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Grote studiereis:

Ap 22 september 2018 gaat de grote studiercis plaatsvinden, georganiseerd door

beide heemkundekringen'De Heerlijkheid" en oDen Beerschen Aard".

De reis gaat naar Westerlo en Tongerlo, beide plaatsen zijn interessant vanwege de

historische geschiedenis:

Jan IV yan Merode kwam in 1482 door zijn huwelUk in bezit van o.a. Oirschot en

Oirschot heeft nog steeds een partner veóand met Westerlo en de huidige prins

van Mercde. Voor de Beerzen is dat Tongerlo, de Norbertijnen hadden uitgebreide

bezittingen in het Heftogdom Brabant tot ongeveer 1600, daar vielen ook Oost- en

Middelbeers onder.

Veel informatie is te vinden op Wikipedia.

Deze dag maken we gebruik van mobiel rijdend erfgoed van de Stichting Veteraan

Autobussen, 2 oldtirner bussen die technisch in uitstekende staat zijn.
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Heemkring "Ansfriedo,vvaarvan enkele leden onze gastheer zijn , heeft een

prachtige dag voor ons in petto.

Het programma ziet er als volgt uit:

A7.45 uur vertrek uit Oirschot vanaf de Markt

08.00 uur uit Middelbeers vanaf het Doomboomplein.

09.00 uur aankomst in het'Boswachtershuis" in Westerlo voor kennismaking met

onze gastheren en koffie en gebak.

10.00 uur bij mooi weer maken we eén wandeling met gidsen van'Ansfried" , brj

slecht weer een rondleiding door het gemeentehuis en een korte wandeling langs

de DUk tot het zicht op het kasteel van De Memdes. De bus brengt ons naar het

'Boswachtershuis".

12.15 uur Belgische lunch: tomatensoep, fuie§es met stoofulees, ijs met warme

krieken.

14.00 uur vertrek naar De Abd§ van Tongerlo, o.l.v. gidsen door het Da Vinci

museum en daarna tot 16.O0 uur op eigen gelegenheid in de Tiendschuur , de

Abdijkerk en de Oude Linde.

i-leemrnuseum in Oefel van heemkring "Ansfried"'

Onr 17.00 uur r§den lrse ilaar het Heemmuseum van HK "Ansfried", zij hebben een

zeer uitEebreide ver:arneling die het bekijken meer dan waard is. Ook hier zijn

gidsen van'tÀnsfi'ied" aanweaig.

Tevens gelegenheid voor uitwisseling van kontakten, een gezellig samenzijn en een

Belgisch biertje of ander dran§e en boterhammetje. Om 19.30 uur stappen we in

de nostalgische bussen en rond 20.30 uur zijn we terug in Oirschot en Middelbeers.

Deelname kosten bedragen € 40,00 p.p., dat is inclusief reis, gidsen, koffie en

gebak en lunch.

De drankjes bij tlK *Ansfried" zijn voor eigen rekening.

De leden kunnen hierop inschrijven bU HKK *Den Beerschen Aard" door

€ 40,00 p.p. over te maken op rekeningnummer : NL 05 RABO 0133 892 751

o.v.v. naarn en *deelname studiereis".

Na betaling word je op de deelname lijst geplaatst.

Wij hopen op grote belangstelling en bevelen deze rels van harte aan.

HKK "Den Beerschen Aard": Jan van Vroenhoven, Stephen van Hetvoort ,

Marie Louise Boxelaar.

HKK "De Heerlijkheid' : Jan Kuijpers, Toon van de Loo$ en Chris Oomen.


