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Con cept notulen voor de Algemene Leden Vergadering   
 

maandag 1 november 2021  

Aanwezig 58 leden.  Afwezig met bericht: Joke van Ham.  
 

Agenda:  
1.  Welkom door de voorzitter en speciaal een hartelijk welkom aan de 

nieuwe leden.  
 

2.  Deze ALV is de uitgestelde ALV van februari 2021, de volgende is in 
februari 2022.  

 
3.  Moment van herdenking voor de overleden leden. In memoriam Jan van 

Vroenhoven, erelid van onze heemkundekring.  
 

4.  Notulen van 03 -02 -2020 zijn akkoord en bij deze  vastgesteld.  

 
5.  Mededelingen door de voorzitter:   

*  Hopelijk kunnen we komend jaar weer lezingen, excursies en 
activiteiten organiseren. Het conceptprogramma wordt gemaakt.  

*  Op 11 december 2021 is de winterwandeling gepland o.l.v. Piet 
Aarts.  

Bijeenkomen om 9.00 uur achter de kerk in Vessem.  
*  Stand van zak en ñOude Torenò: 

I.  De heemkundekring heeft een adviserende rol. Op 
verschillende momenten in het proces is om advies gevraagd.  

II.  We hebben te maken met een constructieve gemeente in een 
langdurig complex proces.  

III.  De plannen met de Oude Toren zijn onderdeel van een nieuwe 
Omgevingsvisie Oirschot waarbij wordt ingezet op 

beschermen, herstellen en ontwikkelen van cultuurhistorie en 

monumenten en waarin het open akkercomplex van 
Oostelbeers met Oude Toren en tevens archeologisch 

rijksmonument is aangem erkt als een cultuurhistorisch 
ensemble.  

IV.  We zijn, als heemkundekring en via SVOT, in overleg met de 
gemeente om enkele niet wenselijke elementen in het plan te 

bespreken (periscoop zoals die nu bedacht is).  
V.  Wij betreuren het uitstel van de restauratie van de Oude 

Toren.  
*  Vrijwilligers: een groot woord van dank aan alle vrijwilligers. Zonder 

vrijwilligers geen vereniging.  
*  De archiefgroep zoekt nieuwe vrijwilligers (bij voorkeur op de 

woensdagmiddag), aanmelden bij deze werkgroep of bij het bestuur.  
 

6.  Financieel overzicht door de penningmeester Hans Vennix.  

*  Verslag van de kascommissie: keurig in orde. Complimenten aan 
de penningmeester.  Dank aan de leden van deze commissie.  

Kascommissie in 2022: Peter van Gerven en Ad Aerts.  
*  Balans en financieel overzic ht zijn getoond en besproken. Leden heb -

ben geen vragen. Hiermee is het financieel overzicht vastgesteld.  
*  Contributie 2021: wordt niet verhoogd.  
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7.  PowerPointpresentatie samengesteld door Guus Staps en Jan Aerts.  

Een indrukwekkende weergave van vele kunstobjecten van Jo Gijsen die 
in de afgelopen jaren door de leden van de werkgroep CHI zijn geplaatst 

in Oost - , West -  en Middelbeers. Zaterdag 6 november wordt het laatste 
kunstwerk onthuld, Jo Gijsen ózunne leste steenô, en hiermee wordt het 

Jo Gijsen project fraai afgesloten.  

8.  Bestuurssamenstelling:  

*  Het bestuur stelt de heer Cees van der Heijden aan u voor als 

bestuurslid, Cees stelt zich voor aan de aanwezigen. De leden zijn 
akkoord met deze benoeming.  

*  Ella  Mijs is aftredend en niet herkiesbaar.  
*  Bert bedankt haar voor inzet en enthousiasme in de afgelopen 12 

jaar. Zij werkte mee aan de organisatie van activiteiten en zij 
organiseerde vooral de lezingen.  

*  Stephen neemt dit van haar over.  
*  Marie Louise Boxelaa r is herkozen voor de komende 3 jaren.  

