
1 
 

  

JAARGANG 2017 NUMMER  6 WWW.DENBEERSCHENAARD.NL  

 
Beste leden, 
 

Het is inmiddels december, de viering van Sinterklaas is achter de rug en een 
ieder maakt zich op voor het volgende winterfeest, Kerstmis. Met de tradities in 
het achterhoofd is de, uit Oudgermaanse traditie afkomstige, kerstboom bij ons 

inmiddels zorgvuldig gezet en hangt de, meer Angelsaksische, maretak op een 
strategische plaats zodat de vrouw de dans niet kan ontspringen.  
Het is aan het einde van het jaar ook goed om de balans eens op te maken, de 
zegeningen te tellen en om plannen te maken voor het komende jaar. 

 
Wij kunnen terug kijken op een mooi jaar waarin alle georganiseerde activiteiten 
zeer goed bezocht werden, zoals de excursie naar Kamp Vught en de dagtrip naar 
Mechelen, en de samenwerking met Heemkundekring ‘De Heerlijkheid’ gestalte 
kreeg met een geslaagde gezamenlijke excursie naar Huis Doorn en Kasteel 
Amerongen. Deze samenwerking hopen wij volgend jaar zeker voort te zetten. 
 

Ook achter de schermen is er weer veel werk verzet door onze werkgroepen. Zo 
is onlangs een fraaie subsidie door de gemeente Oirschot toegekend, voor de 
realisatie van een replica van de oliemolen op het voorterrein van de ‘Vestakker’ 

(Joriszorg). Hierbij zullen twee opgegraven molenstenen worden hergebruikt. De 
realisatie van dit project staat gepland in 2018. 
Een ander fraai initiatief  waar wij als Heemkundekring nauw bij betrokken zijn is 

de organisatie van de cursus Oirschotlogie. Cursisten worden bijgeschoold in de 
geschiedenis, cultuur en ontwikkeling van de gemeente Oirschot, met hierin ook 
een ruim podium voor  ‘De Beerzen’. 
 
Als bestuur kijken wij inmiddels al weer vooruit naar 2018. In dat jaar vieren wij 
ons 30-jarig bestaan als vereniging.  Een jaar dus met een feestelijk tintje dat op 
gepaste wijze gevierd zal worden. Ook voor komend jaar proberen wij weer een 

boeiend programma samen te stellen en hopen wij u allen weer te mogen 
begroeten. 
 
Ik wens u allen alvast fijne feestdagen en een gezond en gelukkig 2018 
 

Met heemkundige groet, 
 

Bert van Essen, voorzitter 

Nieuwsbrief 
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Laatste kunstwerk van Jo Gijsen is geplaatst: 

Op 28 november 2017 is het laatste kunstewerk uit een serie van 
36 werken geplaatst. Het gaat om het kunstwerk ‘Ingesnoerd 2’ 
van de kunstenaar Jo Gijsen. Het in wit marmer uitgehouwen werk 

“Ingesnoerd’ van Jo is uit 1977. Het staat op een stevige betonnen 
sokkel en is geplaatst tegen een zuil van cortenstaal. Er zijn delen 

van het werk meer of minder, of helemaal niet gepolijst, wat 
typisch is aan het werk van Jo. 
De plaatsing van het kunstwerk is mede mogelijk gemaakt door 

sponsoren en de Gemeentewerken Oirschot. 
 

 
 
 
Winterwandeling: 

Zet u de datum alvast in de agenda… 
op zaterdagochtend 27 januari 2018 gaan we wandelen. 

Bijeenkomen bij sportcomplex “De Klep” om 9.00 uur. 
Deze wandeling is uitgezet door Piet Aarts en Jan Hems en voert 
ons langs mooie plekjes in Middel- en Oostelbeers. 

We wandelen in een rustig tempo en halverwege is een pauze met 
koffie of thee. 

 
 
Kleine tentoonstelling in vitrinetafels gemeentehuis: 

U bent hartelijk welkom in de hal van het gemeentehuis om een 
kijkje te nemen naar deze tentoonstelling over 400 jaar bedevaart 

van Westelbeers naar Scherpenheuvel. In de vitrinetafel is een 
kleine overzichtelijke tentoonstelling gerangschikt.  

De objecten en documenten zijn verzameld door Ad Nouwens en 
geschonken aan “Den Beerschen Aard”. 
 

Tijdens de weekenden van 24 en 25 februari en 3 en 4 maart 2018 
wordt een grote overzichtstentoonstelling gepresenteerd over deze 

eeuwenoude belangrijke bedevaart in onze gemeenschap tijdens  
“Beers creatief” in Het Oude Kerkje”. 
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Landgoed Baest: 
 

Misschien heeft u het al gezien of erover gelezen, toch willen wij u 
even opmerkzaam maken op een aantal uitzendingen op  
Omroep Brabant over Landgoed Baest, Kasteel Heeswijk en 

Landgoed Haanwijk. 
Een mooi drieluik waarin vanuit historisch perspectief de huidige 

positie in Noord-Brabant wordt toegelicht. 
De uitzendingen zijn op vrijdag 22 december, vrijdag 29 december 
en vrijdag 5 januari, steeds vanaf 17.00 uur met elk uur 

herhalingen t/m zaterdag 17.00 uur. 
Wij wensen u veel kijkplezier. 

 
 
Algemene Leden Vergadering: 

Op maandagavond 5 februari 2018 is de Algemene Leden 
Vergadering in het Ontmoetingscentrum aan het Doornboomplein. 

Aanvang om 20.00 uur. U bent allen van harte welkom. 
Na de pauze geeft de heer Frans Timmers een lezing over zijn 
fietstocht naar China. 

 
 

En tenslotte: 
Op de website www.denbeerschenaard.nl vindt u alle data van 

activiteiten en lezingen in 2018. 
Noteert u deze alvast? 
 

 
Wij wensen u hele fijne kerstdagen, een prachtig en vooral gezond 

2018 en hopen u in grote getale te zien op 27 januari voor een 
mooie winterwandeling. 
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