Architect : Peter Beks Oirschot
Architect gegevens:
Peter Beks is geboren op 30-03-1926 in Middelbeers en verhuisde met zijn ouders in 1930
naar Oirschot. Zijn vader, Jan Beks, was architect en had een architectenbureau in Oirschot.
Na zijn HTS diploma bouwkunde genoot Peter zijn opleiding aan de architectenopleiding aan
de Academie te Tilburg.
Zijn vader verongelukte in 1953 en Peter zette het architectenbureau voort.

Loopbaan architect:
Na zijn studie diepte Peter op het bureau van zijn vader zijn vak verder uit. Zijn plannen
kenmerkten de eigentijdse stijl van de Wederopbouw en van de Bossche school.
Peter werkte soms samen met andere architecten zoals met ir. C. Geenen aan de LTS te
Oirschot en de basisschool te Middelbeers.
Peter Beks ontwierp voor particuliere opdrachtgevers, kerkbesturen en in opdracht voor de
gemeente Oirschot.
Speciale relaties met bepaalde aannemers had hij niet.
Hij was lid van het Nederlandse Architecten Genootschap (NAG).
Tijdens zijn lange periode als raadslid (20 jaar) van de gemeente Oirschot bemiddelde hij
voor vele inwoners in ambtelijke aangelegenheden, in het bijzonder met betrekking tot de
bouw.

Oeuvre architect:
In Oirschot, Spoordonk en Oost- West- en Middelbeers maar ook daarbuiten heeft Peter zeer
vele woonhuizen en boerderijen gebouwd.
De belangrijkste werken in Oirschot zijn:
- winkelwoonhuizen aan de Markt 10 (Fientje Roefs), Koestraat 4 (H. van Kempen
bloemist) en Rijkesluisstraat 7 (P. van Kollenburg)
- meubelfabriek met toonzaal Rijkesluisstraat 25 (P. Meeuwis)
- hotel/restaurant/woonhuis de Beurs Odulphusstraat 7 (Elshof)
- twee onder een kap woningen aan het Kasteeltje 2/2A
- woningwetwoningen Heistraat 12 t/m 18 voor de gemeente Oirschot
- LTS Oude Grintweg 53 i.s.m. ir. C. Geenen
- winkelwoonhuis Spoordonkseweg 90 (Spoordonks Handelshuis)
- winkelwoonhuis met bakkerij en snackbar Spoordonkseweg 99 (R. Verheijen)
- LTS Oude Grintweg i.s.w. met C. Geenen
- vele boerderijen die bij dit onderzoek buiten beschouwing zijn gebleven.
Tot het belangrijkste werk buiten Oirschot behoort de basisschool te Middelbeers i.s.w. met ir.
C. Geenen.
Op 2 dec. 1985 is Peter aan een ernstige ziekte gestorven.
Het bureau is toen opgeheven.

