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 Heemkundekring  “De Kleine Meijerij” 

                                       Berkel-Enschot,  Biezenmortel, Esch, Haaren, Helvoirt, 
                                                                Heukelom, Moergestel, Oisterwijk, Udenhout. 

 
                                                                                                                 

ACHTERKANTJES 2020- 1- maart 
 

In dit informatieblad kunt u lezen over: 
- Uitnodiging en agenda Algemene Leden Vergadering op maandag 23 maart 2020 in de 

Voorhof in Oisterwijk en lezing door Kees van Kempen en Luud de Brouwer over de 
ontstaansgeschiedenis van Udenhout. 

- Verslag Algemene ledenvergadering 2019. 
- Op zoek naar een nieuw Heemcentrum. 

Onthulling beeld Zwarte Zusters te Esch op 21 maart. 
- Archeologisch evenement Esch Graaft op 18 en 19 april. 
- Lezing over de bevrijding van Helvoirt op 23 april. 
- Expositie Oisterwijk bevrijd op 5 mei. 
- Lezing over De Oisterwijkers bevrijd op 5 mei. 
- Bomenwandeling op zaterdag 6 juni in Tilburg. 
- Aanwinsten Bibliotheek Heemcentrum. 
- Excursie naar Dongen op zaterdag 27 juni. 
- Verhalenkring Bibliotheek Oisterwijk, 30 maart. 
- Film ‘Kamp Haaren - leven tussen vrees en vrijheid’ op 9 mei. 
- Jumboboek enthousiast ontvangen in Nieuw-Zeeland. 

 

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering op maandag 23 maart 2020 in de 
Voorhof in Oisterwijk. 

 

Geachte Leden, 
Namens de voorzitter nodig ik u uit voor de algemene ledenvergadering op maandag 23 maart 
2020 om 19.30 uur in “De Voorhof“, het ontmoetingscentrum van de Protestantse Gemeente, 
Kerkstraat 64 in Oisterwijk. 
Parkeergelegenheid is er voldoende bij het overdekte zwembad ± 200 meter van de zaal 

 

Agenda 
1.  Opening. 
2.  Vaststelling verslag d.d. 1 april 2019. 
3.  Verslag van het bestuur over 2019.  
4.  Financieel overzicht 2019 van de penningmeester (opvraagbaar bij de penningmeester) en 

 verslag kascontrolecommissie ( Mw. A. van Geel en dhr. L. de Laat, reserve lid is dhr. J.  
 Franken) en vaststellen jaarrekening. 

5.  Vaststellen Begroting 2020. (Opvraagbaar bij de penningmeester) 
6.  Benoemen nieuw lid kascommissie. 
      Mevr. A. van Geel is aftredend.  
7.  Verslag stadsgidsen met toelichting door de coördinator. 
8.  Verkiezing bestuursleden. 

 Aftredend en herkiesbaar is Theo van Dooren (Esch). 
 Aftredend is de secretaris Henk van Helvert die herkiesbaar voor de periode van maximaal 1 jaar.  
 Het bestuur is daarom op zoek naar een nieuwe secretaris.  
 Daarnaast zijn er vacatures voor bestuurslid Udenhout en voorzitter heemkundekring. Het bestuur  
 is dringend op zoek naar versterking. Hebt u belangstelling voor een van de vacante  functies dan 
 kunt u zich melden bij de secretaris. 

9.  Stand van zaken project Memorix en project Esch Graaft (18 en 19 april te Esch). 
10. Rondvraag. 
11. Sluiting 
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Na een korte pauze zullen Kees van Kempen en Luud de Brouwer een lezing houden over “De 
ontstaansgeschiedenis van Udenhout”. 

 
Henk van Helvert, secretaris. 
 
Verslag van de algemene ledenvergadering gehouden op maandag 1 april 2019 in “De Voorhof” te 
Oisterwijk. 
 
