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Open Monumentendag 2018 
 
In Oisterwijk, Moergestel en Heukelom wordt 
de Open Monumentendag gehouden op 
zondag 9 september 2018 van 11.00 uur tot 
16.30 uur.  
 
Met het thema ‘In Europa’ ligt dit jaar het accent 
op alles wat ons in dit werelddeel cultureel aan 
elkaar bindt. Het thema sluit aan bij het Europese 
Jaar van het Cultureel Erfgoed, een initiatief van 
de Europese Unie.  
 
Europa vormt een kleurrijke lappendeken van 
volkeren, landen, talen en religies en is uniek in 
haar diversiteit. Tegelijkertijd is er ontzettend veel 
gemeenschappelijks in het erfgoed.  
De Open Monumentendag is als onderdeel van 
de European Heritage Days zelf een Europees 
evenement. Maar liefst vijftig landen nemen deel 
aan deze Europese Monumentendagen. 
 
Het publiek kan op deze Open Monumentendag 
van alles ontdekken over de Europese dimensies 
van erfgoed.  
Internationale architectuurstromingen, vergelijk-
bare én onderscheidende (bouw)technieken, 
wederzijdse inspiratie in toegepaste kunsten, 
uitwisseling van kennis en wetenschap, en 
vanzelfsprekend de historische context waarin 
monumenten zijn gebouwd en gebruikt. 
 
Het is een thema met talloze aanknopingspunten 
en een rijk assortiment aan bijzondere monu-
menten en verhalen die tijdens de Open 
Monumentendag kunnen worden beleefd. 

 

 
Het comité waardeert het bijzonder dat de 
eigenaren en bewoners alle medewerking geven 
aan deze Open Monumentendag, waarbij zij hun 
panden belangeloos open stellen ter bezichtiging 
voor het publiek. 
 
Opening 
Zondag 9 september 2018 gaat om 11.00 uur de 
Open Monumentendag van start met de opening 
bij de Oude Pastorie aan de Postelstraat 15 in 
Moergestel.  
Wethouder Peter Smit zal de dag officieel openen.  
 
Afsluiting en Monumentenprijs 
De afsluiting van deze dag vindt plaats bij 
Sundaymorning@ekwc aan de Almystraat 10 in 
Oisterwijk; de voormalige ververij en looierij op 
het KVL terrein.  
Wethouder Peter Smit reikt tijdens de afsluiting om 
17.00 uur de jaarlijkse Monumentenprijs uit.  
 
Deze prijs wordt toegekend aan de eigenaar van 
een van de ruim 250 monumenten die de 
Gemeente Oisterwijk rijk is en die zich op buiten-
gewone wijze heeft ingezet voor het onderhoud, 
de verbetering of de instandhouding van het 
monument, of aan een persoon die zich heeft 
ingezet voor het behoud van monumenten in zijn 
algemeenheid.  
 
U bent hierbij van harte welkom! 
 
 
Tot slot 
Wij verzoeken u vriendelijk om zorgvuldig om te 
gaan met de diverse monumenten.  
Bedenk hierbij dat u te gast bent. 
 
Wij wensen u een fijne dag.  
 
Comité Open Monumentendag 
 
 
 
           Meer informatie is beschikbaar op: 
 

www.oisterwijk.nl 
www.openmonumentendag.nl 

www.bezoekoisterwijk.nl

Ook dit jaar zijn er in de gemeente Oisterwijk weer 
fraaie monumenten opengesteld voor het publiek.  
Het comité Open Monumentendag heeft veel zorg 
en aandacht besteed aan de invulling van deze 
dag. Vele vrijwilligers en ook de Oisterwijkse 
stadsgidsen verlenen hun medewerking. 
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Jongeren en  
Open Monumentendag  
 

Open Monumenten 
Klassendag 
 
Het Oisterwijks comité 
organiseert voor de 8ste keer 
de Klassendag met als doel 
de jeugd te betrekken bij 
het erfgoed.  
Drie basisscholen uit de 

gemeente Oisterwijk doen dit jaar mee met totaal 
225 leerlingen. Op landelijk initiatief doen dit jaar 
voor het eerst de groepen 5 en 6 mee. Als vanouds 
zijn ook de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 
actief. Zij bezoeken dit jaar onder andere de Joodse 
Begraafplaats, het Napoleonskerkje en de voor-
malige Koninklijke Verenigde Leder N.V. (KVL) in 
Oisterwijk.  
 

 
 
 
Op alle locaties worden de leerlingen rondgeleid. 
Ter voorbereiding is er op school les gegeven over 
monumenten. Tijdens en na het bezoek beant-
woorden de leerlingen een aantal vragen op de 
monumentenkaart. Met eigen gemaakte foto’s 
kunnen zij dit werkstuk compleet maken.   
 
De Open Monumenten Klassendag is op vrijdag 7 
september. 
 
 
 
 

 
Voorgaande jaren verzorgde Popwise muziek bij 
diverse monumenten waarop zeer enthousiast 
werd gereageerd. Dit jaar kunt u tijdens de Open 
Monumentendag leerlingen van de Oisterwijkse 
muziekschool vinden in en rondom het Raadhuis 
op De Lind in Oisterwijk. 

 

 

Luister naar rock ‘n roll, disco, funk, ballads en 
lekkere top-40 muziek, geschikt voor alle 
leeftijden. 

 

 

Plattegrond 

Midden in dit boekje vindt u een plattegrond met 
de opengestelde monumenten. Er is geen vaste 
route; u kunt bij ieder monument beginnen en 
vervolgens naar keuze alle monumenten 
langsgaan.  

Vanaf 11.00 uur is er een informatiestand bij 
het Raadhuis op De Lind in Oisterwijk. 
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1 Koninklijke Verenigde  
   Leder KVL                   

Almystraat 14, Oisterwijk 
 

 
Luchtfoto KVL in 1950. Op deze foto heeft de fabriek de grootste 
omvang. [bron: afkomstig uit rapport Karel Loeff Architectuur 
2005]. 
 
Voor de komst van de grote fabrieken waren in 
Oisterwijk tientallen kleine leerlooiersbedrijven die 
op ambachtelijke wijze huiden tot leer ver-
werkten.  
De kleine ambachtelijke looierijen ver-dwenen toen 
in 1916 de N.V. Lederfabriek Oisterwijk werd 
opgericht. In de jaren ‘30 was de KVL een van de 
grootste leerfabrieken in Europa.  
Door verscherpte milieuregels, internationali-
sering van de markt en verouderde machines gaat 
het in de jaren ‘70 minder goed met de fabriek;  
klanten als Louis Vuitton en Hèrmes haakten af.  
In 2000 sloot de leerfabriek haar deuren en kwam 
het complex leeg te staan.  
 

 
Toegangspoort KVL 
 
De eens grootste lederfabriek van Europa is nu 
Leerfabriek KVL. Samen met de provincie Noord-
Brabant, de gemeente Oisterwijk en creatieve 
ondernemers verandert de oude leerfabriek naar 
een eigentijdse hotspot waar van alles te zien en 
te beleven is. Tijdens de Open Monumentendag 
stelt KVL dan ook graag haar deuren van een 
aantal gebouwen open. 
 
