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2OO3 JAAR VAN DE BOERDER]J

Vorig jaar bracht de SHBO, Stichting Historisch Boerderij-
onderzoekí een rapport uit over de t,oestand van de boerde-
rijen in Nederland. Het is er droevig mee gesteld. Het
droevigst in Brabantí waar sinds 1990 35U van deze be-
drijfsgebouwen verdween en 20? werd verknoeid.
Monument-minnend Brabant komt dit jaar in het geweer.
Paulus besteedt ook een tentoonstelling aan de boerderijen
in ons heem.
Veel zijn er al verdwenen, maar er staan er nog heel mooie.
Kom kijken naar de expositie I

In deze Brieven van Paulus besteden we uitgebreid aandacht
aan de tentoonstelling over de boerderijen.
Ad Jansen aan de historische boerderijen ín Notsel.
Harrie Verhoeven laat het Maarts Viooltje al bloeien
Adriaan van Beek vertelt meer over de kapel in Bavel
zijn rubriek over de monumentjes in ons Heem.

De heemkundekrÍng uit Terheijden, waarmee wij een ruilabon-
nement onderhouden, wist het raadsel omtrent de foto van
een gouden bruiloft op te lossen I (BvP140)
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heenrkundekring

PAULUS VAN DAESDONCK

Nieuw - Ginneken

Sprokkelmaand 2003
Beste Heemvrienden,

0ngeveer 150 leden van Pau1us hebben op een zondagmlddag
in Zaal Bruininks genoten van een optreden van Ger Cop-
pens. We hebben stil zitten luisteren naar haar lledjcs,
die zowel de zonnige kanten maar ook de schaduwziJden van
het leven laten zien. We hebben ook onbedaarlijk kunncn
lachen om de verhalen er tussendoor.
Ger gaat minder optreden i.v.m. haar caféplannen, maar we
hopen haar in de toekomst nog eens voor Paulus te kunnen
laten optreden.

De volgende bijeenkomst vindt weer eens plaats in de zaal
van de paters in Meersel-Dreef op maandag 77 maart à.8.
Dan treedt op veler verzoek voor de tweede keer de Vlaamge
acteur-verteller Jan Verschaeren op voor Paulus.
Deze avond wordt gebracht onder de titel: "Vlaanderen
schuin bekeken".
Jan Verschaeren heeft een progralnma samengesteld ult
cursiefjes van o.a. de bekende Vlaa-urse schrijvers Jos
Ghijsen en [ouis Verbeeck. Godfried Bomans noemde hen wel
eens spottend de Vlaamse schuinschrijvers vanwege de korte
schuin gedrukte teksten, die in dag- en weekbladen van hen
verschenen. hlie van Vlamingen en Vlaamse humor houdt mag
deze avond beslist niet missen. De avond wordt muzikaal
onlijst door Theo Beckx en begint om 20.15 uur.

Het jaar 2003 is uitgeroepen tot het jaar van de boerde-
rij. Niet alleen in Brabant maar in heel Nederland.
Omdat víij in ons heem nog vele prachtige boerdcrlJrn
bezitten schenkt ook Paulus veel aandacht aan dlt kortbrrt
erfgoed.
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Daar moeten we niet alleen oog voor hebben, maar ook
zuinig op zijn. Dat is hard nodig, want het gaat niet zo
goed met de Brabantse boerderij.
Afgelopen 15 jaar is ongeveer l/3 deel van onze BrabantSe
boerderijen gesloopt of dusdanig verbouwd dat er van de
boerderij weinig herkenbaars is overgebleven en Brabant
staat in deze negatieve trend bovenaan Ín Nederland.
Zondag 2 februari heeft onze dorpsgenoot, oud-gedeputeerde
en Brabants voorzitter van "2003 Het Jaar van Öe Boerde-
rij", de tentoonstelling over boerderijen in ons heen
geopend. Er zijn foto's van verdwenen boerderijen, ríjks-
monumenten, gemeentelijke monu.menten en een aantal die we

zelf niet goed thuis kunnen brengen. Een bijna compleet
overziCht van onze boerderijen.Dat moet u zeker kOmen

bekij ken.

