
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        Inhoud  
 
 
 
 1.  Bestuur en redactie  
 2.  Nepvliegtuig Hanenberg   
 4.  Beerse bijnamen (2)  
 8.  Winterhulp  
 9.  Wapenschilden Gemeentehuis  
 11. Rabo ClubSupport Actie  
 12.  Het meisje uit de Beerze   
                                            13. Vraagteken foto 1971    
 11. Mensen van de Huijgevoort  
 15. Activiteiten Heemkunde  
 18. Index jaargang 25 t/m 29  
     
                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

Jaargang 2 9,  nummer 2,  201 9  
 

  
 

Uitgave va n Heemkundekring Den Beerschen Aard  
Verschijnt 2x per jaar  

Contributie € 25,00 per jaar  
Bankrekening NL 05 RABO 013.38.92.751  

www.denbeerschenaard.nl  
 
    Bestuur Heemkundekring                                    Redactie adres:  
        Den Beerschen Aard                                              De Berse  
                Voorzit ter:                                                     Guus Staps  
            Bert van Essen                                                Wagenmaker 38  
               Hoogdijk 4                                                5091EV Middelbeers  
          5091CH Middelbeers                                            013 -5141663  
               06 -54900707                                    redactie@denbeerschenaard.nl  
 
           Penningmeester:                                                 Jos van Gils  
              Hans Vennix                                                Raadhuisstraat 229  
          Neereindseweg 40                                               5683GE Best  
         5091RD Oostelbeers                                             0499 -372572            
              013 -5142108  
                                                                              Jan van Vroenhoven  
               Secretaris:                                                       Hoogdijk 9  
        Marie -Louise Boxelaar                                       5091CE Middelbeers  
           Kuikeindseweg 10                                              013 -5141388  
          5091TD Middelbeers                                           
             013 -5143373                                                         Leden:  
Secretariaat@denbeersche naard.nl                            Marie -Louise Boxelaar          
         Ria Nouwens                                                                                     
                   Leden:                                                   Peter va n Gerven                       
                 Jan Hems                                                    
                  Ella Mijs  
          Stephen van Helvoort  
            Mark Timmermans         
     

-------------------------  
 

De redactie kan de vol ledige historische juistheid van de artikelen nie t alle 
controleren; evt. onjuistheden zijn voor verantwoording van de auteur.  

 
1 

http://www.denbeerschenaard.nl
mailto:redactie@denbeerschenaard.nl
mailto:Secretariaat@denbeerschenaard.nl


Nepvliegtuig op de Hanenberg te 
Oostelbeers  

 
Aan beide zijden van de Langereijt , de weg van  Oostelbeers naar Oirschot,  werd 
door de Duitse bezetter in augustus 1940 een schijnvliegveld aangelegd. Het ging 
om  de geallieerde bommenwerpers, op weg  om het Duitse militaire vliegveld 
‘Fliegerhorst Eindhoven’ te bombarderen, te misleiden.  
 
Het schijnvliegveld zelf lag achter de ‘ Pels Rijcken Hoeve ’ van de familie Gerritsen. 
Er werd een 300 meter lange ‘startbaan’ aangelegd en er waren nep -hangars, 
landingslichten, kanonnen en barakken. Achter het woonhuis aan de Hanenberg 1 
stond een houten uitkijktoren. Op de startbaan la g een rails  en wanneer de 
Duisters vernamen dat de geallieerde bommenwerpers naderden, werd een houten 
replica van een jachtvliegtuig op een lorrie over de rails getrokken, alsof het ging 
opstijgen. Dat ‘vliegtuig’ moest lijken op een Messerschmitt ME 109. De Duitsers 
hoopten dat d e geallieerde toestellen het nepvliegtuig zouden zien, zouden denken 
dat dit het echte vliegveld was en hun bommen zouden laten vallen, waarna ze 
geen munitie meer hadden voor het echte vliegveld.  
Een groot gebied rond het schijnvliegveld werd  spergebied .  Een gebied waar je 

op bepaalde tijden niet mocht komen. Het schijnvliegveld werd bediend vanuit een 
bunker nabij het huis van Nol Veldman. Tijdens manoeuvres werd de weg 
afgesloten door slagbomen . In latere oorlogsjaren was het zelfs elke avo nd en 
nacht verboden terrein. Iedereen die zich daar op een verkeerd tijdstip ophield, 
werd opgepakt en soms zelfs opgesloten in de bunker. Als ze op de fiets waren, 
werd  die in  beslag genomen.   De boeren in de omgeving ,  die een pasje hadden  
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moc hten er dan kom en, zij  mochten alleen overdag voor hun vee zorgen.   
De misleiding is niet gelukt. Volgens de volksverhalen zou de RAF het spelletje 
door hebben gehad en het vliegveld hebben bestookt met houten nepbommen, om 
aan te geven dat ze er niet in geloofden. Het terrein is veelvuldig gebruikt door 
Duitse bommenwerpers, om hun bommen kwijt te raken als ze door 
omstandigheden hun dodelijke last niet boven Engeland hadden kunnen afwerpen. 
Immers, op het vliegveld landen met al die munitie aan boord was  te gevaarlijk.  
Op de terreinen aan weerszijden van de Langereijt zijn gedurende de oorlog dan 
ook honderden bommen, van allerlei soort, terechtgekomen. Daardoor vielen er 
slachtoffers en liepen de boerderijen en woonhuizen in de omgeving veel schade 
op.  
De bunker , met e en kanon er boven op, en de naastgelegen schuilkelder moesten 
de Duitse manschappen van het schijnvliegveld bescherming bieden bij een 
aanval.  
In de bunker zat de commandant, die contact had met  waarnemingsposten aan 
de kust. Als hij via d e telefoon van uitkijkposten aan de Noordzeekust  hoorde dat 
er geallieerde bommenwerpers naderden, moest hij de lampen ontsteken  van het 
nepvliegveld  en het vliegtuig laten ‘taxiën’. De bunker staat er nog steeds. De lamp 
die aan het plafond hing is bewaar d gebleven. Ook  in het gebied achter en ten 
westen van de bunker stonden kanonnen, met eromheen barakken .    

