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"rhlrieUen \Jan fjaulus" 
Onregelmatig verschijnend informatieblad van de 
heemkundekring "Paulus van Daesdonck". 

Redaktie: Craenlaer 18 le jaargang, nr.:3 

Nieuw-Ginneken, de le dag van de qrasmaand 1976 

Geachte Heemvrienden, 

Gaarne vragen wij Uw aandacht voor het volgende: 

A. Een jaar Paulus van Daesdonck, 

Op 3 april is het precies een jaar geleden, dat vijf mensen het initiatief 
namen tot de oprichting van een heemkundekring in Nieuw-Ginneken. Precies 
een half jaar later kwam de Kring naar buiten en niet zonder resultaat. 
De avonden in de Pekhoeve, de Huif, Oud-&trijbeek en De Donk waren een succes. 
De Kring telt nu reeds meer dan 120 leden. 

B. Staatscourant. 

De staatscourant van woensdag 4 februari 1976 publiceerde de statuten van 
onze vereniging, zoals die waren goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 
25 november 1975. 
Leden, die prijs stell~n op een exemplaar van de statuten, worden verzocht 
zich in verbindinq te stellen ,met de secretaris, 't Hofflandt 36. 

c. Namen .begraafplaats. 

Op verzoek van het gemeentebestuur heeft de Kring gezocht naar een naam voor 
de nieuwé qemeentelijke begraafplaats. 
Ongeveer 20 ideeên werden ingezonden o.m. Bo~weide, Wolfsweide, Huisakker, 
Ulvenhof en Hubertushof. 
De ontvangen namen zijn aan het gemeentebestuur door~egeven. 

D. Grazen. 

De Kring heeft een dringend beroep gedaan op het gemeentebestuur om initia
tieven te ondernemen om met speod over te gaan tot restauratie van de his
torische hoeve Grazenseweg 3, die deerlijk in verval is. 

E. Strijbeekseweg. 

De januaristorm heeft aati de Strijbeekseweg een groot aantal "mastbomen" 
geveld. Het bestuur van Paulus van Daesdonck heeft het gemeentebestuur ver
zocht de wegberm opnieuw te beplanten met grote exemplaren var. de "grove den", 
die deze weg zo uniek maken. 

F. Plan Pennendijk II - plan Anneville. 

Het bestuur heeft het gemeentebestuur verzocht het nieuwe uitbreidingsplan 
ten oosten van het in aanbouw zijnde plan "Beekhoek" te noemen Pennendijk II 
of Anneville, De naam Beekhoek II is onjuist omdat de naam van het betrokken 
gebied reeds sinds mensenheugenis Pennendijk heet en beslist geen Beekhoek. 
Het kan echter ook Anneville heten, daar het aansluit op de Annevillelaan 
en er reeds een plan Pennendijk bestaat. (Craenlaer - Hofflandt e.o.) 
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G, Opgravingen te Ulvenhout. 

Deze zomer zullen westelijk van de Pekhoeve, dicht bij de Mark, opgravingen 
verricht worden naar het reeds in 1277 genoemde oude Hof van Ulvenhout. 
De opgravingen zullen worden verricht door de werkgroep "Die Haghe" (Breda) 
in samenwerking met het Rijksoudheidkundig Bodemonderzoek en Paulus van 
Daesdonck. Leden, die mee willen werken, gelieve zich te melden bij de 
secretaris. Nadere mededelingen volgen. 

H. Fietstocht naar Galder en Graz€n. 

Op 2 mei organiseert de Kring voor haar leden een fietstocht naar Galder en 
Grazen. Nadere informatie volgt nog. Houdt deze dag vrij ! 

I. Nieuw-Ginneken - Brabant - Nederland. 

Onlangs verscheen "Bevolking der gemeenten van Nederland op 1 januari 1975" 
van het C.B.S. De Rijksdienst voor de Monumentenzorg publiceerde haar jaar
verslag over 1974. 
Uit de in beide jaarverslagen opgenomen tabellen resp. per 1-1-1975 en 
31-12-1974 maakten we het volgende overzichtje. 

Nieuw-Ginneken 
N.-Brabant 
Nederland 

. k 2 k 2 inwoners p. m. monument.p. m. 
242,6 74,2 
388,7 48,7 
399,0 117,8 

monument.p.10.000 
30,6 
12,5 
29,5 

inw. 

