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Voorwoord  

 

Allereerst hartelijk gefeliciteerd met jullie 30-jarig 

bestaan. Wat een mooie mijlpaal, die zeker gevierd mag 
worden. Ik vind het fijn dat ik een bijdrage mag leveren 

in deze speciale editie van ‘De Berse’! 
 
Een heemkundekring is erg belangrijk voor Oirschot en de 

Beerzen. Want onze kernen hebben tal van prachtige 
monumentale gebouwen en heel veel erfgoed. Waar nog 

mooiere verhalen achter schuilen. Deze verhalen zijn vaak 
onbekend en een Heemkundekring probeert alle aspecten 
van de lokale en regionale geschiedenis te achterhalen en         

                                       vast te leggen, zo ook in 
Oirschot en de Beerzen. 

We werken al jaren met jullie samen en wat opvalt is jullie grote enthousiasme en 
inzet. Jullie zijn altijd bereid mee te helpen bij projecten en initiëren zelf ook het een 
en ander, zoals de Oliemeulen bij Vestakker. Jullie maken een replica van deze 

meulen samen met leerlingen van het Kempenhorst college. Jullie zijn echte hoeders 
van de Beerse geschiedenis.  

 
Ik wens jullie een feestelijk jubileum toe en hoop dat we in de toekomst nog veel voor 
elkaar kunnen betekenen.  

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester Judith Keijzers-Verschelling 

 

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

 

Dit jaar vieren we feestelijk het 30 jarig bestaan van onze Heemkundekring Den 
Beerschen Aard, alle leden van harte proficiat. Destijds opgericht door een groep 
enthousiaste dorpsgenoten, maar gelukkig is de vereniging na 30 jaar nog altijd 

springlevend door betrokkenheid van velen. De verschillende werkgroepen 
(inclusief bestuur) draaien op volle toeren en de 

georganiseerde activiteiten worden onverminderd goed 
bezocht. Geschiedbeoefening lijkt dus nog altijd 
interessant en relevant. Het geeft betekenis en inzicht in 

onze hedendaagse maatschappij. De speurtocht in de 
lokale en regionale geschiedenis, ons eigen verleden, is 

een zoektocht naar onze eigen identiteit en de identiteit 
van ons ‘thuis’. We brengen als heemkundekring zelfs 
elementen terug in het dorp die herinneren aan hoe het 

ooit was. Hiermee versterken we het ‘thuis voelen’ en 
daarmee ook de leefbaarheid in ons dorp. 

 
Onze inzet wordt gewaardeerd, ook door de Gemeente 

Oirschot. Binnen onze gemeente krijgt het erfgoed hernieuwde aandacht in de 

recent verschenen Erfgoednota 2018-2028. Samen met meerdere 
cultuurhistorische organisaties wil de gemeente het rijkelijk aanwezige erfgoed de 

komende jaren meer prominent op de kaart zetten langs verschillende 
verhaallijnen. Ook voor onze Heemkundekring biedt dit volop kansen. 
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We gaan dus met volle kracht vooruit, op naar het volgende jubileum. 

 
Ik wens u veel leesplezier en hoop u te treffen bij een van de nog komende 

activiteiten. 
 
Met vriendelijke groet, 

 
Voorzitter Heemkundekring Den Beerschen Aard Bert van Essen 

 

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

Toen ik, nog niet zo lang geleden, mijn dertigste 
verjaardag vierde, ging ik er eens  goed voor zitten. Om 

na te denken over wat ik had bereikt,  wat er allemaal 
gebeurd was en hoe dat zo gekomen was…. 
 

Ik doe  hetzelfde nu mijn club, Heemkundekring Den 
Beerschen Aard  dertig jaar bestaat, waar ik de eerste 25 

jaar voorzitter van mocht zijn. Al die tijd heeft een groot 
aantal  vrijwilligers   uit liefde voor hun dorp eraan 

meegewerkt  het erfgoed van onze voorvaders te bewaren 
en met een zekere trots  weer in de herinnering van  onze 
dorpsgenoten te brengen. 

Dat is gelukt. 
 

Sommigen stonden aanvankelijk wat verwonderd te kijken naar onze leden die  
hun  liefde en belangstelling toonden  voor alles wat er zich in  het verleden  zich 
in onze mooie  dorp heeft voorgedaan. 

We kunnen stellen dat we nu een   begrip zijn geworden. We hebben door ons 
enthousiasme en   energieke aanpak de goodwill gekregen van  de gehele Beerse 

bevolking. Maar ook in Oirschot, en  dorpen in de omgeving worden we  uiterst 
serieus genomen. We onderhouden goede  en vriendschappelijke contacten met   
bestuurders en overheden, mede daardoor  hebben we veel waardevolle  projecten  

kunnen realiseren. 
 

De opgedoken verhalen uit het verleden  kan men lezen in ons clubblad  ‘De Berse’. 
Op veel plekken in onze gemeente is in allerlei verfraaiingen het werk van onze 
Heemkundekring duidelijk zichtbaar en allerlei activiteiten trekken ook buiten ons 

dorp de aandacht.. 
 