1. De vicevoorzitter opent om half 8 de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Aanwezig ca. 40 

leden. Sjaak Swartjes en Marcel Panis hebben een bericht van verhindering gestuurd.   
2. Het verslag van de jaarvergadering van 28 maart 2018 wordt ongewijzigd vastgesteld met dank aan de 

secretaris. N.a.v. punt 10 vraagt Koos Vermuë wanneer de vlugschriften na 2000 digitaal beschikbaar 
komen. De vicevoorzitter meldt dat de voorraad Cd-roms met de jaargangen 1947-2000 op raakt en dat dit 
jaar deze en aanvullende jaargangen weer digitaal beschikbaar zullen komen.  

3. Het verslag van het bestuur. Anton van Dorp onze vicevoorzitter belicht de activiteiten die in 2018 
plaatsvonden. Een overzicht van de lezingen: Cees Slegers vertelde over Antoon Coolen, Wim de Bakker 
over de canon van Oisterwijk na de jaarvergadering, Dirk Paagman over de bevrijding van Esch, Henk 
Peters over de gedenkmonumenten WO II rond de Loonse en Drunense Duinen, Ad van den Oord over het 
dagboek van verzetsstrijder Martien van de Weijer en Tom Sas over de Eerste Wereldoorlog in Brabant. 
Mart van den Oever verzorgde een bomenwandeling in park Molenwijk te Boxtel, Jan Franken bracht ons 
voor de kleine excursie naar Oirschot en voor de dagexcursie naar Naarden vesting.  

     Henk van Helvert verzorgde weer een aantal leuke kleine ‘etalage-exposities” in ons heemcentrum (o.a. over 
Carnaval, vakantie en Kerst). 

     De Kleine Meijerij tekende voor de organisatie van de uitreiking Knippenbergpenning op 17november in het 
Oude Raadhuis te Oisterwijk, een geslaagde bijeenkomst. 
Verder was er correspondentie met gemeentebesturen o.a. Oisterwijk: advies over straatnamen landgoed 
Heukelom, de herstrating Heikant Moergestel, straatnamen KVL-terrein, over de naam Molenveldje / 
Molenbeemd en een brief over de toekomst van de Bienekebolders te Moergestel.Gem. Tilburg: voordracht 
villa Roselaer op Monumentenlijst en eerste steen en tegeltableau H. Hartschool Berkeloo te Berkel gered 
van de sloop 

     We namen deel aan de RABO-clubactie. 
     Het herinrichten en opruimen van het heemcentrum is ter hand genomen. Coördinatie Peter Smulders, 
     P-R-activiteiten werden ter hand genomen: de beachvlag en banner, publiciteit activiteiten op websites en in 

bladen in de regio en inmiddels is met ondersteuning van William Coolen een nieuwe folder gemaakt en de 
lay-out van het vlugschrift vernieuwd. 
Piet Jacobs, Martien van der Waals, Peter Smulders, en Marnix Versteegh waren de drijvende krachten 
achter de realisatie van het verzoek van Jumbo om een historisch plakplaatjesboek te maken over 
Oisterwijk. Deze zomer zal dit verschijnen. 

     Onze boomput is gerestaureerd door o.a. Jac van Herck is geplaatst in de Reuselhoeve en voorzien van een 
informatiebord. Diverse leden van onze vereniging zijn betrokken bij de Monumentendagen en het 
onderwijsproject WO II in Oisterwijk. Dank aan de vrijwilligers die op diverse fronten actief zijn geweest: Philo 
IJpelaar, Jeanne van Baast, Anja van Geel, Felix de Witte, Wim de Bakker, Bep Kusters, Jack van der 
Sanden om er enkelen wat meer speciaal te noemen  

     Dit jaar:zal gestart worden met o.a. het digitaal opslaan en ontsluiten van onze uitgebreide fotocollectie in 
Memorix Maior, nemen we het verder opschonen van het heemcentrum ter hand waaronder de verkoop van 
dubbele boeken. 

