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  In gesprek met Engel en Jo Beenders- van Nuenen. 

Gerry van den Wildenberg - Gielen 

April 2018 

In navolging van zijn vader Gerrit Beenders, die werd geïnterviewd door Sjef Driessens en waarvan in 

2009 een artikel is geschreven, volgt hier een gesprek met Engel Beenders en zijn vrouw Jo Beenders 

van Nuenen. 

   

  1  Engel erelid Muziekvereniging De Heerlijkheid in 2015 samen met zijn vrouw Jo 

Engel is de oudste zoon in het gezin Beenders – van de Paal. 

Zijn vader Gerardus Beenders is geboren op 29-02-1904 te Roggel als zoon van Engelbertus Beenders 

en Maria Elisabeth Coenen. Hij trouwt op 18-01-1933 met de te Heeze geboren Wilhelmina Henrica 

van de Paal, woonachtig op de Rul en geboren aldaar op 27-10-1909 als dochter van Laurentius van 

de Paal en Paulina Mechelina Geenen. 

In het gezin Beenders - van de Paal worden de volgende kinderen geboren: 

Engelbertus Laurentius Maria (Engel)  Sterksel 08-09-1935 

Laurentius Hubertus Maria (Lau)  Sterksel 11-10-1936 

Elisabeth Paulina Petronella (Lies)  Sterksel 03-07-1938 

Gerardus Wilhelmus Josephus (Gerard) Geldrop 17-03-1943 

 

De moeder van Engel, Wilhelmina van de Paal overlijdt op 28-07-1947 te Geldrop, in het ziekenhuis 

op 37 jarige leeftijd. Zijn vader hertrouwt dan op 06-07-1951 met de uit Asten-Heusden afkomstige   

Gerarda Verrijt. Zij is geboren op 29-10-1910 in het gezin van Johannes Verrijt en Elisabeth Aarts. 
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2  Sterksel D72 

Gerardus (Gerrit) Beenders gaat na zijn huwelijk in 1933 met zijn vrouw wonen in deze inpandige 

woning in de grote schuur van de voormalige Maatschappij,  aan de toen nog geheten Bisschopsweg. 

Hier worden ook de kinderen geboren, met dan als adres D72, behalve de jongste. Hij  wordt in 

Geldrop in het ziekenhuis geboren. 

Gerrit is samen met zijn dorpsgenoot Willem Derks uit 

Roggel naar Sterksel gekomen en vanaf juni 1926 staan 

beiden ingeschreven in het bevolkingsregister van de 

gemeente Maarheeze met als adres D74/75, wat de dubbele 

woning op de achtergrond is. Jarenlang boeren zij 

gezamenlijk in goede harmonie totdat ze trouwen en ze 

ieder afzonderlijk met hun eigen boerenbedrijf en gezin 

verder gaan. 

Ook na het overlijden van zijn vrouw en zijn tweede huwelijk 

in 1951 blijft het gezin in deze inpandige woning wonen.  

Met zijn huwelijk komt ook zijn schoonmoeder Elisabeth 

Aarts bij hen inwonen tot haar overlijden op 20-03-1958. 

 

 

 

 

Op 23 december 1962 maakt een grote brand 

een einde aan deze inpandige woning. 

Woning, vee, landbouwgewassen en 

machines gaan in vlammen op zoals te lezen is 

in dit krantenartikel in het Algemeen 

Handelsblad van 24 december 1962. 

Op het moment van de brand zijn Jo en Engel 

op retraite in de Kapellerput te Heeze, ter 

voorbereiding op hun huwelijk. 

Toevalligerwijs hebben beiden die avond de 

rookpluimen van de brand gezien niet 

wetende dat het Engels ouderlijk huis is dat in 

vlammen opgaat.  