De ververij, het kantoor, het leermagazijn en de 
brandweerkazerne voor het leermagazijn, gelegen 
aan de Almystraat, en het U-gebouw centraal 
gelegen op het terrein zijn open voor publiek. Zie 
de plattegrond zoals het eens was.  
 

In de verschillende panden worden diverse 
activiteiten georganiseerd. Kom langs of kijk op de 
website www.leerfabriekkvl.nl/programma voor 
meer informatie. 
 
Tijdens de Open Monumentendag is een van de 
loftwoningen in de voormalige lakfabriek geopend. 
U kunt het huis van Ad en Marianne Vermeulen 
aan de Almystraat 36 van binnen bezichtigen. 
Ook dansschool Danserswijk opent zijn deuren 
voor nieuwsgierige bezoekers. Je bent van harte 
welkom om verschillende danspresentaties en 
open lessen  bij te wonen tussen 11.30 uur en 
15.30 uur. 
 

 
 
U-gebouw 
Centraal gelegen op het terrein bevindt zich een 
deel van de grote U-vormige productiehal, drogerij, 
magazijn met voormalig kantoorgebouw uit 1924-
1925. In dit gebouw vond de ‘normale’ natuurlijke 
behandeling van het leder plaats. Het U-gebouw is 
opgebouwd in twee tijdsperioden wat ook te zien is 
in de gevel. Het oudste deel bestaat uit een 
betonskelet ingevuld met baksteen, terwijl het 
latere deel puur uit baksteen bestaat met veel 
ornamenten. 
 
De verschillende interieurs van de gebouwen zijn 
nagenoeg identiek wat betreft de constructie-
methode. Zware betonnen kolommen met balken 
in twee richtingen bepalen het beeld van de ruimte. 
De kolommen verjongen naarmate men een 
verdieping hoger komt. In het oudste deel bevond 
de drogerij zich waarschijnlijk op de 
bovenverdieping, op de overige verdiepingen 
waren de afdelingen voor de afwerking van het leer 
gevestigd. 
 

 
Het U-gebouw met rechts het oudste deel, bestaande uit een 
betonskelet gevuld met baksteen en links het latere deel, 
bestaande uit baksteen. 

De kleine ambachtelijke looierijen verdwenen toen
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De nieuwe eigenaar Polimeks heeft in 2018 de KVL 
overgenomen van de provincie Noord-Brabant.  
Met authenticiteit en ambachtelijkheid hoog in het 
vaandel gaat Polimeks de KVL naar een hoger level 
tillen, weer met internationaal aanzien.  
Het centraal gelegen U-gebouw wordt het kloppend 
hart van de KVL, inclusief ontmoetingsplekken voor 
een groot publiek, een hotel, appartementen en 
ateliers.  
Tijdens de Open Monumentendag presenteert de 
nieuwe eigenaar zijn plannen. 
 
Ververij  
De ververij werd in 1923 opgeleverd door de Duitse 
architect F. Hildner en is een van de oudste 
gebouwen op het terrein. De gevels van het 
gebouw zijn opgetrokken in baksteen. Inwendig 
heeft het een betonconstructie van gewapend 
betonnen kolommen, balken en vloerplaten.  
Een ander belangrijk kenmerk is de daglicht-
toetreding, aangezien kunstlicht toen duur was.  
Via de vier lichtstraten en verschillende ramen die 
op dusdanige hoogte geplaatst zijn, dat die niet 
zomaar kapot gestoten konden worden, werd 
daglichttoetreding gerealiseerd.  
Het gebouw kent een bijzondere verdeling van 
ruimtes die doorkruist worden door loopbruggen, 
die het beeld bepalen. Het pand is typerend voor 
een zakelijk expressionistische bouwstijl. 
Nadat het pand leeg kwam te staan is het tussen 
2004 en 2007 gekraakt.  
 
Na sanering en renovatiewerkzaamheden nam 
Sundaymorning@ekwc in 2015 zijn intrek in het 
pand dat voorheen de ververij en looierij bevatte. 
Het pand is nu een artist in residence en centre of 
excellence. 
Het verwelkomt jaarlijks vijftig kunstenaars, 
architecten en ontwerpers, niet alleen vanuit 
Europa maar vanuit de hele wereld, die gedurende 
een werkperiode van drie maanden hier werken en 
wonen.  
Tijdens de Open Monumentendag kunt u een kijkje 
nemen bij de open dag die gehouden wordt bij 
Sundaymorning@ekwc. 
   

 
De ververij 
 
 
 
 

 
Kantoor, magazijn en opslag 
Het monumentale hoofdgebouw is 120 meter lang 
en ligt aan de spoorlijn die Eindhoven met Tilburg 
verbindt.  
 
De westelijke helft, een voormalig magazijn voor 
de opslag van huiden, is gebouwd in 1924.  
Vier jaar later is het kantoordeel aangebouwd en 
het magazijn met een extra verdieping verhoogd. 
Het voormalig magazijn kenmerkt zich door de 
aanwezigheid van een laad- en losplatform. In het 
verleden liep een aftakking van de spoorlijn tot aan 
dit platform.  
De decoratieve gevel verraadt dat dit gebouw meer 
was dan alleen een fabrieksgebouw. Vanwege de 
belangrijke positie is dit gebouw representatiever 
dan bijvoorbeeld de fabriekshallen. Het gebouw 
heeft een betonnen skelet structuur met bakstenen 
gevels.  
 
De kantoren zijn gevestigd in het meest 
prestigieuze gebouw van het KVL terrein. Aan alles 
valt af te lezen dat dit het meest representatieve 
gebouw van het terrein is. Bijzondere ornamenten, 
glas-in-lood ramen en andere details verraden de 
belangrijke positie van dit gebouw.  
 
Ook in het interieur is duidelijk merkbaar dat dit 
een representatief gebouw is. Fijne afwerk-
materialen en zware houten deuren bepalen de 
sfeer van dit gebouw. Het gebouw heeft net als de 
meeste andere gebouwen een betonnen skelet-
structuur met bakstenen gevels.  
 

 
Kantoor 
 
In 2014 is het hoofdgebouw hersteld en voorzien 
van nieuwe functies, waaronder Bij Robèrt,              
meester patissier en meester boulanger, Kafé van 
Leer en koffiebranderij Rozema & van Schijndel. 
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De koffiebranderij is inmiddels verhuisd naar het EKWC.
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Stoommachine 
Op het KVL terrein staan naast de voormalige 
fabrieksgebouwen een aantal andere bijzondere 
bouwwerken.  
Het belangrijkste daarvan is de oude stoom-
machine uit 1924 die midden op het terrein staat, 
het kloppend hart van de fabriek die via een  
onderaards gangensysteem alle machines aan-
dreef.  
Het pand voor de stoommachine en stoomketels is 
een ontwerp van de Duitse architect F. Hildner.  
De machinekamer en het ketelhuis zijn 
Rijksmonument. Met de stoommachine en 
stoomketels beschikte de fabriek over een eigen 
elektriciteitscentrale. 
 

 
De stoommachine  
 
De centrale werd aangedreven door twee cilinders 
met een gezamenlijk vermogen van 1200 pk. Bij 
vollast leverde de aangekoppelde generator een 
elektrisch vermogen van 800 Kilowatt.  
 
