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VOORWOORD 
 

 
Je kunt het heden alleen begrijpen als je het 
verleden kent, en die kennis is nodig om de 
toekomst te maken. 
 
Ondanks de moeilijke Corona periode (die 
gelukkig nu definitief achter ons lijkt te liggen) 
heeft onze vereniging er in het afgelopen jaar 
opnieuw meer leden bij gekregen De Heerlijk-
heid Oirschot bloeit, en dat komt niet in de 

laatste plaats door de vele vrijwilligers die hun bijdrage leveren aan 
de activiteiten van onze vereniging.  
 
Het is een vicieuze cirkel: veel activiteiten betekent veel contact 
met leden en potentiële leden, en dat leidt weer tot nog meer le-
den, meer vrijwilligers en dus tot meer activiteiten. Ook voor 2023 
staat een vol programma voor u klaar, met lezingen, excursies en 
cursussen.  
 
Volgens de statuten is een van onze doelstellingen: het bevorderen 
van de belangstelling voor het erfgoed van Oirschot, niet alleen bij 
de eigen leden maar juist ook bij anderen. Jongeren bijvoorbeeld: 
schoolgaande jeugd, studenten. Vanuit het perspectief van onze 
vereniging bekeken is iedereen onder de veertig een jongere. Maar 
ook nieuwe ingezetenen die bijvoorbeeld in de cursus Oirschotlogie 
kennis kunnen maken met de rijke geschiedenis van ons dorp. Het 
bevorderen van belangstelling voor erfgoed is zeker ook geen nut-
teloze activiteiten voor andere doelgroepen: politici, beleidsma-
kers, ambtenaren en ondernemers.  
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Om de geschiedenis van Oirschot te begrijpen is het belangrijk ook 
de context te kennen. De activiteitenagenda voor 2023 staat vol 
met activiteiten die die context inkleuren. Het gaat dit jaar onder 
andere over volksgezondheid, textiel, tradities en auto’s. Wij hopen 
u daarmee niet alleen een onderhoudend programma te bieden, 
maar ook uw blik op het verleden te verrijken, waardoor het heden 
en de toekomst een stukje beter worden.  
 
 
Anton Neggers 
Voorzitter 
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Lezing: Een galerij van Brabantse dokters 
 
Datum: 16 februari 2023 
Locatie: Café ‘t Vrijthof, Molenstraat 6, Oirschot  
Aanvang: 20.00 uur 
Spreker(s): Jan van Eyck 
Kosten: Voor leden: gratis/voor niet leden: € 5,-. 
 
De 500e verjaardag van Johannes Goropius 
Becanus, een beroemde Beekse 
arts/humanist, was voor Museum De 
Dorpsdokter in Hilvarenbeek aanleiding 
om in een serie van 13 portretten van 
Brabantse dokters de geschiedenis van de 
geneeskunde stapsgewijs te schilderen. 
Niet met alle grote ontdekkingen of met 
alleen maar mannen-van-naam. Nee, ge-
woon met Brabantse dokters die in de 16e 
t/m 20e eeuw elk hun mannetje stonden 
tegen de achtergrond van de medische 
wereld van toen, en het vertrouwen 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.  
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Kortom: langs de lijn van de kleine persoonlijke geschiedenissen 
valt een hoop te leren en te beleven aan een galerij van Brabantse 
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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CURSUS OIRSCHOTLOGIE 

 
Periode:  Start 4 maart 2023- Slot 3 juni 2023 
Groepsgrootte: Maximaal 25 personen 
Kosten:  € 110,- 
 
Ook in 2023 wordt opnieuw een cursus Oirschotlogie georganiseerd. 
Bovengenoemde data waren bij het verschijnen van dit boekje nog 
onder voorbehoud! 
 
De cursus wordt geor-
ganiseerd door een 
projectgroep, samen-
gesteld uit afgevaar-
digden van: IVN Oir-
schot, TIP Oirschot 
(VVV), Heemkunde-
kring Den Beerschen Aard, Stichting Behoud Erfgoed Oirschot 
(SBEO) en Heemkundekring De Heerlijkheid Oirschot.  
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 Vrouwen van Napoleon  
 
Datum: 14 maart 2023 
Locatie: Restaurant De Beurs, St. Odulphusstraat 7, Oirschot  
Aanvang: 20.00 uur 
Spreker(s): Jean Dewaerheid  
Kosten: Voor leden: gratis/voor niet leden: € 5,-.  
 