     Het bestuur vergaderde iedere maand. Er zijn nog 2 vacatures die helaas nog steeds op invulling wachten  
n.l. die van voorzitter en een bestuurslid voor Udenhout. Kent u iemand meldt deze aan bij de vicevoorzitter. 
Daarnaast namen we deel aan het regio-overleg en Raad van Aangeslotenen van Brabants Heem, overleg 
met de Stg. Duurzaamheidsvallei, Stoommachine Oisterwijk, en werden kennisbijeenkomsten van Erfgoed 
Brabant bezocht. 

     Gelukkig kunnen we ons op een groeiende belangstelling verheugen. Fijn dat zovelen zich voor de kring 
willen inzetten.  

4. De  penningmeester presenteert  het financiële  verslag  en geeft uitleg over de diverse posten die vermeld 
staan op het verslag, de balans over 2018 en de begroting voor 2019 Er is een klein positief saldo en onze 
financiële positie goed. Uit het verslag van de kascontrolecommissie, bestaande uit Sjaak Swartjes en 
Marcel Panis ( Omdat Anja van Geel door een uitnodiging kort voor de jaarvergadering verhinderd was om 
de boeken te controleren is Marcel Panis benaderd om dit te doen) blijkt dat deze de financiële stukken 
gecontroleerd en in orde bevonden heeft. De kascontrolecommissie complimenteert de penningmeester. 
Omdat beide leden van de kascontrolecommissie verhinderd zijn leest de penningmeester het verslag voor 
en toont de ondertekende versie aan een van de aanwezige leden. De vergadering verleent penningmeester 
het en bestuur decharge voor het gevoerde financiële beleid. Anja van Geel heeft aangegeven volgend jaar 
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deel uit te willen maken van deze commissie als b.v. in januari of februari de kascontrole kan worden 
uitgevoerd. De penningmeester stemt hiermee in.  

5. De begroting 2019 wordt door de vergadering ongewijzigd vastgesteld. 
6. Nieuw lid kascontrolecommissie. Aangezien Sjaak Swartjes aftredend is, wordt een nieuw lid gezocht. 

Leo de Laat meldt zich aan. En als reserve lid geeft Jan Franken zich op. De nieuwe kascontrolecommissie 
zal volgend jaar dus bestaan uit Anja van Geel en Leo de Laat en als reserve-lid zal Jan Franken. 

7. Verslag stadsgidsen, Karin van den Heuvel, coördinator van de stadsgidsen, geeft een overzicht over het 
seizoen 2018. In het voorseizoen werd 1 zondag per maand en in het hoogseizoen 2 zondagen per maand 
de vrije wandeling aangeboden vanaf het Raadhuis. Door 12 rondleiders/stadsgidsen werden dit jaar 582 
mensen rondgeleid, waarvan 385 van Kerk naar Kerk en 197 over de Joodse Begraafplaats. Dus beduidend 
meer dan vorig jaar (367 totaal dus 215 meer). We hebben dit jaar wederom geen fietsers gehad  

8. Verkiezing  bestuursleden. Aftredend en herkiesbaar is Annie van Roessel bestuurslid voor Biezenmortel. 
De vergadering geeft aan in te stemmen met de herbenoeming. Voor de functie van voorzitter zijn we nog 
steeds opzoek, kandidaten kunnen zich aanmelden bij de vice-voorzitter. Ook voor de vacante functie van 
bestuurslid voor Udenhout wordt nog gezocht. Om voor Udenhout een geschikte kandidaat te vinden is niet 
eenvoudig omdat heemkundig geïnteresseerden vaak al bij het heemcentrum ‘t Schoor heel actief zijn en 
actief in twee verenigingen vaak net wat teveel van het goede is.   

9. Presentatie . Peter Smulders bestuurslid voor Oisterwijk en actief als coördinator in het Heemcentrum 
presenteert het foto-opslag- en ontsluitingssysteem Memorix Maior dat we de binnenkort in gebruik gaan 
nemen. Verschillende collega heemkundeverenigingen werken hier al succesvol mee. Het systeem wordt 
beheerd door Brabants Heem, onze koepel organisatie. In dit systeem kunnen foto’s ondergebracht worden 
en de beschrijving kan dan via internet toegevoegd worden door daartoe bevoegde leden, ook van thuis uit. 
Peter laat als voorbeeld zien wat hoe Loon op Zand gebruik maakt op hun website van Memorix Maior. 
Vrijwilligers die mee willen helpen foto’s in Memorix op te slaan en te beschrijven zijn van harte welkom en 
kunnen zich bij Peter melden.  