 
In 2018 werd het plan opgepakt door Jan Aerts, Jan van Vroenhoven  en Guus 
Staps, van de Heemkundekring Den Beerschen Aard, Han Smits en Arthur de  Vries 
van de H eerlijkheid Oirschot, als ‘werkgroep 75 jaar Vrijheid’ ,  om een kunstwerk 
op te richten geïnspireerd op het nepvliegtuig .  
Het werd een 9 mtr. lange ijzeren romp van een Messerschmitt ME 109  vliegtuig 
met eronder nog de originele rails van he t schijnvliegve ld. Het vliegtuig is, onder 
grote belangstelling, op 24 oktober 2019 onthuld door Piet Machielsen met 
medewerking van jeugdburgemeester Jip van de Loo.  
Het project kwam mede tot stand met medewerking van Frans Liebre gts , 
grondwerken, Sjef V ingerhoeds constructeur vliegtuig en de Gemeente Oirschot.  
 
Guus Staps                   

-------------------------  
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Beerse bijnamen van mens en dorp (2)  
 
Rectificatie,  
In de vorige ‘De Berse’ is een verkeerde foto geplaatst bij Kees 
van Bertjes (Kees van  Roovert).  
Hierbij de juiste foto.  
 
 
 
 
 

     Kees van Roovert  

-------------------------  
 

Bijnaam:  Janus (Jan) van Dienekes d'n Dekker (Jan Kolsters)   
Jan werd geboren in Middelbeers op 25 december 1848.  
Gezeten op z’n paard werd hij aangereden door een  motor 
waardoor  hij  kwam te overlijden op 19 maart 1934 te 
Middelbeers.  
Jan was getrouwd m et Anna Klaassen en woonde in 
Oostelbeers.  
Hij werd genoemd naar zijn moeder Dien en had het beroep   

       Jan Kolsters            van rietdekker.  
          

 ------ -------------------  
 
Cees de Strontprikker  (Cees van Beers) * 22 december 1911 te Oirschot †  23 
december 1999 in Middelbeers, was getrouwd met Jo van de Velden * 07 

november 1918 te Liemp de †  03 september 2005 te 
Middelbeers en woonde aan de Hertog Janstr aat 24 (is later 
28 geworden) in Middelbeers.  
Cees was kantonni er bij de gemeente en hield de wegen 
schoon. Het verhaal gaat  dat het 2 weken duurde voordat 
hij in  de  gaten  had dat  Kees van Dommelen, waar hij 
weleens een ‘bakje’ kwam doen, zijn schop va st aan  zijn  

fiets had gelast.  Zijn assistent bij de gemeente was Nilles 
van Dongen.  

    Cees van Beers  
-------------------------  

 
Frans Kas (Frans Kastelijns) *  02 juli 1915  in Hilvarenbeek †   
24 november 1991 te Bladel, was getrouwd met Anneke Maas 
(Ann eke Moas) *  13 juni 1916  in Hooge en Lage Mierde †   10  
maart 2000 te Bladel, en werkte  bij de gemeente. Het is 
duidelijk dat de bijnaam komt van de afkorting van zijn 
achternaam.  
 
     
 
 

    Frans Kastelijns                                    
 

----------- --------------  
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De Pezerik (Thomas Rooijackers)  
Thomas werd geboren op 16 januari 1909 te Veghel en overleed 
in Middelbeers op 16 juli 1972.   
Hij was getrouwd met  Petronella van de Biggelaar en woonde aan 
de St. Jorisstraat te Middelbeers                         
Thomas Rooijackers was hoofd van de school en kreeg de naam 
“Pezerik” omdat hij uit Hilvarenbeek kwam.  
 

Thomas Rooijakkers                                 
-------------------------  

 
De hulppastoor of Marie van de pastoor (Maria van Knegsel) 
geboren in 1917 in Middelbeers en is nooit getrouwd 
geweest. Ze werd door de pastoor 'Martje' genoemd omdat 
er al een Maria op de pastorie werkte.  
Begon als 16 jarige als pastoorsmeid en heeft drie pastoors, 
t.w. van de  Meijden, Ter Horst en van Eijl, versl eten.  
Maria  overleed op 3 februari 2005 op  87 jarige leeftijd. Z e  
ontving in 1979 een zilveren medaille van de Orde van Oranje 
Nassau en, op 2 oktober 1983 bij haar 50 jarig jubileum, de 
pauselijke  onderscheiding “Pro Ecclesia et Pon tifice”.  

  Maria va n Knegsel         
 

-------------------------  
 

Bijnaam:   Door Dielen  
Echte naam: Theodora Johanna Olieslagers, geboren in 1882 en 
overleden in 1964 in Middelbeers.  
Getrouwd met: Sjaak  van Hoof . Ze hadden 3 jongens en 1 meisje 
t .w. Piet, Kees, Sjef en Mari e                 
Woonde: Aan het voormalige H. Hartplein de latere Doornboom -
straat.              
De naam Dielen komt van haar vader Diel Olieslagers.  

    Door van Hoof   
-------------------------  

 
De schoapen keutel (Janus Pasmans) was de laatste schaapsh erder in 
Westelbeers, geboren op 17 augustus 1891 in Westelbeers en overle den  op 107 

jarige leeftijd, als oudste mannelijke inwoner van 
Nederland op 22 januari 1999 in Middelbeers. 
Janus was getrouwd met Pietje (Petronella) Hems, 
* 25 juli 1896 te Oirschot  †  4 april 1989 te 
Oirschot, en woonde aan de Schepersweg te 
Westelbeers en later in huize ‘De Fakkelaer’ aan de 
Westelbeersedijk.  
In zijn jonge jaren zat Janus in de paardenhandel, 
later,  tot   1960 was  hij de laatste actieve scheper 
in  de Beerzen.   Als hij bij  zijn schapen op de hei  

            Janus Pasmans                    zat zong hij dikwijls  oude  liedjes m.n.  “Langzaam    
luidt  het  avondklokje” en “Bij  de wieg van haar  kindje stond  een moeder  heel  
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alleen”, wat  de ouderen  onder on s nog zullen kennen. Zijn motto voor het lange 
leven was: niet roken, niet drinken en op tijd naar bed.  