Maar we zijn nog niet klaar. Er moet nog veel gedaan worden. Er ligt nog veel werk 
te wachten. Zodat we als een goed ambassadeur voor en door de volgende 
generatie  herinnerd zullen worden.  Onze taak zal ook  zijn de jeugd  de interesse 

bij te brengen  voor ons werk, zodat  het een ander door hen  zal worden 
voortgezet. 

 
In ieder geval, na al die jaren  weet men in Beers waar men terecht kan voor 
informatie, maar ook voor het veilig stellen van  kennis, voorwerpen,  gebruiken, 

afbeeldingen, die met ons erfgoed te maken hebben.  
 

Toen ik dertig jaar werd,  was ik een tamelijk tevreden man, en ik heb er  toen 
een glaasje op gedronken… 
Laten we dat nu ook maar doen. 

 
Jan van Vroenhoven 
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Start Heemkunde “Den Beerschen Aard’ in 1988 
 

 

‘Heemkunde, wat betekent het eigenlijk? Heemkunde of Heemkennis betekend 

kennis van je eigen omgeving is al haar aspecten in heden en verleden. Enkele 

mensen was het opgevallen dat de omringende dorpen en steden een 

Heemkundekring of Heemkundegroep had. Hierin konden de drie Beerzen niet 

achterblijven. En zo werd er door een paar actieve mensen op 22 november 1988 

een oprichtingsvergadering georganiseerd, die druk werd bezocht wat betekende 

dat er in Oost,- West, en Middelbeers behoefte was aan een Heemkundekring. Er 

waren niet enkel mensen aanwezig die in de Beerzen woonden, maar er werden 

ook niet Beerzenaren lid die zich op een of andere manier zich verbonden voelden 

aan de Beerzen of de omliggende streek’. 

Er werd een bestuur gekozen wat bestond uit Jan van Vroenhoven, Wies Kolsters, 

Jan Dijkmans, Lies Liebregts, Ad van Hal Jos van Kuijk en Geert Pasmans.  

Drie jaar, na de oprichting van de heemkunde “Den Beerschen Aard’, vroeg men 

zich af of er ook een blad uitgegeven kon worden. Er waren al werkgroepen 

ontstaan die onderzochten b.v. oude gebruiken en tradities, dialecten, oude 

veldnamen, genealogie, archivering van de gevonden items enz. Er waren dus tal 

van onderwerpen om over te schrijven. Men verzocht de diverse werkgroepen, 

maar ook vooral de leden, onderwerpen aan te leveren zodat er 4x per jaar een 

blad uitgegeven kon worden. 

Er werd gekozen voor een gele kaft met 

daarop de Beerzen die was opgemaakt 

volgens een verzamelkaart van het kadaster 

uit het jaar 1830. Deze kaart was opgesteld 

zo staat geschreven: ‘op last van de Hr. 

J.L.E.E. Gericke, staatsraad en 

administrateur dit onder de administratie van 

de Hr. M.F.A.G. Burggraaf van der Fosse 

gouverneur, en de Hr. A. Adriaans, 

burgemeester dezer gemeente, onder 

directie van jonkheer Mr. J. Hora Siccama 

van de Harkstede inspecteur, en de Hr. L.D. 

van der Heyst ingenieur verificateur. 

Door de Hr. Van Dijk, landmeter der eerste 

klasse, aangevuld met gegevens van de 

minuutplans van het kadaster opgemaakt in 

±1820 tot 1830’. 

De kaarten  werden samengevoegd en gete-   

      De Berse jaargang 1991 nr. 1             kend in 1982 door Jan Dijkmans. 

 

Met jaargang 25 nr. in 2015 zijn we begonnen met een nieuwe opzet van ‘De 

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. De litho werd vervaardigd door Herman Kuipers uit Tilburg. 

 

Namens de redactie 
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Bestuur heemkundekring ‘Den Beerschen Aard’. 

 
V.l.n.r. Hans Vennix, Jan Hems, Ella Mijs, Marie-Louise Boxelaar, Kees Kroon, 

Stephen van Helvoort en voorzitter Bert van Essen. 

 

De werkgroepen van de heemkundekring 

‘Den Beerschen Aard’. 
 

Hieronder de werkgroepen die actief bezig zijn, die met hun tomeloze inzet het 

elke keer het weer voor elkaar krijgen iets nieuws, uit de oudheid, boven tafel te 

krijgen, projecten realiseren die belangrijk zijn en het in stand houden zodat ze 

niet verloren gaan, het archiveren en digitaliseren van alle gegevens die we van 

de vele mensen aangeboden krijgen, de redactie die het elke keer weer lukt ‘De 

Berse’ vol te krijgen en zeker niet te vergeten de bezorgers die, door weer en wind, 

het steeds het voor elkaar krijgen het ‘De Berse’ weer bij u thuis brengen. 

 

Werkgroep Archivering. 

 
V.l.n.r. Jan den Oude, Jos van Gils, Miriam Thijssen en Jan van Vroenhoven. 
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De bezorging: 

 
      V.l.n.r: Kees de Jong, Ella Mijs, Antoinette van Vroenhoven, Marie-Louise  

                           Boxelaar, Jan Kok en Jan van Vroenhoven. 

