
^Bij aankonst werd.en de deelnemers...ontvangen in Hotel frDe

'Zwaan". ZLi 'ohtvingen daar een progranma-boekje, een lerbn
herl<ennine;btek6nr rraar een wapen waB ingebrand met een
brindijzer, wat voor enkele eeuwen terug in Oirschot werd
gebruikt on het vee te brandmerkenl e€rr plattegrong rran Oir-
schot. Daarna.kon ied.ere deelnemer, zoveel als men -luste1
Brabantse mik eten (van ronde broden gebneden), net lekkere
boerenham. Men werd. d.oor jongens van de verkenners naat zJ jn
of haar logeeradres gebracht.

0m e uur' 's avond.s eerste bijeenkomst in Hotel rtDe

Beurst' voorde officle'Ie opening. De deelneners haken eerst
nog kennis roet de nieuwe deelnemers of begroeten hen'die men
a1,op _vorige kampen ontmoet heeft, alb nen dit nog'niet bij
aankomst gedaan heeft.

Bij de-ze opening natuurlijk diverse sprekers, namens
het plaatselijk Heembestuur, namens het Geneentebestuur,'overdracht van d.e kampvlag door d.e voorzitter van de Heem-

'kundekring die het jaar tJvoren het Heenkamp organiseerd.e,
bespreking van de fietstochten van de volgende d.agenr een.toespraak waarin in het kort de geschied.enis van de plaatsl
waar men te gast is, behand.eld word.t, daarna een serenade
d.oor een muziekgezelschap, d.eze avond. door d.e fanfare rr0on-

cordia, uit Spoord.onk (gen Oirschot), en vertoning van diats
van vorige tl/erkkanp€n. Daarna werd. de avond in gezellig sa-' m6nzljn d.ooigebracht, ond.er leid.ing van Piet Doornbos uit

' Boxtel, d.ie clit buitengewoon kan. Er word.en o.a. lied,eren
gezongen dan uit d.e liederenbundel "Del Brembostrqafgewlsseld.
met voordrlachten van sonmige d.eelnemers. '

p uur in d.e kerk van Oirschot een H. Mis voor d.e overled.en
leden van Brabants Heen, opged.ragen d.oor de Yoorzitter van
het I{oofdbestuurl de Zeer Eerw. I{eer H. Beex. Een half uur-
tje d.aarna ontvangst dooi het gemeentebestuur in d.e kelder-
verdieping van hei Raadhuis'. Hier is ook eedverzameling
outte gebruiksvoorwerpen ondergebracht, oud.e fotors, kled.er-
drachten, enz.. Tegen half elf begon de fietstocht. Eerst
naar het land.goed. rrlie Baastlr we volgden de oud.e weg rich-
ting 0ostelbeersr' trraar het kanaal overr ging het d.e oude
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Dlessense baa* op. De eerste halte was bij een vetdkapelleke
waarin:,-een .bee.trd.:van d.e E. [heresia; nog een 'betrekkeli jk
nieuw ged.achteniskapeiDleke uit dankbaarheid. Er werd. qen
rondrit gemaakt door d.e mooie bossen van het landgoecl en zo
het. kanaal weer over in de richting van rle E.Eik. Hier is in
de vori.ge eeuw een kapel gebouud. op de plaats raar vroe-ger
de z.g.'8. Eik heeft gestaan. In ttie eik storid. een beeldje
van 0.L.Yrouw dat: d.oor e'en schaapherder zo:u zijn gevonden in
d.e Beerze. Dit riviertJe stroomt hier vlakbij d-oor het mooie
]and.schap en' heeft nog d.e kronkelende loop van vroegier mogen
behoud.en. in cleromgeving zie je geen boerd.erijen, niets dan
bossen van houtsoorten, eiken, dennen en and-ere, waartussen
weiland.eu. 'Ih cle'zomermaand.en komen hier veel mensen uit
Oirscho't en omgeving bidlcten, vooral in d.e Meinaand als er
ook kerkdiensten zijn.