-------------------------  
                                                   
Sjef Olie (Sjef Adriaanse) geboren op 10 mei 1909 in een 
boerderij met een  ros -oliemolen aan de Driehoek in 
Middelbeers, nu Vestdijk. Sjef, had als beroep metselaar en was 
getrouwd met Elisabeth Kuijpers.  
Hij was een zoon van: Peter Adriaanse (1861 -1914) en 
Johanna Maria Kolsters (1873 -1923). Sjef, die zijn bijnaam 
van de oliem olen had, overleed op 7 juli 1994.                    
 
 

       Sjef Adriaanse               
-------------------------  

 
Ons Mevrouw (Truus Smulders -Beliën)  
Truus werd in Oirschot geb oren op 20 November 
1902 en overleed 11 Juni 1966 in het Groot 
Ziekengasth uis te ’s -Hertogenbosch.  
Zij was een dochter van Johannes Josephus Beliën 
en Geertruida Wilhelmina van Rijn.  
Truus Beliën was een rasechte Brabantse , geboren 
en getogen in Oirschot. Na het doorlopen van de 
meisjes kweekschool, waar haar vader 
onderwijsinsp ecteur en leraar was, is ze zeven jaar 
onderwijzeres geweest in Straten , haar 
geboorteplaats en na het behalen van de hoofdakte   
heeft   ze voor de klas   gestaan  in  de  Maria   

school, Hemelrijken te Eindhoven, waar ze boven -
dien handarbeid gaf aan de Philips -  avondschool.  

                Truus Beliën                 Op  18 Augustus  1932 trouwde   ze met   Johan nes  
Wilhelmus Antonius Smulders die sinds 1927 burgemeester was van Oost - ,  West -  
en Middelbeers. Na het overlijden van haar man, in 1945, werd z ij, als eerste in 
Nederland, bij Koninklijk Besluit tot vrouwelijke burgemeester benoemd van de 
Gemeente Oost - , West -  en Middelbeers. Bij haar 12 ½ jarig jubileum als 
burgemeester ontving ze van de Beerse inwoners een Dafje.  
 

-------------------------  
 
 
 
 
Piet Putmik (Piet Smulders)  
Was in 1969 de eerste Prins Carnaval van de Beerzen. Hij was 
prins onder de naam Piet Putmik van de C.V. Tuutefluiters.  
 
 
 
 
 

     Piet Smulders                              
 

-------------------------  
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Jan Slaoi (Jan Smuld ers)  
Getrouwd met Els Koebrugge uit Oud -Beijerland.  
Zijn vader, Piet Putmik, had een tuinderij aan de Putstraat, waar hij onder meer 
sla teelde. Zo kwamen zijn vrienden vlug op de bijnaam Jan Slaoi.  
 

-------------------------  
 

Franske friet (Frans van Hee rbeek) werd in Diessen 
geboren op 22 augustus 1922 en overleed te Tilburg 
op 23 september 1994. Frans was getrouwd met 
Anneke van Beers  * 12 februari 1929 te Oostelbeers 
† 9 januari 2011 te Veldhoven.  
Frans komt aan zijn naam door  de friettent “De 
Hoeve” aan de Hoogdijk die hij runde van 1963 tot 
eind mei 1988. Toen Frans in 1963 met de zaak 
begon werkte  hij nog enkele maanden als vrachtwa - 

Frans van Heerbeek                          genchauffeur bij “Den Deen”.  
                  

-------------------------  
 
Den Dokter (Cees Baks)  
Werkte als hulp (niet in de verpleging)  op het St. 
Elisabeth ziekenhuis in Tilburg en had een witte jas aan 
die hij ook met trots thuis droeg.  
Woonde eerst aan de Esperenweg te Oostelbeers en 
later aan de Westelbeersedijk in Midde lbeers . 
Was getrouwd met Katoo Kerkhof  

                Cees Baks 
-------------------------  

 
Piet van Graadte, zoon van Graad Kolsters.  
Dit werd gedaan om aan te duiden welke Kolsters men bedoelde, de familienaam 
Kolsters ko mt veelvuldig in de Beerzen voor . 

Fam. Piet Kolsters – van Gerven kwam 
in 1714 uit Kaatsheuvel hier in de 
Pustraat nr. 2 wonen.  
Later werd de boerderij, die al op een 
kaart van de Beerzen uit 1795 voor 
kwam,  
overgenomen door Piet van Piet van 
Graadte.  
In 1972 werd deze oude boerderij 
verkocht aan de Provincie. Er waren  
namelijk plannen om een nieuwe 
rondweg aan te leggen zodat de kernen               

      De boerderij in de oorlogsjaren 1940/’44       van Middelbeers en Oostelbeers minder 
hinder zoude n ondervinden van het doorgaande v erkeer. Dit plan is uiteindelijk 
niet doorgegaan, maar de boerderij is wel hierdoor gesloopt.  
Deze foto staat nu nog in het geheugen van Mien Schepens gegrift. Mien, als klein 
meisje, stond naar de fotograaf te kijken toen  plotseling de commies van Oorscho t 
aan kwam rijden, zijn fiets tegen de gevel zetten en, links net op de foto nog te 
zien, aan de zijkant van het huis ging plassen.  
 
 (wordt vervolgd)                                   

-------------------------  
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WINTERHULP NEDERLAND  

 
Winterhulp Nederland was een nationaalsocialistische organisatie die tijdens de 
Tweede Wereldoorlog alle hulp aan minderbedeelde medeburgers overnam van de 
particuliere en kerkelijke instellingen.  
De organisatie werd opgericht op 22 oktober 1940 en was bedoeld om vooral in 
de winter voedsel, kleding en dergelijke te verschaffen. De steun bestond  uit 
waardebonnen en goederen. Alle Nederlandse burgemeesters werden benoemd tot 
plaatselijke directeuren .  