 

Werkgroep Land. 

 
V.l.n.r. Peter van Gerven, Jan Hems, Harrie Schilders en Wil Schilders. 

 

Werkgroep: Wandeling en Fietstocht                                                           

                   
      Piet Aarts                                Jan Hems                              Jan Aerts 
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Werkgroep: Cultuur Historische Inventarisatie (CHI) 

 

 

 

 

 

 

V.l.n.r: Piet Aarts, Ad Aerts, Marie-Louise 

Boxelaar, Guus Staps, Jan Aerts, Jan van 

Vroenhoven, Peter Deenen en Jan van 

Riel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redactie: 

 

     
     Marie-Louise         Jan v.Vroenhoven      Jos van Gils             Guus Staps 

       Boxelaar 

 

 

Hebt u interesse, zoekt u iets van uw familie stamboom, gebouwen e.d. of wil je 

iets doen in een van de werkgroepenkom dan een, geheel vrijblijvend, op een 

woensdagmiddag tussen 13.30 uur en 16.00 uur, even een kijkje nemen op de 

‘Schelft’ of neem contact op met een van de leden van de werkgroep of stuur 

even een mailtje naar redactie@denbeerschenaard.nl 
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30 JAAR  DEN BEERSCHEN AARD 

 
 
 

 
 

Weer een jubileum. 
Dertig jaar op allerlei gebied actief in de Beerzen. 

Elk lustrum kijken we weer even terug. 

 
We hebben de neiging om zo veel mogelijk onze bereikte resultaten op te noemen. 

Ook nu  zouden we dat moeten doen. Maar deze keer is de opsomming niet 
volledig. We hebben dan ook niet geprobeerd om die compleet te maken. Want 
gelukkig zijn de successen zo groot en veelvuldig, dat het  normaal is dat veel van 

misschien noemenswaardige  projecten ons nu ontschoten zijn. 
We maken daarom een willekeurig keuze en kiezen voor het schone: 

 
 

DORPSVERFRAAIING 

 
Door de bemoeienissen van onze club, zijn er opvallende verfraaiingen in onze 
gemeente te constateren. De gids(en) van de wandelingen door ons mooie dorp 

aarzelen dan ook niet die op te noemen, naast de eeuwenoude monumenten en 
eigenaardigheden die we gelukkig  nog bezitten. 

Wij maken even een  jubileum-ommetje en beginnen op het: 
 
Doornboomplein  

  
Met de in 1985  herbouwde dorpspomp en het oorlogsmonument uit 1994,  dat in 

2012 verplaatst is naar zijn huidige locatie. 
 
Doornboomstraat 

 
Hier komen we het eerste kunstwerk tegen 

van onze oud-dorpsgenoot, Jo Gijsen.   In 
2012 is  Den Beerschen Aard begonnen met  

een indrukwekkend aantal kunstwerken die 
op de Gemeentewerf lagen te verwaarlozen, 
een prominente plaats te geven in de 

Beerzen. In het plantsoen  naast de 
Rabobank zien we als eerste: “Liefdevolle 

Uitstulping”.  
In het ontmoetingscentrum  Dorpshart  kunnen we nog een  aantal werken 
bewonderen. 

Helaas is de kunstenaar op 13 december 2017, op 74-jarige leeftijd overleden. 
 

In de gangen van het gebouw   hangen zeven portretten   van de onze laatste 
burgemeesters. Vier  doeken van de familie Smulders, die achtereenvolgens op 
het oude raadhuis, in het nieuwe raadhuis (voormalig woonhuis en winkel van 

Huijbers), in de commissiekamer op het gemeentehuis in Oirschot, en later  op 
een donkere zolder hebben gehangen en gelegen. Met financiële steun van diverse 

personen en organisaties liet  ‘Den Beerschen Aard” drie portretten  vervaardigen  
van de laatste drie burgemeesters: L. Verwiel, S.Grem en P. Wijgergangs. 
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Putstraat: 

 
Hier staat  “De Stroom” van Jo Gijsen uit 1969. vervaardigd van een gedeelte van 

de door de Duitsers verwoeste brug over de Beerze op de Huygevoort. 
 
Ganzenakker: 

 
In Zorgcentrum “Vestakker” kunnen we  weer genieten van de creaties van Jo 

Gijsen: diverse krijttekeningen en   in de centrale hal de kunstwerken  “Ingeregen 
Steen” en “Verdeelde Krachten Verbonden”. 
 

In het plantsoen van het zorgcentrum 
verrijst een  uniek bouwwerk. Het is een 

replica van de oliemolen “De Vlaest” die 
aan de Vestdijk 53 heeft gestaan. Hij 
dateerde van 1786. De twee molenstenen 

hiervan zijn in 2006  gevonden. Zij hebben 
een diameter van 153 cm en een dikte van 

37 cm. Het een en ander is gerealiseerd in 
samenwerking met het Kempenhorst 

College. Leerlingen  van deze school 
hebben enthousiast aan de opbouw 
meegewerkt. 

Van hieruit gaan we naar: 
 

Mevr. Smulders-Beliënplein. 
 
