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DE BERSE IN HET NIEUW

Een nieuwe lente, een nieuwe ‘Berse’.
Behalve het  A4-formaat, met als gevolg meer  artikelen en duidelijkere foto’s, prijken op
de kaft  de kenmerkende gebouwen uit Oostelbeers, Middelbeers en Westelbeers.
Deze litho, vervaardigd door Herman Kuipers uit Tilburg, werd aan de leden van de 
Heemkundekring ‘Den Beerschen Aard” cadeau gedaan, bij gelegenheid van  het 10 jarig 
bestaan in oktober 1998. Er werden 300 exemplaren afgedrukt.

WERKGROEP   “LAND”

Deze werkgroep is energiek bezig om gegevens te achterhalen van het onroerend goed 
dat in de Beerzen is maar vooral ook   was   .
Van percelen en kavels probeert zij het gebruik en de naam (veldnaam) te achterhalen. 
Dit geldt ook voor gebouwen, die soms een eigen naam hadden.
Ook zal de werkgroep vragen van ‘derden’ over deze facetten uit het verleden zo 
uitgebreid mogelijk proberen te beantwoorden. Dit doel probeert zij te bereiken door 
interviews , maar ook vooral door de archieven van het rijk, provincie en gemeenten en 
o.a. de Erfgoedkaart te raadplegen. Hierbij nemen de verpondingsboeken en het kadaster
(sinds 1832) een belangrijke plaats in. De resultaten van hun onderzoek en noeste arbeid
worden regelmatig in ‘De Berse’ gepubliceerd.
De werkgroep bestaat uit Jan Hems, Harrie en Wil Schilders en Peter van Gerven.
Contactpersoon is: J. van Gerven Schravenstraat 18 5091 BR Oostelbeers.
tel 013-514.23.14 /06-10586730; email p.gerven79@chello.nl

WERKGROEP ARCHIVERING EN BEHEER

Schatten uit het Beers verleden vinden een goed onderkomen bij de Heemkundekring 
‘Den Beerschen Aard’.
‘De Schelft’, die al behoorlijk vol begint te raken, biedt een veilig tehuis voor  alle 
schenkingen die we ontvangen, en voor de vondsten en kleinoden  die worden 
aangedragen.
Alle oude  akten en andere waardevolle papieren, oude gebruiksvoorwerpen en 
gereedschappen, bid- en devotieprentjes en andere devotionalia , ansichten en 
portretten,  video- en geluidsbanden, enzovoort, worden door ons zorgvuldig bewaard.
Elke woensdagmiddag zet een aantal enthousiaste vrijwilligers zich in, om het een en 
ander te archiveren, te digitaliseren, op te bergen en te beheren en vervolgens 
toegankelijk te maken voor alle belangstellenden. 
Contact: Kees de Kroon Lindeakkers 38 5091 RH Oostelbeers 013-514.21.91.

WERKGROEP  CULTUUR HISTORISCHE INVENTARISATIE

Het doel van deze werkgroep is om de karakteristieke en beeldbepalende panden, 
dorpsgezichten, wegen en groenstroken in inventariseren, te beschrijven en fotograferen,
en daarvan een overzicht op te stellen. 
Daarbij  is haar intentie het cultuur-historisch erfgoed van de Beerzen te te behouden en 
te behoeden voor verval of afbraak.
In het verleden heeft zij meegeholpen diverse  projecten tot stand te brengen, waarbij  
genoemd mogen worden  het plaatsen van de kunstwerken van Jo Gijsen, het opnieuw 
oprichten van het beeldje ‘De Klaarover’,  het laten vervaardigen van de portretten van 
de burgemeesters van Oost-, West- en Middelbeers,  het behoud van het Koetshuis bij de
pastorie van Oostelbeers. 
Contactpersoon is: Jan Aerts Willibrordstraat  2B 5091 CD Middelbeers 013-514.13.16
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Heemkundekr ing

“Den Beerschen Aard”

OOST-, WEST- EN MIDDELBEERS

Secretariaat: 0135143373

UITNODIGING    

Op 25 april 2015 om 14.00 uur wordt ter

      nagedachtenis aan

           Burgemeester  J.W.A. Smulders

  1898 – 1945

een monument onthuld  in het plantsoen  

hoek    Doornboomstraat - Willibrordstraat in Middelbeers.

In aanwezigheid van de familie Smulders en andere genodigden zal dit
monument onthuld worden door zoon Jan en zijn kleindochter Floortje

waarbij ook uw aanwezigheid zeer op prijs wordt gesteld.

Realisatie van dit monument is op initiatief van de gemeente Oirschot en de
werkgroep Cultuur Historische Inventarisatie van 

HKK  “Den Beerschen Aard”.

Met vriendelijke groet  

  bestuur heemkundekring “Den Beerschen Aard”
maart 2015
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Nog  niet  zo  heel  lang  geleden  werden
stenen  potten  in  het  huishouden
algemeen gebruikt.
Bekend  zijn  vooral  de  zogenaamde
Keulse Potten.
Er waren hoge  die gebruikt werden  om 
groenten. e.d.  zoals zuurkool in te 
maken of eieren in het kalkwater te 
bewaren. Alles werd in het zout gelegd 
waar bovenop een plank kwam die 
verzwaard werd met stenen.
Deze stenen pot is een kookpot.  Die kon
in de hete as van een vuur gezet 
worden, bijvoorbeeld voor het maken 
van pap.
Wanneer   er  onder  een  gat  in  zat,
werden ze gebruikt als schrobpot  in de
kelder.
Dreef  men  het  schrobwater  bij  het
dweilen  meestal  door  de  deur  of  door
een

Bij  dezelfde  gelegenheid  als  hierboven
genoemd, schonk Kees Prinsen ons een
schoudermanteltje of pelerine.
De pelerine was altijd van gladde, zwarte
stof, afgezet met franjes, en werd alleen
’s  zomers  gedragen  op  zon-  en
feestdagen.

 gat in de muur naar buiten, waar het
vervolgens  in  een  sloot   (moostgrip)
verdween,  in een kelder was dat  wat
moeilijk. Daarom maakte men een gat in
de stenen  vloer en zette daar de kapotte
kookpot in om het water op te vangen.
het water trok door het gat in de pot in
de  grond.  Zat  er  geen  gat  in,  dan
verwijderde men het water eruit met een
dweil of schep.

Tijdens  de  lezing  die  Kees  Prinsen  gaf
over de “Meidenkist”, op 16 maart 2015,
was  hij  zo  vriendelijk  om  de
Heemkundekring  zo’n  oude  kookpot
cadeau te doen.
Het  bijzondere  van  deze  kookpot,  uit
ongeveer  1800-1820,  is,  dat   deze
gevonden  is  in  de  kelder  van  de  oude
pastorie  van  Oostelbeers,  die  destijds
bewoond werd door de familie Eshuis.

Soms waren ze ook met kant versierd of
met  kralen.  De  pelerines  voor
communicanten waren van witte tule en
altijd afgezet met kant.
Een  pelerine  kan  dus  niet  vergeleken
worden met een omslagdoek, neusdoek
of  ‘neuzik’. 
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Wie en Waar???