Zo was onze dorpsgenoot J.B.V.M.J. van de 
Mortel als burgemeester van Noordw ijk 
verantwoordelijk voor Winterhulp Nederland in 
zijn gemeente.  
Hij probeerde destijds om via de opbrengsten 
van de Winterhulp steun te bieden aan door 
hem zelf  gekozen liefda dige instellingen. Maar 
Winterhulp Nederland claimde het alleenrecht 
op alle hul p.  
 
Van de Mortel werd daarom al in 1941 een 
tekort aan medewerking verweten.  
Een (nationaalsocialistische) collectrice die zich 
bij van de Mortel over zijn handelingen 
beklaag de, kreeg van hem een kort antwoord: 
“Ik wens vanaf heden geen gebruik meer te 
m aken van uw diensten.”  
Hij  werd dan ook om  zijn  weinig Duitsgezinde   
houding  op 6 mei 1943  ontslagen  als  burge -   
meester.  

   Collectebus Winterhulp Nederland.      
 
Doo r het hele land werden door Winterhulp Nederland collectes georganiseerd, en 
om de vrijgevigheid te bevorderen werden daarbij speldjes verstrekt, bijvoorbeeld 
lichtgevende molentjes.  
Deze werden op de n duur steeds minder geliefd bij de bevolking en er werd  
opgeroepen om niets meer te geven. Men zei al gauw: “Alleen N.S.B. -ers lopen 
me t molentjes.” Of: “Geen knoop aan mijn gulp voor Winterhulp.”  
Na Dolle Dinsdag, 5 september 1944 , stortte de Winterhulp volledig in.  
 
Wat de opbrengst van de collectes in de Be erzen in de oorlogsjaren is geweest  is 
moeilijk te achterhalen. Door de Duitsers  werd, als gevolg van de snel dalende 
opbrengsten verboden de resultaten bekend te maken.  
 
De collectebus is in ieder geval, gedeeltelijk verroest , nog wel bewaard gebleven.  
 
 
Jos van Gils /Jan van Vroenhoven  
 

-------------------------  
8 



 
WAPENSCHILDEN  

 
Frans de Laat was in de jaren zestig  ambtenaar van de Burgerlijke Stand op het 
gemeentehuis van Middelbeers. Als hij een paar in de echt mocht verbinden,  
vermeldde hij in zijn speech vaak met trots de twee wapenschilden die de ingang 
van het gebouw sierden.  

 
 

Wat stellen die wapenschilden voor?  
 
Aan de rechterkant  hing het wapen met  de grote leeuw. Dat was het wapen van 
de provincie Noord Brabant.  Het bestaat vanaf 15 ju li 1920 en wordt officieel 
omschreven als:  
“In sabel (zwart) een leeuw van goud, geton gd en genageld van keel (rood). Het 
schild gedekt  met de hertogelijke kroon van goud.”  
 
Aan de linkerkant zien we het wapen van onze gemeente.   
Nadat in 1814 een einde was gekomen aan de Franse overheersing  werd  in 
Nederland  een begin gemaakt met het opstellen van nieuwe regels  en wetten.  
Ook zou vanaf  die tijd   elke gemeente een wapen moeten voeren. Gemeenten 
die er nog geen bezaten zouden die  zo spoedig mogelijk  moeten aannemen om 
onder andere de officiële  ambtelijke  stukken te kunnen waarmerke n en zegelen.  
Blijkbaar zijn de Beerzen met deze aanbeveling  wat achteloos  omgegaan,  
 want in 1817 kreeg de burgemeester  een standje van de Gouverneur van Noord 
Braban t. De Gouverneur van Antwerpen had   zich namelijk bij hem beklaagd. 
Burgemeester Heuv elmans van de Beerzen  had zich  bij het afgeven van een do -  
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document op  2 januari 1815 bediend  van een  stempel  waarop een Franse 
adelaar was afgebeeld.  Alle Franse uitingen waren op  dat moment echter erg 
ongewenst.   
 
Hierna  wordt er met het ee n en ander haast gemaakt.  
Vanaf 14 oktober  1818 voert  de gemeen te Oost - , West -  en Middelbeers het 
volgende wapen:  
“Van lazuur (blauw) gevierendeeld, beladen ieder vierendeel met een klimmende 
leeuw van goud. Het chef (het  bovenstuk) van goud beladen met  drie baarzen 
van lazuur” .   De drie baarzen symboliseren vanzelfs prekend de drie kernen: 
Oostelbeers, Westelbeers en Middelbeers.  
Deze wapens zouden, in ijzer gegoten en kleurrijk beschilderd ,  in 1953 aan  beide 
zijden  van de  ingang van het gemeentehuis  komen hangen.  

 

Het nieuwe gemeentehuis wordt  verfraaid . 
 
In 186 5 verrees op het Doornboomplein het pittoreske gemeentehuis met een 
hardstenen trap in het midden en twee ramen aan beide zijden van de ingang.  
Al in 1930 wordt de ruimte te beperkt en zoekt  men naar oplossingen  voor een 
nieuw gemeentehuis. Na  een paar  interessante plannen kwam het  uiteindelijk 
toch niet tot een  nieuw gebouw  en door de Tweede Wereldoorlog werden allerlei 
plannen op de lange baan geschoven. Pas in 1950 begon men weer ser ieus  aan 

een  nieuw administratie -
gebouw te denken.   
En ten slotte  wordt in 1953 
het  statige huis van  de 
familie Huijbers, Huize 
“Wilma”, aangekocht en tot  
gemeentehuis verbouwd.  
Een van de vroegere be -
woners van dit pand  was 
Juffrouw Wilhelmina van 
Mensch (1872 -1935), 
waaraan  de naam waar -
schijnlijk te dank en is.  
Aan de voorzijde, bij de 
ingang   worden  twee,   door                    

                        Huize Wilma 1930.                               Bertus  Kaal     vervaardigde     
lampen aa ngebracht. Maar ook  de ijzeren schilden  waarop de wapens v an  Noord 
Brabant en  de drie Beerzen zijn geschilderd.  

 
Gemeentelijke herindeling .  
 