Hier hebben we in 2002 het standbeeld van  Mevrouw Smulders-

Beliën  van Ria Franc mogen onthullen. Ook hier weer is het plein 
verfraaid met een werk van Jo Gijsen:  “Vierdeling”.  

 
 
 

 
 

 
 

 

 
St.Jorisstraat:  
 
Bij de basisschool staan de “Twee Beertjes”  vrolijk te dansen. 
Oorspronkelijk waren zij geplaatst in de St.Annastraat, maar in 

1983 verhuisden zij naar de school in de St.Jorisstraat.  Door 
de Heemkundekring  kregen zij in 2014 een eervolle plaats op 

de hoek met de Westelbeersedijk. 
 
Voldijnseweg: 

 
Aan deze weg zien we links van het fietspad weer een kunstwerk: “Ingesnoerd” 

uit 1977, en bij Cultuurboerderij Westelbeers het werk “Westelbeers”. Allebei van 
de hand van Jo Gijsen. 
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Bij het Westelbeers kapelletje zien we het monument ter ere 
van Coenraad van Valkenburg die in 1831  tijdens de 

Belgische  Onafhankelijkheidsstrijd in Boutersem sneuvelde.  
Op initiatief van  “Den Beerschen Aard” is dit in 2016  
opgebouwd  en onthuld door een nakomeling van Coenraad 

van Valkenburg: Hans Hillebrand. 
 

 
 
 

 
Willibrordusstraat 

 
Dan keren we terug naar ‘het dorp’. Op het einde van de 
Willibrordusstraat, hoek Doornboomstraat,  heeft “Den 

Beerschen Aard” in het plantsoen een gedenkteken opgericht 
ter nagedachtenis van burgemeester Jan Smulders.  Hij werd in 

de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers gevangen genomen 
en moest in 1945 te voet  een barre tocht naar Buchenwald  

ondernemen, die hem noodlottig werd, waardoor hij op 20 april 
1945 in Flossenburg overleed. 
 

In hetzelfde plantsoen  staat het “Klaar Overtje”. Het 
gemeentebestuur had dit beeldje destijds geschonken bij de 

opening van het nieuwe politiebureau gelegen aan de Doornboomstraat. Later 
werd het verplaatst naar het plekje op de hoek van de Willibrordusstraat. In 2008 
viel het echter ten prooi aan  dieven of straatrovers. 

Op 26 februari 2010 werd een nieuw  “Klaar Overtje ” onthuld, vervaardigd door 
Henk Evers. 

 
Gentiaan  
  

We  gaan de Gentiaan in, en zien hier de “Zwerfsteen” van  Jo Gijsen. 
We zetten onze tocht voort in  de dorpskern van Oostelbeers, en komen in de: 

 
Beukenhaag 
 

Voor de basisschool St. Joseph staan twee kunstwerken van Jo Gijsen, “Samenspel 
van Vormen ”en  “Gespleten en Samengevoegd”. 

 
Kerkstraat 

 

 
Op het plein voor de voormalige Andreas en 

Antoniuskerk staat het H.Hartmonument van Niels 
Steenbergen met de namen van de Beerse 
oorlogsslachtoffers van 1940-1945. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

10 



Langereijt 

 
Op de weg van Oostelbeers naar Oirschot,  zien we ook een 

resultaat van  onze bemoeienissen.  Bij  “Pels Rijcken Hoeve” 
hadden de  Duitse bezetters een schijnvliegveld aangelegd, 
om de  geallieerden te misleiden. Men veronderstelde dat  ze 

hierdoor hun bommen niet op het bij Eindhoven gelegen 
vliegveld zouden gooien. Veel is er van verdwenen. Toch  is 

er een gedeelte van de ‘spoorlijn’, waarop   een nagemaakt 
toestelletje, dat  op en neer reed, bewaard gebleven. 
 

 
 

 
Watermolenweg 
 

Hier vinden we een bankje en een informatiebord  over de  Muysterwatermolen 
die hier vroeger heeft gestaan. 

 
Glazenmaker 

 
Nog een mooi kunstwerk van Jo Gijsen: “Terras”. 
Van hieruit naar de: 

 
Hilleborg. 

  
 
Hier werd laatste kunstwerk in 2017 geplaats van Jo  : 

“Ingesnoerd II”, vervaardigd uit wit Christellino en 
geplaats op plaat van kortestaal.  
We moeten nog via de Vessemseweg een bezoek 
brengen aan de: 
 

 
 

 
Landschotse Heide.  
 

Hier lag in de tweede Wereldoorlog een 
oefenterrein voor de piloten in opleiding.  Nep-

bommen werden op  namaakschepen, die in het 
landschap gelegen waren,  geworpen. Hier zijn nog  
nep-bommen te zien. Er is een informatiebord bij 

geplaatst.  
 

 
 
 

Een indrukwekkende lijst van   verfraaiingen van Beers, 
waar we met hart, hand en verstand aan gewerkt hebben 

en waar we trots op mogen zijn. 
 