Een foto uit 1915 van de school in Middelbeers. We weten niet of dit de gehele school is of een aantal
klassen. Wel weten we de namen van personen die op de foto moeten staan t.w.  
Meester van Genuchten, Meester van de Ven, Mevrouw van Genuchten, 2 dochters van Genuchten, 
Marie, Wies en Fien Smulders, Nelly, Lo, Cis en Frans Teepen, Jana Roozen, Fien en Bertha Colsters
(tweeling), Netje Smulders, Janus Liebregts, Drieka Huybrechts, Janus Smolders en Leen Fiers.
Wie kan ons vertellen waar deze mensen zitten of staan en wie kan het aanvullen met de naam van de 
personen die nog ontbreken.
Uw reactie kan u sturen naar : GuusStaps@live.nl of een telefoontje 013-5141663

Hier is nog een leuke foto met enkele kinderen,
waarvan we graag  willen weten wie ze zijn.
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De Timmersboom aan ut Meulenbroek

Op zondag 2 november 2014 plantte de familie Timmers, kleinkinderen en 
achterkleinkinderen van Jan Timmers en Marina Roosen, in het Molenbroek – of op z’n 
Beers ‘Ut Meulenbroek’ – een boom die ze de Timmersboom noemden.

Hoezo dat?

Zo’n honderd jaar geleden lieten de opa en oma van de vele leden van de familie 
Timmers uit Middelbeers hier, aan de Molenbroekseweg in Middelbeers, hun koeien 
grazen vanuit de boerderij die op de plaats stond waar later Antoon Visser woonde en 
heden ten dage de familie Van Noort. De bewuste opa ( Jan - Johannes Cornelis - 
Timmers) en oma (Marina Roosen) trouwden in 1911. Een van de nazaten kan zich 
herinneren dat de boerderij die hier stond een Franse kap had en waarschijnlijk in de 
dertiger jaren van de vorige eeuw werd gebouwd. Ten tijde van het huwelijk van opa en 
oma stond er dus een voorganger van de beschreven boerderij. De vraag die bij de 
familie leeft is of deze boerderij op dezelfde plaats stond als de huidige of dat die verder 
het broek in stond.
Een bijkomende vraag gaat over de boerderij Hoogeindseweg 20, het huis van Rinus en 
Anneke van den Boomen. In die boerderij woonden vroeger een ongetrouwde neef en 
nicht van opa Timmers, kinderen van het echtpaar Wouters-Timmers. De vraag is of dit 
(dus) het ouderlijke huis van de (voor)ouders van opa Timmers zou kunnen zijn?

Een mooie kluif voor de werkgroep ‘Land’ om deze geschiedenis uit te zoeken.

Om met Hoogeindseweg 20 te beginnen: deze boerderij is waarschijnlijk door de familie 
Wouters gebouwd, maar zeker bewoond. Johanna Timmers (20-5-1837), dochter van Jan
Timmers en Cornelia Doorackers, is in 1874 met Cornelis Wouters getrouwd en zij 
hebben op dit adres twee kinderen gekregen, Anna Maria (op 4-9-1875) en Johannes (op
29-6-1879). Deze twee kinderen bleven beiden ongehuwd. Anna Maria is in 1961 
overleden en Johannes (in de volksmond Jantje Waote) bleef alleen op Hoogeindseweg 
20 wonen. Johannes overleed op 14 juni 1967.

Johanna Timmers is dus een zus van de vader van de hiervoor genoemde opa Timmers. 
Die vader was Antonie Timmers (3-3-1842). Behalve Johanna en Antonie hadden Jan 
Timmers en Cornelia Doorackers nog zes kinderen meer, waarvan er 3 jong stierven op 
22, 25 en 31 jarige leeftijd.
Antonie trouwde op 15-2-1868 met Adriana van Bommel (geboren 6-7-1841), maar die 
overleed ruim 4 jaar later al op 31 jarige leeftijd op 23-9-1872. Antonie hertrouwde 
omstreeks 1873 met Adriana Heeren uit Knegsel. Ook deze echtgenote mocht Antonie 
niet lang hebben: ze overleed op de dag af 8 jaar na zijn eerste vrouw op 23-9-1880, 
ongeveer 40 jaar oud. Uit het eerste huwelijk werden 2 kinderen geboren en uit het 
tweede 4, van wie Johannes Cornelis (29-5-1877) de op een na jongste was. Johannes 
Cornelis trouwde (in 1911) met Marina Roosen, die op 1 oktober 1880 was geboren in 
Wintelre. Dit echtpaar zijn de opa en oma Timmers die op het Meulenbroek hebben 
gewoond. De oudere Beerzenaren hebben hun kinderen zeker gekend: ‘mister’ Antoon 
Timmers, schilder Harrie Timmers en schoenmaker Janus Timmers. De vierde zoon Frans
is in de oorlog in het huis Kuikseindseweg 15, waar later melkboer Jan van Heerbeek 
woonde, om het leven gekomen.

Van de volgende generatie wonen er nog 6 van de 25 in De Beerzen, te weten Felix en 
Maria van Antoon, Frans, Pieter en Nell van Janus en Marc van Harrie.

Voor een duidelijk beeld van de familie volgt hierna een stamboom van de familie 
Timmers met daarin met name de plaats van de ‘hoofdrolspelers’ – vetgedrukt – van dit 
verhaal.
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Stamboom Timmers

bet-over-
grootouders

over-grootouders grootouders ouders Anno 2015:
50/60/70’ers

Jan Timmers
* 11-12-1791
† 9-9-1849

∞
Cornelia 
Doorackers
* 11-2-1805
† 27-5-1877

1.Maria
2.Maria Anna
3.Cornelis
4.Johanna
5.Mathijs
6. Antonie
7.Petronella
8.Franciscus

1.Anna Maria 
Wouters
2.Johannes Wouters
(Hoogeindseweg 20)

6. Antonie Timmers
* 3-3-1842
† 16-1-1907

∞ (25-6-1868)
Adriana van Bommel
* 6-7-1841
† 23-9-1872

1.Johanna Maria
2.Johannes Cornelis

6. Antonie Timmers
* 3-3-1842
† 16-1-1907

∞ ( - -1873)
Adriana Heeren
* plm1840
† 23-9-1880

3.Adriana Petronella
4.Johanna Cornelia
5.Johannes Cornelis
6.Arnoldus Franciscus

5.Johannes Cornelis 
Timmers
* 29-5-1877
† 20-6-1955

∞
Marina Roosen
* 1-10-1880
† 27-1-1975

1. Antoon
(1912- 2005)
2.Janus
(1913-1984)
3.Frans
(1914-1944)
4.Harrie
(1916-1993)
Antoon Timmers

∞
Anna Liebregts
(1914-1997)

Jan
Ries
Huub
Frans
Leon
Marie-Jose
Felix
Maria

Janus Timmers
∞

Nel van Hoof
(1913-1946)

∞
Cato van Hoof
(1912-2008)

Marina
Adri
Toosje †
Jo
Frans
Pieter
Nell

Frans Timmers
∞

Maria Vingerhoets
(1917-2009)

Rinie

Harrie Timmers
∞

Nellie van Eeten
(1923-1999)

Petra
Jan
Rinie
Arno †
Dion †
May
Frankie
Marc
Monique †
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De boerderij Molenbroekseweg 3 Middelbeers

Op oude kaarten is te zien dat de boerderij rond 1900 op de plaats stond waar nu de 
schuur, achter het woonhuis, staat. De boerderij stond toen dus betrekkelijk ver van de 
Molenbroekseweg af. Op luchtfoto’s van nu is te zien dat de Molenbroekseweg zelfs nog 
verder van de boerderij af heeft gelegen, nl. midden over het weiland dat nu tussen de 
Kuikseindseweg en de Molenbroekseweg ligt. De contouren van de plaats waar de weg 
rond 1850 liep zijn nog duidelijk te zien.