Dat is niet zo bijzonder veel, maar destijds 
voldoende om de roterende vaten, die nodig waren 
voor het looiproces, in beweging te houden. Hier 
was bijna een wagonlading kolen per dag voor 
nodig, dus efficiënt was dat bepaald niet. Met de 
komst van de provinciale elektriciteitscentrale 
PNEM rond 1930 verdween langzaam de behoefte 
aan een eigen centrale en begin jaren zeventig 
kwam de oude kolos dan ook definitief tot stilstand.  
 
Niet alleen deze stilstand maar ook schade door 
diefstal deed de oude dame de das om en wat 
restte was slechts een gietijzeren karkas. Na de 
verkoop van het complex aan de gemeente 
Oisterwijk keerde het tij en werd in 2008 toegang 
geboden aan enkele enthousiaste vrijwilligers om 
in de machinekamer aan de slag te gaan.  
 
Het verdere verloop van dit verhaal kunt u lezen  
in het boek ‘Van stoom naar stroom’ verkrijgbaar 
bij Boekhandel Oisterwijk en de plaatselijke VVV. 
[bron: bouwer Carels in Gent] 
Tijdens de Open Monumentendag is de stoom-
machine weer in haar volle glorie te bewonderen 
en  draait de machine die dag op perslucht.   

De vrijwilligers van Stichting Stoommachine 
Oisterwijk nodigen u van harte uit voor een 
rondleiding  en geven uitleg over hun plannen om  
uiteindelijk de machine weer op stoom te kunnen 
laten draaien. 
 

 

 

Bergen kolen aan de achterzijde van het ketelhuis 
 

 

De brandweerkazerne 
Een ander belangrijk gebouw is het oude 
brandspuithuis dat in 1925 werd gebouwd door 
architect O. Triebel uit Oisterwijk. Nadat er tot twee 
keer toe brand was uitgebroken in de lakfabriek 
werd besloten een eigen bedrijfsbrandweer op te 
richten. Het gebouw is opgebouwd in een stijl die 
elementen bevat van het expressionisme, overeen-
komstig de stijl van het nieuwe kantoorgebouw. 
Het gebouw vertegenwoordigt een cultuur-
historische waarde en illustreert het pioniers-
karakter van de bedrijfsleiding in sociaal-
economisch opzicht; het is één van de voor-
zieningen die getroffen werd ten behoeve van de 
veiligheid en het welbevinden van personeel. 
Het Rijksmonument is nu een culinaire werkplaats 
waar je terecht kunt voor een kop koffie, lunch, 
borrel of diner. 
 

 
  De brandweerkazerne 
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2 Woonhuis, 
Boxtelsebaan 13, Oisterwijk 

 

 
Aan het einde van de 19e eeuw was de Oisterwijkse 
klompenmaker Jacobus Pijnenburg eigenaar van 
een hof aan de Boxtelsebaan. Ter plaatse heette 
het gebied toen nog Laarakkers. In 1903 verkocht 
hij het aan bierbrouwer Johannes van Gils die op 
zijn beurt een deel verkocht aan Pauline Lommen 
uit Roubaix en Herman Hillen, een lakenfabrikant 
uit Grave. Zij lieten er het huis bouwen dat nog 
steeds bestaat en nu al weer sinds 1984 bewoond 
wordt door de familie Opsteeg.  

Het statige pand met een voorgevel met 
sierankers, speklagen en waterlijst is nog niet zo 
lang geleden aangewezen als gemeentelijk 
monument. Het mansardedak is aan de voorzijde 
voorzien van leien. Door zijn hoogte en solistische 
positie in de Boxtelsebaan is het een opvallend 
woonhuis. 

De woning is nog voor een groot deel authentiek. 
De voor- en achterkamer wordt gescheiden door 
zware serredeuren met glas in lood en voorzien van 
gebrandschilderde ramen. De voorkamer bezit een 
fraai geschilderd plafond. 

Vooral de hoge plafonds en de vele, vaak ook 
donkere kleuren, die gebruikt zijn maken volgens 
de bewoners de woning heel gezellig en sfeervol.   

In 1922 betrok schoenfabrikant Petrus Krol uit Den 
Haag het pand. Hij realiseerde diverse 
uitbreidingen met bedrijfsruimten achter het 
woonhuis tot en met een garage aan de Oud 
Haarenseweg.  

Bij vele Oisterwijkers zal het pand vooral bekend 
zijn als de woning van Bart Puts en zijn vrouw.  

Hier begon hij een schoenfabriek die later 
uitgroeide tot een van de belangrijkste 
schoenfabrieken in Oisterwijk, namelijk de Renata 
schoenfabrieken. 

 
 
 

Een van de vorige bewoners was de pastoor van de 
Joannesparochie. In de oorlog was de pastorie 
gevorderd door de Duitsers en de pastoor met zijn 
kapelaan woonde op de bovenverdieping van het 
pand. 
 
Achter in de tuin bevindt zich een schuilkelder. 
Deze is door de familie Puts gebouwd in de oorlog. 
Een eenvoudige maar doeltreffende oplossing voor 
de familie om zich tegen de oorlogshandelingen te 
beschermen. Ook deze kelder is tijdens de Open 
Monumentendag te bezichtigen.  
 

 
De heer Opsteeg is, mede vanuit zijn beroep als 
leraar, een fervent boekenverzamelaar. Zijn 
bibliotheek bevat ‘pareltjes’ die door boeken-
liefhebbers graag zullen worden bekeken.          

De heer Opsteeg is zeer bereid hierbij uitleg te 
geven.  

 
Ter gelegenheid van Open Monumentendag stelt 
de familie Opsteeg het huis en de bibliotheek 
open voor bezichtiging.  
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3 Buitenhuis ‘Vennehorst’ 
     Vennelaan 6, Oisterwijk 
      
Verscholen in het groen ligt aan de Vennelaan 6, 
het gemeentelijke monument, Buitenhuis ‘Venne-
horst’, onderdeel van Landgoed Rozephoeve 
Oisterwijk. 
 

 
 
Ingeklemd tussen het natuurgebied Kampina en 
het grootschalige agrarische landschap aan de 
zuidzijde ligt Landgoed Rozephoeve, een particulier 
landgoed ter grootte van ongeveer 540 ha. Het 
landgoed maakt deel uit van het stroomgebied 
Beerze – Reusel. 
 

 
 
De familie Ribbius Peletier rijk geworden als 
Utrechtse sigarenfabrikant, kocht het landgoed van 
de familie de Gruijter in 1908. Het landgoed is 
vernoemd naar de ‘Rozep Hoeve’, een boerderij die 
midden op het landgoed ligt. De familie Ribbius 
Peletier was de vierde eigenaar. Eerder waren 
eigenaar van grond en landgoed, familie Koumans 
Smeding, familie Wellingberg en in 1880 werd het 
landgoed verkocht aan Ludovicus Antonius de 
Gruijter. Telg uit de gruttersfamilie uit ’s-
Hertogenbosch. 
 
Het Landgoed Rozephoeve is in de 19e eeuw 
ontstaan uit voormalig ‘woeste gronde’, de 
gemeint. Het werd door Gerlacus Ribbius Peletier 
(overleden in 1930) gezien als een bedrijf, hij had 
de verplichting om de woeste gronden te 
ontginnen. De Heidemij stelde hiervoor ossen en 
paarden beschikbaar. De ontginning is begonnen in 
1908 en duurde tot ongeveer 1930.  
 