 
9.  Rondvraag:  

*  Pieter Huijbers: komt de periscoop in de Oude Toren?  
Bert: het project is voorlopig stopgezet. Er zijn verschillende bezwaar -

schriften ingediend. De gemeente gaat in de tussentijd ook in gesprek 
met versch illende partijen en is op zoek naar een plan wat op 

draagvlak kan rekenen. De periscoop (zoals nu bedacht) lijkt op dit 

moment geen draagvlak te hebben.  
 

*  Guus Staps: vraagt informatie over het erfgoedplatform en meent dat 
dit platform de Beerse goederen, d ie nu op de Schelft zijn verzameld, 

bij een centraal depot wil opslaan.  
Bert: het erfgoedplatform is net opgericht en verkeert nog in de 

opstartfase. Een centraal depot is een wens, maar nog niet concreet. 
Maar uitgangspunt is dat wij zelf de regie houden en dus zelf bepalen 

wat er eventueel naar zoôn depot kan. 
Bij gelegenheid, zouden we gebruik kunnen maken van elkaars 

spullen, maar altijd met een gebruikersovereenkomst zoals dat nu 
ook is geregeld.  

 
10.  Sluiting:  

Met dank voor de grote belangstelling wordt deze Algemene 

Ledenvergadering afgesloten.  

Na de pauze een lezing, gepresenteerd door Frans Kapteijns.  

Een mooie, vlot gepresenteerde lezing over de bijzonderheden van het 
natuurgebied de Kampina door de heer Frans Kapteijns, oude bosw achter 

van dit gebied.  

Einde van de lezing om 22.30 uur.  

 

*********************  
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Jan den Ouden, de stille kracht van de Schelft.  

Na vele jaren heel actief geweest te zijn 

voor de werkgroep Archief van onze 
Beerschen Aard heeft Jan den Ouden 

onlangs zijn werkzaamheden neer -
gelegd. Jarenlang zat Jan den Ouden 

elke woensdagmiddag op de Schelft, aan 
het hoofd van de tafel, omringd door 

foto's en krantenknipsels uit de Beerzen. 
Samen met Kees de Kroon wist hij veel 

oude foto's van de juiste namen te 
voorzien. Jan en Kees kenden samen 

immers zowat iedereen in de Beerzen.  

Een ander groot karwei van Jan den 

Ouden was het doorspitten van de 
gebundelde jaargangen van het 

'Provinciaal blad van Noord Braban t ' van 
1815 tot 1961. Deze boeken zijn door 

toedoen van Jan van Vroenhoven in bezit van heemkundekring óDen 
Beerschen Aardô gekomen, nadat de gemeente Oirschot besloten had de 

oude jaargangen te vernietigen omdat vanaf 1995 alle publicaties ook 

online in te zien waren.  

In óHet Provinciaal Blad van Noord Braban tò verschenen mededelingen van 
publicaties die onze provincie en de gemeenten van onze provincie 

betroffen. Een groot deel is gewijd aan belastingen en de Nationale Militie. 

 

Het Provinciaal Blad van Noord Braban t  

Maar ook kadasterzaken, pensioenfondsen, bevolking, inwoneraantallen, 
sterfgevallen, toestand van de landbouw, posterijen, politie, aanleg en 

onderhoud van provinciale wegen, loterijen, veeziekten, koepokinentingen, 

jachtaangelegenheden, enz. kwamen aan bod.  

Jan he eft deze boeken, in totaal 160 exemplaren, allemaal doorgespit op 
zoek naar vermeldingen over de Beerzen. Niet alleen de woens -

dagmiddagen op de Schelft werden hiervoor gebruikt.  Jan nam regelmatig  
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boeken mee naar huis om thuis de speurtocht voort te zetten. Zo is nu bij 

elk deel een lijst beschikbaar van de Beerse vindplaatsen.  

Toen Jan fysiek niet meer in staat was om op de Schelft te komen, ging hij 
thuis aan de slag. Jan plakte alle krantenknipsels over de Beerzen in 

mappen. Door dit werk is een mo oi overzicht ontstaan van de 

gebeurtenissen in de Beerzen door de jaren heen.  