Achtereenvolgende eigenaars, zoals vermeld in de verpondingen, vanaf 1830:
Jaar Eigenaar Nieuwe eigenaar
1830 Peter Verbaant*Barbara Vlemmix
1832 Peter Verbaant*Barbara Vlemmix verkoop Jan Mathijs Timmers
1879 Jan M. Timmers*Cornelia Doorackers scheiding Maria Anna Timmers * 

Theodorus van der Velden
1891 Theodorus v.d. Velden*Maria Anna 

Timmers
verkoop Christiaan Roosen

1914 Christiaan Roosen Johannes Timmers * 
Marina Roosen

1922 Johannes Timmers*Marina Roosen verkoop Antonius Visser

Boerderij Molenbroek stond er zeker vanaf begin 1800, maar waarschijnlijk al veel 
eerder. Uit de stukken die de werkgroep ter beschikking staan en uit de informatie die de
familie beschikbaar heeft gesteld, kan de volgende geschiedenis verhaald worden.
Op 14 april 1832 koopt Jan Timmers de boerderij, die in bouwvallige staat verkeert, 
samen met de hof. Tevens koopt hij weide, namelijk het Meulendrieske en het vierde 
deel van de Spekdonk, land (de Meulenbogt) en heide (de Molenheide). Dit alles koopt hij
van Peter Verbaant. In 1879 wordt dochter Maria Anna, het tweede kind van Jan 
Timmers en Cornelia Doorackers, eigenaar van de boerderij, samen met haar man 
Theodorus van der Velden.

Kaart van 1840; in het rondje het Molenbroek.

Het zesde kind van Jan Timmers en Cornelia Doorackers, zoon Antonie, was getrouwd 
met achtereenvolgens Adriana van Bommel en Adriana Heeren, zoals hiervoor al 
beschreven. Zijn beide echtgenoten stierven jong en de kinderen uit zijn tweede huwelijk
brachten daarom vanaf 1880 hun kinderjaren door in Knegsel bij de familie Heeren. Een 
van die kinderen is Johannes Cornelis, die later zal trouwen met Marina Roosen en aan 
het Molenbroek gaat wonen.
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Antonie Timmers woonde aan de Hertog Janstraat, op
het perceel waar anno 2015 Ad van Gils met zijn 
echtgenote en hun zoon Johan een boerderij 
bewonen. De boerderij waarin Antonie Timmers 
woonde stond met de korte gevel naar de Hertog 
Janstraat. Hij kocht deze in 1868 van Jan van 
Bommel. Antonie Timmers zou er blijven wonen tot 
1902, in welk jaar hij de boerderij verkocht aan 
Hubert Stabel. In 1914 werd Petrus van Spreeuwel 
eigenaar, in 1925 Josephus Trompenaars, in 1937 
Willem de Kroon en in 1940 Johannes Michaël 
Adrianus van Gils. In 1950 is de boerderij gesloopt en
werd de nieuwe bestemming weiland.

Het bedrijf van Antonie Timmers wordt in de krant 
aangeprezen.

Verder met de historie van de boerderij aan het Molenbroek. De vader van Marina 
Roosen, Christiaan, koopt op 16 april 1891 de boerderij van Theodorus van der Velden en
Maria Anna Timmers en verhuist vanuit Wintelre naar de boerderij aan het Molenbroek, 
dat toen nog Oostelbeers’ grondgebied was. Zijn dochter Marina trouwt in 1911 met 
Johannes Cornelis Timmers en het jonge paar gaat in de boerderij inwonen bij 
(schoon)vader Christiaan. Drie jaar later kopen ze de boerderij. Hierdoor komt de 
boerderij weer in de familie Timmers; immers de grootvader van Johannes Cornelis en 
zijn tante Maria Anna waren eerder ook eigenaar.

Kaart van 1900.

Christiaan Roosen blijft nog tot 1921 bij zijn dochter en schoonzoon inwonen maar trekt 
dan in bij zijn zoon Hendrikus, die schoenmaker is in Hoogeloon. Daar overlijdt Christiaan
op 19 november 1927.

De boerderij krijgt weer een andere eigenaar in 1922. Johannes Cornelis en Marina 
verkopen hem aan Antonius Visser. Zelf vertrekken ze naar de leerlooierij aan de 
Driehoek in Middelbeers. Dus niet de Driehoek in Oostelbeers, maar die in Middelbeers, 
het gebied waar nu Vestdijk en Hoogdijk liggen. Vanaf boerderij Oppers liep een zandpad
achter de woningwetwoningen aan de Hoogdijk naar de Vestdijk, toen nog de Oude 
Kerkstraat geheten. Daar blijven ze wonen tot hun nieuwe huis aan ’t Ven in Middelbeers 
klaar is. Deze woning is het huidige adres Hertog Janstraat 6, waar Harrie Timmers – 
vanaf 1954 - jarenlang zijn schildersbedrijf runde. Voordien had Janus zijn schoenmakerij
annex winkeltje in het bijgebouw dat toen nog van hout was.
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Deze foto is gemaakt achter de woning Hertog Janstraat 6, daags voor het huwelijk van 
Janus Timmers en Nel van Hoof. Piet van Hoof (op het paard) verzorgde de verhuizing 
van de bruid, zijn zus, die naast Janus voor op de wagen zit. Achter het bruidspaar is 
(liggend) Harrie Timmers te zien en achterop de kar zit Frans van Roosmalen, de 
schoenmakers-knecht van Janus. Links is het bijgebouw zichtbaar.

Een bericht in de krant van 6 september 1929 doet melding van blikseminslag in de 
boerderij van V. – Antonius Visser – aan de Molenbroekseweg die volgens het bericht 
geheel afbrandde. De sloop van de restanten wordt in 1931 afgerond en de herbouw is in
1932 voltooid.

Krantenbericht van 6 september 1929.
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Op onderstaande luchtfoto uit 2014 is de huidige situatie te zien.

De zon geeft de plaats aan waar de Timmersboom staat.

Het planten van de Timmersboom op 2 november 2014.