0p maandag t4 april heeft Paulus in zaal Flamingo in
Ulvenhout een lezing georganiseerd over de Brabantse
boerderij. 0p deze avond zal architect Huub Oome op dit
onderwerp ingaan met een lezing onder de titel: " Boerde-
ríjen in het Brabants landschap". Qome is erg betrokken
bij dit cultuur-historisch erfgoed, want hij is voorzitter
van de Commissie Boerderijenzorg van Brabants Heem.
Deze commissie kan gevraagd worden bii verbouwingen van
boerderijen. Hij weet dan ook erg goed wat er we1 eens
verkeerd gaat bij dergelijke verbouwingen. Meestal kan met
dezelfde kosten een fraaier resultaat verkregen worden a1s
deze corunissie ingeschakeld wordt. Huub Oome vertoont
dia's van prachtige boerderijen, maar ook van boerderijen
waar het verkeerd is gegaan. [Iet is een bijzonder inte-
ressante lezing en het gevolg zal zijn dat u in de toe-
konst met andere ogen naar onze boerderijen gaat kijken.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van de
Heernkundekring Paulus van Daesdonck,

Jan van der t{esterlaken, voorzitter.
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31 Einde van het 28e verenigingsjaar

sept L Begin 29e verenigingsjaar
7 Museum open Nieuwe tentoonstelling:

t'Vrouwenorganisaties in ons heem"
Jaarvergadering

Het museum is geopend:
elke eerste zondag van de naand van 14.00 u.-17.00 u.
elke woensdag van 14.00 u. - 16.00 u.
voor groepen op verzoek (076-561 .2'1 .42)
in de maanden juli en augustus is het museum gesloten

( Ifi j z igingen voorbehouden )

museum open
Nieuwe tentoonstelling "Jaar van de Boerderij "
geopend door drs Arie van Harten
Brieven van Pau1us 143

museum gesloten i.v.m. carnaval
museum open
lezing door Jan Verschaeren te Meersel-Dreef
"Vlaanderen schuin bekeken" 20.1.5 uur

Paulus wordt 28 jaar
museum open
groot symposium JAÀR VAI,I DE BOERDERIJ in LIVI
te Tilburg
museumweekend >>> museum open op zondag <<<
lezing door restauratie-architect Hub Oome:

"Boerderijen in het Brabantse landschap"
Zaal Flamingo Dorpstraat 66 Ulvenhout i 20.15 uur
Brieven van Pau1us 144

museun open

t'
I
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( 123 )
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GEZETLIGE MIDDAG BIJ PAULUS.

MIDDAG MET GER COPPENS
GROOT SUCCES

door Jan van Dorst

Sarnen met Ger Coppens en Ad van Overdijk, met assistentie
van hurre Jan en Lermen hadden vele leden van Paulus op de
derde zondag in januari een geweldige middag

Op zondag 19 januari was het weer druk bij Bruininks in
Bavel.
Zo'n 150 leden van onze heemkundekring waren deze middag
naar Bruininks gekomen om te luisteren en genieten van de
in onze kring, welbekende troubadour Ger Coppens.

Zoals we weten kornt Ger uit Boerring (Boerdonk) aan de
rand van de Pil (Peel) en dat is aan haar dialect wel te
horen ook.

Wat is het een lust om naar haar te luisteren.
Niet alleen haar liedjes, maar ook haar conferences voer-
den ons terug in de tÍjd.
Samen met haar begeleider Ad (conga's en drum) en met de
techni§che ondersteuning van haar man Jan bracht ze weer
een groot aantal liedjes ten gehore.
Van "Tussenland" tot en met "Kyrie Eleison".
Ze hebben ons weer een heerlijke middag bezorgd.
llaar cd's vonden ook gretig aftrek.

t{e hopen haar nog eens terug te zien.