10. Rondvraag Piet Jacobs vraagt aandacht voor het boek dat uitgegeven wordt door het supermarkt Jumbo. 
Het boek dat deze zomer uitkomt kan verkregen worden bij de Jumbo supermarkt in Oisterwijk en de 
afbeeldingen kunnen gespaard worden bij aanschaf van de boodschappen. De afbeeldingen zijn afkomstig 
uit de verzameling van onze heemkundekring. Complimenten aan de heemkundekring voor deze prachtige 
prestatie. Verzoek van Piet Jacobs om in het vernieuwde vlugschrift de foto’s groter af te drukken, misschien 
wel paginagroot en de kaften van de boeken bij de literatuursignalementen mogen ook wel wat groter te 
laten zijn. De redactie zal dit meenemen aldus de vicevoorzitter.  
William Coolen vraagt naar aanleiding van de opmerking onder punt 8 naar de verhouding met heemcentrum 
’t Schoor (vriendschappelijk of concurrerend). De onderlinge contacten zijn prima aldus de vicevoorzitter 
maar zoals gezegd “vissen we in vrijwel dezelfde vijver” als het om vrijwilligerswerk gaat. Dat is begrijpelijk. 
De voorzitter van het schrijversteam van ‘Schoor, Kees van Kempen, is lid van onze vereniging en zal 
volgend jaar op onze Algemene Leden Vergadering en een lezing geven en ook Annie van Roesssel en 
Frank Scheffers zijn actief in beide organisaties.. 

11. De vicevoorzitter sluit de vergadering om 20.15 uur. 
     Na de pauze geeft Bob Keasberry een lezing over het puin van Rotterdam onder de titel “Als stenen konden 

spreken” Een boeiende en informatieve uiteenzetting waarvoor ook verschillende niet-leden aansloten als 
toehoorder. In 2014 heeft Bob samen met Wim van Duijn hierover een boek samengesteld dat nog steeds 
verkrijgbaar is bij het heemcentrum.    

 
De secretaris Henk van Helvert, 7 april 2019 
 
 
OP ZOEK NAAR EEN NIEUW HEEMCENTRUM 
Onze Heemkundekring gaat medio volgend jaar het pand aan de Spoorlaan 70 te Oisterwijk verlaten. 
De verhuurder, de St. Petrus Stichting, heeft per 1 juli 2021 de huur opgezegd. Zij gaan het pand 
verkopen. De opbrengst daarvan wil zij gaan gebruiken voor geldelijke ondersteuning van brede 
sociaal-maatschappelijke initiatieven in het Oisterwijkse. Het beheren en onderhouden van een pand 
zien ze ook niet als een kerntaak van hun Stichting.  
Duidelijk is, dat wij dit besluit jammer vinden hoezeer het ook te billijken valt vanuit het perspectief 
van de St. Petrus Stichting. Wij verliezen daarmee een voor onze vereniging en het verenigingsleven 
waardevol centrum. Al met al waren we vanaf 2007 gevestigd aan de Spoorlaan en zijn we daarmee 
ook een begrip geworden in de Oisterwijkse erfgoedwereld en omgeving. 
Wij moeten ons nu dus gaan oriënteren op nieuwe huisvesting in het werkgebied van onze heem-
kundekring. Dat zal best een klus worden. Het bestuur gaat ermee aan de slag, maar hoopt op tips en 
initiatieven van leden, die ons daarin kunnen ondersteunen.  
Opgave bij Anton van Dorp: avandorp@scarlet.nl 
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ONTHULLING BEELD ZWARTE ZUSTERS IN ESCH OP 21 MAART 
Op zaterdag 21 maart circa 14.30 uur vindt op de hoek van Het Nieuwland en de Dorpsstraat de 
officiële onthulling plaats van het kunstwerk dat gemaakt is ter herinnering aan het verblijf en het werk 
van de ‘Zwarte Zusters’ in Esch. 
 