Op de foto bij de boom, v.l.n.r.: Harrie van Liebergen (partner van Rinie), Adrie (dochter 
van Janus), Walter Kerkhof (partner van Marie-Jose), Jo (zoon van Janus), Marina 
(dochter van Janus), Marie-Jose (dochter van Antoon; hoofd zichtbaar), Pieter (zoon van 
Janus), Rinie (dochter van Harrie), Felix (zoon van Antoon), Nell (dochter van Janus), 
Frank Aben (partner van Nell), Nickie Kieboom (dochter van Marina). Frans (zoon van 
Janus) was ook aanwezig, maar staat niet op de foto. 

Middelbeers, maart 2015.
Werkgroep Land.
Met dank aan de familie Timmers.
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Denken aan Beers is voor Corry Pasmans
nooit moeilijk geweest.
Ze is bijna 94 jaar en woont al meer dan
60 jaar in het Limburgse Born waar ze
met  haar  man,  Hub  Heffels,  een
aangenaam   en een druk sociaal leven
heeft geleid.

Net  zoals  ze  dat  had  in  haar
jongemeisjes-tijd in Beers. Toen was ze
ook  al  lid  van  diverse  verenigingen  en
bekleedde zij allerlei bestuursfuncties. Ze
stond voor iedereen klaar en werd  voor
diverse karweitjes gevraagd.  Het  betere
naaiwerk was haar niet vreemd en veel
bruiloftsmalen  en  andere   feestelijke
diners  werden  een  groot  succes   door
haar  prima kookkunst.

Toch wisselde ze Beers in voor Born.
Daarvan was de kennismaking met haar
man  de aanleiding. Hierover kan ze nog
met plezier vertellen.
Hoe ze  door   mevrouw Maasen,  (Fien
Smulders, de zus van burgemeester Jan
Smulders), gevraagd werd hen te helpen
met  het  wegwerken  van  een  grote
hoeveelheid  naai-  en  verstelwerk.  En
weer later om in Born haar kookkunsten
te  tonen  op  een  bruiloft.  Op  dat  feest
klikte  het  meteen  met  een  van  de
gasten, die haar vroeg om met hem de
volgende dag naar de kermis te gaan.
Maar Corry had andere verplichtingen. In
verband met het bezoek van Koningin 
Juliana aan Beers, op 7 september 1949,
had ze afgesproken de volgende dag met

een  paar  sportclubs,  waarvan  zij  de
leidster  was,   hun  presentatie  te
repeteren. Van de jongeman ontving ze
daarna  nog  slechts   een  paar
vakantiekaarten.
Als echter vier jaar (!) later de Harmonie
van Born een kermisconcert komt geven
in Middelbeers, is blijkbaar de jongen uit
Born, met een foto van haar, naar zijn
vroegere  liefde,  op  zoek  gegaan.  De
ontmoeting vond die avond plaats in café
‘De Zwaan’ van Kees van Hoof.
Toen was het aan, en werd er getrouwd.
De  overgang  naar  Limburg  viel  mee.
Corry  sloot  zich  aan  bij  verschillende
verenigingen  en  werd  door  iedereen
geaccepteerd.  Voor  haar  verdiensten
voor de gemeenschap mocht ze daarom
ook  van  Hare  Majesteit   een
onderscheiding ontvangen 
Toch   dacht  ze  nog  veel  aan  haar
geboortehuis: de Beerse Bak.
Haar zwager maakte daarvan een mooi
schilderij met enkele paardenhandelaars
erop. Meer dan 60 jaar hing die bij haar
in de hal. 
De Beerse Bak is diep in haar geheugen
verankerd. Daar heeft ze geen afbeelding
meer voor nodig. 
Ze heeft dan ook besloten het schilderij
aan  onze  Heemkundekring  cadeau  te
doen.
Veel van haar herinneringen, ook aan de
Beerzen  heeft  zij  op  schrift  gesteld,  in
haar  dagboek,  maar  ook  in  enkele
gedichten. Misschien mogen we die nog
eens  in ‘De Berse’ publiceren.

 

DENKEND  AAN  BEERS

Corry  Heffels–Pasmans
Geboren 17–7-1921  in Westelbeers
Woont in Born
Uit de Beerzen vertrokken in  1955

De Beerse Bak,geschilderd door J.Heffels
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VERMISTE BEERZENAREN 
DIE DIENDEN IN HET LEGER VAN NAPOLEON BONAPARTE

Vóór 1791 kende men in de Republiek der
Zeven  Verenigde  Nederlanden  geen
dienstplicht.  In  een   grondwetswijziging
van 1798 werd bepaald, dat alle burgers
de plicht hadden hun land te verdedigen,
maar  het  kwam niet  tot  een  algemene
dienstplicht.  Het  Koninklijk  Hollandse
leger,  waartoe  ook  Noord-Brabant
hoorde,  bestond  uit  zo'n  35.000
manschappen grotendeels vrijwilligers en
huurlingen uit Duitse gewesten. 

 

             Keizer Napoleon Bonaparte

Bij  het  ontslag  op  9  juli  1810  van  de
jongere  broer  van  Napoleon  Bonaparte,
Koning  Lodewijk  Napoleon  die  over  de
Republiek  regeerde,  werden  Zeeland  en
de  gebieden  ten  zuiden  van  Maas  en
Waal, na een korte overgangsperiode, op
1 januari  1811 ingelijfd  bij  Frankrijk  en
werd de algemene dienstplicht ingesteld.
De dienstplicht gold voor alle mannen van
20 tot  26 jaar,  vrijstelling  was mogelijk
voor  gehuwden,  weduwnaars  en
gescheiden mannen met kinderen.  Door
vele  protesten werd  de  vrijstelling  later
uitgebreid met zonen van een vader van
71  jaar  of  ouder,  mannen  die  leerling
waren in  een seminarie  en mannen die
kostwinner  waren  of  al  een  broer  in
dienst  hadden,  dit  gold  niet  voor  een
broer  die  vrijwillig  was  gegaan.
Welgestelde  personen  konden  een
remplaçant  aantrekken,  die  tegen
betaling  de  legerdienst  voor  hen
overnam. 
Om  desertie  tegen  te  gaan  werden
dwang-maatregelen  genomen  zoals  een
geldboete  of  indien  niet  mogelijk  het
verbeurd verklaren van de goederen van
de  ouders,  dwangarbeid  of  zelfs  de
doodstraf.
In  de  periode  1810-1811  was  het  vrij

rustig,  op  de  oorlog  in  Spanje  na,  en
werd  de  lichting  van  1810  pas
opgeroepen  op  3  februari  1811,  de
lichting  van  1811  kon  voorlopig  thuis
blijven. 
De  oproep  voor  indiensttreding  werd
gedaan  door  een  door  de  civiele
autoriteiten  georga-niseerde  loting,  wie
een  laag  nummer  trok  moest  opkomen
voor het leger en wie een hoog nummer
trok  kon  voorlopig  thuis  blijven.  De
diensttijd in vredestijd was 5 jaar maar in
oorlogstijd was deze onbeperkt.