L museum open

1-31 museum gesloten
15 Brieven van Paulus 145

1-31 Museum gesloten
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'ns wat nee
foto

voot PauLus
Kees Leijten
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BOERDERIJEN IIEBBEN ONZE ZORG NODIG

I

Breng

150 BOERDERÏJEN IN BEELD

ARIE VAN HARTEN LUIDT DE NOODKTOK
door Kees l,eijten

Terwijl regen en sneeuw het weer bepaalden was het druk in
het museum van Paulus van Daesdonck op zondag 2 februari.
Kloks1ag twee uur heette voorzitter Jan van der Westerla-
ken iedereen welkom die de weergoden getrotseerd had.
Vooral was er een welkomstwoord voor drs Arie van Harten
oud-gedeputeerde voor cultuur in de provincie Noord-Bra-
bant, die als voorzitter van het "Jaar van de Boerd'erij"
de tentoonstelling "150 BQERDERIJEN IN BEELD' in het
museum van Pau1us van Daesdonck kwam openen.

Niet mÍnder dan 165 boerderijen waren het inmiddels die in
schitterende foto's te pronk hingen en lagen.
Rijks- en gemeentelijke monumenten, boerderijen die ge-
sloopt zijn of afgebrand op het eind l'an de oorlog. Grote
en kleine boerderijen. Mooie en lelijke.
Aanvankelijk 150, nu aI i65 grote en kleine monumenten.
Van Cer Westerlaken sprak zijn waardering uit voor de

samenste]lers van de tentoonstelling: Toon Goos, Wim

Langen, Kees teiiten en Hans de Brouwer.

Van Harten begon zijn toespraak met te refereren aan de

aloude spreuk van de heemkundekring : "Breng eens wat mee

voor Paulus".
Door deze goede gewoonte was het heemkundemuseum ontstaan
en gegroeid.
Hij schonk de kring een zwart koffertje met daarin een
kelk, pateen en wijnkannetje. Kinderspeelgoed om "mis te
spelen" uit het midden van de vorige eeuw.
Een pracht geschenk voor de speelgoedcollectie van Pau1us.

In zijn toespraak ging Van Harten in oP de activiteiten
van "Het jaar van de Boerderij".
Het gaat slecht met de boerderijen Ín Brabant.
Brabants Heem liet vorig jaar het ZWARTBOEK van de Bra-
bantse Boerderij verschijnen. Nieuwe publicaties van de

"Stichting Historisch Boerderij-onderzoek" te Arnhem
hebben aangetoond dat 35? van de Brabantse boerderijen
zijn verprutst en verkracht.
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Ri"jke Roonse Leven
foto Kees Leijten
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Dit jaar is ook het jaar van Van Goghrde Brabantse kunste-
naar die 150 jaar geleden in Zundert werd geboren en in
Etten zijn kunstenaarsloopbaan begon.
Hij tekende en schilderde Brabantse boerderijen.
Boerderijen horen in Brabant thuis en we moeten er zuinig
op zijn. Bij een verbouwing is het advies van "boerderij-
architecten" van groot belang. Voor hetzelfde geld kun je
het beter doen. AIs je maar wilt.
De Boerderijenstichting van Brabants Heem en de Commissie
voor Boerderijenzorg in Noord-Brabant wi11en de boerderij-
bezitters gaarne adviseren.

Arie riep de aanwezigen oP a1s missionarissen en zende-
lingen dit jaar actief te zijn.
We moeten zorg hebben voor onze boerderij en de omgeving.
Praat er over en breng vooral de kinderen liefde bij voor
deze fraaie gebouwen.
Boerderij-tuinen verbeteren de kwaliteit van de omgeving.

HÍj riep de monumentencommissies oP juist
kijken naar de boerderij. Daarop hoort
daarvoor geen erker en daarin geen grote
licht.
Welstandcommissies en monumentencommissies
de gemeentebesturen daarin een grote taak.

nu op extra te
geen dakkapel,

ramen voor meer

hebben evenals
Uit het

Arie van Harten is thans burgemeester t'an Woudrichem.
In zijn gemeente heeft de gemeente een digitale fotocamera
gekocht. Elke school krijgt de camera een maand te }een om

met de leerlingen werkstukken te maken over de boerderijen
in de buurt. De kinderen leren kijken. Ze praten er met
hun ouders en grootouders over. De gemeente doet verslag
op de Website van Woudrichem.
Scholen hebben dit jaar de belangrijke taak om de jeugd
bekend en vertrouwd te maken met de boerderijen in onze
provincie en zeker van die in onze woonplaats.

