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NIEUWSBRIEF juli 2020 
 

Voorwoord  
 

De coronamaatregelen van de overheid worden in een rap tempo afgebouwd, nu het 
aantal besmettingen afneemt en onder controle is. Deskundigen en leken buitelen 
over elkaar om voorspellingen te doen over de tweede golf, maar gelukkig komen 
voorspellingen zelden uit. Er zijn niet (zoals voorspeld werd) zestig- tot tachtigduizend 
Nederlanders aan corona overleden (maar elke overledene was er een te veel), en de 
lockdown duurt niet (zoals eveneens voorspeld werd) tot december. En dus kunnen 
we weer gaan nadenken over het oppakken van onze normale bezigheden, ook als 
Heemkundekring. 
Sommige voorschriften blijven voorlopig nog wel gelden: geen handen schudden, 

niezen en hoesten in de elleboog, en vooral: bij verschijnselen van griep (koorts, hoesten en niezen, 
loopneus) thuisblijven. En natuurlijk: anderhalve meter afstand bewaren. Met die richtlijnen in het 
achterhoofd gaan we na de zomer onze activiteiten weer opstarten. Openstelling van de heemkamer 
(voorlopig één in plaats van twee avonden per week), vergaderingen en lezingen. We weten inmiddels 
hoeveel mensen met inachtneming van de anderhalve meter in het Vrijthof en de Burgemeester aanwezig 
kunnen zijn, dus u zult zich wel voor de lezingen moeten inschrijven.  
 
Misschien bent u inmiddels ook al weer naar een restaurant geweest, of naar een theater. Het is allemaal 
wennen met die anderhalve meter, maar tegelijkertijd besef je hoe speciaal dingen zijn als je ze een tijdje 
hebt moeten missen. Hopelijk hebt u dat gevoel ook als wij u na de zomer terugzien bij een lezing of in de 
heemkamer. Wij wensen u in ieder geval een gezonde en goede zomer, en graag tot ziens in september.  

 
Anton Neggers   
Voorzitter  

 
 

Oproep: Oud-medewerkers ENTA Confectie-atelier gezocht 
 
In februari 1956 werd in het pand Den Heuvel 20a het naaiatelier 
van de NV ENTA Confectiefabrieken geopend. Het atelier was een 
filiaal van de NV Baekers’ Textielfabrieken in Eindhoven, 
voornamelijk een katoen- en linnenweverij. In Oirschot werd onder 
meer bedrijfs-, sport- en kinderkleding gemaakt. Het zal tot circa 
1970 hebben bestaan, maar daarover zijn tot nu toe geen exacte 
gegevens gevonden. 
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Ondergetekende schrijft voor Van den Herd een artikel over dit naaiatelier. Hij is nog op zoek naar 
vrouwen, die daar daadwerkelijk hebben gewerkt en bereid zijn om te vertellen over de dagelijkse gang 
van zaken in dit bedrijf. Mocht u zo iemand zijn of iemand kennen, dan kunt u contact opnemen met 
ondergetekende, telefoon 06.31798023 of e-mail cboissevain@outlook.com. 

 
Veel dank voor uw medewerking.   
Charles Boissevain, bestuurslid Heemkundekring 
 
De foto toont dames aan het werk in Den Heuvel 20a, waar het naaiatelier van ENTA was gevestigd, circa 1960.  
Foto afkomstig van Jac Hems en Jeanne Hems-van Nisselrooij te Oirschot. Collectie Heemkundekring De Heerlijkheid Oirschot.  

 
 

Hervatting heemkundeactiviteiten van ‘De Heerlijkheid Oirschot’ 
 
Nu de corona maatregelen in Nederland langzamerhand versoepeld worden, is ook het bestuur van 
heemkundekring ‘De Heerlijkheid Oirschot’ eind juni weer voor het eerst fysiek in vergadering 
samengekomen. Een van de onderwerpen wat op de agenda stond was de hervatting van onze 
heemkunde activiteiten. We zijn blij dat we die na de zomer weer kunnen gaan hervatten! 
 
Omdat een aantal van de richtlijnen van het RIVM nog steeds blijven gelden, zoals de hygiëne 
maatregelen, thuisblijven bij ziekteverschijnselen en afstand bewaren, lijkt het ons verstandig dit stap 
voor stap te doen en ons voorlopig te beperken tot gedeeltelijke openstelling van de heemkamer en het 
oppakken van de lezingen die voor het najaar gepland staan.  
 
Met ingang van maandag 7 september wordt de heemkamer in het Erfgoedcentrum weer opengesteld 
voor bezoekers maar dan voor één avond in de week, te weten op maandagavond op de gebruikelijke tijd 
van 18.30 tot 21.00 uur.  
E.e.a. volgens de eerder genoemde richtlijnen van RIVM waardoor het aantal bezoekers gelimiteerd zal 
zijn. Hiervoor wordt een procedure opgesteld die op de website wordt gezet. 
 
Het lijkt ons nog niet verstandig ook de excursies al weer te hervatten omdat het lastig is die conform de 
corona richtlijnen te organiseren. Vandaar dat de kleine studiereis die gepland stond op 19 september a.s. 
komt te vervallen.  
 
Voor de lezingen houden we het jaarprogramma van 2020 aan, hetgeen betekent dat de eerstvolgende 
lezing ‘Volksverhalen over heksen en hun oorsprong’ plaatsvindt op 15 oktober a.s., op 19 november a.s. 
volgt dan de lezing ‘Oost-Indisch Doof!’ en op 17 december as. de lezing ‘op alles wel ende rijpelijk gelet’.  
 
