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Graag u aandacht voor een extra ingelaste lezing, op 
maandagavond 25 april, aanvang 20.00 uur in het 

Ontmoetingscentrum Doornboomstraat Middelbeers. 
 
 

Enkele leden van de werkgroep “Legerkamp bij Oirschot 
1832-1834” verzorgen op ons verzoek deze  presentatie over 
dit bijzonder en boeiend project.  
Na de Belgische Opstand ( onze zuiderburen zeggen liever 
Belgische Revolutie) in de zomer van 1830, werd er op 
Europees niveau gebakkeleid over de toekomst van de Lage 
Landen. Koning Willem 1 accepteerde de afscheiding van 
België niet en begon in augustus de zogenaamde Tiendaagse 
Veldtocht.Die resulteerde erin dat er een bestand kwam, dat 
duurde tot 1838, waarin aan beide zijden van de 
“grens”legers paraat stonden. 
 
Ook bij Oirschot, ten zuiden van de Langereyt, dus in 
Oostelbeers, verrees een enorm tentenkamp, waar gedurende 
de drie zomers tussen 6.000 en 12.000 soldaten, officieren en 
ondersteunende diensten verbleven. In de wintermaanden 
werden deze mensen ingekwartierd in de dorpen in de 
omgeving. Over dit “legerkamp bij Oirschot”, zoals het 
bekend staat, gaat deze lezing. 
 
Het hele project bestaat uit drie onderdelen: een boek, een 
tentoonstelling in Museum de Vier Quartieren en de bouw van 
een replica van een gedachtenismonument in Westelbeers.  
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Wij nodigen u uit om deze interessante lezing bij te wonen 
Binnenkort wordt hierover veel gepubliceerd, de 
heemkundekring wil u daarom graag tijdig informeren. 
 
 
Gewijzigde datum voorjaarswandeling op 23 april.  
(niet op 7 mei!) 

 
Omdat op 7 mei het boek “Legerkamp” wordt gepresenteerd 
én de tentoonstelling over dit onderwerp wordt geopend is de 
datum van de wandeling gewijzigd. 
De wandeling zal op zaterdagochtend 23 april zijn onder 
leiding van Jan Hems en Piet Aarts. 
Vertrek om 9.00 uur vanaf de visvijver aan de 
Kattenbergseweg. We lopen in de omgeving van Baest. 
Ná de wandeling wordt u koffie of thee aangeboden bij 
boerderijrestaurant “De Schelft”aan de Kattenbergseweg. 
Wij nodigen u uit om deze wandeling, door een prachtig en 
gevarieerd gebied, met ons te wandelen. 
 
Onthulling gedachtenismonument 30 april : 

 
Op 30 april, om 15.00 uur, wordt bij de Westelbeerse Kapel 
een gedachtenismonument onthuld.  
Een replica van het gebouwtje dat zijn manschappen in 1831 
oprichtten voor officier Coenraad van Valkenburg ( gesneuveld 
tijdens de Tiendaagse Veldtocht).  
U aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld bij deze onthulling 
waarbij o.a.een nazaat van deze officier en burgemeester 
Severijns aanwezig zijn. Uit Den Bosch zal een groep 
schutters en marketensters aanwezig zijn.   
 
Attentie: vanaf 8 mei tot 4 september 2016 is in Museum 
 “de vier Quartieren” een tentoonstelling over het project 
“Legerkamp bij Oirschot”.  

 

 
Al aan gedacht? 
 
CONTRIBUTIE 2016: 

 
De contributie voor het jaar 2016 al overgemaakt? 

 
Indien ja, dan kunt u dit bericht negeren. 
Zo nee, dan graag € 25,00 per gezin (per 
huisadres) overmaken op NL05 RABO 013 389 
2751 ten name Heemkundedekring “Den Beerschen 
Aard”. 

 
Alvast bedankt namens de penningmeester. 