EVENEMENT ‘ESCH GRAAFT’ ARCHEOLOGIE IN DE EIGEN ACHTERTUIN OP 18 EN 19 APRIL 
2020 

 

Heb je altijd al archeoloog willen zijn of de geschiedenis van je omgeving 
zelf willen ontdekken? Ga dan in het weekend van 18 en 19 april 2020 mee 
op onderzoek!  
In dat weekend organiseert onze kring in samenspraak met het 
archeologieproject CARE een opgravingsweekend in Esch. Op een aantal 
plaatsen zullen dan door inwoners van Esch en andere belangstellenden 
putten gegraven worden van 1 x1x1 meter om het archeologisch verleden 
van het dorp Esch nader bloot te leggen.  

In het project Community Archaeology in Rural Environments (CARE), gaan we samen met bewoners 
van Esch en andere belangstellenden op zoek naar de ontwikkelingsgeschiedenis van dit dorp. 
In dit gemeenschappelijk archeologisch onderzoek zullen we een reeks kleine proefputjes graven op 
verschillende locaties in Esch. Aan de hand van het vondstmateriaal dat wordt verzameld, kunnen we 
ons een eerste beeld vormen van de plaats en omvang van bewoning op verschillende momenten in 
de tijd. Dit onderzoek vindt op meerdere locaties plaats in natuurgebied Het Groene Woud onder 
meer in Liempde, Gemonde, Boxtel, Best en Woensel. De eenvoud van de methodiek maakt het 
mogelijk dat iedereen mee kan doen, jong en oud, in het dorp of zelfs vanuit de eigen tuin. 
Deskundige archeologen begeleiden dit proces en uiteindelijk samenbrengen tot een nieuw verhaal. 
Het onderzoek in Esch wordt uitgevoerd in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam. Het 
project maakt deel uit van een internationaal programma. Daarmee zullen we niet alleen nieuwe 
dingen leren over de geschiedenis van het eigen dorp, maar ook horen over ontdekkingen van 
gemeenschappen over de grens. Meer informatie over CARE: https://gemeenschapsarcheologie.nl/ 
Nieuwsgierig? Kun je graven, zeven, wassen, tekenen, fotograferen, koffie zetten of ons 
aanmoedigen? En heb je zin om mee te gaan op ontdekkingsreis? Reserveer alvast de datum en 
schrijf je in bij de heemkundekring “De Kleine Meijerij” om op de hoogte te blijven door een bericht te 
sturen naar: eschgraaft@gmail.com. Volg het project op Facebook ‘Esch Graaft’ en via onze website. 
 
NIEUWE AANWINSTEN BIBLIOTHEEK 
Er werden weer diverse publicaties toegevoegd aan onze bibliotheek: Anton Schellens (1887-1954) 
Fotograaf van het ongerepte Brabantse plattelandsleven, van Cor van der Heijden (1351) en 
Kartelvorming in een verdwenen industrie. Collectieve belangenbehartiging in de Nederlandse 
strohulzenindustrie 1905-1960 (2459). 

LEZING OVER DE BEVRIJDING VAN HELVOIRT  DONDERDAG 23 APRIL 
door Cees Slegers, Helvoirthuis te Helvoirt, aanvang 20.00 uur. 
Ruim een jaar geleden dook er een dagboek op waarin de gebeurtenissen in Helvoirt in september en 
oktober 1944 zijn vastgelegd. Het werd geschreven door Louis van Paridon (1922-2016), een 
Amsterdamse jongen die zich als landarbeider gemeld had om aan de Arbeitseinsatz in Duitsland te 
ontkomen. Hij woonde en werkte op de boerderij van de familie Van de Wiel aan de Gijzel. Later werd 
hij een bekende fotograaf. Cees Slegers zal dit ooggetuigenverslag gebruiken in zijn verhaal over de 
bevrijding van Helvoirt. Uiteraard zal hij hierbij ook de persoon Van Paridon nader belichten. 
De lezing is gratis voor leden van de Heemkundekring De Kleine Meijerij.  
Niet-leden zijn van harte welkom, zij betalen € 4,00. 