Inmiddels was de ha1 van het museum volgestroomd en kon
Van Harten de tentoonstelling openen door de talrijke
bezoekers te verwelkomen op een erg goede tentoonstelling
van niet minder dan 165 boerderijen in Bavel, Galder,
Heusdenhout, Strijbeek en Ulvenhout.

IIet museum is geopend op ;" "lt"al zondag van de maand (2
maart niet; weI 9 maart) en elke woensdagmiddag. De ten-
toonstelling loopt tot en met 30 juni.

I

i
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195L ïnwijding van de kapel door Mgr Baeten
Het houten beeid van de priester-beeldhouwer siener wordt
door BaveLse schonen naar de kapel gedragen.
Kent U ienand van deze foto ??
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Beelden in de Buurt 1,4
door Adriaan van Beek

Onder de titel Beelden in de Buurt laten we u kennismaken
met beelden en andere sierende elementen uit het werkgebied
van Paulus. Hierbij besteden we zo mogelijk aandacht aan de
maker en aan de (cultuurhistorische) achtergronden.
In aflevering 14 van deze serie staat Maria van de Roosberg
centraal.
Uw opmerkingen en suggesties zijn uiteraard van harte
welkom.

MARIAKAPEL OP DE ROOSBERG
rn 1996 besluit de gemeente Nieuw Ginneken tot restauratie
van het Mariakapelletje op de Bavelse IIei. In het hader van
het 200-jarig bestaan van de provincie Noord-Brabant worden
er in de hele provincie kleine monumenten opgeknapt. In het
laatste jaar van haar bestaan kiest het gemeentebestuur
voor herstel van de poort en de hekpalen van Grimhuijzen in
Ulvenhout en voor een opknapbeurt van het kapelletje in
Bavel. Ad Jansen besteedt er in dat jaar een uitgebreid
artikel aan (Brieven van Paulus 110).

Het monumentje is een ontwerp van de jeugdige architect
vincent van liezik en het wordt gerealiseerd in de zomer van
1951. samen met enkele andere leden van het Brabantse stu-
dentengilde van Onze Lieve Vrouw bouwt hij het kapelletje,
een onderdeel van ie feestelijkheden bij het zs-)arig be-
staan van het Gilde.
0p zondag 5 augristus wordt op het schoolpleÍn bij de Brigi-
daschool een openluchtmis opgedragen. Hiermee worot de
werkweek van het jubilerende Gilde afgesloten. Na afloop
van de dienst draagt "hee] Bavel" het Mariabeeld in proces-
sie naar de Bavelse l{ei. Iiier worden gebouw en beeld of f i-
cieel ingezegend door Mgr Jos Baeten bisschop van Breda.
Pastoor Doens neemt het gebouwtje namens de Bavelse gemeen-
schap in ontvangst. Het wordt eigendom van de parochie.

Regelmatig bezoeken gelovigen het kapelletje. Het bidden
van een rozenhoedje (vijf maal tien keer het Mariagebed,
het Weesgegroet, afgewisseld met vijf maal het Onze-Vader,
aan de hand van de kralen van een Rozenkrans) in de
Mariamaanden mei en oktober blijft populair tot in de jaren
zestig.

t 

-
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Mariabeelden
Het eerste Mariabeeld komt uit het atelier van Frans Sie-
mer. Deze priester, vooral bekend als "de Siemer" iS gees-
tetijk adviseur van het Studentengilde van 0nze Lieve
Vrouw.
Siemer (* 1887 Gorinchem - + 1966 Tilburg) is frater/pries-
ter van de congregatie van de Fraters van Tilburg.
Zijn eigenlijke ambacht is leraar Duits, acrn het St.Qdu1-
phus-lyceum in Tilburg. In deze stad studeert hii ook aan
de Academie voor beeldende kunsten. Siemer is verbluffend
veelz ij dig.
Naast ]eraar is hij beeldsnijder, maar ook dichter, schil-
der, decorschilder, regisseur en hunstcriticus.
Hij maakte vele tiental]en houten beelden, voornamenlijk
heiligenbeelden. Het snijden doet hii vooral oP gevoel,
waarbij hij zich laat inspireren door de vorm van het onbe-
werkte, ruwe hout. Zijn beelden zijn simpel van vorm en
spreken veel mensen aan. Voor biina alle kapelletjes die
door het Brabants Studentengilde worden gebouwd, maakt hij
de voorstelling van Maria. (zoals Someren, Vaarselstraat,
1939 - Eersel, d'n Dijk, 1940 - Heeswijk, Meerstraat, 1944