Napoleon, een man van staal op het slagveld, was bang om gedo-
mineerd te worden door vrouwen. De vrouw was meestal een goed 
gewapende vijand die zich als zwak uitgaf. Vandaar dat hij zich vaak 
als een bruut toonde. Eenmaal binnen de intimiteit van het koppel 
herwon zijn gevoelige natuur al snel zijn plaats. Aan tranen kon hij 
niet weerstaan. Napoleon had geen benul waar het bij een vrouw 
om gaat. Hij begreep niets van hun ma-
nier van denken, van de signalen die ze 
geven. Daarenboven zag hij overspel als 
een vorm van lichaamsverzorging, zonder 
liefde. Zestig (gekende) minnaressen pas-
seren de revue tijdens deze lezing, tel-
kens met vermelding van hun naam en de 
vergoedingen die Napoleon hen toeken-
de. Een lezing met pittige weetjes en pi-
kante details                                                    Josephine door Firmin Massot 1812 

 
Jean Dewaerheid was als germanist docent Nederlands-Engels ver-
bonden aan de Haute Ecole Lucia de Brouckère in Brussel en als 
gastdocent actief in Luik, Gent, Antwerpen, Geel en Turnhout. Ver-
der gaf hij geregeld colleges in Frankrijk, Tsjechië, Slovakije, Litou-
wen, Slovenië en Portugal. Vandaag de dag geeft hij voordrachten 
en schrijft hij boeken.  
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JAARVERGADERING 
 
Datum: 30 maart 2023  
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 ledenvergadering 
wordt georganiseerd door het be-
stuur.  
 
Hierbij worden alle leden uitgenodigd. Het bestuur legt tijdens deze 
vergadering verantwoordelijkheid af over de financiën over het 
voorgaande jaar, licht de ondernomen activiteiten, lezingen en pro-
jecten toe en geeft de actieplannen aan voor het komende jaar.  
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Kleine excursie naar Tilburg 
 
Datum:  1 april 2023 
Bestemming: Tilburg  
 
Heemkundekring ‘De Heerlijkheid Oirschot’ kent naast lezingen ook 
studiereizen.  
 
Jaarlijks wordt door de reiscommissie zowel een grote als een klei-
ne excursie georganiseerd. Het doel van de excursies is steeds een 
nadere kennismaking van het heemkundig terrein. Bij de kleine 
excursie gaat het daarbij om heemkundige bezienswaardigheden 
uit de regio.  
 
Dit jaar vindt de kleine excursie  plaats in de maand april en de reis 
gaat naar Tilburg.  
 

 
De Skyline van Tilburg, vanuit het oosten. 

 
Ten tijde van de samenstelling van dit Jaarprogrammaboekje was 
nog niet duidelijk hoe het reisplan er concreet uit gaat zien. Zeker is 
dat de kleine excursie plaats vindt op 1 april 2023 en dat Tilburg de 
bestemming is. Wat we daar precies gaan doen is nog niet bekend.  
 

Zodra hierover meer bekend is, leest u dit in de Nieuwsbrief.  
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Lezing: De auto van mijn opa 

 
Datum: 22 april 2023 
Locatie: Restaurant De Beurs, St. Odulphusstraat 7, Oirschot 
Aanvang: 14.00 uur 
Spreker(s): Ad van Zelst 
Kosten: Voor leden: gratis/voor niet leden: € 5,- 
 
De titel van deze lezing is ‘De auto van m’n opa’. Zo heet ook de 
website van het BHIC, waarvan Ad van Zelst, gewaardeerd lid van 
heemkundekring De Heerlijkheid Oirschot, in 2015 een van de initi-
atiefnemers was.  
  