EXPOSITIE OISTERWIJK BEVRIJD 
Onder de vlag van ‘Oisterwijk in WOII – WOII in Oisterwijk’ geven verschillende organisaties uit 
Oisterwijk waaronder onze kring samen gestalte aan de 75ste Nationale Bevrijdingsdag op en rond 
dinsdag 5 mei 2020 in Oisterwijk. Stichting Podiumkunsten Oisterwijk (organisator jaarlijkse GUO-
concerten Groeten Uit Oisterwijk) heeft de rol van organiserende projectcoördinator op zich genomen. 
Wie van de leden wil meehelpen deze expositie mee te organiseren en in te richten of heeft nog 
speciaal materiaal dat we dan tentoon kunnen stellen? Neem dan contact op met Anton van Dorp, 
avandorp@scarlet.nl. Meer informatie op https://www.groetenuitoisterwijk.nl/blog/ 
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5 MEI: LEZING DE OISTERWIJKERS BEVRIJD, MAAR …. NIET VAN HUN ZORGEN, 
OVER DE PLANNEN VAN ARNOLD MEIJER EN ZIJN TEGENPOOL DR. DESAIN 
In deze lezing, georganiseerd in samenwerking met GUO (Groeten uit Oisterwijk) vertelt geboren en 
getogen Oisterwijker Henk van der Linden, gebaseerd op authentieke documenten, over Oisterwijk in 
de jaren 1920 tot 1950, hoe de richtingenstrijd tussen Meijer en Desain het dorp verdeelde en met 
een na-oorlogse erfenis opzadelde, en hoe wij na 75 jaar hierop kunnen terugkijken.   
Toen op 11 november 1918 de kanonnen na vier jaar eindelijk zwegen, haalde Nederland opgelucht 
adem. Ons was tijdens de Grote Oorlog niets dramatisch overkomen. Overal in Europa echter laaiden 
sociale onrust en revoluties op. Dat moesten we hier zien te voorkomen. Dat lukte, zij het dat ook in 
ons land de roep om een sterke man steeds luider begon te klinken. In het zuiden probeerde de 
katholieke kerk de opmars van de socialisten te stuiten en de beminde gelovigen weer eensgezind 
achter de voorgangers te krijgen. Boven de rivieren klonk vooral de roep om een sterke man, ter 
voorkoming van revolutie. Twee op het Italiaanse fascisme gebaseerde bewegingen voerden daarbij 
de boventoon: in het zuiden van Arnold Meijer en boven de rivieren van Anton Mussert. Arnold Meijer 
richtte het Zwart Front op en Anton Mussert de NSB. 
Arnold Meijer was een Oisterwijker. Hij maakte van Oisterwijk hèt centrum van zijn beweging. Hier 
werd het hoofdkantoor met de drukkerij gevestigd, vanuit hier formeerde hij zijn eigen militie de 
Zwarte Storm, hier organiseerde hij zijn massaal bezochte Landdagen. Hier ook slaagde hij erin om 
bij verkiezingen ongeveer een kwart van de bevolking achter zich te krijgen. Resultaat: 2 van de 11 
raadszetels. Zijn tegenpool in het dorp en de gemeenteraad was huisarts dokter Desain, voorman van 
de R.K. Staatspartij en voorzitter van de Oisterwijkse afdeling van het Rode Kruis. 
Arnold Meijer wilde een anti-democratische samenleving zonder Joden, en Desain was in alle 
opzichten een eigenzinnige democraat. Beiden bepaalden in de jaren vóór, tijdens en ná de oorlog in 
Oisterwijk de discussie, met een zijrol voor burgemeester Verwiel. Dr Desain speelde een hoofdrol bij 
de bevrijding van Oisterwijk en Arnold Meijer haalde niet alleen voor en in, maar ook na de oorlog 
vaak de landelijke pers.   
De lezing wordt gehouden in Fletcher Hotel-Restaurant Boschoord Gemullehoekenweg 143 te 
Oisterwijk, aanvang 11.00 en duurt tot uiterlijk 12.30 uur. Bezoekers met een combi-dagticket van 
GUO hebben gratis toegang.  
Voor bezoekers die alleen de lezing willen bijwonen bedraagt de toegangsprijs € 5,00. Zij dienen zich 
vooraf aan te melden via email a.m.i.van.dorp@hetnet.nl. Voor hen zijn op volgorde van aanmelding 
vooralsnog 65 plaatsen beschikbaar. 