Jan werkte het liefst op de achtergrond en stelde zich bescheiden op, maar 
zijn werk is van onschatbare waarde voor "De Beerschen Aard"! Wij danken 

Jan den Ouden dan ook heel ha rtelijk voor al het werk dat hij door de jaren 

heen voor heemkundekring 'Den Beerschen Aardô heeft gedaan! 

 

Joke van Ham , Miriam Thijssen  en Jos van Gils  

*********************  

 
Even voorstellen éé.. 

 
Mijn naam is Cees van der Heijden en woon 

samen met Rieky Deenen sinds 1 981 aan de 
Esdoorn in Oostelbeers.  

We hebben 2 kinderen, Nick en Elcke, die beiden 

uitwonend zijn. Inmiddels zijn we ook al verrijkt 
met 3 kleinkinderen met de 4 e op komst.  

 
Na mijn opleiding en dienstplicht ben ik in 1980 

gaan werken bij Dycore te Oosterhout, 
producent van prefab -vloerelementen  en van af  

2016 ook als ICT-manager  voor meerdere be -
drijven.  

Het plan is wel dat ik in mei 2023 samen met 
Rieky van de AOW ga genieten.  

 

Om mijn vrije tijd deels op te vullen heb ik een 2 jaar terug besloten om 

me aan te sluiten bij de Heemkundekring ñDen Beerschen Aardò. Alles wat 

met geschiedenis te maken heeft trekt me enorm aan en daarom kan ik me 

helemaal vinden in het doel van de Heemkundekring:  

ñWe proberen alle aspecten van onze lokale, regionale geschiedenis te 

achterhalen en vast te leggen.ò 

 

Ik heb er enorm veel zin in, reden ook om op verzoek me beschikbaar te 
stellen voor het bestuur, en wil heel graag met jullie kennis maken en 

samen activiteiten te ondernemen.  
 

Met groet,  
Cees van der He ijden  

 
*********************  
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Schatten van de Schelft  
 

In 2009 vond Mathieu de Kroon, bij het opruimen van de zolder van café 

Juliana in Oostelbeers, een voorwerp waarvan hij geen enkel idee had wat 
het was en waarvoor het gebruikt kon zijn. Na het  nog enkele jaren bewaard 

te hebben bood hij het aan Jan van Vroenhoven van de Heemkunde Den 
Beerschen Aard aan. Deze wist ook niet wat het was. Het idee werd 

geopperd dat het misschien een voorwerp was dat  van de Oostelbeerse 
gilde zou kunnen zijn, die  bij café Juliana hun gildehuis hadden.  

Zo kwam de stok in mijn beheer. Navraag bij het betreffende gilde en 
andere instanties leverde niets op. Uiteindelijk per toeval, bracht een tv -

uitzending over chocolade, en een afbeelding die op de verpakking stond,  
duidelijkheid.  

 

 
 

Op de verpakking was een harlekijn afgebeeld met zoôn stok, ook werd 
uitgelegd hoe de stok gebruikt werd. Door met de stok een zachte klap te 

geven hoorde je toch een harde klap. Later is de stok gebruikt bij komische 
toneelvoorstelling en en films en is het genre genoemd naar die stok :  

ñSlapstickò.  
Bij café Juliana was vanaf 1933 wel een toneelvereniging thuis genaamd 

ñHet Heidebloempjeò. Fotoôs, ooggetuigen of verslagen van voorstellingen 
waarin sprake is van de klapstok zijn er helaas niet, maar het is wel 

aannemelijk dat die toneelvereniging de kl apstok gebruikt heeft.  
 

Gerard Leermakers (29 -12 -1933) , geboren en getogen in Oostelbeers , 
vertelde dat hij als kind naar voorstellingen van het Heidebloempje ging, 

dat was dan wel een soort try -out alleen voor kinderen. De toneelspelers 

stonden op een zogen aamde verhoging en werden gesouffleerd door Jos 
van Himbergen die tevens de regisseur was. Gerard herinnerde zich  dat Jan 

Adriaans een van de toneelspelers was  en ook waarschijnlijk Neel van 
Haaren.  