De  oorlog  in  Spanje  duurde  voort
waardoor  Napoleon  in  1812  meer
rekruten  moest  op-roepen  voor  een
groter  leger  voor  zijn  veldtocht  tegen
Rusland. In deze veldtocht had Napoleon
600.000  man  in  de  strijd  waarvan  de
Russen  er  100.000  krijgsgevangen
namen, het “Grote leger” 2000 man per
dag verloor in de strijd waardoor hij met
minder  dan  1/6  deel  van  zijn
manschappen terug kwam in zijn Duitse
winter-kwartieren. 
Door de grote verliezen riep hij in 1813
een groter aantal rekruten op waarvan de
Hollandse  departementen  deel   uit
maakten.

Officieel  telde  het  Franse  leger  9
Hollandse  regimenten  t.w.  het  123e –
124e –  125e –  126e   regiment  linie-
Infantrie,  het  33e regiment  lichte
Infantrie,   3e regiment Gardegrenadiers,
2e regiment lichte gardelanciers of Rode
Lansiers,  11e regiment  Huzaren  en  het
14e regiment  Kurassiers.  Van  de
Zuidelijke  Nederlanden,  Noord-Brabant
en Noord Limburg waren er 2 regimenten
t.w. het 4e en 21e regiment.
Het   33e –  123e –  124e –  125e –  126e

regimenten hebben de Ruslandcampagne
niet  doorstaan  en  werden  opgeheven.
Hiervan sneuvelde meer dan 75% van de
manschappen  of  werd  krijgsgevangen
gemaakt.  Het 4e en 21e regiment  lichte
Infantrie zijn niet verder gekomen dan de
slag bij Leipzig.

De rekruten hadden niet zo'n goed leven,
op z'n zachtst gezegd een hondenleven.
De meesten waren nooit verder geweest
dan  hun  geboorte  grond,  ze  werden
gescheiden van hun familie en vrienden.
Men ging slecht gekleed, gevoed en  een 
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hopeloze toekomst tegemoet. Er was een
hoog  sterftecijfer  deels  door   de
gevechts-handelingen bij de Volkerenslag
op 16 – 19 oktober 1813 bij Leipzig (D)
tegen  de  Russische,  Pruisische,
Oostenrijkse en Zweedse legers maar het
grootste  deel  stierf  van  kou,  uitputting,
dysenterie  en  de  “Mayence”  tyfus.  Na
deze slag liet Napoleon 200.000 soldaten
achter  in  Duitse  vestigingen  en
hospitalen.  Deze  slag  eiste  aan  beide
zijde  meer  dan  100.000  doden  en
gewonden.
In  de  periode  1791–1813 hebben  meer
dan  4  ½  miljoen  personen  deel  uit
gemaakt  van  de  circa  200  regimenten,
waaruit het Franse leger van Napoleon in
die tijd bestond. 
De  mannen  uit  de  Beerzen  die  de
dienstplicht vervulden en niet meer terug
keerden waren: 

Francis  Liebregts (zoon  van
Bartholomeus  Liebregts  en  Anna  Maria
Coorenbloem).Doopdatum:  05-02-1789
te Oostelbeers. Lichting: 14-02-1813, 4e

regiment, 3e bataljon, 2e compagnie van
Marine.Status: Geen bijzonderheden.
Gerardus Colsters (zoon van Johannes
Colsters en Jennemie van Spreeuwel).
Doopdatum: 31-08-1791 te Oostelbeers.
Lichting: 01-04-1813, 21e regiment lichte
infanterie, 2e compagnie.
Status: Geen bijzonderheden.
Jan Veraa (zoon van Joannes Veraa en
Hendrica Gabriels). Doopdatum: 
05-06-1789 te Oostelbeers. Lichting: 
09-11-1813, 4e regiment  3e bataljon,  2e

compagnie werklieden.
Status: Geen bijzonderheden.
Johannes Toemen (zoon van Wilhelmus
Toemen en Adriana van Veldhoven).
Doopdatum: 15-10-1792 te Oostelbeers.
Lichting:  01-04-1813,  21e regiment  5e

bataljon, 2e compagnie. 
Status: Geen bijzonderheden
Willem Smolders (zoon van Wilhelmus
Smolders en Anna Maria Fiers).
Doopdatum: 09-03-1789 te Oostelbeers.
Lichting:  01-02-1813,  1e regiment.
chasseurs étrangés, 1e bataljon tirailleurs.
Status: Geen bijzonderheden.
Hoe  deze  Willem  Smolders  in  het  1e

regiment,  wat  een Frans  legeronderdeel
was, terecht kon komen is onbekend. De
mogelijkheid is dat hij zich vrijwillig voor
het leger heeft gemeld.

De namen van al de soldaten, ook die van
de hierboven vermelde Beerzenaren, zijn

bewaard  gebleven  in  de  archieven  van
het “Grote leger” in Parijs. 
De  personen  met  de  status  “Geen
bijzonderheden”  zijn  waarschijnlijk  in
Rusland  krijgsgevangen  gemaakt,  zijn
gesneuveld  bij  de  slag  bij  Leipzig  (D)
waar het Nederlandse deel van het leger
heftig  heeft  gevochten  of  zijn  door
ziekten om het leven gekomen. Ook is er
een  mogelijkheid  dat  er  soldaten
gedeserteerd zijn en een onderkomen bij
de plaatselijke bevolking hebben gezocht
en er zijn blijven wonen.
Ook de vrouwen waren in het leger niet
onbelangrijk.  In  het  begin  van  de  19e

eeuw waren er vrouwen die het leger van
Napoleon  volgden.  Dit  waren  z.g.
blanchisseuses en  vivandières
wasvrouwen  en  markentensters  of
zoetelaarsters.  Het  waren  meestal
vrouwen die hun man volgde die soldaat
was, zij vroegen geld voor hun diensten
om het karige soldij van hun man aan te
vullen. Omdat deze vrouwen niet officieel
in het leger zaten is van deze groep niet
bekend  hoeveel  hiervan  niet  terug
keerden,  maar men mag aannemen dat
dit ook een aanzienlijk deel was.

            Fuselier in het Franse leger
We weten allemaal hoe het Napoleon is
vergaan daarom is het jammer dat er niet
meer bekend is over het wel en wee van
de  soldaten  die  wel  terug  keerden.  Er
zullen  er  wel  bij  zijn  die  hun  gewone
leventje weer oppakten maar, net als de
huidige  soldaten  die  een  missie  in  het
buitenland  hebben  uitgevoerd,  met
problemen of trauma rondliepen.
Guus Staps

Gegevens: Provinciaal Bestuur nr.47, 
23-12-1814. De Brabantse Leeuw. 
Jrg. 38, 1989,  afl.1,2,en 3 door J. v. Gils 
Hilvarenbeek.
In dienst voor Napoleons Europese droom van
Joost Welten, 2007
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Op  15  mei  1844  brak  er   aan  het
Kuykseinde  te  Middelbeers brand uit  in
het  huis  van  Cornelis  Tooten.  Cornelis
kwam  uit  Helvoirt  en   woonde  vanaf
1841 in Middelbeers. Hij was bakker en
woonde  in  hetzelfde  huis  waarin
Johannes  Deenen   uit  Oostelbeers  zijn
smederij had.