Van 1906 tot 1950 werden de nummerbewijzen van auto’s en mo-
toren uitgegeven door de provincies. Elke provincie had een eigen 
letter, voor Noord-Brabant was dat de N. De kentekens waren niet 
zoals tegenwoordig voertuig-gebonden, maar werden afgegeven 
op naam van de eigenaar en bleven soms generaties lang in dezelf-
de familie.  
Zo kende in Oirschot iedereen de N-493 van dokter Lobach, de N-
1800 van Janus van Zelst en de N-60075 van dokter Hagemeijer.  
Maar wie had nu het eerste kenteken in Brabant? En wie in Oir-
schot? En wat voor voertuigen hadden die eerste nummerbezit-
ters?  
 
In de lezing wordt verder behandeld: de registratie van voertuigen 
vóór 1906, de groei van het wagenpark, welke mensen zich een 
auto konden veroorloven, hoe de registratie van die nummers ons 
helpt om de herkomst en leeftijd van oude foto’s te bepalen. 
Daarnaast komt de manier aan de orde waarop de gegevens zijn 
verzameld, het contact met het BHIC en wat er gebeurde nadat de 
website online ging. 
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De lezing wordt afgesloten met het verhaal van een bijzondere reis 
naar Parijs die de opa van Ad van Zelst in 1913 maakte op diens 
primitieve motorfietsje en die Ad 99 jaar later met zijn zoon nog 
eens heeft nagefietst. 
 
 

 
Het nummerbewijs van Janus van Zelst, uitgegeven 1913 
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Brabantse Heemdagen 2023 (onder voorbehoud) 
 
Datum: 3 en 4 augustus 2023 
Thema: ‘Heerlijkheid in het Groen’ 

In 2023 vinden op 3 en 4 augustus in Oirschot 
de Brabantse Heemdagen plaats met als the-
ma: ‘Heerlijkheid in het groen’. 

De organisatie is in handen van heemkunde-
kring ‘De Heerlijkheid Oirschot’  in samenwer-
king met andere partijen zoals heemkunde-
kring ‘Den Beerschen Aard’, museum ‘De Vier 
Quartieren’, ‘Toeristisch Informatie Punt Oir-
schot’, de Oirschotse schuttersgilden en Bra-
bants Heem.                                                                                       Brabantse Heemdagen 2022 Alphen 

De Brabantse Heemdagen kennen een lange traditie en vinden in 
2021 voor de 73e  keer plaats. In de 50’er jaren hadden de dagen het 
karakter van een archeologisch werkkamp en duurden ze bijna een 
hele week. In de loop der jaren zijn de heemdagen met hun tijd mee-
gegaan. Tegenwoordig duurt dit heemkundige evenement twee da-
gen.                      

De eerste dag wordt ingeruimd om kennis te maken met het cultu-
reel 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 heemkundige 
en historische kringen uit heel de provincie Noord-Brabant en kennen 
veel belangstelling.  

Noteer de data alvast in uw agenda. In het voorjaar ontvangt u na-
dere informatie over het programma, de kosten en de inschrijving. 
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Open Monumentendagen    

 
Datum: 9 en 10 september 2023 
Locatie: Dekanijstraat 10, Oirschot 
Thema: Levend Erfgoed 
Activiteit: Openstelling Erfgoedcentrum ‘De Ravenpoort’ 
 

In het weekend van 9 en 10 september 
2023 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: ‘Levend erfgoed’. 
 
De heemkundekring ‘De Heerlijkheid 
Oirschot’ doet natuurlijk 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 2023.  
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Lezing: Tradities, levend erfgoed 
  
Datum: 19 oktober 2023 
Locatie: Harmoniezaal, restaurant De Burgemeester, Markt 

21, Oirschot  
Aanvang: 20.00 uur 
Spreker(s): Ineke Strouken 
Kosten: Voor leden: gratis/voor niet leden: € 5,-.  
 

Een kaarsje aansteken bij de Heilige Eik is 
onlangs op Open Monumentendag uitge-
roepen tot de populairste Oirschotse tradi-
tie. Carnaval, de gilden, het sparen in de 
dubbeltjespot, het geven van bijnamen en 
kermis scoorden ook heel goed.  

Tradities horen vanaf 2012, toen Neder-
land het UNESCO Verdrag ter bescherming 
van het Immaterieel Erfgoed ratificeerde, 
officieel tot het Nederlands erfgoed. Het 
gaat om cultuur die van generatie op generatie doorgegeven 
wordt. Tradities worden sinds die tijd immaterieel erfgoed ge-
noemd.  