In 1997  vond de gemeentelijke herindeling plaats, en werden de Beerzen bij de 
gemeente Oirschot gevoegd en Hui ze “Wilma” wordt   door de ambtenaren 
verlaten.  
In 2010 doet  de gemeente Oirschot het pand in de verkoop.  
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De nieuwe eigenaar van Huize “Wilma”, Jo Becx , ging samen met  Peter van 
Moorsel  voortvarend te werk om het gebouw een nieuwe bestemming te geve n. 
Voor de karakteristieke wapens zagen ze meteen al een goede bestemming. Ze 
wilden die  behouden omdat ze dat een  echte verfraaiing van het uiterlijk vond en.  
De wapens, die tot 2018 de voorgevel hadden gesierd,  van ijzer vervaardigd, en 
kleurrijk besch ilderd, waren echter dusdanig verweerd en beschadigd, dat men 
daarvan af moest zien.  
Er was al gauw een nieuwe oplossing gevonden:  kunstenaar Stefan van de  Laar  
maakte uit duurzamer materiaal twee nieuwe wapenschilden.  
Voor de oude exemplaren  werd een voor de hand liggende bestemming gevonden.  
 
Ze werden  geschonken aan de Heemkundekring  “Den Beerschen Aard”, die ze 
als een schat uit het verleden op de Sc helft zal  bewaren.  
 
Zie ook: “De Berse”, jaargang 12 nummer 1, blz. 14;  jaargang 25, nummer 2, 
blz. 10.  

 
Jos van Gils en Jan van Vroenhoven  

-------------------------  

Rabo ClubSupport  Actie  
 
Dit jaar hebben we als heemkundekring “Den 
Beerschen Aard ”  meegedaan met de 
RaboSupport actie met als bestedingsdoel 
“het behouden van (im)materieel erfgoed in 
de Beerzen.”.  
Vele leden hebben op ons gestemd met als 
resultaat een geldbedrag van € 683,19. 
Hartelijk dank voor uw steun.  
 

-------------------------  
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 “HET MEISJE VAN DE BEERZE”  

 
 
 
Toen in 1997 de gemeente Oost - , West -  
en Middelbeers werd samengevoeg d met 

Oirschot  
voelde Jan Meynard van Emst zich  
gedwongen om daarbij een mooi  

sculptuur te maken.  
 
 

Hij mijmerde daarbij:  
 

“De inwoners van de drie Beerzen waren  
erg bezorgd om hun identiteit te  

verliezen. Begrijpelijk want ze waren  
trots op hun prachtige gemeente en hun  
aloude gemeentewapen met o.a. de drie  

Baarzen, voorstellende de drie  
“gemeenten” van Oost - , West -  en 

Middelbeers.  
“Het meisje van de Beerze” nam toen  
het initiatief en roofde de drie baarzen  
van het gemeentewapen en nam ze in  
bescherming en  toonde ze trots aan de  

Beerse inwoners”.  
 
 
 

Het beeld is 70cm hoog  
uitgevoerd in k eramiek of brons.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Jos van Gils  
-------------------------  
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Vraagteken foto  

 
In de vorige editie van ‘De Berse’ plaatste n we een foto van 19 mei 1974 van de  
1e Heilige Communie te Oostelbeers. Cisca en Monique  Coppelmans konden  ons 
zo bijna alle namen opgeven. De twee kinderen, die net omkijken tijdens het 
maken van de foto, blijven de onbekende n. De foto is genomen in de pastorietuin 
van de pastorie te Oost elb eers.  
Cisca en Monique  hartelijk dank.  

 
Deze nieuwe foto heeft voor ons ook weer een groot aantal onbekende kinderen. 
Ook deze is van een 1 e heilige communie en nu in 1971.  
Uw reactie is zeer welkom op redactie@denbeerschenaard.nl  of telefoonnummer 
013 -5141663.  

---------------------  
 

Weetjes  
 
Begraven van jonge kinderen in 1880  
 
Hier in de Kempen was het de gewoonte onder de plattelandsbevolking om wettige 
kinderen, die kort na de geboorte komen te ste rven, zeer vroeg in de morgenstond, 
in de avondschemering of zelfs later op de avond met lantaarnlicht te begraven en 
nooit op de volle dag. Het geeft de indruk van wegmoffelen met het gevoel van 
schaamte. De uitvaart in de kerk heeft dan wel op de dag pla atsgevonden.  
Kinderen van na de 2 jaar werden wel op de volle dag begraven of in familiegraf 
bijgezet.  

-------------------------  
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Mensen van de Huijgevoort  

 
Theed van Tuntjes,  

hai zeuven jong hundjes.  
Dur kommen er nog meer,  

zee Toon de Beer.  
Joogt ze to ch in de waai,  
zee Willem Kiemenaai.  

Ze lopen as haos,  
zee Harrie zunne baos.  
Het zen van die spitse,  

zee Tinus Smitse.  
Ze komme  nie op men veld,  

zee dun ouwen Elt.  
Verkoop ze toch vur ’n tientje,  

zee tante Mientje.  
Zet ze mer in ’n mendje,  

zee tante Hentj e.  
Ze hebbe dikke billekes,  
zee Marie van Willekes.  
Ik jaog ze op de straot,  

zee Piet de Laot.  
Ze zulle men nie hindere,  
zee Anneke der Kindere.  
’t Zen zeker geen zieke,  

zee tante Mieke.  
Ze doen ’t nog nie zo slecht,  

zee Gerarda’s knecht.  
As ze nou mer bev iele,  
zee Willeke van Diele.  

Doe ze in de kuip,  
zee toen Jan Huib.  

’t Is toch mer rommel,  
zee Drieka Dommel.  

Ik kan ze wel schiete,  
zee Anna van Piete.  

Verkoop ze an unne rijke baos,  
zee Anneke Maos.  
An welk persoon,  

zee Keeke van Loon.  
Die dit vers gemaak t heeft, woont op ’t huukske,  

en draagt geen klein onderbruukske.  
 