De Noordoosten wind zorgde ervoor dat
nog  drie  andere  huizen,  alle  met  stro
gedekt,   binnen  een  uur  in  puinhopen
werden herschapen.
Het waren de woningen van Peter van de
Ven, Johannes van Antwerpen en Francis
Loijkens,  die  een  huis  huurde  van  Jan
van Hest.

Daar er geen brandspuit aanwezig was,
werd met man en macht geprobeerd de
branden  te  blussen  met  behulp  van
brandhaken, ladders en emmers. 

Wel  arriveerde  de  brandspuit  van
Diessen,  maar  toen  waren  de  branden
grotendeels geblust. Toch bewees zij nog
goede diensten om de laatste vuurresten
te doven en te voorkomen dat de brand
zou oplaaien. Zonder deze hulp zouden
wellicht nog vier of vijf andere huizen in
brand geraakt zijn.

Op  21  mei  betuigde  de  burgemeester
van Oostelbeers zijn grote dank aan die
van Diessen voor “het spoedig afzenden
uwer  brandspuit  en  gasten.  Tevens
verzoekende  aan  mij  zoo  dra  mogelijk
gelieve op te geven de kosten der spuit,
en  voor  de  aanwezig  geweest  zijnde
spuitgasten en de paarden aan de spuit
gebezigd.”
Later verzocht hij: “voor de spuitgasten
een  ton  bier  bij  den  brouwer  Jacobus
Goossens  te  halen,  om door  hen,  met
eene  gepaste  vrolijkheid  te  worden
afgedronken.”

Vooral  leidekker van Woerkom en Albert
van  Nahuijs  ,  deurwaarder  te  Oirschot
zouden  zich  bijzonder  onderscheiden
hebben  door   onvermoeid  te  trachten
huizen, vee en inboedels te redden. 

Beiden liepen wel brandwonden op aan
armen en benen.
Aan de toegestroomde menigte  was het
ook te danken dat het schoolhuis en het
huis  van  Wilbord  Deenen   behouden
bleven.

De oorzaak van de brand moest gezocht
worden  in  de  slechte  staat  van  de
schoorstenen.  De  schoorstenen  waren
opgetrokken  uit  leem  en  stro  wat
volgens  het  Provinciaal  Brandreglement
van 1819 verboden was. Volgens artikel
drie  mocht  geen vuur  gestookt worden
dan in  daartoe  bekwame stookplaatsen
of  schoorstenen  gemetseld  met
behoorlijke metselspecie en opgetrokken
boven de daken, tenminste een el boven
de nok van het gebouw.

Cornelis  Tooten   was  van  zijn
kostwinning beroofd  en  had  niets  van
zijn inboedel kunnen redden, zelfs geen
kleren  om  zich  tegen  de  kou  te
beschermen, en had  “geene vest noch
bovenkleed  en  slechts  eene  gelapte
broek.”

Hij wordt  een braaf en oppassend man
genoemd, die van te voren redelijk goed
zijn  brood  verdiende  en  hij  bezat  een
deftige inboedel.
OP 25 oktober van dit  rampjaar verliet
hij  met zijn gezin de Beerzen weer, en
vertrok naar  Vught. Daar overlijdt hij op
21 september 1863, 46 jaar oud.

MEDELEVEN

Al  gauw  na  15  mei  stelden   pastoor
J.Burgers,  Wed.  P.J.Heuvelmans  en
J.Goossens,  de  gemeentesecretaris  zich
beschikbaar  tot  het  ontvangen  van
liefdegiften voor de ongelukkigen.

Op 28 mei  richt de burgemeester een
verzoek  aan  de  Gedeputeerde  Staten
van Noord Brabant om een collecte voor
de slachtoffers te mogen uitschrijven, “al
was het slechts in het Kanton Oirschot.”
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                BRAND BIJ BAKKER TOOTEN
                      “Redt koe en de geit”



Op  9  juni   geeft  de  harmonie  van
Oirschot   ‘uit  liefdadig  oogmerk’  een
concert  ten huize  van de  kinderen van
den Biggelaar aan de Eindhovense Dijk,
waarvan de entree bepaald is op 25 cent.

In de Noord Brabander van 9 juli lezen
we dat er ook in Bladel een concert heeft
plaatsgevonden  door  de  leden  van  de
pas  opgerichte  Harmonie  l’Union,
waarvan  de  opbrengst  geheel  voor  de
Beerse  slachtoffers  was  bestemd.  “De
toevloed  van  toehoorders  was  zeer
aanzienlijk”

GOEDE LES

Deze brand was bijzonder zuur voor het
gemeentebestuur van de Beerzen.
Brand was altijd een bijzonder punt van
zorg geweest voor burger en overheid.
Door  de  besturen  van  provincie  en
gemeenten werden reglementen 
opgesteld  om  brand  te  voorkomen
waaraan men zich te houden had.
Als  voorbeeld  kan  men  in  ‘De  Berse”,
jaargang  8,  nummer  4  bladzijde  8,  de
voorschriften  lezen  die  het
gemeentebestuur  van  Oostelbeers  had
opgesteld in 1815.
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1. Smederij van Johannes Deenen en de bakkerij van Cornelis Tooten
2. Boerderij en herberg van Peter van de Ven
3. Schuur van Johannes van Antwerpen
4. Boerderij van Johannes van Antwerpen
5. Huis van Jan van Hest, bewoond door Francis Loijkens
6. School en schoolhuis
7. Willibrorduskerk (Oude Kerkje)



Al  in  1805   werden  eenvoudige
draagbare  brandspuiten  op  de  markt
gebracht; die werden al vlug  verbeterd
en steeds meer gebruikt.
In  1825  kostte  een  brandspuit
(“alleenlijk  drukkend  met  dubbel
ligchaam en dubbelen zwengel”) ƒ300,-
Een  grote  spuit,  (met  twee  cylinders,
enz.  door  twaalf  mannen  in  het  werk
gesteld) ƒ1400,-

De  Beerzen  deden  daar  nog  niet  aan
mee.
De schout antwoordde  8 februari 1823
aan de Gouverneur van de provincie:
“De  gemeente  beschikt  niet  over
brandspuiten. Er zijn als vanouds een of
meer  brandhaken  in  iedere  wijk  of
gebuurt,  ider  haak  met  2  of  meer
vingers.  welke  door  de  rotmeester
worden bewaard.”
De Gouverneur nam daar geen genoegen
mee,  en  spoorde  het  gemeentebestuur
aan om  deugdelijke blusmiddelen aan te
schaffen. De kosten van de aanschaf van
een  draagbare  brandspuit  konden  niet
hoog oplopen.
Al  deze  aanmaningen  hadden  geen
resultaat.
Zelfs de brand op 30 juni 1826 waarbij
woonhuis  stal  en  schuur  van  Mathijs
Timmers  verloren  gingen,  bracht  de
gemeente niet op andere gedachten.
Bij  deze  brand  bood  de  burgemeester
van Oirschot  aan  zijn  brandspuiten te
sturen,  maar  hiervoor  werd  vriendelijk
bedankt  “als  kunnende  met  geene
brandspuiten  werken  uit  hoofde  van
gebrek aan water.”
Op  2  januari  1828,toen  het  verplicht
werd om een brandspuit aan te schaffen,
verzocht  men  aan  de  Gedeputeerde
Staten van Noord Braband   “Ons van de
verplichting  tot  aanschaffing  eener
brandspuit  te  verschoonen.  Niet  alleen
voor de kostbaarheid maar voornaamlijk
uit hoofde van het meeste deel van het
jaar gebrek aan water, en bovendien en
de  woningen  de  eene  van  de  ander
zodanig  verwijderd,  het  iets  zeldzaams
zoude zijn dat er meer dan eene woning
tevens zoude afbranden.”
Op  dit  standpunten  hadden  ook  de
branden  in  1831  van  het  huis  van
Wilbord 
Liebregts  en  het  schoolhuis  te
Oostelbeers geen invloed.