In de bossen is ook een truisweg aangelegcl. d.oor middel
van kruiswegafbeeldingen op hout, beTestigd tegen de bonen
De tocht werd. voortgezet in tle richting van Sprordonk, een
kerkctcrrtrl van 0irschot, gelegeu aan d.e weg naar Moergestel.
Hier is no.g de oude waternolen op d.e Seerze te bezichtigen.
Hfj is niet meer in gebruik en daarom aI min of meer in ver-
val'. Een hornd.erd'meter d.aarvandaan 1$ boon- en struikgewasl
en ged.eeltelijk nog ln grachtenr een oud.e huisi4g, enkele
eeunen oud, ruim gebouwd net koetshuizen en paard.estallen in
(Likke hoge muren, destijtts bewoond. d.dor een adelijke fanilie
De fietstocht zi-gzagd.e verd.err rll d.oor het noord.-uestelijke
ged.eelte ven Oirschot, over verharde wegen of langs zitl:lrp.-
€enr zoveel nogeli jk het natuurschoo'n opzoekend. van bos,
bourc- en wbiland. en bereikte\ zo omstreeks 12 uur d.e' I{ieuwe
Dijk, een van ite neg'Ln tussen Oirschot en Boxtel. Er kwam
net een malse regenbui opzetten; we waren toen dicht bij een
caf6t;e en hier vluchten we allemaa1 binnen. 0nd.er het
schuilen gebruikten we een consumptie en konden nad.at de re-
genbui was overgetrokken cle tocht voortzetten. Eerst een
klein Eindje langs die Nieuwe Dijk en dan weer een zijweg 1n
on de oud.e Grintweg te bereiken. Maar eer we zovet waren
werd. halt gehoutlen bij een boertterij, omd.at daar het Lunch-
pakket werd uitgereikt, on dit bij een beker koffie te ve.r-
orb eren. Toen we verzad.igd. waren weer verd.er.' Na een einttje
kwarnen we aan de zo6ven genoemde Grintweg. Dit is
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.oud.e verbindingsreg tussen Cirschot en Boxtel. Ook deze,weg
werd, imaar een eindje gevolgd in tle richting Bortel, rant het
ging aan de overkagt. weer de veld.r,legen ir:, die : ni.et oye:ra.l
.goed te berije€n,riaren. ilier is Oirschot wel o,p zijn nooist
geloof ik. Een bonte afwisseling van loofhoutbossen, dennen-
lrossen, en gemengde, rvil$en, po,gufieren eylzo1 vJaa:rtussenpe-
celen bour- of weilandr hier en d.aar een oud. ("),,bol""derij-
(tj"). :'let is in d.eze omgevingl l?Ear Brabants lieem.het grote
I{eempark getlach.t hdeft. vte kr,'anen in het noor6"11:;kste d,eel'
vadde gemeente op het landgoed Heerebeek. -let rnooie iheren-
huis ligt in een omgeving van prachtige Sritgestrekte bossent
voornamelijk eiken. liier is men ook d.icht bij het land.goed
'Velder op Li.empds ilrondgebiedr ..naar jaarlijks in ,,ei tle be-
kenti.e Lanbou',:ir'.'erktuigendag(en)'ltorden gehouden. t,lu begon de
terugtocht toen 1ie rieer op bovengenoemde Grintueg r;&r€r.

.,ia ong:eveerreen kilometer kwanen we op de plaats riaar
in il,e eerste helft van de vorige ee"ulv een ltaliaan vermoord.
is en daar beqraven ligt. Lien stevig houten kruisl '$aaxop
na,men en datums zijn vermeld, -in een mooi parkjer herinnerd
aan dit voorval. iiia enkele kilometers l'.,aren we bij het ca-
g6tje van :'iieke Vingerhoeds. Dit is een boerderijtje, net
in het voorhuis een herberg met ouderyrets interieur, zoals
dat {0 tot l0 jaar geleden nog: overal. '.':as in tle dorpen en
lang:s de verbindingswegen. t{ier wordt ieder jaar nog de z.g.
0ude Grintuegkermis gehouden, ';:at te vergelijken is met d.e

,iokse kermis. ,,aar nu',':as dit speciaal voor ons op touu ge-
.zet, met attractiets zoals koek-slaan, vogelpik, met tweeiin
op e(:n balk ga;in staan, ruim een halve i.reter boven de grond
en dan met een varkensblaas elkaar slaan en wie d.an het
langste kon blijven staan; er ruas een draaiorgel die bekende
dansnuzid,l speelde, waarbij gerlanst 1,jerd buiten achter"'de
boerderij. rlinnen kon men allerlei dranken bekomen, uant
- ieke had voor rieze geLegenireid. ;xtra ingeslagen. Zij trip-
pelde op z.';rdrtgelakte klor,r.;en van binnen naer buiten en te-
'rug om toe te zien of alles goed. ver1ier.. 0ngeveer half zes
moesten ue opstaplren om te half zeven aan tafel te zijn bii
de zusters in de Xoesttaat, r','aar het ,.roed.erhuis is van d.e

i.usters van Oirschot. Er werd voor ons een i'Jarme maaltijd
opgedienil in de'bovenzaaT van de huishoudschool. ;Iet eten
;,';sg prina e{i na'z'6'n verinoeiende fietstocht had ied.ereen t';e1
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trek in een stevige maaltiid. en 'e.!ei.^d.an ook flink gegeten.
:Tegen. acht uur ttokken we nsas'Be gild.etuin van st. se-

bastianus--gilde, gelegen aan de ni-euw'e ileg 'traar Oostelbeers
even ovex.het lYilhelminakana€l, Zuidoostelijk van de kop.
fiier, werd vcor ong. een groot lcampvUur aangelegd. d.oor de ver-
kenners, die ons 4aarna biJna dlie::[ur velmaakten met z:an'g

en vooralrachtgn, en,waar. de tlraaiorgel van de hiervoor,ge-
:.noemde kermis, Ook,naartoe:tras gekOnen om nog'enkele deuntjeS
af ,,te draa:.-en. iria: nog een paax uurt jes in Eotel 'tl)e Zw€anrl
gezel1ig.doorgebracht :te hebben werd het logiers f,eer opge-
,zocht.ri r ., :