 
 
 
Jan Smetsers  
 

-------------------------  
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Fietsdag  
 
Zaterdag 25 mei was er weer de traditionele fietsdag. De dag die uitgezet was 
door Jan en Riekie Hems en Jan en Jose Aerts voerde on s onder een stralende 
hemel via echte Brabantse binnenwegen naar de ‘Beeld & Tuin’ van Marja van Riel 
en Wim Huij bregts  in  Duizel.  
 

 

-------------------------  

Zomeravondmarkt  
 
13 Juni en 22 augustus  werd weer de gezellige jaarlijkse Zomeravondmarkt 
gehoud en in Oirschot. Hierbij was ook een vertegenwoordiging van ‘Den Beerschen 
Aard’ aanwezig die samen met ‘De Heerlijkheid Oirschot’ een kraam met 
wetenswaardigheden over de heemkunde aan de plaatselijk e bevolking liet zien.  
 

-- -------------------------  

                   Wandeling  
Op zaterdagochtend 15 juni was er  weer een mooie wandeling 
welke was uitgezet door Jan Hems en Piet Aarts . Met een 
twintig tal leden werd er om 9.00 uur vertrokken van ‘Hoeve 
Nachtegaal’ in Wintelre. Piet Aarts vertelde onderweg vee l 
over allerlei wetenswaardigheden van de natuur en de 
omgeving.  
 

                           

  ----------------------------  

Roefeldag  
 

26 juni werd weer de jaarlijkse Roefeldag gehouden voor de Beerse schooljeugd. 
De Roefeldag werd door de Heemkundekring D en Beerschen Aard dit jaar 
gehouden in Westelbeers.  
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Bij de kapel werd door Piet Aarts verteld over het 
ontstaan van de kapel en d e bedevaart naar 
Scherpenheuvel. Bij het monumentje van 
Coenraad van Valkenburg werd door Jan Aerts 
ingegaan op de Tienda agse Veldtocht, de 
Groningse Jagers en de afscheiding van België 
van de Nederlanden.  
 

-------------------------  

Expositie 75 jaar Vrijheid  
 

21 en 22 september werd er, door de 
Heemkundekring ‘Den Beerschen Aard’ een 
expositie in het Oude Kerkje gehouden met 
als thema 75  jaar  Vrijheid.  

De expositie vertelde het verhaal van het 
leven van de gewone burger tijdens de 
oorlog in de Beerzen. Er werd stilgestaan bij 
de mobilisatie, de bezetting, de rol van het 
Wilhelminakanaal en zijn bruggen, de 
schade aan gebou wen aan de 
Doornboomstraat en de Hoogdijk, het 
schijnvliegveld, de oefenhaven op de 
Landschotse Heide en de militaire ingrepen 
en de bevrijding.  

Met daarnaast  interessante voorwerpen 
zoals een radio verstopt in een tabaksdoos, 
een bruidsjurk gemaakt van pa rachute stof, 
verslagen van interviews van Beerzenaren 
en onderduikers  en diverse uniek e 

materialen uit verzamelingen van Beerse mensen.  

23, 24 en 25 September was de beurt 
aan de kinderen van groep 6, 7 en 8 
van de basisscholen in de Beerzen. De 
belangst elling van de jeugd was 
verbazingwekkend. Allerlei vragen 
kwamen naar boven waarop door  de 
begeleidende mensen van de 
Heemkundekring antwoord werd 
gegeven. De oude motor kreeg ook 
alle belangstelling.  

De expositie werd door totaal 600 be -
langstellende n bezocht.  

 

----------------------------  
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Excursie Oosterbeek  

 

 
 
5 Oktober 2019 zijn we, in het kader “75 jaar Vrijheid”, met 48 leden in een 
oldtimer touringcar naar “Het Bevrijdingsmuseum” in Groesbeek geweest. Hier 
werden we ontvangen met koffie met gebak  waarna we een interessante en 
indrukwekkende rondleiding in he t museum kregen met ervaren gidsen. Na de 
lunch in restaurant “De Oude Molen” hadden we een bus tour, o.l.v. een gids , langs 
oorlogs -herinneringen in en om Groesbeek.  
Na een borreltje werden w e weer door de touringcar in De Beerzen afgezet.  
 

 

----------- -----------------  

Lezing ‘Pilotenlijn in de Kempen’  

 
Maandag 4 november was er een lezing van Ad van 
Rijswijk die ons meenam naar het werk terrein van de 
pilotenlijn in de Kempen. De harde kern  van de 
verzets groep , Smit  en van der Heijden, hielp s amen met 
diverse burgerhelpers naar schatting ruim 80 Franse 
krijgsgevange nen , ruim 50 geallieerde vliegers, ruim 
150 Joodse Nederlanders en ongeveer 20 Nederlanders,  
over de Belgische grens  die Londen als hun einddoel 
hadden . 
Deze boeiende lezing werd door een 55  tal leden met 
belangstelling gevolgd.  

-------------------------  
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Inhoud ‘De Berse’ Jaargang 25 t/m 30 (2015 t/m 2019)  

 
Adriaanse, Sjef (Sjef Olie)  Frans Ardiaanse  27 -1-16.  
Archief van Tongerl o J.Hems/G.Staps  27 -2-9.  
 
Bedankbrief   H.Hillebrand  26 -2-11.  
Bedevaart voor Indiëgangers  J.v.Gils/J.v.Vroenhoven  28 -1-15.  
Beerse bijnamen van mens en dorp  Guus Staps              29 -1-20  en 29 -2-4.  
Begrafenis v.d. Mortel, ‘Droevige stoet’  Jos van Gils  28 -3-14.  
Beekherstel Kleine Beerze  Marie -Louise Boxelaar  27 -1-14.  
Beeldhouwer Jo Gijsen 1943 -2017  Werkgroep CHI  28 -1-17.  
Berse, de. In het nieuw  Redactie  25 -1-2.  
Bestuur 2018  Redactie  28 -2-5 
Bidprentjes   Werkgroep archivering  26 -1-16.  
Bouwstudenten ca. 1930  J.v .Gil s/J.v.Vroenhoven  28 -1-10.  
Bovenlichten in de Beerzen  Guus Staps  26 -2-5.  
Brand bij bakker Tooten  Jos v. Gils  25 -1-15.  
Branden in de Beerzen  Jos v. Gils  25 -1-19.  
 