 

Jos van Gils 
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Vraagteken foto’s  
 

Op het artikel ‘Wie kan ons meer vertellen’ in De Berse nummer 1 jaargang 28 

kregen we enkel reacties: 

Hallo, 
 

Op  foto nr. 2 staat het kinderkoor van Middelbeers. De dirigente op de foto is 
Lizette Kolsters. Het koor heette de laatste jaren "Kinderkoor eigenwijs". 
Het meisje onder de letter V.C. zou Judith Schilders kunnen zijn. ( dochter van Jan 

Schilders en Joke Eltink ) Het koor is in dat jaar of een jaar eerder opgericht. 
De locatie is naar mijn mening het oude dorpsplein in Oostelbeers. 

 
Christien Nouwens. 
 

en van Mark Timmermans: 
 

Van foto 2 in nieuwste De Berse herken ik, althans dat denk ik, enkele zichtbare 

personen: 
 
1e links: Karen Timmermans? (oudste dochter van Kees en An, Voldijnseweg) 

2e links: Judith Schilders 
3e links: Karin de Koning 

4e links: Marij Smolders 
5e links: Tineke van Gils 
6e links: Ellen Schilders (? dochter van Jan en Joke, zus van Judith) 

7e links: Sophie van de Ven 
(achter Sophie: ?) 

10e links (witte broek): Irma Deenen 
11e links: Susan van der Heijden 
12e links: Karlijn Dankers 

13e links: ? 
Rechts achter dirigente (?): Marion Mijs 

 
Christien en Mark hartelijk dank voor jullie feedback. 

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

 

Deze keer hebben we een foto van de kinderen die de 1e H. Communie deden op 

24 april 1988 in de kerk van Middelbeers. 

 

 

 

 

 

Zoals hiernaast is te zien dat de kinderen zich 

mooi voorstellen.  

Echter op de volgende foto is ons onbekend waar 

de kinderen precies staan. Wie kan ons hiermee 

helpen? 

Graag uw reactie naar: 

redactie@denbeerschenaard.nl 
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--------------------------------------- 

 

Gebeurtenissen in de Beerzen 1988 
 

Driekoningen zingen in de Beerzen. (06-01-1988) 

Traditie getrouw kwamen de groepen, na een zingende tocht door het dorp, bijeen 

in een bomvol ‘Oude Kerkje’ om zich daar aan de 

meelevende Beerzenaren te laten zien en horen. 

De kinderen werden door een 5-koppige jury 

beoordeeld op kleding, waardigheid en gezang. In de 

groep 1 tot 6 jaar werd Annemijn de Kort winnares en 

in groep 7 tot 12 jaar ging de 1e prijs naar Irma 

Deenen.  

Na afloop was er voor elke deelnemer(ster) een 

prijsje en een versnapering. 

 

Helaas is deze traditie 30 jaar later grotendeels verloren geraakt. 

 

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

 

Open huis kerk Oostelbeers (16 en 17-01-1988) 

Sinds de pastorie niet meer bewoond wordt door de pastoor is deze aangepast 

zodat deze verhuurt kan worden aan particulieren. De Nutsvoorzieningen werden 

afhankelijk van elkaar gemaakt. De riolering, die nog loosde op de gracht rond de 

pastorie, werd op de gemeentelijke riolering aangesloten. In de kerk werd de bij-

sacristie verbouwd tot vergaderruimte waar ook tevens nevendiensten gehouden 

konden worden. 

Op 16 en 17 januari werd er een openhuis (kerk) gehouden. 

 

--------------------------------- 
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Plan dorpsplein Oostelbeers niet aan de orde (15-01-1988) 

De gemeente stelt het ontwikkelen van plannen voor een plein in het dorp uit, tot 

bekend is wat er met het schoolgebouw gaat gebeuren. 

De afgelopen jaren was de wens gekomen om een echt dorpsplein in het centrum, 

waar bv. activiteiten als kermis kunnen plaatsvinden. Ze gaan pas verder als de 

plannen voor de nieuwe school in het plan Haagakkers rond is.  

 

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

Kleiduivenvereniging wil de Beerse vuilnisbelt (28-01-1988) 

Kleiduivenvereniging Shooting belt  uit de Beerzen wil een tiental keren per jaar 

schieten bij de vuilnisbelt aan de Kuikeindseweg. De club doet al enkel jaren 

verwoede pogingen om van de gemeente toestemming te krijgen het terrein 

daarvoor te mogen gebruiken. 

Het verzoek wordt weer afgewezen. Volgens burgemeester Grem laat het 

bestemmingsplan dit niet toe. Bovendien is, volgens Grem, het een lawaaisport 

die misschien beter op militair terrein in Oirschot beoefend moet worden. 

Op 09-02-1988 vraagt men toestemming om te gaan schieten aan de Wit 

Hollandweg waarvan de eigenaar al toestemming heeft gegeven. De gemeente 

onderzoekt de zaak. 

 

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

 

Subsidie voor volleybal ODI (29-01-1988) 

Tot verbijstering van vele mensen is het college van B. en W. met 5 tegen 4 

stemmen akkoord gegaan met een extra subsidie van 2500 gulden voor het jaar 

1988. ODI kreeg al over 1986 een extra bijdrage van 6400 gulden en over 1987 

5900 gulden.  