St.Anthonis, Oude Breestraat, 1947 Den Dungen,
Keerdijk, 1949).
Zijn houten beeld voor de Bavelse kapel, Maria draagt haar
kind op beide handen, wordt in 1982 gestoien. Helaas wordt
de diefstal pas geruime tijd later ontdekt. Een eenvoudig
gipsen beeld van Qnze tÍeve Vrouw van tourdes komt in de
plaats van het beeld van Siemer. IIet is een traditioneel
"dertien in een doziin"-beeld van ongeveer 50 cm hoog.
Hoewe1 de belangstelling 1'oor het bedehuisje niet meer zo
groot is als in de beginjaren, zijn er toch veel reqel-
matige bezoekers. Toon van Arendonk uit Bavel zorgt, Samen

met zijn fietsclubje, dat het geheel er nog steeds goed
uitziet. Sinds jaar en dag komen op de eerste maandag van
mei een aantal mensen tot Maria bidden. De ontreddering is
dan ook groot als ontdekt wordt dat eind september 1999 ook
het tweede beeld gestoLen is.
De zusters van Etten treden oP a1s reddende engelen. 7.ii
schenken een Mariabeeld dat lange tijd bij hen op zolder
heeft gestaan. Een sober gipsen beeld waarbij Maria, net
als bÍj het eerst plastiek, een kindje op haar arm heeft.
0p de avond van woensdag 8 december, de feestdag van Maria
Onbevlekte Ontvangenis, worden Maria en haar kapel opnieuw
ingewij d.

I 

-
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Maria van de Roosberg
Het beeldje uit Etten is een tijdelijke oplossing, het is
te klein en zo'n gipsen werkstukje doet geen recht aan deze
mooie kapel. A1 snel na de laatste diefstal neemt pastor
Rob van Uden het inÍtiatief voor een nieuw Mariabeeld. Met
een kleine commissie, waarin ook leden van de fietsclub,
organiseert hij een inzamelingsactie. De opdracht voor een
nieuw beeld gaat weer naar een priester-kunstenaar. pastor
Omer Gielliet uit Breskens geniet brede bekend.heid in het
werken met hout. Hij heeft zi.jn atelier naast zijn paro-
chiekerk. In en rond die kerk zijn een aantal van zijn
beelohouwwerken opgesteld. Gielliet werkt veel met hout wat
hij toevallig tegenkomt. Zo gebruikt hij wrakhout, oude
bielsen, hout van sluisdeuren maar ook stronken en hele
bomen. Bij verschillende werken laat hij zich inspireren
door de vorm van het hout wat hij in handen krijgt. In de
gemeente Breda zijn meerdere van zijn werken te bekijken:
Pater Damiaan, in de tuin van de paters H.Harten in Bavel,
Maria, in kersenhout, in een kapel van de kerk op het
Mgr.Nolensplein, en "Bokkensprongen", naast de hoofdingang
van verpleeghuis Lucia in Princenhage.

zoner 2002
pastor-kunstenaar )ner Giell iet
hakt in zijn tuin een boon tot
een nieuw beeld.

foto Jeannine de Lange

I
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foto's inhuldiging
§eeJd zijn van Win
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nJ.euwe
Lanqen

Gielliet hakt Maria van Ce Roosberg uit de stam van een

tamme iiastanje. Rechts bovenin verwijzen de rozen naar deze
naam. De roos heeft als bloem ook een speciale band met

MarÍa, d.ie "rOOS ZOnder dOOrnen" genOemd wOrdt, omdat zi1
vrij is van zonCen. De naam Roosberg heeft overigens niets
van doen met oeze bloem. Waarschijnlijk heeft het woord
"roos" hier zijn oorsprong in het riet dat hier l'roeger
gegroeid kan hebben. Gielliet verwijst naar deze begroeiing
aan de onderzijde van het beeld. Maria heeft het kind op

haar arm, de duif op zijn hand symboliseert de Heilige
Geest r g€n teken t'an hooP.