3 Gerrit en Wilhelmina met zoon Engel 

 

4 Algemeen Handelsblad 24 december 1962 
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Deze brand heeft een erg grote impact, vooral op Engel die aan de vooravond van zijn examen aan de 

Landbouwuniversiteit Wageningen staat. Door de brand verliest hij al zijn boeken en aantekeningen 

en moet het nu doen met de aantekeningen van zijn medestudenten,  want over uitstel van het 

examen valt niet te praten.  

Ook veel foto’s en andere herinneringen uit zijn kinderjaren gaan in vlammen op, zo ook zijn 

fototoestel, de postzegelverzameling en de sigarenbandjes die hij na het overlijden van zijn moeder 

is gaan sparen. 

De gevolgen hiervan zijn nu nog zichtbaar want veel bijzondere herinneringen, aantekeningen en 

foto’s bewaart hij in zijn agenda die hij praktisch altijd bij zich draagt. 

Na de brand moet er snel nieuwe huisvesting komen en wordt er een noodwoning gebouwd deels  

op de resten en fundamenten van de oude woning. Op onderstaande foto is te zien dat de linkerzijde 

vanaf de regenpijp van steen is, dit is nog een raam van de oude woning. De rest van de noodwoning 

is uit hout opgetrokken.  

 

 

6 noodwoning aan de Vlaamseweg 

Hier blijft het gezin wonen totdat de nieuwe boerderij enkele meters verderop,  Vlaamseweg 13         

( nu fam van de Velden) klaar is. Een ruilverkavelingsboerderij aan de Ospelerweg in Asten-Heusden 

heeft als voorbeeld gediend voor deze nieuw te bouwen boerderij. 

Broer Lau is al voor de brand op 09-05-1961 getrouwd met Truus Wouters en zij zijn gaan boeren op 

boerderij Isidorushoeve aan het Chijnsgoed. Dit is de boerderij van zijn schoonouders Wouters-

Hanssen die door het overlijden van hun zoon Tjeu geen opvolger hebben voor hun bedrijf. 

Zus Lies trouwt ook vrij snel na de brand en wel op 14-05-1963 met de uit Heeze afkomstige Harrie 

Scheepers en zij gaan in Budel wonen waar Harrie werkzaam is bij de Boerenleenbank. 

Engel en Jo trouwen op 29-08-1964 en blijven nog tot 1973 in deze noodwoning wonen, waar ook 

hun oudste zoon Geert wordt geboren in oktober 1968. Zij verhuizen later naar hun nieuwe woning 

aan de Kennedylaan 1 waar dochter Jolanthe in maart 1974 wordt geboren.  

De jongste broer Gerard ( Gradje) trouwt op 17-03-1972 met Annie Nagel en zij zetten het 

melkveebedrijf op Vlaamseweg 13 voort tot eind jaren negentig van de vorige eeuw, dan wordt de 

boerderij verkocht aan de familie van de Velden uit Best. 
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Als Gradje de boerderij overneemt heeft vader Gerrit  de pensioengerechtigde leeftijd al bereikt en 

laat hij zich een bungalow bouwen naast de plek van de oude noodwoning, Vlaamseweg 11a  ( nu 

fam Sprankenis) waar hij blijft wonen tot zijn overlijden op 14-05-1983. 

Zijn tweede vrouw Gerarda Verrijt kiest er dan voor om terug te keren naar haar geboortedorp 

Asten-Heusden. Al vrij snel blijkt dat zij niet meer zelfstandig kan blijven wonen en vindt zij in huize 

Bartholomeus te Asten een nieuwe woonplek. Hier overlijdt zij op 23-02-1991, waarna ze weer 

terugkeert naar Sterksel om samen met haar echtgenoot en zijn eerste vrouw te worden begraven 

op het parochiekerkhof.                                   

