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Beste heemvrienden, 
 
Op zaterdag 4 mei vindt een gezamelijke fietstocht plaats. Deze 
fietstocht staat dit jaar in het teken van ‘Oirschot, Spoordonk en De 
Beerzen: 75 jaar bevrijd’. 
 
De fietsroute die we gaan rijden is opgezet door Oirschotse 
werkgroep van “Brabant 75 jaar bevrijd”,  waarin onze 
heemkundekringen samenwerken met museum ‘De Vier Quartieren’, 
TIP Oirschot, de ondernemers en de gemeente. De route is te koop 
in de vorm van een boekje, dat vlak voor 1 juli van de persen zal 
rollen. Op deze dag zullen de kringen ‘Den Beerschen Aard’ en ‘De 
Heerlijkheid Oirschot’ als pilotproject deze route gaan rijden. U krijgt 
niet het boekje maar een uitdraai van het concept.  
 
De leden van de Heemkundekring ‘Den Beerschen Aard’ kunnen 
vertrekken vanaf het Doornboomplein tussen 10.00 uur en 13.00 
uur.  
De route loopt vanaf het Doornboomplein via de schijnhaven, 
Oostelbeers, Oirschot en Spoordonk weer terug naar Middelbeers. 
 
De leden van de ‘heerlijkheid Oirschot’ vertrekken om 13.00 uur in 
één groep vanaf de Markt in Oirschot (bij de mededelingenbord in 
de kerkrand)  
 
De naam van de fietsroute is ‘Sporen van de Tweede Wereldoorlog in 
Oirschot, Spoordonk en De Beerzen’ en ze voert ons langs plaatsen 
die in de oorlog een belangrijke rol hebben gespeeld of waar nu nog 
resten van die zwarte tijd zichtbaar zijn. 
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Het is een tocht van ruim 40 kilometer. Wij adviseren u om een 
mobiele telefoon mee te nemen voor het geval u problemen krijgt 
onderweg. U kunt dan contact opnemen met één van de 
organisatoren, Guus Staps 06-41801657. 
 
Graag horen wij van u hoe u de route heeft gevonden. 
Kanttekeningen zijn van harte welkom. Wij wensen u een plezierige 
en leerzame tocht. 
 
Overige activiteiten: 
 
Zaterdag 25 mei is er een fietstocht uitgezet door Jan Hems en Jan 
Aerts. Om 13:00 uur vertrekken we gezamenlijk vanaf het Kerkplein 
in Middelbeers. We fietsen ongeveer 35 km in een rustig tempo en 
ongeveer halverwege nemen we een rustpauze met een 
verrassingsbezoek. 
 
Reserveer zaterdag 15 juni alvast voor een ochtendwandeling die 
Jan Hems en Piet Aarts hebben uitgezet. De uitnodiging volgt begin 
juni. 


