
De heer B.C.H. (Bernard) Bekkers 

Oisterwijk 

 

Verdiensten 

Decorandus (75) ontplooide/ontplooit de volgende activiteiten: 

 

1965 -  1978  Secretaris en voorzitter van de Oisterwijkse Zwemclub 

 

2002 – heden  Vrijwilliger bij VVV Oisterwijk 

 

2003 – heden  Coördinator en stadsgids bij de Heemkundekring Oisterwijk 

 

2006 – heden  Bestuurslid en gids bij de stichting De Kerkhovense Molen 

 

Van 1965 tot 1969 is de heer Bekkers secretaris geweest bij de Oisterwijkse Zwemclub en 

aansluitend van 1969 tot 1978 voorzitter. Hij heeft de zwemclub nieuw leven ingeblazen. 

Daarnaast heeft hij een cursus bestuurskader opgezet samen met de Koninklijke Nederlandse 

Zwembond, kring Brabant, wat in 1969 resulteerde in een compleet nieuw bestuur met o.a. de 

afdelingen waterpolo, wedstrijdzwemmen, recreatief zwemmen en schoonzwemmen. De nieuwe 

bestuursstructuur was succesvol en het ledenaantal groeide gestaag.  

 

Vanaf 2002 tot heden helpt de heer Bekkers als vrijwilliger mee bij VVV Oisterwijk als balie- en 

administratief medewerker. Naast deze activiteiten zorgde hij voor de deelname aan jaar- en 

streekmarkten en beurzen met een VVV stand en was hij gids tijdens Oisterwijk Sculptuur en 

mede-organisator en samensteller van de monumentenroute (kaart en boekje). Daarnaast zorgt 

de heer Bekkers voor de bemensing van de informatiestand tijdens de monumentendag.  

 

De heer Bekkers is al jaren actief bezig met de historie van Oisterwijk. Hij is lid van de 

Heemkundekring en heeft het initiatief tot stadswandelingen uitgewerkt tot een bloeiende en 

groeiende groep actieve stadsgidsen. Als coördinator en stadsgids heeft de heer Bekkers zich 

van 2003 tot en met 2008 beziggehouden met het opzetten van de infrastructuur en opstarten 

van activiteiten. Daarnaast was hij zelf ook stadsgids. Vanaf 2008 is de heer Bekkers nog steeds 

actief als stadsgids in Oisterwijk. Hij leidt mensen rond door Oisterwijk en vertelt over de 

historie. Dit doet hij enthousiast en met kennis van zaken.  

 

Van 2004 tot en met 2014 is de heer Bekkers bestuurslid geweest van stichting De Kerkhovense 

Molen. Deze stichting heeft als doelstelling de molen in Oisterwijk, een cultuurhistorisch 

monument, als werkende molen in stand te houden. Toen in 2008 duidelijk werd, dat de 

stichting een andere koers moest gaan varen, met de inrichting van een professionele winkel en 

verzorging van kleinschalige horeca om daarmee inkomsten te verwerven, heeft de heer 

Bekkers zich daarvoor met hart en ziel ingezet. De heer Bekkers heeft veel initiatieven genomen 

en een centrale coördinerende rol gespeeld. Vanaf 2015 verzorgt de heer Bekkers rondleidingen 

bij de Kerkhovense Molen en geeft hij uitleg aan scholieren, toeristen en inwoners. 

 