     

 
 7 Vlaamseweg 11a anno 2018          

      

     8 Vlaamseweg 13 anno 2018 

Tijdens de jeugdjaren van Engel staan er op de Vlaamseweg verschillende boerderijen. Een verharde 

weg kent men dan nog niet, slechts paden bedekt met sintels.  Wie wonen er dan zoal: 

Vlaamseweg 1  D79   familie  Cox - Donkers 

Vlaamseweg 3   D78a  familie de Louw - van Mierlo      boerderij Vossenbosch 

Vlaamseweg 5  D78    familie Stienen – Verheijen    boerderij Old Hagensdorp 

Vlaamseweg 7  D76a  familie Peek – Vernooij     boerderij Rouwvenne 

Vlaamseweg 9  D74/D75  Wilhelmus Derks - Snel 

   D72 familie Beenders – vd Paal 

Vlaamseweg 2  D81 familie Similon  

Vlaamseweg 4  D80 familie Peters - Geurts 

Vlaamseweg 8  D76 familie Snel - Lommerse   boerderij Mijn Lust 

Vlaamseweg 12  D73  familie Lommerse - Janssen 

Vlaamseweg 14  D71a familie Derks - Snel       boerderij Marleetjeshof 

De familie Hendriks, Vlaamseweg 16 en de familie Tielen, Vlaamseweg 5 komen tijdens de 

oorlogsjaren aan de huidige Vlaamseweg wonen. 
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De fam Vos-de Wael heeft de boerderijen nu  Vlaamseweg 3-5-7 laten bouwen in 1927. Alle drie zijn 

het  aanvankelijk pachtboerderijen. 

De boerderij Mijn Lust, bewoont door de familie Snel werd in 1926 gebouwd door de fam Noordman. 

Deze boerderij is door blikseminslag in 1932 afgebrand en weer herbouwd.  

Naar de lagere school in het dorp,  gaat Engel zoals iedereen in die tijd te voet. Op de klompen loopt 

hij zes dagen per week richting de boerderij van de fam. Snel om dan schuin richting Albertlaan te 

gaan, naar daar waar nu fam van de Rijt woont ( toen fam van Geffen) om dan via een pad naar het 

dorp te lopen.  Hij kan ook via de Vlaamseweg en de huidige Heezerweg lopen maar dit is veel verder 

en men noemt dit dan ook achterom.  Omdat de afstand huis - school te groot is, blijft hij tussen de 

middag op school over.  

Soms wordt er na schooltijd nog een klompengevecht gehouden alvorens men huiswaarts keert om 

daar weer aan het werk te gaan want er moet altijd worden meegeholpen op een boerderij.  

Na de lagere school gaat Engel in Geldrop naar de ULO. Hij verblijft dan vaak bij de fam van de Valk in 

de Dwarsstraat. Deze familie heeft vroeger in het Peelven, ( D69)  gewoond en zowel enkele zonen 

als een dochter hebben bij de familie Beenders als knecht en dienstbode gewerkt.  Jaantje van de 

Valk is na het overlijden van de moeder van Engel een tijd bij hen in huis geweest. 

Na de ULO gaat Engel naar de Hogere Landbouwschool te Roermond en zoals we al eerder gelezen 

hebben vervolgt hij zijn opleidingen met een diploma van de Landbouwuniversiteit Wageningen. 

Engel is goed in de Bèta vakken en geeft later nog jarenlang het vak scheikunde aan het van 

Maerlandtlyceum te Eindhoven, waar avondonderwijs aan volwassenen wordt gegeven. Dit doet hij 

naast zijn baan als adjunct directeur en decaan van de land- en tuinbouwschool te Someren. 36 jaar 

lang blijft hij aan deze school verbonden. 

Persoonlijke groei en ontwikkeling vindt  Engel erg belangrijk en omdat de talen niet zo zijn ding zijn, 

zoekt hij een uitdaging om zich hier in te bekwamen. Hij gaat de uitdaging aan om als correspondent 

wekelijks een column te schrijven voor het regio weekblad de Parel van Brabant. Onder de naam EBI, 

wat staat voor Engel Beenders in wording schrijft hij 42 jaar lang een wekelijkse column. Wim 

Bongers ( zoon uit het gezin Bongers-Derks aan de Beukenlaan) van drukkerij Bongers uit Heijthuijsen 

komt deze dan op zondag ophalen zodat het tijdig gedrukt kan worden om te worden uitgegeven.  

