
Programma ErfgoedWeekend Oirschot 

 

 

Zaterdag (12.00 – 17.00 uur):  

• Gebouwd erfgoed: 5 open ‘particuliere’ monumenten (om 14.00 en om 15.00 uur 

Gasthuisstraat 79, Molenstraat 15, Rijkesluisstraat 20, Notel 20C, Pallande 8  

(uitsluitend na aanmelding vooraf op www.openmonumentendag.nl) 

• Bestuurlijk erfgoed: Oude raadhuis (Visit Oirschot, Kapittel van Oirschot, info ErfgoedWeekend) 

• Boterkerkje, 14.30 uur: lezing “Van Mariakerk naar Boterkerk en verder” door Wim van den Biggelaar 

• Boterkerkje, 16.00 uur: presentatie ‘Inventarisatie Immaterieel erfgoed Oirschot’ door Ineke Strouken. 

(aanmelding vooraf via www.openmonumentendag.nl , zoek op gemeente Oirschot) of via 

https://bit.ly/3cwYMf3 ) 

 

Zondag (12.00 – 17.00 uur) op en rond de Markt: 

• Bestuurlijk erfgoed: Oude raadhuis: (Visit Oirschot, Kapittel van Oirschot, info ErfgoedWeekend) 

• Rollend (of mobiel) erfgoed: antieke auto’s (Old Timers Oirschot) en motoren 

• Immaterieel erfgoed:  

o volksverhalen, spel en muziek, om 14.00 en om 15.00 uur in de raadskelder 

o presentatie van oude ambachten: hout snijden, manden vlechten, stoelen matten, meubels 

maken 

o presentatie van de 4 Oirschotse gilden 

o beiaard en kerkorgel bespelen (tijdens torenbeklimmingen na de H. Mis) 

o optredens Monumentje en Rederijkers 

o optreden Liedertafel Santé 

o diverse optredens Muziek Collectief Oirschot rond de Markt 

• Culinair/immaterieel erfgoed: specialiteiten van bakker, slager en kaasmaker 

• Presentatie van instanties op het gebied van erfgoed (o.a. Brabants Heem, Werkgroep Immaterieel 

Erfgoed, Oirschots Monumenten Fonds, gemeente Oirschot, IVN) 

• Pastorietuin: veiling van wijn van pastoor Spijkers voor 3 nieuwe glas-in-lood ramen in de doopkapel 

van de Sint-Petrusbasiliek 

• Landschappelijk erfgoed: landgoed Baest, 09.30 uur en om 11.30 uur: geleide wandelingen door het 

bos, met uitleg (uitsluitend na aanmelding vooraf op www.openmonumentendag.nl) 

 

Zaterdag en zondag: 

• Gebouwd erfgoed: wandel- of fietstocht langs Jonge Monumenten in het centrum 

• Gebouwd erfgoed: Vrijthof 9 (na aanbellen, van 11.00 tot 18.00 uur) 

• Religieus erfgoed: kerken en kapellen in Oirschot, Spoordonk en De Beerzen 

• Sint Joriskapel, 13.30 uur: lezing Het verhaal van de Sint Joriskapel, door Wim van den Biggelaar 

• Industrieel erfgoed: bierbrouwerij en watermolen Spoordonk (mits genoeg water in De Beerze) 

• Landschappelijk erfgoed: landgoederen ’s-Heerenvijvers en Groot Bijstervelt 

• Roerend erfgoed: museum De Vier Quartieren gratis toegankelijk; expositie Zicht op Oirschot, 

georganiseerd door Stichting Het Kruysenhuis in het Boterkerkje; heemkundekringen in Dekanijstraat 
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• Culinair erfgoed: 7 restaurants hebben in week 36 vergeten gerechten op de kaart en er is 

Vandeoirsprong gruitbier zoals in Nederland voor het jaar 1320 werd gebrouwen 

• Inclusiviteit: vertoning film van torenbeklimming in de basiliek voor hen die niet kunnen of niet durven 

• Oirschots dialect: korte voorstellingen om zoveel mogelijk mensen kennis te kunnen laten maken met 

het Oirschots dialect (Alda en Jacques van de Ven, Ria van Kollenburg, Leon Vingerhoeds) in het 

proeflokaal van de brouwerij (15.00 uur, 15.35 uur en 16.10 uur) 

http://www.openmonumentendag.nl/
https://bit.ly/3cwYMf3