In 1911 werd de opzichterswoning ‘Vennehorst’ 
gebouwd op de hoek van de Adervendreef bij het 
Staalbergven en door de in Oisterwijk gestatio-
neerde hoofdopziener van de Heidemij, C. Snijder 
in gebruik genomen.  
Het huis ligt op een verhoging in het terrein aan de 
Vennelaan 6. Deze verhoging wordt ook wel een 
horst genoemd. De naam van de woning 
‘Vennehorst’ is hiermee te verklaren. 
 
Het is een één-laags, bakstenen woning met een 
wolfs- of zadeldak met wolfseinden en een 
aangebouwde houten waranda. Een wolfsdak is 
een dak met twee afgeschuinde vlakken aan de 
korte zijden. Deze afgeschuinde vlakken worden 
ook wel wolfseinden genoemd. De helling van deze 
uiteinden is vaak steiler dan die van de 
aangrenzende dakvlakken. Het werkwoord 
afwolven -het afschuinen van het einde van een 
zadeldak- ligt hieraan ten grondslag. Omdat de 
uiteinden van een wolfsdak opvallen, worden deze 
vaak versierd met een piron. 
 
In de tuin ligt, rondom in het groen, een ven met 
de prachtige naam ‘Zoet Troost‘. 
 

 
 
Het ven met deze naam kom je al tegen op de 
oudste kadasterkaarten van 1832. Een plan voor 
het bouwen van een schuur op het terrein van 
Vennelaan 6 werd in 1916 uitgewerkt.  
In 1929 werd het gehele huis aangesloten op het 
elektriciteitsnet. 
 
De oppervlakte van het perceel waar de woning 
‘Vennehorst’ op staat is 25.020 m². 
Er werd in het huis ruimte gereserveerd voor de 
eigenaar. Van deze gelegenheid heeft de eigenaar 
niet veel gebruik gemaakt. Gerlacus Ribbius 
Peletier en andere familieleden verbleven er 
sporadisch. Ze logeerde meestal in een hotel of 
gingen ’s avonds weer richting huis.  
 
Nu wordt het buitenhuis wél intensief als 
vakantiewoning gebruikt. 
 
 

 
 
 

3 Buitenhuis ‘Vennehorst’ 
     Vennelaan 6, Oisterwijk 
      
Verscholen in het groen ligt aan de Vennelaan 6, 
het gemeentelijke monument, Buitenhuis ‘Venne-
horst’, onderdeel van Landgoed Rozephoeve 
Oisterwijk. 
 

 
 
Ingeklemd tussen het natuurgebied Kampina en 
het grootschalige agrarische landschap aan de 
zuidzijde ligt Landgoed Rozephoeve, een particulier 
landgoed ter grootte van ongeveer 540 ha. Het 
landgoed maakt deel uit van het stroomgebied 
Beerze – Reusel. 
 

 
 
De familie Ribbius Peletier rijk geworden als 
Utrechtse sigarenfabrikant, kocht het landgoed van 
de familie de Gruijter in 1908. Het landgoed is 
vernoemd naar de ‘Rozep Hoeve’, een boerderij die 
midden op het landgoed ligt. De familie Ribbius 
Peletier was de vierde eigenaar. Eerder waren 
eigenaar van grond en landgoed, familie Koumans 
Smeding, familie Wellingberg en in 1880 werd het 
landgoed verkocht aan Ludovicus Antonius de 
Gruijter. Telg uit de gruttersfamilie uit ’s-
Hertogenbosch. 
 
Het Landgoed Rozephoeve is in de 19e eeuw 
ontstaan uit voormalig ‘woeste gronde’, de 
gemeint. Het werd door Gerlacus Ribbius Peletier 
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de verplichting om de woeste gronden te 
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1908 en duurde tot ongeveer 1930.  
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De  eigenaresses  van  Landgoed  de  Rozep  en 
Vennehorst, Anneke en Marije Peereboom Voller, 
heten u hartelijk welkom op 9 september.
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Plattegrond 
 

  
1. Koninklijke Verenigde Leder K.V.L., Almystraat 14, Oisterwijk. 
 
2. Woonhuis,  Boxtelsebaan 13, Oisterwijk. 
 
3. Buitenhuis ‘Vennehorst’, Vennelaan 6, Oisterwijk. 
 
4. ’t Hoog Huys’, Posthoornseweg 7, Oisterwijk. 
 
5. ‘Kerck Hoeve’, Kerkhovensestraat 59, Oisterwijk. 
 
6. Pastorie Moergestel, Postelstraat 15, Moergestel. 
 
7. Villa Hooghuys, Oirschotseweg 17, Moergestel. 
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4 ‘t Hoog Huys’ 
Posthoornseweg 7, Moergestel 
 
‘’t Hoog Huys’ gelegen aan de Posthoornseweg 7 
zou in 1895 gebouwd zijn ten behoeve van de 
wereldtentoonstelling van dat jaar in Amsterdam 
en in gebruik genomen als Scandinavisch 
paviljoen. 
 

 
 
Na demontage in Amsterdam in 1896 is het pand 
in dat jaar herbouwd aan de Van Tienhovenlaan in 
Oisterwijk. Het werd in eerste instantie in gebruik 
genomen als café Groot Speijk.  
Pieter van Tienhoven heeft hierbij destijds een 
grote rol gespeeld. Hij was in eerste instantie 
penningmeester en later voorzitter van Natuur-
monumenten en heeft veel gronden in Oisterwijk 
ondergebracht bij deze stichting. 
 

 
Detailfoto van de klok/bel op ’t Hoog Huys  
 
In 1916 werd het huis aangekocht door 
Natuurmonumenten en als boswachterswoning in 
gebruik genomen. 
 
De heer A. Moorman (1808-1940) werd in 1919  
aangesteld als nieuwe opzichter van de ‘Bosschen’ 
in Oisterwijk. De heer B. Verbeet werd in eerste 
instantie in 1934 aangesteld als ‘hulpboswachter’ 
om hem later als boswachter op te volgen. In 1956 
volgde de heer J. Dorre, de heer Verbeet op als 
boswachter.  
 

De Familie van Opstal, eerst Piet en nadien zoon 
Stan, neemt in 1978 ‘t Hoog Huys over van 
Natuurmonumenten, voor het symbolische bedrag 
van 1 gulden.  
 
Op dat moment wordt besloten het pand wederom 
te demonteren en aan de Posthoornseweg opnieuw 
op te bouwen. Met name door de inspanning van 
Stan en Manja van Opstal is ‘t Hoog Huys aan de 
sloophamer (het bestemmingsplan) van de 
gemeente Oisterwijk ontsnapt. 
 
Nelleke Dorresteijn koopt in 1999 ‘t Hoog Huys en 
blijft daar wonen tot 2008. 
 
De status van Rijksmonument wordt in 2001 
toegekend aan ‘t Hoog Huys. 
 
  

  
 
Bert Gorris koopt ‘t Hoog Huys in 2009 en besluit 
tot een grondige restauratie van het pand. Deze 
bouwactiviteiten nemen een heel jaar in beslag, 
voordat het weer in de oude luister is hersteld. De 
bijzondere bouwstijl inclusief het hout en al zijn 
bewerkingen is voor Nederland relatief zeldzaam. 
 

 
 
Het Rijksmonument is tijdens de Open 
Monumentendag 2018 van buiten te bezichtigen. 
 