 

Van huis uit wordt Engel groot gebracht met besturen, 
leiding geven en om klaar te staan voor de gemeenschap 
en het verenigingsleven. Zijn vader is 43 jaar gemeente 
raadslid geweest voor Sterksel  in  de gemeente 
Maarheeze. Hiervan is hij maar liefst 31 jaar wethouder 
geweest en ook nog enkele jaren locoburgemeester.  Deze 
politieke aspiraties gaan over naar zijn zoon Lau die vanaf 
1974  in zijn vaders voetsporen treedt. De Sterkselse 
sportverenigingen dringen hier ook op aan zodat Sterksel 
als kleine kern ook kan blijven meedoen. Waar Lau de 
politieke kant opgaat en de voetbal,  gaat Engel voor de 
muziek en de voetbal. Voetbalclub RKSV Sterksel en de 
muziekvereniging De Heerlijkheid mogen nog steeds 
gebruik maken van zijn diensten want als Engel ergens 
voor gaat doet hij dit niet voor even maar een leven lang. 
Bij de voetbalclub zit hij in de jeugdcommissie en bij de 
muziekvereniging zit hij in de redactie van het     
verenigingsblaadje De Heerlijkheid.  

9  Engel als redactielid 
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’VRIJWILLIGERSWERK GEEFT ENORM VEEL GENOEGDOENING’ 
 

Het bovenstaande wordt onderschreven door Engel Beenders uit Sterksel. Hij is onder meer lid van 

de vrijwilligersploeg van RKSV Sterksel, die in maart tijdens het gemeentelijke sportgala werd 

uitgeroepen tot vrijwilligersteam van het jaar. Plezier in vrijwilligerswerk heeft de Sterkselnaar nog 

volop: ‘Vrijwilligerswerk is een hobby geworden. Het geeft enorm veel genoegdoening in het tweede 

deel van mijn leven.’ Hij vervolgt: ‘RKSV Sterksel is een voorbeeld van een vereniging die volledig 

draait op vrijwilligers, van het bestuur tot de grensrechters en de jeugdtrainers.’ De vrijwilligersploeg 

speelt in dit geheel een belangrijke rol. De leden verrichten allerlei onderhoudswerkzaamheden. Zo 

werd onlangs de laatste hand gelegd aan een nieuwe overkapping bij de voetbalaccommodatie op 

sportpark De Hemelrasten in Sterksel. ( april 2015 overgenomen van Gezien.nl) 

 

Een andere activiteit die Engel jarenlang heeft uitgevoerd en waar hij zoals bij alles wat hij doet, zijn 

ziel en zaligheid in legt, is het organiseren van wat we nu agroreizen zouden noemen. Hij is 30 jaar 

excursieleider van de rundveestudieclub Zuidoost Brabant en zoekt daarbij de samenwerking met 

reisbureau van Asten in Budel om zo jaarlijks een reis binnen Europa te organiseren voor ongeveer 

30 personen. Deze reizen bestaan niet alleen uit koeien kijken maar hebben ook een cultureel en 

maatschappelijk tintje. Door de jaren heen is hier een hechte club mensen door ontstaan. 

Ook Jo heeft haar taken in het vrijwilligerswerk van Sterksel, zij verzorgt namelijk al jarenlang de 

bloemen in de kerk. Dit in navolging van Jan Vergeer en Mia Stals. Daarnaast is ze al vele jaren lid van 

ons parochiaal kerkkoor. Uit deze contacten is ook voortgekomen dat Jo en Engel wekelijks zijn gaan 

kaarten bij de paters op de pastorie. 