Koninginnedag
0p 30 april 2000, Koninginnedag, kar het toepasselijker,
wordt het beeld van Maria in processie naar het kapelletje
op de Bavelse hei gebracht. Met harmonie Cecilia voorop
gaan onverwacht veel mensen in optocht naar de RooSbergse-
weg. Daar worden beeld en gebouw ingezegend door pastor
Heye, aIle aanwezigen zingen samen een Marialied en er
wordt een "tientje" van de rozenkrans gebeden.
Voorafgaande aan de plechtigheid is het bedehuisje schoon
gemaakt, zLTn de muren gewit en de kaarsenstandaards opge-
knapt. 0p de muur is een Mariagebed van de kunstenaar
aangebracht.
Het Mariabeeldje van de zusters van Etten heeft een nieuwe
plek gekregen in het secretariaat van de parochie.
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ARCHIEVEN HERSCHIKT ?
door Kees Leijten

De gemeentearchieven van destijds zijn aI vele jaren
gebundeld in streekarchieven. AIleen de grote steden
behielden hun eigen archief.
Nieuw-Ginneken behoorde destijds tot het Streekarchief
Oosterhout.
Alphen-Chaam behoort daar nog steeds toe. Ulvenhout en
Bavel behoren sinds 1997 echter tot Breda.
Door de gemeentelijke herind,eling van t997 vras ook in het
archiefveld een herschikking nodig.
Het Streekarchief te Zevenberg€trr waartoe ook Prinsenbeek
behoorde, i§ aa,n een nieuw gebouw toe en ook 0osterhout
kampt net problemen.
Als de tekenen niet bedriegen en de geruchten waar zijn,
zullen beide streekarchieven word,en opgeheven en zullen de
archieven geconcentreerd, worden in Bergen op Zoom, Roosen-
daal, Breda en Tilburg.
Geheel West-Brabant zal dan in enkele archieven te
raadplegen zijn.
Alleen Rucphen zal dan nog een eigen archief hebben.
De vier Stadsarchieven worden daarmee Regioarchieven.

KONINKTI JKE ONDERSCHEIDING
0p 18 december j.1. is ons lid Niek Kools benoemd tot
Ridder in de Orde van Oranje Nassau.
Niek werd. in 1966 benoemd aan de Laurentiusschool te
Ulvenhout, de voorloper van basisschool De Rosmolen.
Vanaf 1971 is hij verbonden aan de openluchtschool te
Bred,a, waarvan hij in 1985 directeur werd.
Voor zijn verdienste in het onderwijs aan zieke kinderen
werd hij bij zijn afscheid geridderd.

EEN EEUW BRÀBANT
TEI{TOON§TEIIII{G IN I.OO FOTO'§
In het Donghamuseum, museum v.rn de heemkundekring te
Dongen, is tot 16 maart een tentoonstelling van 100 foto's
uit Brabant te zien.
EIk jaar uit de vorlge eeu!í is met een foto vertegenwoor-
digd. Een mooie tentoonstelling in dit markante museum,
een oud,e leerlooierij. Zeker het bezoeken waard.
Tot L6 maart op Kerkstraat 33 Dongen. (0162-387.194)
Nadere informatie op yÍwr,r.donghamuseum.nl
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NIEUWS UIÏ HET MUSET'M 49ru.';
door Kees Leijten