 
 
 

4 ‘t Hoog Huys’
Posthoornseweg 7, Oisterwijk
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5 ‘Kerck Hoeve’ 
     Kerkhovensestraat 59, Oisterwijk 
 
De oude Engelse telefooncel aan de Kerkhovense-
straat in Oisterwijk is een gemakkelijk her-
kenningspunt voor het terras en de expositietuin 
‘Kerck Hoeve’ van Ger en Ingrid Vugts.  
De boerderij is gebouwd in 1897 in opdracht van 
de erven van Bernardus Scheffers. En ook de oude 
perenbomen stammen uit die tijd.   
 

 
 
Het is altijd een kleinschalige boerenbedrijfje, een 
keuterijtje,  geweest zoals er zo veel in Brabant 
voorkwamen.  
De huidige boerderij is een gemeentelijk monu-
ment. Het is een langgevelboerderij met zadeldak 
en T-vensters met luiken. Boven de deur siert een 
fraaie levensboom het bovenlicht.  
Met name de voorgevel en zijgevel van het huis zijn 
nog geheel origineel.   
 

 
 
De boerderij is door Ger en Ingrid grondig 
opgeknapt en verbouwd om hem weer naar de 
huidige maatstaven bewoonbaar te maken.  
Dat is goed gelukt. En hoewel er weinig originele 
elementen over waren is de boerderij toch heel 
sfeervol met historische materialen gerestau-
reerd. 
 

 
Daarbij is een verborgen kelder ontdekt en weer 
toegankelijk gemaakt.   
De naam Kerkhoven kan ontleend zijn aan een 
nabijgelegen kerkhof maar waarschijnlijker is, dat 
het verwijst naar Karlychoven, wat de naam werd 
van een langgerekt gehucht ten noorden van het 
vruchtbare akkergebied de Schijf aan de oude 
Bossche Baan, nu de Kerkhovensestraat.  
  
Op de plaats van de huidige boerderij stond 
vroeger al een hoeve, ‘een huys, hoff, gront, 
schuere, scaepskoye, en bogarden’ zo valt te lezen 
in een oude schepenakte van 1 april 1544.  
De hoeve was eigendom van Goossen Laureis Jan 
Groys, rector van het altaar Margriet in de 
Petruskerk. Hij verpachtte de hoeve met grond aan 
Goyaart Steven van Baast. Hoe lang de hoeve er 
gestaan heeft is niet bekend. Na de 80-jarige 
oorlog is er geen sprake meer van een huis of 
boerderij, maar is het perceel weer bouwland en 
weiland.   
  

 
       Eerste kadastrale kaart 
 
In 1832, op de eerste kadastrale kaart, was het 
perceel aan de Kerkhovensestraat een stuk 
bouwland onder A 132/131 en eigendom van 
Heiliger Adriaan van Iersel uit Udenhout. In 1842 
werd Johannes Scheffers eigenaar. Zijn nazaten 
Johannes Jan Scheffers en Bernardus Scheffers 
erfden het perceel. Bernardus Scheffers, was 
gehuwd met Maria de Bresser en leefde van 1835 
tot 1883. Na zijn dood bleven de erven (zijn 
weduwe en drie kinderen) van Bernardus Scheffers 
eigenaar van het perceel.   
 
In 1898 worden de percelen A 131 en A 132  
samengevoegd en krijgen het kadastrale nummer 
A 1455.  
In 1899 laat het kadaster zien dat op het perceel 
een eerste bebouwing is gevestigd. Dat is de 
huidige boerderij. Het is dan eigendom van de 
erven van Bernardus Scheffers.  
In 1906 verkoopt Scheffers de boerderij aan 
Bernardus van Esch. Deze blijft eigenaar tot 1930 
en verkoopt zijn bedrijf dan door aan Johannes 
Antonius Verburg. De boerderij is nu voor de derde 
generatie in familiebezit.  
De jongste dochter Gerarda Verburg-Huijbregts is 
ingetrouwd en hierna  heeft Ingrid als jongste telg 
uit de familie de traditie voortgezet. 
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6 Pastorie Moergestel 
     Postelstraat 15, Moergestel 
 
 

 
Foto: Jan-Willem Andriessen Redresde Erfgoed Expert. 
 
Dit complex bestaat uit een Rijksmonument en een 
aantal gemeentelijke monumenten. 
Het Rijksmonument, sinds 3 augustus 1977, 
betreft de voormalige pastorie die in 1840 in 
gebruik werd genomen door de toenmalige, in 
Veghel geboren, pastoor Lambertus van Dooren.  
 

 
Oude pastorie 1910. Na uitbreiding door Van Rijckevorsel.  
De poort is nog voorzien van puntige afdekkers in plaats van de 
huidige leeuwtjes. De smeedijzeren poort is een andere dan de 
huidige poort. Tekst: Maikel Niël Bouwhistorie.  
 
De oude pastorie, waarvan in 1822 door de staat  
de verplichting tot jaarlijks onderhoud werd 
afgekocht voor fl. 2.400,-- was in 1839 in dermate 
slechte staat dat werd besloten deze af te breken 
en een nieuwe te bouwen. Waar de oude pastorie 
gestaan heeft is niet duidelijk.  
In het boek ‘De Abdij van Tongerlo’ wordt 
gesproken over de aankoop van een pastorie in 
1730. De vraag welk huis in Moergestel dit geweest 
kan zijn, vormt een fascinerend probleem voor in 
historie geïnteresseerden.  
Er wordt gedacht aan ‘Het Broothuys’ en het huis 
van Martina Reijnen zonder dat men tot een 
gerechtvaardigde conclusie kan komen.  
 
 
 
 
 
 

De in 1840 gebouwde pastorie behoort tot de stijl 
van het eclecticisme. Dat houdt in dat in een enkel 
werk elementen van verschillende stijlen of 
stromingen gecombineerd zijn.  
In de architectuur wordt de term met name 
gebruikt voor een richting binnen het 19e-eeuwse 
historisme, de eclectische stijl. In de 19e-eeuwse 
beeldende kunst bestond er geen dominante 
allesomvattende stijl. Door de bloei van de 
wetenschap en de kunstgeschiedenis ontstond er 
een stimulans om oude stijlen te doen herleven. 
 
Door de rijksdienst voor de monumentenzorg 
wordt onder meer gesteld dat de witte gepleisterde 
pastorie van algemeen belang is vanwege  haar 
oudheidkundige en kunsthistorische waarde. 
Oorspronkelijk was de pastorie aanzienlijk kleiner. 
Rond 1896 liet pastoor JHR. Van Rijckevorsel-van 
Kessel de pastorie door aannemer Schonk 
uitbreiden en verfraaien.  
Er werd toen zelfs een verdieping opgezet. Ook 
later werden er nog verbouwingen aangebracht.  
 

 
Laterale gang naar dienstingang, deur met glas en lood uit 
1954. Foto: Jan-Willem Andriessen Redresde Erfgoed Expert.  
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Laterale gang naar dienstingang, deur met glas-in-lood uit 1954. 
Foto: Jan-Willem Andriessen Redresde Erfgoed Expert.

Er werd toen zelfs een verdieping opgezet. Ook 
later werden er nog verbouwingen aangebracht.
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Het gebouw is voorzien van een parterre en een 
verdieping met omlopend, afgeknot schilddak, 
waarin een oeil-de-boeuf en twee dakkapellen.  
 

