
 
 

NIEUWSBRIEF juni 2020 
 

Voorwoord  
 

De coronacrisis duurt inmiddels al meer dan drie maanden, en ofschoon 
de cijfers gunstig zijn is het einde nog niet in zicht. Voorlopig moeten we 
rekening houden met het ‘nieuwe normaal’: geen handen schudden, een 
afstand van 1,5 meter tot elkaar zolang we niet tot hetzelfde huishouden 
behoren. Maar bijeenkomsten met meer dan 30 personen komen weer 
in beeld. Het bestuur van onze heemkundekring vergadert op 25 juni 
voor het eerst in maanden weer fysiek in de heemkamer. Natuurlijk is 
het programma voor het najaar onderwerp van gesprek. Waar, wanneer 

en hoe gaan wij bijeenkomsten organiseren waar we de richtlijnen van het RIVM kunnen 
naleven? En kunnen we de bijeenkomsten die in het voorjaar zijn afgelast toch nog op de 
een of andere manier inhalen?  
 
Corona gaat ons leven nog wel een tijdje bepalen, en als het beest eindelijk is verslagen 
leven we wellicht in een andere wereld met misschien wel hele nieuwe kansen. Valt het u 
ook op hoe heerlijk rustig het is als er geen vliegtuigen op Eindhoven Airport landen en 
opstijgen? En hebt u ook zo genoten van de verbeterde luchtkwaliteit?  
Geluidsoverlast, luchtkwaliteit, dat waren problemen waar onze voorouders weinig last van 
hadden. Maar ook zij moesten zich steeds opnieuw aanpassen aan veranderde 
omstandigheden. De oogst die mislukte, een vijandelijke legermacht die door het dorp 
trok, een epidemie die het leven kostte aan een groot deel van de familie. Het is een geluk 
dat wij leven in een tijd waarin veel problemen luxe problemen zijn.  
Blijf vooral gezond! 
 
Anton Neggers   
Voorzitter 
 

 
Hervatting Heemkunde activiteiten 

 
Na een paar maanden van ‘intelligente lockdown’ worden links en rechts de Corona-
maatregelen langzamerhand versoepeld. Tijd om ook weer na te gaan denken over een 
hervatting van onze Heemkunde activiteiten. Het bestuur van heemkundekring ‘De 



heerlijkheid Oirschot’ is voornemens met ingang van september 
langzamerhand de activiteiten weer op te pakken.  
 
In de komende bestuursvergadering in juni gaat het bestuur 
bespreken met welke activiteiten en onder welke condities we 
weer kunnen gaan starten. Zodra dit nader is uitgewerkt volgt 
hierover nader bericht via nieuwsbrief en/of mail. 
U kunt er verzekerd van zijn dat we e.e.a. zorgvuldig gaan doen met inachtneming van alle 
RIVM- richtlijnen zodat de veiligheid van eenieder zoveel mogelijk gewaarborgd wordt. 
Wij zien er naar uit u weer te ontmoeten! 
 
Namens het bestuur 

 

 
Overlijdensbericht Zuster Jean Baptiste 

 
Wij ontvingen het bericht dat Zuster Jean Baptiste (Eimberta Anna Maria van 
Esch) is overleden. Zij overleed 10 mei jl. in Panningen en is op 16 mei 2020 
aldaar begraven. 
 
Zoals in dit overlijdensbericht zo treffend is verwoord, was haar leven 
‘toegewijd aan God en medemens’. Na haar intrede bij de ‘Dochters der 
Liefde’ was zuster Jean Baptiste o.a. als verpleegkundige werkzaam in Nederland en in 
Ethiopië waar zij voornamelijk de armen bezocht.  
 
Zuster Jean Baptiste was een naaste verwante van Antoon van Esch, die het pand waarin 
o.a. ons erfgoedcentrum is gehuisvest, heeft nagelaten ten behoeve van Oirschotse 
verenigingen. De zuster heeft destijds de officiële opening van erfgoedcentrum Ravenpoort 
verricht. 
 
Wij wensen de familie van Esch en mede-zusters van ‘Dochters der Liefde’ sterkte met het 
verlies.  verl hagen en houtwallen, zandpaden en landwegen, enzovoort. 

 
Uitgaven en mededelingen 

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

 
 

2) Nieuws over de heemkundekring kunt u vinden op de website via deze link: 
www.deheerlijkheidoirschot.nl  

http://www.deheerlijkheidoirschot.nl/


 
3) In Brabantse dialecten duiden mensen een koe tegenwoordig weleens als 

mannelijk aan: ‘unnen koe’ in plaats van ‘un koe. Geen teken van taalverval, 
maar juist van trots op je afkomst. Dat ontdekte taalkundige Kristel 
Doreleijers die promotieonderzoek doet aan Tilburg University en het 
Meertens Instituut. Op brabantserfgoed.nl vindt u een podcast en een artikel 
met meer informatie over het onderzoek.   

 
4)  De Knippenbergprijs van dit jaar kent als thema: ‘Groen erfgoed’. Tot 15 

augustus 2020 kunnen via www.brabantsheem.nl/knippenbergprijs 
projecten en/of personen die zich  inspannen om groen erfgoed te behouden 
zich aanmelden. 

 
 
   5)  Op 22 juni 2020 wordt het rapport ‘Open vensters voor onze tijd. De Canon 

van Nederland herijkt’ gepresenteerd en overhandigd aan Ingrid van 
Engelshoven, minister van OCW. De presentatie van het rapport is te 
volgen via een openbare livestream. Meer informatie hierover vindt u op 
www.canonvannederland.nl.  

 
                                                                  Admiraal Michiel de Ruyter 

 
Erfgoedcentrum De Ravenpoort 

 

We zijn voornemens het Erfgoedcentrum met ingang van september 2020 weer open te 
stellen voor bezoek. Over de openingstijden en de condities waaronder dit gebeurt volgt 
nog nader bericht! 
 
Er blijft behoefte aan gastheren en gastvrouwen, die tijdens de opening de bezoekende 
leden willen ontvangen. Mocht u geïnteresseerd zijn in dit leuke werk, dan graag contact 
opnemen met Marina Pasmans. Ook mensen die een poetskarweitje op zich willen nemen 
worden verzocht dit aan Marina door te geven. Dat kan via mail: 
marinapasmans@hotmail.com (of telefonisch: 0499-574757).  

 
 

Activiteitenkalender zomer 2020 
(Let op: Tussentijdse wijzigingen zijn mogelijk!) 

 

 

Helaas kunnen de activiteiten die in juni en augustus a.s. waren 
geprogrammeerd vanwege de Coronamaatregelen geen doorgang vinden.  
De Grote Studiereis alsook de Brabantse Heemdagen worden verplaatst 
naar 2021. 
Over de herstart van de Heemkunde activiteiten met ingang van september 
2020 krijgt u nog nader bericht. 
 

OED gekozen.e bijzondere activiteiten of projecten zijn ondernomen of recent afgerond 
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