BOERDERIJEN
,Het jaar 2003 is het jaar
daar uitgebreid aandacht
0p 2 febmari openden wij

pauLu3 v N oaLsoor.c(

van de boerderij. Paulus besteedt
aan.
de fototentoonstelling '150 Boer-

derijen in Beeld".
Foto's van de boerderijen in Bavel, Galder, Grazen, Heus-
denhout, §trijbeek en Ulvenhout.
VeIe oude foto's, foto's van boerderijen afgebrand bij de
bevrijding; boerderijen die door de aanleg vEIn wegen of
nieuwe wijken moesten verdwijnen of boerderijen die inmid-
dels om economische redenen het loodje legden. Maar ook
prachtige Rijks- en Gemeentelijke monumenten.
Drs Arie van Harten, voorzitter van "Het jaar van de Boer-
derijn opende zondag 2 februari de tentoonstelling met een
boeiend betoog over monuraenten in het algemeen en boerde-
rijen in het bijzonder.
Dank zij de nedewerking van onze leden hebben we de foto's
van niet minder dan 165 verschillende boerderijen !

GEEN ROMMEL
De collectie in ons museum Ís opgebouwd dankzij de goede
gaven van onze leden en talloze niet-Ieden uit ons heem.
De collectie wordt steeds mooier en beter.
Daarom worden we, u zult het begrijpen, steeds kritischer.
Regelmatig vinden we 's morgens giften voor de deur van het
museum, doornat en waardeloos geworden.

'Een vriendelijke vraag zet geen oud zaken voor de deur.
En zeker geen spullen lraar we niets mee kunnen doen.

hrïE zrJN Drr ? (L42)
Van Marijn Martens uit Bavel ontvingen we nog drie namen
op de foto van BvP14Z p.84.
Het zijn : 4 Kees Herreijgers; 6 Kees van Poppe1 en 10 Sus
Veeken. Wie weet wie 5 en 8 zijn ?



128

llaarschijnlijk is dit het huis dat stond acfi 't Haantje,
Seninarieweg BaveJ.
In de eerste woninq zou de fanilie Marijnissen gewoond
hebben en daarnaast de fanilie Scharlaekens-Bruigons.
Wie heeft nadere infornatie ? Wanneer afqebroken ?
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Chaanseweq 40. Een narkante boerderii

Café Bellevue Galderseweglhoek Markweq

ffi.

%e
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MISJE SPELEN
Een halve eeuvÍ geleden was "Misje spelen" eeÍr spel dat Coor
veel katholieke jongeren werd gespeeld.
Een beker, een bordje, enkele kannetjes werden in huis ge-
zocht en dienden a1s attribuut.
ttlanneer je geluk had kreeg je op je verjaardag of met Sin-
terklaas een echte kinderset met een helk enz.
De oud.ste jongen hras dan mijnheer pastoor en de jongeren
waren misdienaar of kerkvolk.
Bij de opening van de tentoonstelling over de boerderijen
schonk domineeszoon Arie van Harten het museum een "mis-
set". Een koffertje met een ke1k, pateenr €D wijnkannetje.
Speelgoed waar wij vroeger verlangend naar uitkeken.
Volgaarne voegen we deze gift uit de historie aan onze col-
lectie speelgoed toe. Arie bedankt !

INTERESSANTE GIFTEN
Door ons iid Ad van Eijl-van de Klashorst werden we verrast
door enkele interessante schenkingen.
De stempel r'an de marktmeester van Ereda uit de dertigerjaren en de legpenning van de gemeente Breda die haar vad.er
G. van de Klashorst kreeg voor toegewijde diensten aan de
gerneente Breda (25-07-1943)

AANWINSTEN
veel is er de afgelopen tijd weer binnengekomen voor de
collectie van ons museum.
Interessante zaken leggen we altijd vast op foto.