Met het ondertekenen van het Verdrag verplichtte Nederland zich 
om het immaterieel erfgoed te inventariseren, zichtbaar te maken 
en te ondersteunen. Als directeur van het Kenniscentrum Immate-
rieel Erfgoed Nederland heeft Ineke Strouken de eerste 125 tradi-
ties op de Nederlandse inventaris geplaatst en in 2022 was ze één 
van de auteurs van het boek Tradities in Brabant.  

Inmiddels is er ook een begin gemaakt met het inventariseren van 
de tradities in de gemeente Oirschot. Oirschot is niet alleen rijk aan 
materieel erfgoed, maar ook aan immaterieel erfgoed.  
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Maar hoe ga je die tradities beschermen? Wat is hierbij de rol van 
de gemeente, museum en de heemkundekring? Oirschot wil het 
levend erfgoeddorp van de brainportregio worden. Wat kan imma-
terieel erfgoed hieraan bijdragen?  

Dit klinkt heel beleidsmatig, maar tijdens de lezing vertelt Ineke 
veel over de historische achtergronden van tradities. Immers over 
elke traditie is een historisch verhaal te vertellen.   

Ineke Strouken was 32 jaar lang directeur van het Nederlands Cen-
trum voor Volkscultuur en het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed 
Nederland. Ze doet o.a. onderzoek naar tradities en heeft veel pu-
blicaties op haar naam staan. En in 2019 is het Museum de Vier 
Quartieren onder haar leiding heringericht en gemoderniseerd.  
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Grote Excursie naar Breda  
 
Datum:  4 november 2023 
Bestemming: Breda 
 
Heemkundekring ‘De Heerlijkheid Oir-
schot’ kent naast lezingen ook excursies. 
Jaarlijks wordt door de reiscommissie 
zowel een grote als een kleine excursie 
georganiseerd. Het doel van de studierei-
zen is steeds een nader kennismaking 
met het heemkundig terrein. In de grote 
excursie worden heemkundig interessan-
te objecten bezocht die wat verder weg 
zijn gelegen.                                            

               
                                                                                            Grote Studiereis 2022 kerk Hoogstraten 

   
In 2022 vond de grote excursie plaats maar België alwaar het ge-
vangenismuseum in Merksplas en de plaatsen Hoogstraten en 
Turnhout werden bezocht. 
 
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 excursie plaats vindt op 4 november 
2023 en dat de reis naar Breda gaat. Maar wat we daar precies 
gaan doen, is nog niet bekend.  
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Grote Markt Breda (Wikipedia) 

 
Zodra hier meer over bekend is, leest u dit in de Nieuwsbrief.     
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Lezing: Kamgaren en beddentijk  
Brabantse Textiel 1868-1968 
  
Datum: 16 november 2023 
Locatie: Harmoniezaal, restaurant De Burgemeester, Markt 

21, Oirschot  
Aanvang: 20.00 uur 
Spreker(s): Charles Boissevain 
Kosten: Voor leden: gratis/voor niet leden: € 5,-.  
 
Spreker Charles Boissevain neemt je mee terug naar het jaar 1868. 
Twee families starten  - los van elkaar – een textielfabriek. De een 
in Eindhoven en de ander in Tilburg, maar alle twee gelegen aan de 
zojuist gereed gekomen spoorlijn die beide plaatsen verbindt. De 
Eindhovense fabriek van de familie Baekers weeft katoen, linnen en 
damast voor onder meer beddentijk, tentlinnen en markiezendoek. 
Het bedrijf maakte veel reclame, de directeuren waren actief in de 
diverse kringen van de fabrikanten, die steeds meer werden gedo-
mineerd door Philips. Het bedrijfsarchief werd bij een brand vernie-
tigd. In Tilburg concentreert Janssens de Horion zich op wollen 
weefsels van strijk- en kamgaren voor de kledingindustrie. Het be-
drijf maakt geen reclame, dat moest de kledingindustrie maar 
doen. Wel is er een uitgebreid bedrijfsarchief en een bedrijfsfilm uit 
1932, die deze avond wordt vertoond. De directieleden onder-
scheiden zich op kerkelijk, muzikaal en sociaal gebied.  
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Janssens de Horion Koestraat Tilburg 1953 
 

Ondanks de inhoudelijke verschillen maakten beide fabrieken een 
vergelijkbare ontwikkeling door, die kenmerkend is voor een eeuw 
Brabantse textielproductie. Aan de hand van beider  geschiedenis – 
met een uitstapje naar Oirschot in de jaren vijftig - schetst de spre-
ker een beeld van de thuisweverij en de mechanisering, de familie-
bedrijven en de opkomende arbeidersbeweging en tot slot de on-
dergang van de Brabantse textielindustrie in de jaren zeventig van 
de vorige eeuw. 
 