De lezingen vinden plaats op de geplande locaties te weten in het Vrijthof en in de Harmoniezaal met 
inachtneming van de corona richtlijnen (inclusief de 1,5 meter afstand regel). Ook hier zullen we het 
aantal bezoekers moeten limiteren, afhankelijk van hoeveel personen er maximaal conform de regels in 
de betreffende zaal kunnen. Hiervoor gaan we werken met een reserveringslijst. Ook hiervoor wordt een 
procedure opgesteld. 
 
Over de reserveringsprocedures voor zowel het bezoek aan de heemkamer als het bijwonen van de 
lezingen krijgt u nog nader bericht.  
Verder is het natuurlijk zaak dat alle deelnemers aan activiteiten zich steeds netjes houden aan de 
hygiëne maatregelen (geen handen schudden, niezen en hoesten in de elleboog), thuis blijven bij 
ziekteverschijnselen (koorts, hoesten en niezen, loopneus) en afstand bewaren (de 1,5 meter regel). 
 

mailto:cboissevain@outlook.com


3 
 

Het bestuur ziet er naar uit de heemkundeactiviteiten weer op te pakken, al zal het voor iedereen even 
wennen zijn dat de manier waarop dit gaat gebeuren een beetje anders is dan gebruikelijk. Voorop staat 
dat het ons verheugt u weer te kunnen ontmoeten in de heemkamer of bij de een van de lezingen! 
 
Mededeling namens het bestuur  

 

 
 
  

 
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  

 
3) Brabantserfgoed.nl staat in oktober in het teken van het thema “Oost/West” en zoekt nog naar 

interessante verhalen voor op de website. Denk aan een verhaal uit de koloniale tijd of een verhaal 
over  een missionaris die naar een ver land trekt. Voor meer informatie kun je mailen naar 
PeerVerbruggen@erfgoedbrabant.nl   

 
4) Ooit gehoord van het Rampjaar 1672, toen Prins Willem III met de Hollandse 

Waterlinie het Franse leger tegenhield en zeeheld Michiel de Ruyter tot drie 
keer toe de Engelse vloot versloeg? In 2022 is dat precies 350 jaar geleden! 
Ter informatie is een Nieuwsbrief gestart en een website ingericht: 
www.rampjaarherdenking.nl  

 
 

5)  Welk woord gebruik jij het liefste: doei of houdoe? Bijna of bekant? Laat weten welke 
varianten van onderstaande woorden jouw voorkeur hebben als je praat met familie 
en vrienden uit Brabant. Deel je lijstje via de reacties onder dit bericht op Facebook 
via de volgende link: #brabantserfgoed #goudvanbrabant #dialect #streektaal 
#brabantsdialect #platpraote #diofda #lijstjes  

 
6)  De afgelopen maanden is er een aantal boeken over cultureel erfgoed verschenen 

zoals bijv. het boek ‘Onbegrensd Brabant’ met teksten van Paul Spapens, Stijn van der 
Loo en Jace van de Ven. Het boek is verluchtigd met ‘grenzenschilderijen’ van Felice Hanssen en 
historische landkaarten uit de Brabant-Collectie van de Tilburg University. Het boek is te bestellen via: 
www.mijnwebwinkel.nl  

 
 

http://www.deheerlijkheidoirschot.nl/
mailto:PeerVerbruggen@erfgoedbrabant.nl
http://www.rampjaarherdenking.nl/
https://www.facebook.com/hashtag/brabantserfgoed?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/goudvanbrabant?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/dialect?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/streektaal?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/brabantsdialect?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/platpraote?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/diofda?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/lijstjes?epa=HASHTAG
http://www.mijnwebwinkel.nl/
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7)  Ook verscheen het boek ‘De oorlogskeuken’ van Eddie Niesten. Een recept daaruit om zuinig te koken 
in crisistijd wil ik u niet onthouden:  
Aardappelsoep (1 kleine ui of prei, 1 l bouillon, 500 gr aardappelen, peterselie, 
desgewenst melk) De ui en de prei zeer dun snijden, met de in stukken gesneden 
aardappelen en het vocht laten koken tot de aardappelen stuk gekookt zijn (30 min). 
Desgewenst een scheutje melk toevoegen en de soep binden met wat sago* of 
aardappelmeel. Veel peterselie er door roeren.  
 
Voor wie dit smaakt naar meer: het boek is verkrijgbaar in de boekhandel.  

 
  

 
Erfgoedcentrum De Ravenpoort 

 

Beperkte openingstijd op maandagavond van 18.30 – 21.00 uur 
 
In verband met de versoepelingen van de maatregelen rondom het coronavirus wordt het 
Erfgoedcentrum per 7 september a.s. weer opengesteld voor bezoekers.  
De openstelling is voorlopig beperkt tot 1 in plaats van 2 avonden per week.  
 
I.v.m. de 1,5 meter afstandsregel wordt het aantal bezoekers gelimiteerd. Bericht over de 
reserveringsprocedure volgt nog. 

 
Er blijft behoefte aan gastheren en gastvrouwen, die 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 kunnen dit aan Marina doorgeven. Dat kan via mail: 
marinapasmans@hotmail.com (of telefonisch: 0499-574757).  

 

 
 

Activiteitenkalender 2e helft 2020 
(Let op: Tussentijdse wijzigingen zijn mogelijk!) 

 

Do 15-10-2020 
Lezing ‘Volksverhalen over heksen en hun oorsprong’ door Maria van 
Deutekom in het Vrijthof  

 

Do 19-11-2020 
Lezing ‘Oost-Indisch Doof’ door Hanneke Coolen-Kolsters in de 

Harmoniezaal 

 

Do 17-12-2020 
Lezing ‘Op alles wel ende rijpelijk gelet’ door Anton Neggers in het 
Vrijthof 

 

 

mailto:marinapasmans@hotmail.com