BOMENWANDELING OP ZATERDAG 6 JUNI IN HET LEIJPARK IN TILBURG  
Start: 10.00 uur bij de Mariakapel op de hoek van de Ringbaan Zuid en de Berglandweg 
(dit is de weg die van de Ringbaan Zuid naar het St. Elisabethziekenhuis leidt).  
Op 6 juni zal Mart van den Oever ons rondleiden door het Leijpark in Tilburg, een prachtig 
onderhouden park met bijzondere bomen. Mart zal op zijn bekende enthousiaste en onderhoudende 
wijze over de bomen en deze bijzondere omgeving vertellen. Het Leijpark is een park van 30 ha en 
vernoemd naar het riviertje de Leij dat er langs stroomt. Het is ontworpen door Leonard Springer en 
ligt aan de zuidoostrand van de stad. Het park wordt omsloten door de Kempenbaan, de Ringbaan 
Zuid, de Prof. Van Buchemlaan en het St. Elisabethziekenhuis. Hoewel het ontwerp stamt van 1919 is 
het park pas aangelegd van 1934-1939 als werkverschaffingsproject. Dit uitstel werd veroorzaakt 
door problemen met de grondaankoop, omdat lange tijd een boerderij in de weg stond voor volledige 
realisatie van het ontwerp. Het park is aangelegd in Engelse landschapsstijl. Door de aanwezigheid 
van de Nieuwe Leij waren er aanvankelijk veel drassige stukken. Springer heeft op hoge leeftijd nog 
een gewijzigd ontwerp moeten maken omdat er nog problemen met de onteigening bleven 
voortbestaan. Kosten: € 2,- per persoon ter plaatse te voldoen (liefst gepast). 

EXCURSIE DE KLEINE MEIJERIJ NAAR DONGEN OP ZATERDAG 27 JUNI 
Vorig jaar hebben we de dag-excursie vanwege gebrek aan belangstelling af moeten lasten. Dit jaar 
willen het proberen met een kleinschalige excursie naar Dongen. Daarbij gaan we met eigen vervoer 
en zijn we eind van de middag weer thuis.  
Het programma ziet er als volgt uit: 
9.00   Vertrek uit Oisterwijk met eigen auto. Degenen die geen auto hebben, kunnen dat bij  
           inschrijving aangeven, zodat ze mee kunnen rijden met anderen. 
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9.45 Ontvangst met koffie door de Heemkundekring Dongen in hun eigen Vlaamse Schuur de 
Blikvanger aan de Oude Oosterhoutse Baan in het historisch landschap Het Blik waarbij een 
presentatie verzorgd zal worden. Hierna een bezoek aan de in directe nabijheid gelegen 
Dongense IJzertijdboerderij. De kring verzorgt dan een boeiende rondleiding over het erf, 
waarbij u alles te weten komt over het leven in de ijzertijd. 

13.30  Lunch, op eigen kosten in De Bourgondiër, https://debourgondierdongen.nl/lunch 
14.30  Na de lunch zijn er twee mogelijkheden. Degenen die goed ter been zijn kunnen met een gids 

het zogenaamde Broederpad (4 of 7 km) gaan lopen. De Broeders van Lourdes zijn eind 19e 
eeuw in Dongen neergestreken en hebben grote maatschappelijk betekenis gehad in de 
verzorging en het onderwijs in Dongen. Tal van monumenten en markante  plekken 
herinneren nog aan hun langdurige aanwezigheid in Dongen. De rondleiding wordt door leden 
van de kring verzorgd. 