Het argument is dat de volleybalclub door de slechte accommodatie extra kosten 

moet maken. Wel is nu afgesproken de subsidie jaarlijks met 500 gulden te 

verlagen tot er een nieuwe sporthal is.  

 

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

 

Start bouw steunpunt vertraagd (02-02-1988) 

De start van de bouw van het steunpunt voor bejaarden en de bijbehorende 14 

woningen aan de Vestdijk lopen weer vertraging op. Volgens planning had de bouw 

eind 1987 moeten beginnen. De Staatssecretaris van Volkshuisvesting moet onder 

het ontwerp nog zijn handtekening zetten, deze is nodig om geld te kunnen 

aantrekken voor de bouw en tot die tijd kan er niet daadwerkelijk begonnen 

worden. 

‘Ons geduld is nu bijna op’ zegt burgemeester Grem. We geven de minister nog 

één kans, anders gaan we het anders aanpakken. Hoe hij dit wil doen wordt niet 

vermeld. 

Echter 2 weken later wordt gemeld dat de goedkeuring binnen is en men de 

tekeningen kan afmaken. Grem verwacht dat men binnen een maand kan 

beginnen. 

Op 9 maart zette burgemeester Grem de Eerste Spade als start van de bouw. 

 

--------------------------------- 
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Carnaval in de Beerzen (06 en 07-02-1988) 

De beide zittingsavonden van de 

Beerze carnavalsclub de 

Tuutefluiters, zag men de grote 

zaal van Vugts twee avonden vol 

lopen. Daarvoor zorgde ook 

rasechte Beerse artiesten. Noud 

Hermans bracht een geweldige 

act van Louiske van Ravels  op de 

planken. Zijn gegoochel met 

woorden en extreme Beerse 

verkeersborden sloeg bijzonder aan. Kees van Esch bekeek als gemeentepiloot de 

Beerzen van bovenaf met als landingsbaan het Cuijkseind. Bij Pietje Smits als 

Pietje de snelle ambtenaar moesten het de gemeentebestuurders het ontgelden. 

Het slotstuk werd door Jan Moeskops verzorgd als de jarige Jan die veertig jaar 

geleden toevallig op zijn verjaardag geboren was. 

 

De carnavalsoptocht door Strijkersgat was zeer bezienswaardig en bijzonder goed. 

Er deden liefst 19 wagens, 24 loopgroepen, 24 individuelen en 4 wagen van buiten 

de gemeente mee.  

De winnaars waren voor de wagens het Beestenbal van de Heivelden, voor de 

loopgroepen het Rozenhoedje voor een fietspad van het Kuikseind en voor de 

individuelen Veilig Wippen van Dennissen. 

 

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

 

Diefstal vrachtauto (19-02-1988) 

Bij een carrosseriebedrijf aan ’t Ven is een nog niet afgebouwde vrachtwagen 

gestolen. De waarde van de splinternieuwe witte Mercedes 409D, die nog geen 

kenteken had, bedraagt 44.000 gulden. De auto stond op een afgesloten terrein 

bij het bedrijf. In de nacht van woensdag op donderdag werd de auto van het 

terrein gereden, nadat eerst de sloten van het hekwerk waren doorgeknipt. 

 

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

 

Beroving Oostelbeers (27-02-1988) 

In Oostelbeers werd vrijdagavond om 7 uur een poging gedaan de Rabobank te 

beroven. Met een hard voorwerp werd een ruit van het bankgebouw bewerkt. De 

kogelvrije ruit gaf echter geen krimp en de overvaller ging er vandoor. Even later 

werd in het buitengebied van Oostelbeers een in brand gestoken auto ontdekt. Het 

bleek in Eersel gestolen wagen te zijn. De politie onderzoekt de zaak. 

 

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

 

Nieuwe start camping Westelbeers (09-03-1988)  

Camping Liberty in Westelbeers is herdoopt tot camping Rakelbos. De gebroeders 

Armand en Toine de Haas met hun echtgenote hebben de camping overgenomen. 
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Ze willen de verwaarloosde camping weer 

opkrikken naar een hoger niveau waarbij 

een goede elektriciteitsvoorziening de 

hoogste prioriteit heeft. Het hele terrein 

krijgt een nieuwe bekabeling en er wordt 

een telefooncel geplaatst. De camping 

wordt ook uitgebreid naar 325 plaatsen. 

 

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

 

Inbraak in school Middelbeers (18-03-1988) 

Voor de derde maal in enkele maanden is er ingebroken in de basisschool St. 

Willibrordus aan de St. Jorisstraat. Weer is de videorecorder meegenomen. 

Bovendien werd een radiocassetterecorder gestolen.  

Volgens directeur  P. van Moorsel worden er rigoureuze maatregelen getroffen om 

te voorkomen dat de school nog eens het slachtoffer wordt van inbraak. De daders 

kwamen 3x op dezelfde plaats binnen, door een thermopane ruit. De twee eerder 

keren waren er vernielingen aangebracht en de leerlingenadministratie werd 

vernield. Van de eerdere inbraken zijn enkele personen aangehouden en een 

gedeelte van de gestolen spullen is teruggekomen. 