Maar  wellicht  wel  de  grote  brand  van
Cornelis Tooten in 1844.
Want, hoewel niet al te spoedig hierna,
op  2  maart  1846,   werd  een  verzoek
gestuurd  naar  de  Gedeputeerde  Staten
om  een  brandspuit  te  mogen
aanschaffen!
hetzelfde jaar werden er twee geplaatst,
één  in  Oostelbeers  en  één  in
Middelbeers.
In  1889  beschikte  men  over  drie
brandspuiten: één in Oostelbeers aan de
school,   één   in  Middelbeers  aan  het
brandspuithuisje, en één in Westelbeers
aan het kapelletje
Op 5 december van hetzelfde jaar werd
er  ook  een  nieuw  Brandreglement
opgesteld

DE  SLACHTOFFERS 

De  gezamenlijke  schade  werd   in  een
rapport van de Koninklijke Marechaussee
van 1 juni 1884 geschat op ƒ3706,-
Tot  overmaat  van  ramp  waren  alleen
Johannes Deenen en Peter van de Ven in
een  ”Brandwaarborg  Maatschappij”
opgenomen.

Cornelis Tooten

Zoon van Michael Tooten en Agnes van
Kleijenberg, geboren op 15 februari 1816
in Helvoirt.
Michael Tooten hertrouwde in 1819 met
Petronella  Vennix,  uit  Oostelbeers,
dochter van Hendrik Vennix en Mechtildis
van Antwerpen.
Cornelis  trouwde  op  9  augustus  1841
met Cornelia Petronella Coppens.

 Hij  wordt  als  de  meest  gedupeerde
genoemd.  Hij  redde   zijn  koe  en  geit,
maar leed een schade van ƒ940,-; aan
rogge, meel en brood ƒ75,-;
bakkersgereedschap  ƒ96,-;  spek
ƒ35,-;twee  kassen  ƒ47,-;  linnen  en
pellen ƒ300,-;bedden en tebehoren ƒ79;
mans-  en vrouwkleren ƒ200,-;  stoelen,
tafels,  spiegel,  schilderijen  ƒ30,-;
“verbrand  hout”  ƒ40,-,  verdere
onroerende  goederen  en  een  varken
ƒ38,-
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Johannes van Antwerpen

Zoon  van  Jan  van  Antwerpen  en
Catharina Kens,  gedoopt op 8 oktober
1787  te  Oostelbeers  en  in  1811
getrouwd met Anna Maria Timmers. Hij
overlijdt  op  10  maart  1863  in
Middelbeers.
Hij was al voor de brand een “een zeer
behoeftig man, en is thans in de uiterste
ellende  gedompeld,  met  een  ziekelijke
vrouw en een talrijk huisgezin, en moet
nu  van  goede  lieden  ondersteund
worden.”
Ook de dochter Johanna van Antwerpen
werd  door  de  brand  getroffen.  Zij  is
getrouwd  met  Th.  de  Bruin,  die  als
plaatsvervanger in dienst was bij het 3e

Regiment Infanterie. Daarom woonde zij
met haar twee kinderen tijdelijk bij haar
ouders in.
In september is  de nieuwe woning van
Johannes van Antwerpen opgebouwd.

Johannes Deenen

Zoon  van  Johannes  Deenen  en  Anna
Cornelia  Timmermans.  Geboren  op  19
september  1812,  en  trouwt  op  30
oktober  1836 in  Middelbeers met  Anna
Maria Hogers.
Hij woonde in Oostelbeers maar had zijn
smederij  aan  de  tegenwoordige
Kuikseindseweg.  Hij  herbouwde  zijn
afgebrande  woning,  maar  het  nieuwe
gebouw  zal  dan  alleen  maar  tot
uitoefening  van  zijn  smederij  gebruikt
worden. 

Hij was ook tapper en zijn vrouw wordt 
winkelierster genoemd. Hij bezat ook 
een gruttersmolen om haver te pletten 
voor de boeren. 
Hij  bereikte,  ondanks  deze brand,  toch
een behoorlijke welstand en aanzien. Hij
belegde  zijn  geld,  kocht  grond  en
boerderijtjes  die  hij  verpachtte.  Hij
leende soms via de notaris geld uit aan
de boeren in de omtrek.

Peter van de Ven

Zoon van Jan van de Ven en Mechtildis
Hulselmans.
Geboren  op  15  september  1775  te
Middelbeers  en  hij  overlijdt  er  op  18
februari  1862.  Hij  was  getrouwd  met
Wilhelmina Berkvens uit Woensel.
Hij   woonde  op  nummer  15  aan  het
Kuykseinde  en  werd  bouwman,
muzikant, wever en herbergier genoemd.
In  september  1844  is  zijn  woning
herbouwd.

Francis Loijkens

Zoon  van  Francis  en  Maria  van
Oudenhoven.
Geboren 12 december 1803 in Vessem,
en  overleden  op  18  juli  1900  in
Middelbeers.
Hij trouwde in 1835 met Anna Maria van
den Hout.
(Bronnen bij de samensteller)

Jos van Gils

                          Draagbare brandspuit uit 1805
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01-12-1713 Het huis van Jan Marcelis en Catharina Peter Meulenbroeks brandt af. 
De brandstichters, Hendrick Eliëns en Peter de Decker worden 
gearresteerd en “levendigh gerabraeckt ende metten vuere verbrant.”

12-04-1820 Brand in de woning van dagloner Pieter de Rooij te Middelbeers. Hij 
werkte met zijn zoon  bij Margo van de Strikgoir, zijn vrouw en dochter 
waren in  den hof erwten aan het plukken, en een “lamme dochter was 
ter winkel.”

30-06-1826 Brand bij Mathijs Timmers te Middelbeers. De burgemeester van 
Oirschot bood aan  om een brandspuit te sturen, maar dit aanbod werd 
afgeslagen, omdat er toch geen water was.

02-01-1831 Het huis van Wilbort Liebregts, bewoond door Anna van Haaren brandt 
af. Zij is in grote armoede vervallen, omdat zij op haar leeftijd niets 
meer kan verdienen.