: -.- l, IIe.t proglsamna \ran vrijdag begori om .half tien net' een
wantl€jltocht :naar tllleeren Yijversrr. Dit is e.en' uitgestrekt
park, in.,d.e vorige eguw aangelegfi, :bossen nat allerlei hout-,
soorte-.n, enkele.'mooie vijvers met 'zsanen en endere vogels;
nqp.zou-er-urenlang kunnen rond.wand.e-Ien. Dit park is evenals
,d.g,$il{etgi.n aan d.e Zuidoostkqnt van de kon gelegen. Aan de
overkant .v-an.de , autosnglweg Elnd.hovqn :. Tilbqrg is een groot
zy,ern:bq-q.en q€gra,chtgr sportvelQe-n., :i'lgg qat ve.rderop. bezoch-
.ten -,wg, de ringwal die.,vqrig jaar,^ werd. ontdekt. ,'De deekund.i-
op he.t lgebi-e$ . van oudheittkundiSi ,b-odeBonderzoek -.werde,n er ,

,..Fji geha.al4r, omdat het zoie,ts leek,,te 'ziin aLs in der,buurt
van 0qrle, Vessem*en Hoogeloon. foen &en een week of r,at be-
zig. was net..!r.e.t ond.erzoekr. kwemen.e-r uit 0irschot ook eens
kijken. ' Maar' toen oud.ere mensen verteld.en, dat dit nog een
overblijfsel was van een wielerbaantje, d,at {aar voor rn
vi-jftig- jaren terug was aangelegd., ,derd het ond.erzoek ge-
stadkt.:: ' fs'M"idda'gs om 1 uur uitreiking van het lunchpakket in
Hotel ItDe. Z'$aanr', waar ttit ook binnen,of buiten bij een kop
koffie..olf, and.ere drank werd genuttigd. Deze namicldagL11,ilerd.
test'add'*ou.'! Oi4schot een" J"t en inder te bezoe4en.,- , ,, , trn
groeBen van ongeveer tlertig personen rerd.en onder leiding
(min-.of qger d.eskundig) bezichtigcl, de Monumentale kerk net
d.e sc.hone. toren, (deze kerk was vroeger een kapittelkerk),
hqt g.ereslaureerde oude Romaanse Mariakerkje op het Vrijthof,
thans -ia gebruik d.oor de I'Ietlerland.se Hervornde Gemeente, cle
bierbrouwerij trDe Kroon'l 1n de Koestraat, de nieuwe, .pas,,in
gebrulk zijntle meubeLfab-rigk v-a4. de Firna Teurlincx, aie
sinds 185O de bekentle 0irschglse'stoelen maken en voordien
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d.e Oud Brabdnt6e stoel m€t biezen zittingi In eeri nieuwe fa.
b?iek 9p het Inclu3trietefrein worden ock and.ere heubels, tan
stoelen geuiaakt. In de toonzaal i-n d.e Rijkelui.sslraat kun:je
-d.e prachtige meubels did vervaardigd worden, bewond.eren. ,i

' I s Avon0s om half zeven was het d.iner we6r bij de Zus-
ters in d.e huishoudschool. On acht uur weiden in'caf6rs.,sf
in hun oud.e d,erkplaatsen ,cude ambachten gedenonstreerd. ,In
cafS "Oud. Brabanttf was eCn barbier bezi.g om de mannen op ou--d?rwetse manier te scheren, hier zat ook een stoelenmatter
te werken. Bij eei.'goud- en zilversmid. kon men in zijn werk-
plaats zien hoe van d.eze edele metalen mooie voorwerperr wor-
den vervaardigd.; oiBo ook kerkeLijk vaatwerk. In zijn rryinkel
had hij naast mod.erne uurwerken ook enkele prachtige oude
klokken. ,In een zadelmakerij kon men nog bekijket, wat aan
lichaamskracht worclt gevraagd .m dit anbacht goed. u'1t te
kunnen oefenen. De zad.elmakers d.ie er nog zi-jn, maken bijna
uitsluitend ri jzad.eIs, vertelde hi- j Ohs. In caf 6 rfDe Harmo-

