 
 
Als kleinkind van Indonesiëveteraan Piet Colsters is Hanneke een 
zoektocht begonnen naar de lege bladzijden in het dagboek van 
haar opa. Hij begon een dagboek tijdens de inscheping naar Indo-
nesië, waar hij kleurrijk verhalend vertelt over zijn avonturen als 
dienstplichtig soldaat. Het verhaal loopt langzaam steeds meer uit 
de hand, tot hij een paar dagen voor de tweede ‘politionele actie’ 
ineens stopt met schrijven.  
 
Colsters blijft nog een tijd in Indonesië, maar de pagina`s in zijn 
dagboek blijven leeg. Wel heeft hij honderden foto’s gemaakt die 
Hanneke als houvast in haar zoektocht kan gebruiken.  
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Zij probeert via gesprekken met zijn dienstkameraden, archieven 
en documenten, dagboeken en brieven het verhaal te doen herle-
ven. Daarnaast zet ze haar zoektocht in als rode draad in een grote 
beweging, genaamd “Oost-Indisch Doof”. Middels een televisiese-
rie, museale expositie, theatervoorstelling, lezingen en een educa-
tief lessenpakket wil zij dit weggestopte stuk geschiedenis toegan-
kelijk en bespreekbaar maken. Hanneke gaat ook op zoek in Indo-
nesië om ook daar inzicht te krijgen in wat deze tijd betekend 
heeft. Zowel toen als nu, hier en daar. 
 
De lezing gaat over haar zoektocht naar de lege bladzijden van het 
dagboek van haar opa. 
 
Ze  vertelt het verhaal over de Brabantse dienstplichtige militairen 
die naar Indië moesten. Tijdens deze lezing geeft ze een aantal sol-
daten weer een stem. Ze vertelt over de wereld van toen maar ook 
over wat deze tijd met de generaties erna gedaan heeft. 
 
Er is een trailer die bij de documentaire serie hoort: 
https://we.tl/b-JaF1YTYmsW 
Ook is er een podcast beschikbaar via de website van Erfgoed    
Brabant 
https://www.brabantserfgoed.nl/podcast/hanneke-coolen-colsters 
 
 

 
 
  

https://we.tl/b-JaF1YTYmsW
https://www.brabantserfgoed.nl/podcast/hanneke-coolen-colsters
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Lezing “op alles wel ende rijpelijk gelet"  
Rechtspraak van de schepenbank 
 
Datum: 17 december 2020 
Locatie: Café ‘t Vrijthof, Molenstraat 6, Oirschot  
Aanvang: 20.00 uur 
Spreker(s): Anton Neggers 
Kosten: Voor leden: gratis/voor niet leden: € 4,-. 
 
“Sa lijff om lijff de ziel voor den duijvel; Ick sal Boxtel in brand ste-
ken” roept Henrick Haren alias van Seumeren, als hij in 1693 met 
eenen oproerigen en vrevelmoedigen geest op de publieke straat 
Michiel de Lavigne met een mes aanvalt. Hij wordt door de dros-
saard gearresteerd en voor de schepenbank aangeklaagd.  
 
Schepenbanken hadden in 
de zeventiende en achttien-
de eeuw zowel een bestuur-
lijke als rechterlijke taak. 
Schepenbanken met zowel 
de lage als de hoge jurisdic-
tie konden als rechter kon-
den zowel in civiele zaken 
als in criminele procedures 
vonnissen, en zelfs lijfstraf-
fen en de doodstraf opleggen. Schepenen waren leken, en geen 
juristen, en dus werden ze bij hun rechterlijke taak bijgestaan door 
onafhankelijke rechtsgeleerden.  
 
In deze lezing schetst Anton Neggers de achtergronden van de 
schepenrechtspraak aan de hand van procesdossiers en adviezen 
van schepenbanken in de Meierij.  
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Tussen al het juridisch jargon door schetsen ze een bijzonder beeld 
van het dagelijks leven in de zeventiende en achttiende eeuw. De 
procesdossiers gaan onder meer over caféruzies, defloratie, roddel 
en achterklap, onbetaalde rekeningen, bedelarij, alimentatie, echt-
scheiding, stroperij en diefstal. Over katholieke en protestante no-
tabelen, maar ook over de gewone mensen die genoodzaakt waren 
den wegh van Regt innen te gaan.  
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ERFGOEDCENTRUM ‘DE RAVENPOORT’ 
 
Locatie:  Dekanijstraat 10, 5688 AR, Oirschot 
Openingstijden: maandagavond van 18.30-21.00 uur 

en donderdagavond van 18.30-21.00 uur  
(In juli en augustus is de heemkamer alleen 
op afspraak geopend.) 

 
Wij zijn gehuisvest in Erfgoedcentrum ‘de Ravenpoort’,  
Dekanijstraat 10, 5688 AR Oirschot. Onze studiezaal is ingericht 
met moderne voorzieningen en voor wie wil mijmeren is er ‘de goei 
kamer’. 
 
Ons erfgoedcentrum is voor ieder-
een toegankelijk. Ook als u geen 
heemlid bent. Naast de hierboven 
aangegeven openingstijden wordt 
het Erfgoedcentrum ook op verzoek 
geopend en kunt u gratis gebruik 
maken van ons archief en biblio-
theek. 

 
  



 

25 

LID WORDEN? 
 
Voor het lidmaatschap van Heemkundekring de Heerlijkheid Oir-
schot kunt u zich aanmelden via het aanmeldingsformulier op onze 
website, www.deheerlijkheidoirschot.nl 
 
De contributie bedraagt tot op heden 30 euro per jaar voor het 
eerste lid op een bepaald adres en 25 euro voor elk volgend lid op 
datzelfde adres.  
(Mogelijk volgt na de jaarvergadering hierop een wijziging.)  
 
Wat kunt u allemaal verwachten als u lid wordt van onze heem-
kundekring? 

 u ontvangt drie keer per jaar ons blad Van den Herd; 
 u ontvangt negen à tien nieuwsbrieven per jaar; 
 u bent welkom bij onze interessante lezingen over heem-

kundige onderwerpen (toegang gratis); 
 wij nodigen u uit voor onze jaarlijkse studiereizen (hier zijn 

kosten aan verbonden); 
 u kunt gebruik maken van onze archieven, mocht u onder-

zoek doen; 
 u kunt foto’s uit het fotoarchief bekijken; 
 u kunt zich aansluiten bij één van de projectgroepen. 
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“Ook op zoek naar verborgen 

verleden?” 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