 
Op Wikipedia wordt de klapstok omschreven als: ñDe term komt voort uit 

een apparaat dat is ontwikkeld voor gebruik in de brede, fysieke 
komediestijl die bekend staat als commedia dell'arte in het 16e -eeuwse 

Italië. De "slapstick" bestaat uit twee dunne houten latten, die een "klap" 
maken wanneer ze een andere acteur raken, met weinig kracht die nodig is 

om een luid -  en komisch -  geluid te maken. De fysieke slapstick blijft een 
belangrijk onderdeel van het plot in de traditionele  en populaire 

poppenshow Jan Klaas sen en Ka trijnò.   
 

Wil Schilders  

*********************  
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Herdenking slag  bij Boutersem 18 3 1 - 2021  

 
Op 12 augustus 2021 herdacht de gemeente Boutersem dat 190 jaar 

geleden de legers van Leopold I en van de Nederlandse kroonprins Willem 
II in Boutersem tegenover elkaar stonden , in aanwezigheid van diverse 

genodigden , waaronder plaatsvervangend Nederlands ambassadeur in 
België Mevr. Arakelian , we thouder Esther Langens  namens de gemeente 

Oirschot, enkele leden van de Heemkundekring Den Beerschen Aard, het 
Kapittel Oirschot en de Heemkundekring de Heerlijkheid Oirschot.  

 

Na ontvangst door de burgemeester Chris Vervliet en Schepenen van de 
gemeente B outersem vond n abij de parking langs de Leuvensesteenweg de 

eerste onthulling van een informatiebord plaats . 
Het was hier dat kroonprins Willem II zijn troepen verzamelde om 

Boutersem binnen te vallen. Begin augustus 1831 was het Nederlandse 
leger onder leiding van kroonprins Willem II het pas onafhankelijke België 

binnengevallen. Op 11 augustus bewoog het Nederlandse leger vanuit 
Tienen naar Leuven.  Het Belgische 12 de Linie regiment  onder rechtstreekse 

leiding van Leopold I probeerde de Nederlandse opmars te stuiten door 

vanuit Leuven richting Tienen te trekken. In de namiddag van 11 augustus 
1831 slaagden ze er op deze wijze in de Nederlandse voorhoe de uit 

Boutersem terug te drijven.  
 

In de vroege ochtend van 12 augustus hergroepeerde kroonprins Willem II 
zijn troepen. Koning Leopold beval een strategische terugtocht. De 

Nederlandse opmars werd nog vertraagd toen aan de westzijde van 
Boutersem het paa rd van kroonprins Willem II geraakt werd. Ondertussen 

was de Franse diplomatie in het gareel gebracht en deze stuurde aan op 
een wapenstilstand.  

 

 
Burgemeester Chris Vervliet en plaatsvervangend ambassadeur in België mevr. Arakelian tijdens  

het Wilhelmus en de Brabançonne. Links achter e en soldaat, in tenue uit 1831, van het 12 de 
Linieregiment Prins Leopold , één  van de vier infanterieregimenten die rechtstreeks uit de Belgische 

onafhankelijkheid sstrijd st ammen. Sinds 1871 was het Regiment in Luik gekazerneerd.  
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De korpscommandant van het 12de Linie regiment  nodigde 
plaatsvervangend ambassadeur  in België mevr.  Arakelian en burgemeester 

Chris Vervliet uit om zijn troepen te schouwen. Na het Wilhelmus en de 
Brabançonne belichtte de Nederlandse vertegenwoordiger in haar toespraak 

vooral de hedendaagse samenwerking tussen beide landen.  Burgemeester 
Chris Vervliet  beantwoord de dit met ñdat ook in een kleine gemeente als 

de onze er belangrijke historische feiten gebeurd zijn en dat hij b lij was  hier 
vertegenwoordigers van de strijdende partijen van 190 jaar geleden 

aanwezig te hebben. De strijd van 190 jaar geleden h eeft vandaag plaats 
gemaakt voor een goede samenwerkingò. 
 

 
Het door plaatsvervangend ambassadeur in België mevr. Arakelian en burgemeester Chris Vervliet 

onthulde informatiebord met  het monumentje van Coenraad van Valkenburg in Westelbeers.  