 
Oeil-de-boeuf. 

Foto: Jan-Willem Andriessen Redresde Erfgoed Expert. 
 
Venster omlijstingen met stuc-kuiven, paars-
gewijs geplaatste consoles onder de kroonlijst met 
daartussen panelen met lofwerk. Aan de 
rechterhoek bevindt zich een uitgebouwde serre.  
 

 
Serre met tegelvloer uit 1895-1905. 

Foto: Maikel Niël Bouwhistorie. 
 
De pastorie kenmerkt zich door een bijzonder gaaf 
interieur en een prachtige tuin. Het unieke interieur 
is in zeer authentieke staat. Sinds de jaren ‘60 van 
de vorige eeuw is er vrijwel niets meer gewijzigd.  
Wat u in de pastorie aantreft zijn: originele 
plafonds, betimmeringen, mooie paneeldeuren, 
terrazzovloeren, planken vloeren en oude 
plavuizen en grotendeels origineel hang- en 
sluitwerk.  
 
 

Stijl, karakter en detaillering van de pastorie 
sluiten naadloos op elkaar aan. Het gebouw 
bestaat uit 13 kamers. 
 

 
Poortje in hekwerk naar pastoorspaadje. 

 Foto: Maikel Niël Bouwhistorie. 
 

Verder bestaat het complex uit een viertal 
gemeentelijke monumenten, bestaande uit een 
tuinhuis aan de achterzijde van de villa. Aan de 
voorzijde van de villa ligt een fraaie tuin met eiken- 
en naaldbomen. In 1905 werd de voortuin, na 
sloop van de boerderij van Johannes van de Wouw, 
voorzien van een hekwerk.  
Dit smeedijzeren hek met poort werd in 1929 
vervangen door een smeedijzeren hek met een 
poorthek  tussen gepleisterde hekposten met 
hardstenen decoraties met een leeuwtje in de top 
in plaats van puntige afdekkers. 
 
De laatste kerkelijke bewoners waren de pastores 
Van den Broek en Berkers. Na hun vertrek in 1975 
is de pastorie in particulier bezit gekomen van de 
familie Koenen. 
 

 
Mariabeeldje met huisnummer 

Foto: Piet van Iersel 
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7 ‘Hooghuys’ 
    Oirschotseweg 17, Moergestel 
 
Dit pand is in het begin van de vorige eeuw 
gebouwd. Het behoorde toe aan het tegenover 
liggende landgoed Hoogenhuizen. Dit landgoed is 
rond 1890 door de Tilburgse textielbaron 
Christiaan Mommers als vakantieverblijf gebouwd 
op de plek waar voorheen het kasteel ‘Hooghuys’ 
stond. Deze woning, liggende tegenover landgoed 
Hoogenhuizen, is begin 1900 als personeels- 
(bedienden) en chauffeurswoning gebouwd en 
jaren als zodanig bewoond.  
 

 
 Vanaf de Oirschotseweg gezien, door de T-vormige  
 plattegrond lijkt het alsof de voordeur in de terugvallende   
 straatgevel is ondergebracht. Foto: Gerard Willems 
 
Midden zeventiger jaren van de vorige eeuw 
hebben Sjaan en Jos van Hulten het huis gekocht 
van de familie Weitjens. Deze familie was via 
erfenis in het bezit gekomen van dit huis doordat 
Maria Johanna, de dochter van Christaan 
Mommers, getrouwd was met de arts Johannes 
Theodorus Aloysius Weitjens. 
 
 

 
De gevels van het huis vallen onmiddellijk op door het soort 
vensterverdeling, tevens voorzien van luiken, de segment-
bogen met siermetselwerk, de hardstenen waterlijst rondom en 
de rozetankers. Foto: Gerard Willems. 
 
Het is een eenlaags woonhuis met een T-vormige 
plattegrond, het heeft een samengesteld zadeldak 
gedekt met gesmoorde oudhollandse pannen. De 
muren zijn uit baksteen opgetrokken en rondom 
voorzien van een hardstenen waterlijst.  
 
 

 
Vensters en deuren zijn aan de bovenkant 
afgesloten door segmentbogen met binnenin 
siermetselwerk. De vensters hebben een zes-, of 
drieruitsverdeling.  
 

 
Een impressie van de westgevel (linkerkant) zoals die er 
oorspronkelijk heeft uitgezien. Foto: Regionaal Archief Tilburg. 
 
De topgevel aan de voorkant heeft een tweeruits 
verdeling evenals de topgevel aan de zijkant.  
De gevels zijn voorzien van rozetankers, de houten 
bakgoten hebben aan de onderzijde een reeks van 
halfronde uithollingen. 
 
Sjaan en Jos van Hulten hebben het huis eind 
negentiger jaren van de vorige eeuw met smaak 
en gevoel voor stijl en detail, onder leiding van 
architect Fons Drijvers, gerestaureerd naar de 
huidige staat. Tijdens deze restauratie is het 
schuurtje aan de achterkant uitgebreid en dit biedt 
nu onderdak aan een slaapkamer en een 
badkamer. Door hiervoor zorgvuldig de juiste 
bouwmaterialen te kiezen, gekoppeld aan een 
stukje vakmanschap, is het onderscheid met het 
woonhuis voor een leek nauwelijks herkenbaar. 
Ook de binnenkant heeft zijn authentieke 
uitstraling behouden.  
Deuren, architraven, plafonds etcetera versterken 
deze uitstraling. 
 

 
De heer des huizes heeft zich zeer verdienstelijk gemaakt als 
beeldhouwer. Overal in de tuin komt men zijn creatieve 
scheppingen tegen. Deze hardstenen sculptuur is wel zijn 
favoriet. Foto: Gerard Willems. 
 
Sjaan en Jos nodigen u van harte uit om de 
achterliggende tuin te bezoeken. Ook deze is 
evenals het woonhuis met veel smaak ingericht. 
Naast de bloemen en planten zult u in deze tuin 
veel ornamenten aantreffen waaronder een aantal 
fraaie beeldhouwwerkjes.  
 
De creator van dit alles is Jos zelf die als amateur 
beeldhouwer zijn steentje heeft bijgedragen aan 
deze smaakvol ingerichte tuin. Hij vertelt u graag 
over zijn ‘beeldjes’.  
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Andere monumenten 
 
Het comité Open Monumentendag heeft dit jaar 
zeven monumenten uitgenodigd mee te doen. 
Maar ook andere monumenten zijn tijdens deze 
dag geopend voor het publiek.  
Wilt u daar een kijkje nemen?  Dat kan bij onder-
staande monumenten. 
 

Het Raadhuis,  
De Lind 56 
 

 
 
Het Raadhuis is gebouwd in 1898 vlak achter een 
van oorsprong katholieke Mariakapel die later 
dienst deed als Raadhuis.  
Een deel was in gebruik bij de politie en het hok 
onder de trap diende als arrestantenlokaal. 
 
Architect van het fraaie Raadhuis in eclectische stijl 
was L.W. Schoonenberg. In de oorlog werd het 
gebouw zwaar beschadigd vooral door de 
ontploffing van een munitietrein op het station.  Bij 
de restauratie na de oorlog maakte de 
Moergestelse priester en kunstenaar Egbert 
Dekkers enkele van de glas-in-lood ramen. 
 