 De andere mogelijkheid is een bezoek met gegidste rondleiding aan het museum De  
          Looierij https://www.delooierij.nl/index.php/museum.  
16.00   Vertrek naar Oisterwijk 
 
Kosten van vervoer en lunch zijn voor eigen rekening. Voor gidsen en entrees betaalt u maximaal 20 
Euro. Dit bedrag hangt af van de grootte van de groep. 
Indien u belangstelling heeft, mail dan aan petersmulders@ziggo.nl. In deze mail aangeven met 
hoeveel personen u komt en of u beschikt over eigen vervoer. Bellen kan ook : 013-5284853. 

 
VERHALENKRING IN DE BIBLIOTHEEK TE OISTERWIJK (TILIANDER) 
Elke laatste maandag van de maand vertelt iemand een verhaal uit het verleden van Oisterwijk, als 
een ' levend boek'. Na het verhaal worden mensen uitgenodigd hierover door te praten onder leiding 
van een gespreksleider. Aanvullend kunnen voorwerpen, foto’s of filmopnames worden getoond of 
gedichten of korte verhalen worden voorgelezen als extra input voor het gesprek. Wellicht zijn er 
leden van de Heemkundekring die een interessant verhaal willen vertellen over Oisterwijk van vroeger 
of tradities die nu nog leven en dat graag willen delen met anderen. Om deze manier kunnen we 
samenwerken om het immaterieel erfgoed te behouden. Daarnaast hebben we als doel dat mensen 
vitaal oud worden doordat ze actief elkaar ontmoeten en verhalen met elkaar delen.  
Heeft u een interessant verhaal uit het verleden van Oisterwijk wat u graag wil delen met anderen?  
Meld u dan aan via bibliotheekoisterwijk@bibliotheekmb.nl of bel naar  013-5283239 
Volgende verhalenkring is op maandag 30 maart 10.30-11.30 uur.  
Heeft u geen specifiek verhaal maar praat en luistert u graag mee? U bent van harte welkom. Koffie 
en thee is gratis. Graag wel aanmelden van tevoren 

 
FILM ‘KAMP HAAREN- LEVEN TUSSEN VREES EN VRIJHEID’ 
PREMIÈRE 9 MEI 13.30‐17.00 UUR, Cultuurcentrum Tilliander, Spoorlaan 82 c, Oisterwijk 
Cineaste Ellen van Kempen maakte een documentaire over het dramatische verhaal van de 
gijzelaars en gevangenen in Kamp Haaren. De documentaire maakt hun verhaal zichtbaar en creëert 
nieuwe (collectieve) herinneringen. Centraal staan verdriet, onmacht en tragedie. 
Meer informatie: http://gedenkplaats-haaren.nl/nieuws/ 

JUMBOBOEK ENTHOUSIAST ONTVANGEN IN NIEUW ZEELAND 
 

 

Waar alle Jumboboeken terecht gekomen zijn is een raadsel. We hebben 
echter wel begrepen dat verschillende boeken hun weg gevonden hebben 
naar oud-Oisterwijkers in ver afgelegen streken zoals in Nieuw Zeeland. 
Charles van den Berg en zijn tweelingzus Jet zijn 75 jaar geleden in 
Oisterwijk geboren. Charles woont nu in Venray en is op bezoek bij zijn 
zus. Jet is met haar man al 50 jaar geleden geëmigreerd naar Nieuw 
Zeeland. Voor Jet was het een feest van herkenning.’ 
Wie nog plaatjes nodig heeft, kan op vrijdagmiddag terecht in het 
Heemcentrum of een mailtje aan petersmulders@ziggo.nl. Er zijn nog 
enkele complete boeken te koop voor 10 Euro. Mocht u nog lege of bijna 
lege Jumbo-plaatjesboeken hebben liggen, wij ontvangen die graag.  
Peter Smulders. 