' n.iezaaltr.naast het gemeentehuis, Lieten twee dameJ zien, ie
,een hoe met nDald en draad fraai-e d,i-ngen te vervaardigen
.'zi3n, zoals haak- en bord.uurwerk, de and.ere zat, aan een
spinnewiel garen te spinnen. Daarna ging men weer naar l{ete1
trDe:Zwaan!', rvaar het d.ie avond overval was. 0p d.eze avond.en'wordt dcor Theo.van de Yen uit Veld.hoven in dichtvorm en
door Tfim van Rroij uit St. OedenrrCe in Rooits dialect dag-
verslagen van het Heemkarnp gegeven. Vooral het verslag van
Itim van'Reoij wiI men ni.et missen, omd.at hij dit cp een ori-
ginele manier weet te brengen.

0p d.e labtste tag begaven de d.eelnemers zich tegen tien
uur naar het terrein'naast de kinderspeeltuin t'Het Hel1ewe1-
keil. Hier waa een'schutsboom opgerlcht, waarop trllen Bram van
Brabant!' was geplaatst. Ik meen, dat het goed vergeleken kan
wolden met het Koningschieten \ran een gi1de. Orn beurte n
moebten een of twee deeLnemers, van elke Heemkund.ekring d.ie
vertegenwoord.igd. was, op d.e ltvogelrr schieten. In de derd.e
rond.e sohoot.een deelnemer uit 0isterwijk hem om10ag. In op-
tocht flerd de winnaar met speciale muziek naar de grote 0ir-
schotse stoel gebracht, vooraan lri C.O Gasthuisstraat. Hi-erop
moest hij met zijn koningi-n gaan zitten. ltla huldiging door
enkele sprekers, werd hem een fraaie wisseltrofee in d.e

tbrm van een mooi Oirschots stoeltje aangeboden. Hiermee wa-
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ren Le aotlviteilen van het kanp Lijna ten ej.nd.e. 0m een uur
rr]g. alq afscheialskoffi,etafel, aangelod.en d.or het gemeenteLe-
stuur in vrormelcle huishoudschooLr €r niet zoale Ln 1951,
toen het vijfde.Heenkamp ook in Oifschot wasr op het Markt-
plein" onQer de lind.e- en kastanjebomen. Tenslette nog, zo-
eIs dat. hoortrd.iverse sprekers on-d.e rrlleerlijl',heitt.. 

^'' -schotrt
te bed.anken, voor aI hetgee4 ze gns had.den gebod.en., Eeel
.speciaal werd. Marietje Jane(s)en, d.e vrouw van fheo Scheure,
bed,ankt en een bloemrgiker aangeboden, ond.at zi-j een greot
aand.eel.heeft gehad. in de organisatie, vo*ra1 het.ond,erbren-
gen van ongeseer tachtig nensen d.ie in het Eeenkanp waren.

Iladat nogqraals het Oirschote Yolksliecl, dat in het re-
frgin telkens de schoonheid van 0irschots teren laat ,herha-
1en.1 .gezengen r0es1 vertrok ied.ereen huisuaarts, . net thet
vooxneryen volgend jaar weer van de partij , te zijn.

a

P.s. schriJver dezes s.u ook nog kunnen vermelden, dat 0ir-
gchgt.in-d.e tijd dat het Eertogilon Brabant bestond, hoofd.--
plaats was van het kwarti.er Kenpenland. van le Meierij vants-Eertoge+boech, waar d.e kwartierschout d.ikwijls verbleef ,enraf en toe ook de Heatog van Brabant.

In dennegen{.e eeury leefde,er de H. Odu1phus, geboren
onder het tegenwoordige Best, dat toen no.g bij ,Oirschot.hoord.e. IIij was Benediktijner monnik en priegter en heeft.-rok in Friesland gemissioneerd.
. . Bekend ,ie".ok de HnNon van oirschot, de carrnglites lr/Iar-
garetha der Engelen, die d.aar in het Carmeltje, dat nog be-
staat, in strenge boele Ieefde. Het klo,ostertje noest in de

.-1fe eeuw vanwege de Reformatie word.en opgeheven, d.och is om-
streeks 19lO heropgericht i-n dezelfde gebouwen.

In d.e tweed.e helft van d.e zeventiende eeuw woonde erc
een beroend geneesheer, 'die zelfs d.e Raad.spensionaris ,Jrhan
de llit uit Den Haag a1s klant had. Het huis dat hij bewconde
staat er nog (in ae Koestraat). en is.in regtaurstie. De naam
vgn die d.oktgr ben ik vergeten na twee naand,en.:4ls ik had

-.geweten, toen ik naar het Heenkamp ging, dat ik dit verslag
zou schrijven had ik notitiete gemaakt' en namen en jaartal-
lgn opgesohreven.

M.J.de Wlt.
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