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Terugblik op 2018 door de voorzitter: 

  
Beste leden, 
 

Ons jubileumjaar loopt inmiddels ten einde, de feestdagen staan voor de deur  
en het is tijd om eens terug te kijken. 
Het was een jaar vol goed bezochte activiteiten en geslaagde projecten. 
Zo was er onder andere een mooie excursie samen met HKK “De Heerlijkheid 

Oirschot” naar Westerlo/Tongerlo waar we zeer gastvrij ontvangen werden door  
Heemkring “Ansfried”. En op 14 september kon de 100-jarige Anneke Waalen de 
prachtige replica van oliemolen “De Vlaest”onthullen. 
 
We mogen concluderen dat het een prachtig Heemkunde jaar is geweest.  
Zeker een 6e lustrum waardig. 
 

Het jaar werd bekroond met de toekenning van de Cultuurprijs 2018 van  
de gemeente Oirschot. Een fantastische erkenning  voor onze heemkundekring 
en een bewijs dat onze inspanningen gezien en gewaardeerd worden. 

De prijs werd afgelopen zondag uitgereikt tijdens “Beers Gebuurt”door  
wethouder Piet Machielsen en kwam als een grote verrassing voor de aanwezige 
Heemkundeleden. 

 
De vereniging floreert, dit natuurlijk dankzij de inzet van vele vrijwilligers,  
die week in week uit hun best doen voor onze vereniging en werk verzetten  
met soms een zichtbaar resultaat, maar vaak ook met minder zichtbare  
activiteiten achter de schermen. 
De Cultuurprijs 2018  is daarom een blijk van waardering voor de inzet van  
al deze vrijwilligers. 

 
Ook komend jaar stropen wij onze mouwen op en zullen wij ons inzetten  
voor u en voor ons erfgoed. Voor de leden is er in januari 2019 een  
winterwandeling. Na de feestdagen is wat lichaamsbeweging zeker aan te raden.  
Ik hoop u daarbij allen te mogen begroeten. 

 
Ik wens iedereen een voorspoedig 2019, 

namens het bestuur 
 
Bert van Essen, voorzitter. 
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Zet u de onderstaande data alvast in de agenda? 

UITNODIGING VOOR DE WINTERWANDELING op 26 januari: 

Op zaterdagochtend 26 januari is een mooie winterwandeling  
uitgezet door Piet Aarts en Jan Hems. 
Het vertrek is om 9.00 uur vanaf de Kerk in Oostelbeers en we wandelen in 
een rustig  tempo.  

Halverwege is een pauze ingepland met koffie en/of thee. 
 

 
UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING op 4 febuari: 
 
Op maandagavond 4 februari, aanvang 20.00 uur, is deze ledenvergadeing 
in het Ontmoetingscentrum, Doornboomstraat in Middelbeers waarvoor alle 

leden zijn uitgenodigd. 

 
Na de pauze: 
 
een lezing door Leon Vingerhoeds. 
Hij verteld over Giovanni Castione, een marskramer die in 1838 is 

vermoord in Oirschot. Leon heeft hierover een diepgaand onderzoek gedaan 
en naar aanleiding daarvan is hij in contact gekomen met nazaten van 
Giovanni. Leon komt deze geschiedenis vertellen ondersteund met mooie 
foto’s.  

 

De overige data van wandeling, fietstocht, lezingen en 
excursie vindt u op de website  www.denbeerschenaard.nl 
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