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

 

Buizen geldtransport vol water (31-03-1988) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                

 

Aanleg fietspad Kuikeindseweg (13-04-1988) 

De gemeente wil het fietspad langs de Kuikeindseweg pas aanleggen wanneer ze 

het met alle grondeigenaren eens kan worden over de aankoop. Het project, 

waarmee een bedrag van 2 miljoen gulden gemoeid is moet nog worden 

aanbesteed. Het college wil het onderhands uitbesteden aan een bedrijf van buiten 

de gemeente. Er moeten met een 90 tal grondeigenaren onderhandeld worden 

voor het gedeelte vanaf de Konijnenberg tot aan de grens met Vessem. 

Commissieleden van de lijst ‘De gewone man’ en lijst ‘Aksent 74’ vinden dat de 

gemeente onverantwoord bezig is met dit project waar nog een financieel gat zit 

van een ½ miljoen. Dat alles vlug moet geregeld worden, vóór 1 juni, om voor in 

aanmerking te komen  voor een bijdrage uit het fonds Wet Uitkering Wegen.  

Het CDA  stelt voor om het  te kort te halen uit de  algemene reserves en de bouw  
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een sobere sporthal.  Mocht dit niet lukken dan  moet de gemeentelijke belasting  

maar verhoogd worden, want het toch iets waar alle inwoners van profiteren. 

Op 21 april houdt de gemeente nog een inspraakavond in café Kerkzicht.  

Op 28 mei kan er gemeld worden dat aannemingsbedrijf F. Liebregts uit 

Middelbeers de reconstructie en de aanleg van het fietspad langs de Kuikeindseweg 

mag uitvoeren. 

 

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

 

Anneke en Franske Friet verlaten ‘De Hoeven’ (02-05-1988) 

Na een frituur-loopbaan van ruim 35 jaar gaan Frans van Heerbeek en echtgenote 

Anneke het cafetaria-leven vaarwel zeggen. Het sympathieke echtpaar gaat het 

na een lange periode van intensief en hard werken wat kalmer aan doen. Op 2 mei 

is het dan zover en geven ze het roer van ‘De Hoeve’ over aan de nieuwe huurder 

Frank Willems uit Oostelbeers. 

Het afscheid van onze zaak en vooral van die vele goede klanten, allemaal 

vrienden, zal ons niet meevallen, aldus Anneke, waarna Frans aanvult, dat ze  

vooral in de beginjaren erg veel kou en ellende hebben doorgemaakt. 35 jaar 

geleden huurden Frans en Anneke een kermiskraampje en zij mochten als eerste 

Beerse fritesverkopers een staanplaats innemen bij de school in Oostelbeers.  

Daarna kregen ze ook een 

staanplaats bij de voormalige 

boterfabriek in Middelbeers. Na 

10 jaar ‘kraampjeswerk’ konden 

ze ‘De Hoeve’ huren waar zij 25 

jaar de scepter zwaaiden.  

Franske, die in augustus 65 jaar 

wordt, trekt samen zijn vrouw 

Anneke naar een huisje in de 

Smidsstraat waar ze van hun 

oude dag kunnen genieten. 

     Franske Friet en zijn vrouw Anneke bij hun afscheid. 

 

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

 

Jubilerende bijenbond (07 en 08-05-1988) 

De Beerse bijenhoudersbond bestaat dit jaar 60 jaar. Bij die gelegenheid gaan de 

actieve leden door een grote tentoonstelling met gratis film hun kleine 

honingvrienden eens duidelijk voor het voetlicht halen.  

De oprichters waren Kiske van Hoof, Frans Vennix 

en Gradje van Heijst, die 60 jaar geleden toch iets 

moois opgezet hebben. Bij de oprichting in 1928 

telde de bond 11 leden, veelal kleine boerkes, die 

in de opbrengst van de bijenhoning een kleine 

aanvulling vonden voor de smalle beurs, die het 

boeren op de Brabantse zandgronden nu eenmaal 

met zich meebracht. 

       Piet en Drieka Nouwens  
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Piet Nouwens, reeds  52 jaar lid van ‘den biebond’  waarvan ongeveer 40 jaar als 

voorzitter, verteld enthousiast over zijn hobby, hoe zo’n volkje van 20 tot 25.000 

bijen zich werkelijk dood werkt voor de koningin, over de ‘moerloze’ bijen (bijen 

zonder koningin) over redcellen waaruit de 12e dag de nieuwe koningin geboren 

wordt en over het ‘sterke volk’ zoals de ware imker zijn gevleugelde vriendjes 

noemt. 

 

(Wordt vervolgt) 

 

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

Denkend aan de Beerzen 
                                                                         

                                                                     
 
    Floortje Naaijkens 
    Geboren 13-03-1975 Middelbeers 
    Vanaf  1994 uit Middelbeers 
    Woont in Hilvarenbeek 
 
 
 
 

Of ik wil meewerken aan een stukje met herinneringen aan Middelbeers? Ja 
natuurlijk! Ik woon al 24 jaar niet meer in Middelbeers, maar ik heb genoeg 
herinneringen.  