Coenraad van Valkenburg 1837, Erezuil  Jos van Gils  26 -1-7.  
Culturele prijs Oirschot 2018  Redactie  29 -1-16.  
C.v.Valkenburg werk in uitvoering, Erezuil  Werkgroep CHI  26 -1-12.  
C.v.Valkenburg monument, bedankbrief  H.Hillebrand  26 -2-11.  
 
Den Beersche Aard 30 jaar  Jos van Gils  28 -2-8.  
Denkend aan Beers  Corrie Heffels -Pasmans  25 -1-12.  
Denkend aan Bee rs Toon Gerritsen  25 -2-12.  
Denkend aan Beers  Bart Heeffer  26 -1-15.  
Denkend aan Beers  Floortje Naaijkens  28 -2-18.  
Denkend aan Beers  Annemiek Coppelmans  29 -1-5.  
Droevige stoet, begrafenis v.d. Mortel  Jos van Gils  28 -3-14.  
 
Eerste communie 1987 Middelbeers  Redactie  25 -2-9.  
Erezuil Coenraad van Valkenburg 1837  Jos van Gils  26 -1-7.  
Erfgoedkaart, gebruik  Werkgroep Land  26 -2-9.  
Erfgoedkaart, update  Werkgroep Land  27 -1-17  
Even voorstellen  Hans Vennix  27 -1-4.  
Even voorstellen  Mark Timmermans  29 -1-5.  
Even voorstellen  Stefen van Helvoort  27 -1-4.  
Excursie Maastricht  Redactie  25 -2-20.  
Excursie Dordrecht  Redactie  26 -2-20.  
Excursie Huis Doorn en Kasteel Amerongen  Bestuur  27 -2-20.  
Excursie Me chelen (B)  Bestuur  27 -2-20.  
Excursie Oosterbeek, 75 jaar Vrijheid  Bestuur  29 -2-17. 
Expositie 75 jaar Vrijheid  Team 75 jaar Vrijheid/CHI  29 -2-16. 
  
Fietsen naar Beijing  Frans Timmer s 27 -1-18.  
Fietstocht 16 -06 -2018  Jan Hems/Jan Aerts  28 -2-20.   
Fietstocht 75 jaar vrijheid, 04 -05 -2019  Team 75 jaar Vrijheid  29 -1-24.  
Fietsdag beeldentuin Duizel  Jan Hems/Piet Aerts  29 -2-15. 
 
Gebeurtenissen in de Beerzen 1988  Guus Staps                28 -2-13  / 28 -3-5.  
Gemeentelijke vorderingen alcoholische dranken   25 -2-19.  
Gemeentewerf tot Knusse Boules  J.v.Gils/J.v.Vroenhoven  25 -2-13.  
Geschiede nis familie van Ho of  Bert v . Hoof    27 -1-10 /27 -2-11/28 -1-4.  
Gevlucht voor oorlog en geweld  Jos van Gils  26 -2-15.  
 
Het meisje van de Beerze  Jos van Gils  29 -2-12.  
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Helpende hand  Werkgroep Archivering  26 -2-14.  
Herstelling vernielde informatieplaquette  Werkg roep CHI  27 -1-18.  
 
Inbraak 1817  Redactie  26 -2-18.  
Index jaargang 25 t/m/ 29  Redactie  29 -2-18.  
 
Jo Gijsen, kunstwerk Baesterdijk  Werkgroep CHI  26 -1-20.  
Jo Gijsen, Beeldhouwer 1943 -2017  Werkgroep CHI  28 -1-17.  
Jubileum Pastoor van de Sande  Redactie  26 -1-14.  
 
Kerckfabrique van Oostelbeers 1669  J.Hems/G.Staps  27 -2-9.  
Kookpot   Jos v. Gils  25 -1-4.  
Kunstwerken Jo Gijsen, Werk in uitvoering  Werkgroep CHI  26 -2-17.  
 
Leeuw op transport  Guus Staps  29 -1-23  
Legerkamp bij Oirschot (Oostelbeers)  B.A.A.C  27 -1-19.  
Lezing ‘Wonderen in het Zonli cht’  Hans van de Broek  27 -1-20.  
Lezing ‘Christelijke winterfeesten’  Ineke Strouken  27 -2-17.   
Lezing ‘Bier is meer als Pils’  Jan Moeskops  28 -3-20.  
Lezing Oirschotse  stoel  Arthur d.Vries/Han Smits  29 -1-24.  
Lezing Pilotenlijn in de Kempen  Ad van Rijswijk  29 -2-17. 
Lucas -  en Evershoef  Werkgroep Land  27 -1-12.  
 
Mannenkoor St. Cecilia Oostelbeers  J.v.Gils/J.v.Vroenhoven  25 -2-15.  
Marion Wilberforce, noodlanding  Jos van Gils  29 -1-11.  
Mensen van de Huijgevoort  Jan Smetsers  29 -2-14.  
Middelbeers en Oostelbeers door  St ephanus Hanewinkel  27 -2-4.  
Misdienaar Jan Verhagen  Guus Staps  26 -1-5.  
Monument J.W.A. Smulders, onthulling  Bestuur  25 -1-3.  
Monument J.W.A. Smulders, dankbetuiging  Fam. Smulders  25 -2-2.  
Mustermolen van Oostelbeers verdwenen  Werkgroep Land  27 -1-8.  
 
Naamgevin g nieuwe straten in de Beerzen  Werkgroep Land  28 -3-17.  
Neereindseweg  Werkgroep Land  26 -2-11.  
Nepvliegtuig Hanenberg  Guus Staps  29-2-2 
Nieuwe leden 2017  Redactie  28 -1-9.  
 