Het carillon met 14 klokken, niet te zien maar wel 
te horen, omringen een middeleeuwse klok uit 
1535 vervaardigd door de klokkengieter Jasper 
Moer uit ’s-Hertogenbosch.  
 
Door zijn centrale ligging aan De Lind vormt het 
Raadhuis een bindende factor en een belangrijk 
onderdeel van het beschermde dorpsgezicht.  
 

 
Raadhuis 1914 
 
Vanaf 11.00 uur is er een informatiestand bij 
het Raadhuis op De Lind in Oisterwijk. 
 
 

Joodse Begraafplaats, 
Hondsbergselaan 

Verscholen in de bossen aan de Hondsbergselaan 
ligt een oude Joodse begraafplaats. Graven uit 
1748, onaangeroerd. Nooit worden ze geruimd. 
 
Een Rijksmonument dat in verval dreigde te raken 
maar dat door de inspanning van de Stichting 
Behoud Joodse begraafplaats Oisterwijk de laatste 
jaren grondig en vakkundig is gerestaureerd. 
 

 
 
In 1997 vond een eerste restauratie plaats van de 
grafstenen. Thans zijn het metaheerhuisje en de 
218 meter lange muur met poort gerestaureerd. 
Ook is de oprukkende natuur een halt toege-
roepen. 
De restauratie werd in 2016 afgerond met een 
nieuwe poort met een prachtige symboliek, 
geschonken uit de nalatenschap van de laatste 
jood die hier in 2012 begraven is, Henri Moerel. 
 
Anne Frank 
 
Tijdens de Monumentendag wordt om 15.00 uur 
stilgestaan bij de ‘Herplanting van een Anne Frank-
boom ter voortzetting van een levende herinne-
ring’.  

Het Raadhuis is gebouwd in 1898 vlak achter een 
van oorsprong katholieke Mariakapel die later 
dienst deed als Raadhuis. 
Een deel was in gebruik bij de politie en het hok 
onder de trap diende als arrestantenlokaal.

Architect van het fraaie Raadhuis in eclectische stijl 
was L.W. Schoonenberg. In de oorlog werd het ge-
bouw zwaar beschadigd vooral door de ontploffing 
van een munitietrein op het station.  Bij de restau-
ratie na de oorlog maakte de Moergestelse priester 
en kunstenaar Egbert Dekkers enkele van de glas-
in-lood ramen.

Het carillon met 14 klokken, niet te zien maar wel te 
horen, omringen een middeleeuwse klok uit 1535 
vervaardigd door de klokkengieter Jasper Moer uit 
’s-Hertogenbosch. 

Door zijn centrale ligging aan De Lind vormt het 
Raadhuis een bindende factor en een belangrijk 
onderdeel van het beschermde dorpsgezicht. 

Vanaf 11.00 uur is er een informatiestand bij 
het Raadhuis op De Lind in Oisterwijk.
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roepen. 
De restauratie werd in 2016 afgerond met een 
nieuwe poort met een prachtige symboliek, 
geschonken uit de nalatenschap van de laatste 
jood die hier in 2012 begraven is, Henri Moerel. 
 
Anne Frank 
 
Tijdens de Monumentendag wordt om 15.00 uur 
stilgestaan bij de ‘Herplanting van een Anne Frank-
boom ter voortzetting van een levende herinne-
ring’.  

Andere monumenten 
 
Het comité Open Monumentendag heeft dit jaar 
zeven monumenten uitgenodigd mee te doen. 
Maar ook andere monumenten zijn tijdens deze 
dag geopend voor het publiek.  
Wilt u daar een kijkje nemen?  Dat kan bij onder-
staande monumenten. 
 

Het Raadhuis,  
De Lind 56 
 

 
 
Het Raadhuis is gebouwd in 1898 vlak achter een 
van oorsprong katholieke Mariakapel die later 
dienst deed als Raadhuis.  
Een deel was in gebruik bij de politie en het hok 
onder de trap diende als arrestantenlokaal. 
 
Architect van het fraaie Raadhuis in eclectische stijl 
was L.W. Schoonenberg. In de oorlog werd het 
gebouw zwaar beschadigd vooral door de 
ontploffing van een munitietrein op het station.  Bij 
de restauratie na de oorlog maakte de 
Moergestelse priester en kunstenaar Egbert 
Dekkers enkele van de glas-in-lood ramen. 
 
Het carillon met 14 klokken, niet te zien maar wel 
te horen, omringen een middeleeuwse klok uit 
1535 vervaardigd door de klokkengieter Jasper 
Moer uit ’s-Hertogenbosch.  
 
Door zijn centrale ligging aan De Lind vormt het 
Raadhuis een bindende factor en een belangrijk 
onderdeel van het beschermde dorpsgezicht.  
 

 
Raadhuis 1914 
 
Vanaf 11.00 uur is er een informatiestand bij 
het Raadhuis op De Lind in Oisterwijk. 
 
 

Joodse Begraafplaats, 
Hondsbergselaan 

Verscholen in de bossen aan de Hondsbergselaan 
ligt een oude Joodse begraafplaats. Graven uit 
1748, onaangeroerd. Nooit worden ze geruimd. 
 
Een Rijksmonument dat in verval dreigde te raken 
maar dat door de inspanning van de Stichting 
Behoud Joodse begraafplaats Oisterwijk de laatste 
jaren grondig en vakkundig is gerestaureerd. 
 

 
 
In 1997 vond een eerste restauratie plaats van de 
grafstenen. Thans zijn het metaheerhuisje en de 
218 meter lange muur met poort gerestaureerd. 
Ook is de oprukkende natuur een halt toege-
roepen. 
De restauratie werd in 2016 afgerond met een 
nieuwe poort met een prachtige symboliek, 
geschonken uit de nalatenschap van de laatste 
jood die hier in 2012 begraven is, Henri Moerel. 
 
Anne Frank 
 
Tijdens de Monumentendag wordt om 15.00 uur 
stilgestaan bij de ‘Herplanting van een Anne Frank-
boom ter voortzetting van een levende herinne-
ring’.  

Verscholen in de bossen aan de Hondsbergselaan 
ligt een oude Joodse begraafplaats. Graven uit 
1748, onaangeroerd. Nooit worden ze geruimd.

Een Rijksmonument dat in verval dreigde te 
raken maar dat door de inspanning van de Stichting 
Behoud Joodse begraafplaats Oisterwijk de laat-
ste jaren grondig en vakkundig is gerestaureerd.

In 1997 vond een eerste restauratie plaats van de 
grafstenen. Thans zijn het Metaheerhuisje en de 
218 meter lange muur met poort gerestaureerd. 
Ook is de oprukkende natuur een halt toegeroepen.
De restauratie werd in 2016 afgerond met een nieu-
we poort met een prachtige symboliek, geschonken 
uit de nalatenschap van de laatste jood die hier in 
2012 begraven is, Henri Moerel.

Anne Frank

Tijdens de Monumentendag wordt om 15.00 uur 
stilgestaan bij de ‘Herplanting van een Anne Frank-
boom ter voortzetting van een levende herinnering’.

Iedereen wordt uitgenodigd om ter gelegenheid van 
deze plechtigheid een gedicht te maken en in te sturen 
naar info@jb-oisterwijk.
Het mooiste gedicht zal bij de Anne Frank-boom 
worden voorgedragen.