31-01-1831 Het schoolhuis van Oostelbeers, waar de Hoofdwacht was gestationeerd
van de alhier in kwartier liggende troepen van de 5e Afdeling 3e 
Bataljon Infanterie Flankiers, brandt af. De brand is ontstaan door 
overtollig stoken of afsteken van kruitmachines.
Ook verwoest: de op de zolder opgeslagen haver en evie van Cornelis 
Vennix.

28-08-1835 Op het Hoogeind in Oostelbeers branden de woningen van  Joanna de 
Laat, weduwe van Jan Verhagen. en van Adriaan Adriaans af.
Huis, stal, schuur,  schop, hooi, stro, rogge, haver, erwten, spurrie, 
bouwmansgereedschappen, meubelen, bedden, koper, tin,  kleden en 
lijnwaat.

15-05-1844 Grote brand bij bakker Cornelis Tooten en nog drie andere woningen
27-07-1864 Huisje van de Armen te Oostelbeers, van hout en pleister en met stro 

gedekt.
08-06-1865 Huisje van Jan Schilders dat is afgebrand, wordt niet opgebouwd.
12-09-1868 Twee huizen in Middelbeers afgebrand, waarvan een onbewoond.
08-05-1872 Brand in boerenwoning te Westelbeers. twee varkens verbrand; rest 

meestal gered.
11-02-1874 Brand bij Cornelis de Rooij te Middelbeers. Huisje van hout, pleister en 

met stro gedekt. Schade ƒ60,- Goederen ƒ100,-
04-06-1874 Landbouwerswoning van Dielis Goudsmits brandt af. Door het 

afschuiven van het rieten dak, hebben drie personen  brandwonden 
opgelopen. Egidius Goudsmits en Wilbrod Liebregts sterven aan hun 
verwondingen 

03-08-1875 Brand  landbouwerswoning bewoond door Adriaan van Rooij, (X Antonet
Snelders). vermoedelijk veroorzaakt door met vuur spelende kinderen.

02-06-1876 Brand arbeiderswoning  van Johannes Vennix te Oostelbeers, bewoond 
door Andreas Nouwens, (X Anna Maria Adriaans). Ontvang steun  uit de
fundatie Wouters. Zo krijgt hij op 1-12-1877 ƒ 2,- bij de dood van zijn 
geit.

22-05-1879 Brand landbouwerswoning van Wilhelmus Aarts. Schade ongeveer 
ƒ600,- Roerende goederen ƒ 800,-

12-07-1883 Brand Cornelis Bullens, (X Hendrika van de Aa). Schade ƒ 1000,-
14-01-1885 Brand bij Jan van de Laar (X Helena Jansen), die vreselijke 

brandwonden oploopt.
14-11-1888 Landbouwwerswoning van Cornelis van Gestel te Westelbeers 

afgebrand. Schade ƒ 1000,-; roerende goederen ƒ200,-
16-09-1890. Brand woning van Peter Smulders, bewoond door Willem Liebregts te 

Westelbeers. gehele oogst en bijna alle huisraad ten prooi van het vuur
26-05-1901 Brand door blikseminslag in het huis van de kinderen J. van 

Dooremalen, bewoond door J.Hems.
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24-05-1903 Brand boerenhuizing van van Maria van Grinsven, weduwe P. van 
laarhoven te Middelbeers.

19-05-1909 Brand op landgoed Baest in de boerderij van Jhr. Mr. de la Court,  de 
Masthoef, bewoond door Antonius van Summeren.

24-03-1913 Blikseminslag en brand bij Wed. J. van Antwerpen te Westelbeers.
Een kar, landbouwgereedschappen en een tiental kippen verloren.

29-12-1913 Brand bij A.Smolders te Westelbeers. Een paard en ene kalf verloren.
15-01-1914 Brand boerderij van H. van den Hout te Westelbeers
30-06-1917 Blikseminslag en brand in de boerderij van de weduwe L.Scheepers op 

de Heide.
05-07-1917 Brouwerij van Rombouts gedeeltelijk afgebrand.
27-03-1927 Terwijl de bewoners op deze zondag naar de kerk zijn, brandt de 

kapitale boerderij de Baasterhoeve af, bewoond door de heer W. van 
den Worp, en eigendom van Jhr de la Court.

27-05-1929 Grote bosbrand bij Oirschot; 300 ha dennebossen
03-09-1929 Brand woonhuis van Th.J.Visser te Middelbeers; stal en schuur 

behouden. Slechts enkele kleren gered; schade ƒ4000,-
05-11-1932 Brand bij A. de Kort te Oostelbeers. Gezin bestaat uit twee personen, 

vader en zoon.
28-06-1933 Hooimijt van H.Evers (Beerse Bak)  te Westelbeers in brand. Twee 

boerderijen in de buurt blijven gespaard.
07-06-1934 Vermoedelijk door vonken uit een stoomboot ontstond brand langs de 

kanaaldijk in Oostelbeers.
09-07-1935 Boerderij en schuur van J.Leermakers te Oostelbeers. Drie kinderen die 

in de schuur speelden kwamen in de vlammen om.

07-09-1937 Boerderijbrand, A.Veldman aan de Langereijt; boerderij in 1937 
gebouwd; schade ongeveer ƒ7700,-; oorzaak onbekend.

25-10-1937 Kapitale boerderij van H.Deenen aan de weg van Oostelbeers naar 
Oirschot in brand.

21-03-1938 Zware brand onder Westelbeers; 150 ha heide en dennenbos verbrand
24-06-1938 Bosbrand in de nabijheid van landgoed Baest.; 5 ha dennenbos 

verbrand
21-03-1939 Woning van F. van de Berk te Middelbeers (eigendom van A.Jacobs, 

pastoor te St.Hubert) in brand.
06-01-1947 Burgemeesterswoning “Beek en Bosch” aan de Hertog Janstraat.
23-05-1947 Schuurbrand, P. van Roovert, Diessenseweg.
28-06-1953 Brand natuurreservaat “Keyenhurk” onder Westelbeers; 50 ha heide, 

bos en vliegdennen. Boerderij van Joep Rozijn en Jan van de Biggelaar 
werden door het vuur bedreigd maar gered.

27-08-1963 Brand meubelfabriek A.C.Ballemans NV te Middelbeers.
08-10-1970 Fabriek van MAGO aan ’t Ven gaat in vlammen op
29-12-1972 Brand in alcoholstokerij van Beers te Middelbeers.
24-01-1974 Brand in illegale alcoholstokerij in een alleenstaand boerderijtje te 

Westelbeers.
14-05-1987 Boerderijbrand, Driehoek 3, van J.Schellekens, woonhuis en stal
30-12-1988 Boerderijbrand, Driehoek 3, van J.Schellekens
17-02-1994 Brand Willibrordusstraat 5; uitslaande garagebrand bakkerij Bressers
23-01-1999 Woonhuis, Hoogeindseweg 21, , W.Stokmans
11-02-2000 Boerderijbrand Franse baan, R.Goossens.
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