 

10 Engel krijgt bloemen aangeboden bij zijn afscheid als bestuurslid van de Heerlijkheid 

 

 



7 
 

 

Zijn vrouw Jo van Nuenen heeft hij leren kennen bij het dansen tijdens Someren kermis. Jo is 

afkomstig uit Lierop en daar geboren aan het Heesven op 29-03-1934 als Johanna Josephina 

Alberdina. Ze is de jongste in het gezin van Nuenen- Raaijmakers. Het gezin telt zes kinderen, twee 

zonen en vier dochters waarvan eentje er slechts vier maanden oud heeft mogen worden. 

Ook Jo zit in het onderwijs en is als kleuterleidster verbonden aan de school in Lierop. Zij krijgt zelfs 

het fiat van de kerk om ook na haar huwelijk door te blijven werken, wat erg uitzonderlijk is in die tijd 

want gehuwde vrouwen blijven thuis. Ze blijft dan aan school verbonden totdat ze zelf kinderen 

krijgt. In oktober 1968 is hun zoon Geert geboren nog aan de Vlaamseweg en hun dochter Jolanthe is 

in maart 1974 geboren aan de Kennedylaan. 

 

11 Engel, Jolanthe, Jo en Geert 

Geert is werkzaam in de ICT en woont bij hen in. Hun dochter Jolanthe is getrouwd en woont in 

Deventer. Zij heeft een opleiding tot binnenhuisarchitect gedaan en haar 1e graads onderwijs 

bevoegdheden behaald en is momenteel werkzaam in het onderwijs. 

Geert treedt in vaders voetsporen wat voetballen betreft. Hij is een actief voetballer en daarnaast is 

hij begeleider van de jeugdteams. Hij verzorgt filmpjes van het team op een You Tube kanaal en 

houdt wekelijks de voetbalsite van RKSV Sterksel bij. Daarnaast is hij ook nog wedstrijdsecretaris. 
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Enkelen van de vele onderscheidingen die Engel in de loop der jaren heeft mogen ontvangen: 

1985  lid van verdienste RKSV Sterksel 

1997  ereburger gemeente Maarheeze  ( de laatste en enigste voor een Sterkselnaar) 

2001  zilveren oorkonde 50 jaar lid KNVB 

2003  lid in de Orde van Oranje Nassau 

2005  zilveren speld 25 jaar Muziekvereniging De Heerlijkheid 

2008  30 jaar excursieleider rundveestudieclub ZO Brabant 

2009 verbinder van het jaar van de gemeente Heeze-Leende-Sterksel 

2015 erelid Muziekvereniging De Heerlijkheid

     

 

 

 

 

 

 

 

13 Engel opent de veiling bij RKSV Sterksel 2015 

 

 

 

12 Engel krijgt de titel verbinder van het jaar 
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Nawoord 

Dit artikel heeft misschien meer weg van een eerbetoon als van een stukje Sterkselse geschiedenis 

maar soms begrijp je pas wat een persoon echt voor een dorpsgemeenschap betekent nadat je alle 

gegevens bij elkaar hebt gebracht. 

Nu dit alles op papier staat haalt de tijd ons van zelf in en wordt het over enige tijd toch een stukje 

geschiedenis binnen de Sterkselse gemeenschap. 

Engel een bevlogen, gedreven, muzikale en sportieve vrijwilliger die veel van zijn tijd in dienst stelt en 

heeft gesteld voor onze dorpsgemeenschap en Jo, de stille en stabiele kracht achter hem. 

Jo en Engel bedankt, niet alleen voor het gesprek, de koffie en de koekjes maar voor de inkijk in jullie 

leven en voor wat jullie voor de Sterkselse gemeenschap doen en hebben gedaan. 

DANK JULLIE WEL. 

 

 

14 een genietende Engel tijdens een muziekuitwisseling in  2014 

 

Bronnen: 

- persoonlijke gesprekken met Jo en Engel Beenders.  
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- Sterksel, een zaligheid apart door Anton van Oirschot. 

- jubileumboekje RKSV Sterksel. 