Vervolgens ging men naar het dorpsplein waar het 12de Linieregiment in 
de nacht van 11 op 12 augustus 1831 bivakkeerde. Korpscommandant 

Recour belichtte in een toespraak vooral de historische rol van het 12de 
Linie regiment  sinds de onafhankelijkheid van België. Wethouder (schepen) 

Esther Langens van de Nederlandse gemeente Oirschot spra k h eemkunde -
liefhebbers van Boutersem , De Beerze n en Oirschot toe. Na de veldtocht 

was het Nederlandse leger nog a cht jaar gemobiliseerd. In Westelbeers  
werd door de CHI werkgroep van de heemkundekring Den Beerschen Aard  

een replica van het voormalige gedenkteken opgericht voor kolonel 
Coenraad van Valkenburg, van de Groningse Jagers,  die in Boutersem 

sneuvelde.  

De herdenking eindigde met het doorknippen van het lint voor de nieuwe 
woonwijk Twaalfde Liniehof door korpscommandant  Recour . Na het officiële 

gedeelte werd er een buffet aangeboden en nog gezellig nagepraat met 
leden van de p laatselijke heemkundekring "Velpeleven".  

 
Ook werd er door burgemeester Vervliet nog een paneel aangeboden dat 

we volgens hem, gezien de afmetingen, niet mee konden nemen. Hij belooft 
het te komen brengen. Hier komen we later op terug!  

 

Guus Staps  

 

******* **************  
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Café ôs De Reizende Man en Juliana in Oostelbeers.  

 

In de eerste helft van de 20 e eeuw had Oostelbeers twee bekende café ôs: 
De Reizende Man aan de Langereijt en caf® Juliana óin ut durpô. Zoals toen 

normaal gesproken het geval was, was voor de eigenaars het café niet de 
enige bron van inkomsten. De Reizende Man was behalve café ook een 

boerenbedrijf en de eigenaar van Juliana was tevens stratenmaker 
respectievelijk elektricien. We duiken in dit artikel in de historie van beide 

panden.  

De  Reizende Man  

 

De boerderij met adres Langereijt 17 is gedurende vele jaren dus tevens 
een café geweest. De grootvader van de huidige bewoner, Gerardus 

Harbers, was de laatste kastelein. Zijn zoon Frans en diens zoon Gerrit 
hebben zich daarna volledig op d e agrarische tak gericht en het café is na 

een verbouwing uit het pand verdwenen.  

 

De Reizende Man of De Langereit?  

 

Een krantenknipsel van 4 november 1879 verkondigt de verkoop van óEen 

Huis, genaamd de Langereit, gelegen aan den grintweg van Oirschot op 

Beers, waarin sedert onheuglijke jaren 
met het beste succes de Herbergaffaire en 

de Boerderij is uitgeoefendô. De boerderij 
annex herberg bestond dus al lang, want 

ook toen al was de combinatie sedert 
onheuglijke jaren  uitgeoefend. De verkoop 

vindt plaats voor de weduwe van Hendrik 
Belloij en hun kinderen. Hendrik Belloij 

had het bedrijf overgenomen van Peter 
van de Wete ring, zoon van de eerste 

bewoner die we hebben kunnen 
achterhalen. Willem van de Wetering 

wordt in 1803 genoemd als herbergier en 
in 1838 zijn zoon Peter. De bewoners zijn 

achtereenvolgens:  

 
1.  Willem van de Wetering  

2.  Peter van de Wetering  
3.  Hendrik Belloij tot 1881  

4.  Hendrik van de Bogaart  
5.  Adriaan van de Bogaart;  

     hij  bouwt later café Juliana  
6.  Willem Aarts tot 1930  

7.  Frans Aarts  
8.  Gerhard Harbers tot 1970  

9.  Frans Harbers  
10.  Gerrit Harbers  
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De oorspronkelijke boerderij is omstreeks 1930 afgebroken, waarna de 

huidige boerderij met café werd gebouwd.  

De laatste kastelein was dus Gerhard 

Harbers, maar met name zijn echtgenote 
An Harbers ï Aarts was werkzaam in het 

café. Ze runden het café tot 1970 en 
gingen toen wonen in het boerderijtje 

Langereijt 19. Gerhard o verleed in 1981 
en An in 2005. Op haar bidprentje staat 

te lezen dat ze het in het café voor 

iedereen gezellig probeer de te  maken.  