 
Opgegroeid in de Vestdijk op nr. 10 denk ik meteen aan het crossbaantje achter 

de Zwartmikkers, aan hoe ik genoot van het geluid van de kerkklokken als ik in 
bad lag en het geloei van de koeien als ik in bed lag, aan schaatsen op de sloot 
rond de pastorie, aan spelen op het "bejaardenplein", aan dat we buiten op straat 

mochten spelen, maar niet verder mochten dan dat muurtje en die bushalte, aan 
het paardje op het veldje van nr. 4 wat mij ooit nog eens gebeten heeft…  

 
Maar er is nog een plek in Middelbeers waar ik veel herinneringen aan heb en die 
plek is er niet meer: De Berne. Als kleuter ging in daar naar school in de klas van 

juffrouw Ans. Later, toen alle kleuterklassen verhuisd waren naar de school aan 
de St. Jorisstraat, werd het gebouw in gebruik genomen als “de bieb” en verslond 

ik boek na boek. Ook heb ik daar AMV-les (algemene muzikale vorming) gehad, 
met als leraar mijn eigen vader. En daarna kreeg ik daar pianoles, terwijl de juf 
(Toos v.d. Linden) tijdens de les sigaret na sigaret rookte. Wat is er veel veranderd 

sindsdien .  
 

Wat me verder nog is bijgebleven van die locatie, is het groepje bomen op de 
hoek, waar je zo lekker in kon klimmen. Ik kom nog weleens in Middelbeers, maar 
doorgaans niet op de plaats waar de Berne stond. Ik schrok wel een beetje toen 

ik zag dat op die plek nu huizen staan. Het is toch een stukje jeugd wat nu weg is. 
Maar ik zie het nog zo voor me! 

 
Voor mijn werk rijd ik nu iedere werkdag door Middelbeers en denk nog regelmatig, 
hier was de Spar, hier was de Volvo, hier was het politiebureau, enz.  
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Uitstapje Heeswijk Dinther 

 

7 April 2018 vertrokken 35 leden naar de Kildonkse molen en kasteel Heeswijk in 

Heeswijk Dinther. Daar aangekomen werden we verwelkomt met koffie of thee en 

een Kildonkse molenkoek. Hierna werden we in twee groepen verdeeld voor de 

bezichtiging van kasteel en molen.  

In de Kildonkse water- en windmolen kregen 

we, door een deskundige gids, uitleg over het 

historie, het verval, de opbouw van de molen 

en vooral de werking van de molen. Molens 

met een gecombineerde aandrijving, 

zogenaamde ‘watervluchtmolens’ komen 

zelden meer voor in Nederland en zijn ook in 

het buitenland uiterst zeldzaam. De Kildonkse 

oliemolen heeft een, voor Noord-Brabant, 

zeldzame dubbele inrichting die wijst op een grote productiecapaciteit.   

De volle werking van de molen was interessant voor de leden van de werkgroep 

CHI die bezig zijn met het bouwen van een replica van de rosmolen op het terrein 

van de Vestakker in Middelbeers. 

                  

 

 

 

Kasteel Heeswijk kent een bewogen geschiedenis die terug 

gaat tot het jaar 1080. Het is in de loop van de eeuwen 

veelvuldig verwoest en herbouwd. De huidige vorm dateert 

uit 1835, het resultaat van een grondige verbouwing en 

uitbreiding naar de wensen van André, baron van den 

Bogaerde, die van Kasteel Heeswijk z’n woon- en werkpaleis 

maakt. Hij geniet vooral bekendheid als eerste Gouverneur 

van de Koning.  

 

 

Hebt u ook interesse in zo’n uitstapje kijk dan eens op de site van de Heemkunde 

‘Den Beerschen Aard’. Op 22 september 2018 gaan we met de bus, samen met de 

Heerlijkheid Oirschot, een geheel verzorgde dag naar de Abdij van Tongelo in 

België.  
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Wandeling zaterdag 5 mei 2018. 
 

22 leden wandelden op deze prachtige zaterdagochtend mee in het gebied Straten 
in Oirschot. 

Jan van Vroenhoven heeft interessante bijzonderheden van dit gebied toegelicht. 
Halverwege de wandeling werden we gastvrij ontvangen bij Arno van de Schoot 
voor koffie met iets lekkers. 

  
 

Met dank aan Jan Hems en Piet Aarts die deze mooie wandeling hebben voorbereid.  
 

 

Fietstocht zaterdag 16 juni 2018 
 

Op deze zaterdagmiddag reden een 30 tal leden. De route ging van het kerkplein 

in Middelbeers via de mooie Brabantse wegen naar de uitspanning ‘De Nieuwe 

Hoef’ op Gorp en Rovert. Hier genoten we op het zonnige terras van koffie met 

appelgebak waarna we nog een rondleiding kregen in de voormalige boerderij uit 

1640.   

 

Met dank aan Jan Hems en Jan Aerts die deze fietsroute hebben voorbereid echter 

wel met ondersteuning van Riky Hems en José Aerts. 
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