Inhoud De Kleine Meijerij 2013 nummer 2:
Martin Beekmans met zijn muziekzaak was in de tweede helft van de vorige eeuw een begrip in Oisterwijk. Menig Oisterwijker zal bij hem
in zijn winkeltje in de Pastoor van Beugenstraat ooit een radio, TV, platenspeler, grammofoonplaat, muziekcassette of CD gekocht hebben.
Het winkeltje dat ook bekend was onder de naam Discotaria Beekmans en later Beekmans-Disco. In het net verschenen nieuwe nummer
(aflevering 2) van het heemkundetijdschrift De Kleine Meijerij schetst Martin van der Waals uitgebreid het leven van deze spraak- en
muziekmakende Oisterwijker. In zijn zaak ontving Beekmans regelmatig populaire artiesten zoals Johnny Woodhouse, Ronnie Tober en the
Shuffles. Een activiteit die hij ook ontplooide was het plaatsen van TV-antennes op daken. Hij deed dit samen met Jan Kosters, in het
Oisterwijkse ook wel bekend als “de Tarzan”.
In dit nummer ook het tweede deel van het artikel van Frans Goris over de familie Vorsterman van der Oijen. Deze protestantse familie zou
vanaf 1816 ruim 100 jaar prominent aanwezig zijn in het Roomse Moergestel. Zij bezat een groot aantal landerijen rond hun woonstee de
buitenplaats Het Jagthuis. Later vestigden ze zich langs de Oisterwijkseweg nabij het Putven in het huis De Nagtegaal. Hun aanwezigheid
was niet altijd onbesproken, maar de Vorstermannen van Oijen droegen actief bij aan de ontwikkeling van landbouw en nijverheid in
Moergestel. Ging het in deel 1 vooral over Abraham Vosterman van Oijen(1767-1825) en diens zoon Constantijn Johannes (1814-1889). In
dit deel staan de kinderen van Constantijn centraal waaronder de bekende hoofdonderwijzer en veelweter George August en de befaamde
Antonie Abraham die zich toelegde op heraldiek en auteur was van de spraakmakende driedelige uitgave Stam- en wapenboek van
aanzienlijke Nederlandsche familiën.
In de reeks over de middeleeuwse bossen in de Meijerij vertelt Hein Vera dit keer over de ontwikkelingen die zich in en in de directe
eeuwen na de Middeleeuwen in de landbouw voordeden. Het verbouwen van spurrie, de ontginning van de heide en andere woeste
gronden, het drieslagstelsel en de potstal passeren ondermeer de revue.
Verder bevat het heemkundetijdschrift nog een aantal nieuwe boekaankondigingen.
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Nieuwe uitgaven:
- Unentse Sprokkels 10. Jaarboek van heemcentrum 't Schoor Udenhout en Biezenmortel, waarin
opgenomen het Jaarverslag 2012, Schrijversteam Heemcentrum 't Schoor .
- Gilde Sint Antonius-Sint Sebastiaan 1548-2013. een gezond en actief gilde dat de eeuwenoude
tradities levend houdt , F. Vriens, Th. van de Voort en M. Prinsen (red.).
-Tilburg gefotografeerd door Schmidlin. Verborgen schatten van het archief, J. van Gils en J. van
Nieuwenhuijzen.
- De Peppel 10 jaar. Stichting De Peppel 2003-2013 Raadhuis, Toneeltoren, Peppel, Kruisgebouw,
Schrijversteam Heemcentrum 't Schoor.
- 75 jaar v.v. Helvoirt, diverse auteurs.
- TECO 1963-2013 Tennisclub Oisterwijk. heden en evrleden van een Tennisclub, G. Jansen en G-J.
Nouwens..
Losse nummers (prijs: Euro 5,00 excl. porto) zijn te bestellen bij het secretariaat: H. van Helvert, Plataanlaan 6, 5076 ED Haaren,
0411-622230 helverth@hetnet.nl.
Ook verkrijgbaar in de losse verkoop bij:
* Boekhandel Bruna, Winkelcentrum Eikenbosch te Berkel-Enschot;
* Albert Heijn, Monseigneur Bekkersplein 3 te Haaren;
* Mitra Slijterij, Kerkstraat 30 te Helvoirt;
* Boekhandel Oisterwijk, Kerkstraat 2 te Oisterwijk;
* Boekhandel Nogmaals kantoor- en kadoartikelen, Kreitenmolenstraat 39, 5071 BA Udenhout.