Raadhuis 1914



30

 

 
Iedereen wordt uitgenodigd om ter gelegenheid 
van deze plechtigheid een gedicht te maken en in 
te sturen naar info@jb-oisterwijk.  
Het mooiste gedicht zal bij de Anne Frank-boom 
worden voorgedragen. 
 
Vrijwilligers en bestuur van de Stichting Behoud 
Joodse begraafplaats Oisterwijk nodigen u van 
harte uit een kijkje te komen nemen. 
 
 

Protestantse Kerk,  
Kerkstraat 64 
 
Ook de Rijksmonumentale Protestantse kerk, uit 
1810 is tijdens de Monumentendag geopend. Op 
18 april 1809 kwam koning Lodewijk Napoleon 
naar Oisterwijk en gaf de Sint Petruskerk terug aan 
de Katholieke meerderheid in Oisterwijk. De toen 
nog Nederduits gereformeerde gemeente kreeg 
7000 gulden om een nieuwe kerk te bouwen.  
 
Augustinus de Bresser en Willem van der Loo 
namen de klus aan. Een eenvoudig maar fraai 
gebouw met opvallend knipwerk. Dit gebaar van de 
koning zien we terug in de oprichting van de 
Stichting Lodewijkskerkje die concerten en 
exposities organiseert in de kerk.  
 
 

 
 
 

Tijdens de openstelling van de kerk is er ook 
een expositie te bezichtigen van de schilder-
kunst van Annelies Roelen.  
 
Naast de kerk staan drie zogenaamde 
diaconie huisjes. De huisjes staan ook op de 
lijst van Rijksmonumenten. Een van de 
huisjes is nog als zodanig in gebruik en wordt 
tijdens de Open Monumentendag ook open-
gesteld.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Woord van Dank  
 
Graag willen wij alle mensen bedanken, die 
meewerken om deze dag tot een succes te maken.  
In het bijzonder de eigenaren van de monumenten  
die hun pand hebben opengesteld, de Gemeente 
Oisterwijk, de stadsgidsen, het Regionaal Archief 
Tilburg, Heemkundekring De Kleine Meijerij,    
A.M.P. Wolfs (Adr.zn.), Brabants Historisch 
Informatie Centrum en alle  vrijwilligers, die 
belangeloos hun medewerking hebben verleend bij 
de voorbereiding en werkzaamheden op de Open 
Monumentendag zelf.  
 
Het comité Open Monumentendag: 
Rea Bergmans, Ellen Granneman,  
Yvonne van Hellenberg Hubar, Joost van Iersel, 
Piet van Iersel, Margriet van Ooijen, 
Marja Smeulders, Moniek Verhof,  
Astrid de Weert, Kees Welmers,  
Gerard Willems en Philo IJpelaar. 
 
Namens  de Gemeente Oisterwijk:  
Laurie Kamerling en Rita Zwietering 
 
Adviserend comitélid:  
Wim de Bakker 
 
 
Oisterwijk, september 2018 
 
 
Oplage 2500 stuks 

Vrijwilligers en bestuur van de Stichting Behoud 
Joodse begraafplaats Oisterwijk nodigen u van 
harte uit een kijkje te komen nemen.

Ook de Rijksmonumentale Protestantse kerk, uit 
1810 is tijdens de Monumentendag geopend. Op 
18 april 1809 kwam koning Lodewijk Napoleon naar 
Oisterwijk en gaf de Sint Petruskerk terug aan de 
Katholieke meerderheid in Oisterwijk. De toen nog 
Nederduits gereformeerde gemeente kreeg 7000 
gulden om een nieuwe kerk te bouwen.

Augustinus de Bresser en Willem van der Loo 
namen de klus aan. Een eenvoudig maar fraai 
gebouw met opvallend knipwerk. Dit gebaar van 
de koning zien we terug in de oprichting van de 
Stichting Lodewijkskerkje die concerten en 
exposities organiseert in de kerk.

Tijdens de openstelling van de kerk is er ook een 
expositie te bezichtigen van de schilderkunst van 
Annelies Roelen.

Naast de kerk staan drie zogenaamde 
diaconie huisjes. De huisjes staan ook op de 
lijst van Rijksmonumenten. Een van de 
huisjes is nog als zodanig in gebruik en wordt 
tijdens de Open Monumentendag ook opengesteld.
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Iedereen wordt uitgenodigd om ter gelegenheid 
van deze plechtigheid een gedicht te maken en in 
te sturen naar info@jb-oisterwijk.  
Het mooiste gedicht zal bij de Anne Frank-boom 
worden voorgedragen. 
 
Vrijwilligers en bestuur van de Stichting Behoud 
Joodse begraafplaats Oisterwijk nodigen u van 
harte uit een kijkje te komen nemen. 
 
 

Protestantse Kerk,  
Kerkstraat 64 
 
Ook de Rijksmonumentale Protestantse kerk, uit 
1810 is tijdens de Monumentendag geopend. Op 
18 april 1809 kwam koning Lodewijk Napoleon 
naar Oisterwijk en gaf de Sint Petruskerk terug aan 
de Katholieke meerderheid in Oisterwijk. De toen 
nog Nederduits gereformeerde gemeente kreeg 
7000 gulden om een nieuwe kerk te bouwen.  
 
Augustinus de Bresser en Willem van der Loo 
namen de klus aan. Een eenvoudig maar fraai 
gebouw met opvallend knipwerk. Dit gebaar van de 
koning zien we terug in de oprichting van de 
Stichting Lodewijkskerkje die concerten en 
exposities organiseert in de kerk.  
 
 

 
 
 

Tijdens de openstelling van de kerk is er ook 
een expositie te bezichtigen van de schilder-
kunst van Annelies Roelen.  
 
Naast de kerk staan drie zogenaamde 
diaconie huisjes. De huisjes staan ook op de 
lijst van Rijksmonumenten. Een van de 
huisjes is nog als zodanig in gebruik en wordt 
tijdens de Open Monumentendag ook open-
gesteld.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Woord van Dank  
 
Graag willen wij alle mensen bedanken, die 
meewerken om deze dag tot een succes te maken.  
In het bijzonder de eigenaren van de monumenten  
die hun pand hebben opengesteld, de Gemeente 
Oisterwijk, de stadsgidsen, het Regionaal Archief 
Tilburg, Heemkundekring De Kleine Meijerij,    
A.M.P. Wolfs (Adr.zn.), Brabants Historisch 
Informatie Centrum en alle  vrijwilligers, die 
belangeloos hun medewerking hebben verleend bij 
de voorbereiding en werkzaamheden op de Open 
Monumentendag zelf.  
 
Het comité Open Monumentendag: 
Rea Bergmans, Ellen Granneman,  
Yvonne van Hellenberg Hubar, Joost van Iersel, 
Piet van Iersel, Margriet van Ooijen, 
Marja Smeulders, Moniek Verhof,  
Astrid de Weert, Kees Welmers,  
Gerard Willems en Philo IJpelaar. 
 
Namens  de Gemeente Oisterwijk:  
Laurie Kamerling en Rita Zwietering 
 
Adviserend comitélid:  
Wim de Bakker 
 
 
Oisterwijk, september 2018 
 
 
Oplage 2500 stuks 
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