Oefenbommen Landschotseheide  Werkgroep CHI  26 -2-3.  
Oefenbommen, herstellingen  Werkgro ep CHI  27 -1-18.  
Oirschotlogie, weten waar je woont  Jan van Vroenhoven  27 -2-18.  
Oliemolen ‘De Vlaest’  Werkgroep CHI  27 -1-19.  
Oliemolen ‘De Vlaest’, bespreking Vestakker  Werkgroep CHI  27-2-16.  
Oostelbeers 1931, schrijven over  Jan Smulders  27 -1-5.  
Oude Gemeen tehuis, Huize Wilma  Redactie  25 -2-10.  
 
Pastoor van de Sande, jubileum  Redactie  26 -1-14.  
Pelerine   Jos v. Gils  25 -1-4.  
Peter de Raad, schelmenstreken  Jos v. Gils  25 -2-17.  
 
Rabo ClubSup port Actie 2019  Bestuur  29 -2-11.  
Roefeldag 26 -06 -2019 Westelbeers  Jan Aer ts/Piet Aarts  29 -2-15.  
Rosmolen ‘de Vlaest’, replica  Jan Aerts/Guus Staps  28 -3-2.  
 
Schatten v.d. Schelft, moeder met kinderen  Jos van Gils  26 -2-16.  
Schatten v.d. Schelft, gevelsteen wijkgebouw  J.v.Gils/J.v.Vroenhoven  27 -2-7 
Schelmenstreken van Peter de Ra ad Jos v. Gils  25 -2-17.  
Schoolmeester, Hasebal Kuijnders  J.v.Gils/J.v.Vroenhoven  25 -2-5.  
Sjef Adriaanse (Sjef Olie)  Frans Ardiaanse  27 -1-16.  
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Start Heemkunde ‘Den Beerschen Aard’ 1988  Redactie  28 -2-4.  
Steenfortseweg 11 te Middelbeers  Wies Kolsters  29 -17.  
Stoomzuivelfabriek Middelbeers 1917  Guus Staps  27 -2-2.  
Stoomzuivelfabriek Rectificatie  Guus Staps  28 -1-20.  
Strijkster van Middelbeers  Werkgroep Land  26 -1-17.   
Studiereis West erlo en Tongerlo  Redactie  28 -3-19.  
 
Tante Hermien  Eva Hoeke  28 -3-12.  
Timmersboom aan ut Meulenbroek  Werkgroep Land  25 -1-6.  
 
Uitstapje Maastricht  Redactie  25 -2-20.  
Uitstapje Dordrecht  Redactie  26 -2-20.  
Uitstapje Huis Doorn en Kasteel Amerongen  Bestuur  27 -2-20.  
Uitstapje Me chelen (B)  Bestuur  27 -2-20.  
Uitstapje Heeswijk Dinther  Redactie  28-2-19.  
Uitstapje Westerlo en Tongerlo  Redactie  28 -3-19.  
 
Verdwenen Mustermolen van Oostelbeers  Werkgroep Land  27 -1-8.   
Vraagteken foto, school Middelbeers 1915  Werkgroep Archief  25 -1-5.  
Vraagteken foto, Communiekantjes 1979  Werkgroep Archief  26 -2-18.  
Vraa gteken foto, Wandelgroep en sportdag  Werkgroep Archief  27 -2-19.  
Vraagteken foto, installatie Leo Verbrakel  Werkgroep Archief  27 -1-19.  
Vraagteken foto, 1 e H. Commu nie.  Werkgroep Archief  28 -2-12.  
Vraagteken foto, 1 e H. Communie 1974  Werkgroep Archief  29 -1-20 . 
Vraagteken foto, 1 e H. Communie 197 1 Werkgroep Archief  29 -2-13 . 
Vermiste Beerzenaren die dienden in het  leger van Napoleon  
  Guus Staps                 25 -1-13 /25 -2-3.  
Vermiste Beerzenaren, reactie  Redactie  26 -2-4.  
Verslag ALV 25 -01 -2016  Bestuur  26 -1-2.  
Verslag ALV 13 -02 -2017  Bestuur  27 -1-2.  
Verslag ALV 05 -02 -2018  Bestuur  28 -1-2.  
Vliegend Fort op Witte Bergen  René Poierré  29 -1-18.  
Vluchtel ingen Westelbeers  Jos van Gils  26 -2-15.  
Voorwoord 30 jarige jubileum  Judith Keijzers -Verschelling /  
  Bert van Essen   
  Jan van Vroenhoven  28 -2-2.  
 
Wandeling 21 -1-2017  Jan Hems  27 -1-20.  
Wandeling 27 -01 -2018  Jan Hems  28 -1-20.  
Wandeling 05 -05 -2018  Jan Hems/Piet Aarts  28 -2-20.  
Wandeling 26 -01 -2019 ‘De Staat’  Jan Hems/Piet Aarts  29 -1-24.  
Wandeling 15 -06 -2019 ‘Wintelre’  Jan Hem s Piet Aarts  29 -2-15. 
Wandelroutes  Werkgroep CHI  27 -1-18.  
Wapenborden Gemeentehuis  Jos v. Gils/Jan v. Vroenhoven  29 -2-9.  
Watermol en 1831  Guus Staps  27 -2-17.  
Werkgroep Archivering en beheer  Redactie                       25 -1-2/26 -1-4.  
Werkgroep Cultuur His torische Inventarisatie  Redactie                       25 -1-2/26 -1-4.  
Werkgroep Land  Redactie                       25 -1-2/26 -1-2.  
Werkgroepen ‘Den Beerschen Aard’ 2018  Redactie   28 -2-5.  
Werk in uitvoering, Erezuil C.v.Valkenburg  Werkgroep CHI  26 -1-12.  
Werk in uitvoering, kunstwerk Baesterdijk  Werkgroep CHI  26 -1-20.  
Werk in uitvoering, kunstwerken Jo Gijsen  Werkgroep CHI  26 -2-17.  
Werk in uitvoering, bidprentjes  Antoinette v. Vroenhoven  27 -1-17.  
Winterhulp 1944 -1945  Jos v . Gils/Jan v. Vroenhoven  29 -2-8.  
 
Zelatrices in de Beerzen  Werkgroep Archivering  26 -2-2.  
Zomermarkt 13 juli en 22 aug. 2019  Marie -Louise Boxelaar             29 -2-15.  

-------------------------  
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