Zoals in de aankondiging van de 
óverkoopingô te lezen is was de naam van 

het pand de Langereit. Op een kaart van 
rond 1900 st aat op de plaats van het 

caf® vermeld: óLang Reitô en óof de 
Reizende manô. Kennelijk waren beide 

namen in gebruik voor het pand. De 

kaart staat hieronder afgedrukt.  

 

Kaart van omstreeks 1900; aan de weg tussen Oostelbeers en Oirschot staat het café 

verme ld met de naam óLang Reitô of óde Reizende manô. 

Hulp uit De Reizende Man  

 

Op de website van het BHIC (Brabants Historisch Informatie Centrum) staat 
een verhaal met de titel óOvervallen op boterboerinnetjesô, de moeite waard 

om het eens te lezen. In dit verhaal speelt herberg óDe Reizende Manô  een 
rol. De overval werd gepleegd i n januari 1873, dus vóór de verkoop in  de 

advertentie. De boerinnen hadden boter verkocht op de zogenaamde 
botermijn in Oirschot en waren op de terugweg naar huis. De wegen van de 

botermijn naar o.a. Middelbeers, Udenhout, Berkel en Oisterwijk waren 
onveil ig voor deze argelozen voorbijgangsters. De boerinnetjes die op weg  
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waren naar Middelbeers werden onderweg overvallen door een struikrover  

en dat leidde uiteraard tot hard geschreeuw. Daardoor schoten mensen uit 

De Reizende Man hen te hulp, maar ze wisten desondanks niet allemaal aan 
de struikrover te ontkomen. Een wachtmeester van de marechaussee 

Oirschot kon door het opgegeven signalement t ot aanhouding over gaan 
van een vrouw uit Spoordonk. Alles wees erop dat zij, gekleed in 

mannenkleren en met een zwart gemaakt gezicht, de bewuste struikrover 
was, maar uiteindelijk bleken de verklaringen van de boerinnen, die niet 

100% gelijkluidend waren , niet tot een veroordeling te leiden. Ze werd wel 
veroordeeld voor een ander vergrijp, een inbraak, en kreeg 2 jaar eenzame 

opsluiting. Dat overleefde ze niet en overleed in gevangenis Noordsingel in 
Rotterdam in 1874 op 31 - jarige leeftijd. Het hele verha al kun je vinden op 

https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/een -struikrover .  

Behalve door de boerinnen werd de weg tussen Oirschot en Middelbeers, 

een grintweg, uiteraard door veel hande lslui gebruikt. Een herberg aan de 
lange route zorgde voor de mogelijkheid een rustpauze te nemen en wat te 

drinken. De naam van het caf® óDe Reizende Manô is dan ook een logische. 
Maar kennelijk waren het vooral mannen die de herberg aandeden. Ook in 

1879  was de weg nog een grintweg, zoals in de advertentie staat. De 

grintweg heeft later de naam Langereijt gekregen.  

 

Kaart van 1795 (Hendrik Verhees) waarop de Reizende Man al staat (binnen de cirkel).  

De naam Langereijt  

 

Het ontgonnen gebied achter de boerderij annex café had de naam Lang 
Reit, welke op oude kaarten wordt vermeld. Op bovenstaande kaart uit 

1795 van Hendrik Verhees heeft dit ontgonnen gebied in en boven de cirkel 
rond het café een lichtere kleur. De lijnen die daar naartoe en omheen lopen 

zijn waterlopen. De linkse is een lange die vanaf het dorp Oostelbeers naar 
het ontgonnen stuk loopt en dan verder door naar waar nu het Groenewoud 

ligt en daar afwatert in De Beerze. Zoôn loop heet ook wel reit en dan is een  
lange reit in de volksmond een algemene plaatsaanduiding. Deze ontginning 

is al bekend rond 13 à 1400 en dus al heel oud, evenals de naam Langereit.  
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Kermis in De Reizende Man  

 

In de 50 -  en 60 -er jaren van de vorige eeuw draaide het café volop en 
tijdens Oostelbeersô kermis liepen de kermisvierders in groepen van caf® 

Juliana in het dorp naar De Reizende Man en vice versa. Aan de westgevel 
van de boerderij werd dan een tent geplaatst om alle bezoekers te kunnen 

herbergen en enkele sterke buurtbewoner s kwamen in de dagen voor de 
kermis mee helpen om het biljart te verplaatsen. Dat stond op een ver -

hoging van enkele treden achter in het café. Deze verhoging is er nog 
steeds.  