U ziet, onze gemeente heeft t.o.v. provincie en land een kleinere bevolkinqs
dichthe~d en daardoor het grootste aantal monumenten per 10.000 inwoners. 
Per km. blijven wij met onze monumenten onder het landelijk gemiddelde, 
maar wonderlijk genoeg ver boven dat van Brabant. 
Heeft Brabant zo weinig monumenten of zijn ze onvoldoende geregistreerd ? 

J. Oudheidkamer in oprichting. 

Onze collectie groeit langzaam maar zeker. 
Een landbouwer overweegt óns een oude kafmolen te schenken. Wie heeft er 
nog oude gereedschappen ? (zeisen, sikkels, zichten, pikkers enz. 

K. Bidprentjes. 

De eerste stapel bidprentjes ziJn binnen. Ze werden geschonken door mevr.van 
~estel te Bavel en mevr.van der Westerlaken te Ulvenhout. 
We hopen er nog veel te ontvangen vóór de tentoonstelling. Doe ze in een 
enveloppe en laat ze in de brievenbus glijden van 't Hofflandt 36 Ulvenhout 
of Vennekes 26 Bavel. 

L. Contactadres Bavel. 

Zoals U weet is ons secretariaat gevestigd 't Hofflandt 36 (01614-2926) 
Ulvenhout. Ook in Bavel heeft de heemkundekring een contactadres nl. dhr. 
A.P.J.M.Lodewijk, Vennekes 26 Bavel.(01613-780) 

M. Modeshow. 

Op 2 februari hield dhr.Jean Bergé met zijn dochter Marie-Claire een 
historische modeshow in De Donk te Ulvenhout. 
Het werd een groot succes met veel belangstellenden. Dagblad De Stem be
steedde er ruimschoots aandacht aan. 
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N. Fotowedstrijd. 

Zond lJ reeds een foto i.n voor de fotowedstrijd ~' Do e h e t Vi'1ndaaq no n! 
Denk aan ons foto-archjef! 

o. Monumenten. 

Onze voorzitter heeft de burgemeester verzocht. alle "monumenten" in BAvel, 
Galder - Grazen - Strijbeek en lllvenhout te voorzien van het heken~e hlauw
witte schildje voo r monumenten. 
Het gemeentebestuur heeft toegezegd aan deze wens teae~~et te zullen komen. 

P. Tentoonstellingen. 

Paulus van naesdonck exposeert op Paaszaterdag, le en 2e Paasdag in De Pek-

hoeve haar foto's en de verzameling, die zij aan het orbouwen is. 
Men kan nog foto's inzenden ! Ook schenkingen voor de collectie ziin welke~ 
op de bekende adressen. 

Jan Strube, de 8 3 jarige Pomantische Rredase kunstenaar exposeert in Gallery 
White House, Burgemee ster Kerstenslaan 16 Breda van 6 maart - 19 april. 
Geopend daqelijks van 14, GO tot 18.00 uur, behalve maandag. 

Op de Penninq heet de tentoonstelling gewijd aan oude penninqen en munten in 
het Noora-Brabants Museum, Bethaniêstraat 4 's-Hertogenbosch van 2 a p ril -
17 mei, 

Q. Verschenen: 

Shelljournaal van o ude s porten, een interessant boekie over oude sporten in 
Nederland. Iie t was een nieuwiaarsqeschenk van Shell voor hAar relaties, maar 
verdient een breder lezerspubliek. 

"Geschieaenis van de familie Dirven gedurende zes eeuwen'', een interessant 
96 bladzijden tellend, qoed qeillustreerd en keurig qedrukt boekje. 
Het is het eerste resultaat van vele jaren archiefwerk. Men hoopt elk jaar 
een nieuwe studie te publiceren. Belangstellenden kunnen het werkje bestellen 
door f 10,-- te storten o p giro 97988q t.n.v. Dirven Prinsenheek. Vermelden: 
''.Taarhoek 1 ()75". 

Nederlandse t ·~omumenten in beeld, deel t·~eord-Brarant eh Limburq. F.en leuk 
fotoboek in pocketformaat. Onze gemeente wordt vertegrnwoordiqd door Grazen en 
Galder (pao. 'JO en .51) • 
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