Charles Boissevain was werkzaam in de archief- en museumwereld, 
is lid van Heemkundekring De Heerlijkheid Oirschot en voorzitter 
van de Vrienden van het Nederlands TextielMuseum in Tilburg. Van 
beide fabrieken onderzocht en publiceerde hij de bedrijfsgeschie-
denis. 
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Lezing: Goede luiden van Oirschot  

De bevolking van Oirschot door de eeuwen heen 
 
 
Datum: 19 december 2023 
Locatie: Harmoniezaal, restaurant De Burgemeester, Markt 

21, Oirschot 
Aanvang: 20.00 uur 
Spreker(s): Anton Neggers 
Kosten: Voor leden: gratis/voor niet leden: € 5,-.  
 
  
 
 

 
 

Oirschot was eertijds de belangrijkste plaats van Kempenland, een 
van de grotere dorpen in de Meijerij van ’s-Hertogenbosch met een 
belangrijke centrumfunctie voor een groot verzorgingsgebied.  
 
Om een inzicht te krijgen in de bevolking van Oirschot moeten we 
verschillende bronnen raadplegen. Pas in de achttiende en negen-
tiende eeuw vinden de eerste structurele bevolkingsregistraties 
plaats: voor de periode daarvoor zijn we aangewezen op incidente-
le lijsten en overzichten die werden gemaakt om een bepaald doel 
te dienen. In de lezing wordt gepoogd een reconstructie te maken 
van de bevolking van Oirschot aan de hand van die bronnen.  
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Verschillende aspecten komen aan de orde, zoals aantal inwoners, 
aantal huizen, beroepen, welstand. Daarbij maakt Anton tevens 
gebruik van zijn eigen database in GensDataPro, dat in de loop van 
de jaren is uitgegroeid tot een soort bevolkingsregister van ooste-
lijk Noord-Brabant, vanaf de zeventiende eeuw (en in sommige 
gevallen ook van daarvoor). Inmiddels heeft hij in dit bestand meer 
dan 350.000 personen verzameld, en is het bestand zowat com-
pleet voor de gegevens uit de zeventiende en achttiende eeuw 
voor plaatsen als Oirschot en Best, Oost- en Middelbeers, Sint-
Oedenrode, Boxtel, Liempde, Esch, Haaren en Sint-Michielsgestel, 
en grote delen van de omliggende plaatsen. En natuurlijk van per-
soonsgegevens uit heel veel andere plaatsen in Noord- Brabant, 
Nederland, België en de rest van de wereld.  
 
Als er voldoende tijd over is wil Anton aan de hand van die databa-
se demonstreren hoe snel hij een kwartierstaat van iemand, wiens 
voorouders uit Oirschot en omgeving komen, kan samenstellen. 
 
Anton Neggers (Boxtel, 1959) is jurist en werkt op de Fontys Hoge-
school voor de Kunsten. Hij is voorzitter van de afdeling Kempen- 
en Peelland van de Nederlandse Genealogische vereniging, en van 
onze Heemkundekring De Heerlijkheid Oirschot. 
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ERFGOEDCENTRUM ‘DE RAVENPOORT’ 
 
Locatie:  Dekanijstraat 10, 5688 AR, Oirschot 
Openingstijden: maandagavond 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. 
 
* Daarnaast is de heemkamer op afspraak geopend, hiervoor kunt u 
mailen naar het secretariaat. 
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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 32,50 euro per jaar voor het eerste lid op 
een bepaald adres en 25 euro voor elk volgend lid op datzelfde 
adres.  
 
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. 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.deheerlijkheidoirschot.nl/
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“Ook op zoek naar verborgen 

verleden?” 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