 

 

Recente foto van Langereijt 17 Oostelbeers, voormalig café De Reizende 
Man. In de voorgevel is de oude functie van boerderij annex café goed af 

te lezen; de traditionele indeling van een boerderij zie je hier niet. Ten tijde 
van de dubbelfunctie waren er twee óvoordeurenô in de voorgevel; ®®n als 

toegang van het café  en één voor toegang naar het woongedeelte.  

Café Juliana  

Zoals vermeld was Adriaan van den 

Bogaart kastelein van De Reizende  
Man en bouwde hij later café Juliana. 

Hij was stratenmaker van beroep en 
bleef dat ook nadat hij café Juliana in 

1909, het geboor tejaar van prinses en 
later koningin Juliana, had gebouwd. 

De naamgeving was uiteraard inge -
geven door die geboorte.  

Op zondag 12 februari 1911 vond er 
een indrukwekkend concert plaats in de 

zaal. Dat moet het gedeelte geweest 

zijn naast de toog, want een grote zaal 
is pas later aangebouwd. De 

aankondiging van het concert, met 
vermelding van het programma, staat 

hiernaast afgedrukt.   

In 1927 kwam er een bezinepomp 
naast het café en in 1937 werd de  

karakteristieke veranda aan gebouwd.  
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Op deze foto staat café Juliana met de aangebouwde veranda. De benzinepomp, die op 

de plek achter paard en kar stond, is op deze foto niet zichtbaar.  

Na Adriaan van den Bogaart kwamen er vanzelfsprekend diverse uitbaters 
in het café. Voor de al wat ouderen onder ons za l Leen van den Bogaart een 

bekende naam zijn. Zij was een dochter van Adriaan en getrouwd met Gerrit 
de Bruijn, die in het gedeelte naast de veranda een elektriciteitswinkel 

runde en ook als elektricien werkzaam was. Gerrit zat in het bestuur van de 
Oostel beerse voetbalclub OVS en later ook in het eerste bestuur van Beerse 

Boys na de fusie in 1950; hij maakte 6 jaar deel uit van dat bestuur. Leen 
runde het ówinkeltjeô ï een kleine ruimte tussen twee kleedlokalen ï bij het 

voetbalveld aan de Hertog Janstraat , waarin bier en snoep te koop waren 

en dat Leen dan aanreikte door een luik.  

Leen en Gerrit de Bruijn runden café Juliana geruime tijd. Ze werden 
opgevolgd door Toon Nieuwenhuis. Het café was inmiddels eigendom 

geworden van bierbrouwerij De Kroon, die in 1968 uitbreidde met een zaal. 
Gerrit en Ine Overman, uitbaters van medio 70 -er tot medio 80 -er jaren, 

gaf een deel van de zaal een andere bestemming in de vorm van disco 
Skylab, die een grote aantrekkingskracht had in de regio. De disco, die op 

het eind de  naam Disco 2000 kreeg, heeft zoôn 5 jaar gedraaid. Daarna 
werd het weer gewoon een café met zaal die gerund werd door de familie 

Van Boksel en vanaf 7 april 1983 door Joke en Piet Lathouwers. Op 1 mei 
1992 kwamen Frans en Nel van Griensven over van het Ge meenschapshuis 

en zij veranderden de naam Juliana in óHet Gildehuisô, de thuisbasis van 
onder meer Gilde Sint Joris Oostelbeers. Vervolgens werden café en zaal 

samengevoegd en kreeg het de bestemming chinees restaurant Happy City, 
wat later het Wokpaleis w erd, in de volksmond De Wok. In 2018 is het pand 

leeg komen staan en momenteel bestaan er plannen voor woningbouw op 

deze locatie.  

Werkgroep Land  

*********************  
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