GINNEKEN, B,4VEL EN ULVENHOUT
24178 Kasteel Bouvigne. Hoogheemraadschapshuis 1977

rDr. F. Brekelmans (2B.,90 pag. geb) Gerï.. Gesch. Kasteel Bouvigne Ginneken. € 11,30
21182 Van Ginneken tot Nieuw-Ginneken of de Geschiedenis van Ginheken en

Nieuw-Ginneken in de Twintigste Eeuw 1979- Herman Dirven (ZB, gb.,la4 pg.) Met losse kaart en lijst van alle monumenten. GeÍll. e25,-
21t83 Vroeger bij ons in 't Ginneke [965]

lvíark van Dael, Tekeningen Dio Rovers (ZB, geb.,63 pag.) Verhalen spelend in Ginneken.
Geillustreerd. € 13,60

21187 Op zoek naar Rehabilitatie [925]
H.J. van Gestel(ZB, geb., I l4 pag.)'Een overzicht van den gang van zaken in het
vereenigingsleven in Bavelen de daarmee in verband staande verwikkelingen met de R.B.T.
te Breda'. e22,50

2{188 Cultuurhistorische Inventarisatie Noord-Brabant. Cemeente Nieuw-Ginneken 1993
Drs. A. van Leeuwen e.a. (ZB, geb.,225 pag., groot form.) Met vele foto's van
monumentale panden. Met losse kiurrt I : 10.000. M.l.P.-rapportage. €. 22,50

21189 Tussen witte Wolk en Anneville 1939-19{5. 1985

--* Jac. Jespers (ZB, groot form., 228 pag.) Over Nieuw-Ginneken. Geïllustreerd. Tweede
- Wereldoorlog. € 32,50

In de
rijker
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stal van het nuseun zijn
geworden die Win Langen voor

híe drie vaandelkasten
ons heeft ganaakt.

ANTIQUARIAÀT
Speurend in de catalogus
vonCen we ook enkele van
Beide boeken zijn in cns

van antiguariaat Van den Oetelaar
onze uitgaven.
museum te koop voor € ? t50 !



rl?

t
ri

I 111112

WEBSITE
Surfend over het internet hebben we ons museum
kring aI vele malen gevonden:

en onze

wwrí.museum1and.nI
wrrvÍ. erf goedbrabant . n I
vÍvn{ . brabantsheem . n I
wrÍ'lir. ulvenhout . nl
wwrr{ . paulusvand.aesdonck . nl
t{ïírí. bredadigitaal . nI

WIE WEET HET
Op onze tentoonstelling hangt ook een foto van een onbeken-
de boerderij. Het is de foto van €en schilderij van de
Bredase kunstenaar Jan Teuns van een boerderij aan de Semi-
narieweg. Maar welke boerderij ?

De schilderij (59x79) werd in de oorlog in opdracht ge-
schi 1derd.
hle kregen de foto van ons lid Kees Van Oosterhout, d.ie het
ook niet kan verklaren . Weet U het ?

Kapel "Koningin van de Vrede"

Uit dankbaarheid gebouwd door de bevolking
van Galder na het einde van de oorlog.

De kapel heeft een toren, hetgeen zelden

voorkomt bij een veldkaPel.

Architect A. Oomen te Oosterhout

@
d-[ lttct ttng lortrur.tl. K.rtc.bomn

MONUMENTENBORDJES
De "Stichting Restauratie Kerkgebouwen Galder Strijbeek
Ulvenhout" heeft de kapellen van Uh'enhout en Galder
onlangs voorzien l,an een monumentenbordje. Toeristen en

ook oíre eigen bewoners worden zo geinformeerd over deze

twee monumentjes. Een goed initiatief van deze stichting'

Mariakapel (1938)

Geschenk van de bevolking van Ulvenhout
aan Pastoor A. Vermunt ter gelegenheid
van zijn veertigjarig priesterschap.

Architect Alphons Siebers uit Ulvenhout.



COLLECTIE PAUTUS' MUSEUM 1.27

rn de afgelopen maanden kwamen weer vele kleine en grote
vooníerpen binnen voor onze collectie. }íe hebben arles
ondergebracht in de volgende deelcollecties:

BAKKER; 3 springvormen; 3 malIen voor chocoladefiguren

BIBLIOTHEEK: Het is stil op het Loo

CAFé: bíerglas 3 Hoefijzers

cuRrosA: fietsplaatje; julianalepeltje; Iepeltje AKET

DEvOTroNA[rA: 2 geborduurde kleedjes H.Hart; 100 bidprent-jes; blik wierook

ETEKTRÀ: ouderwetse 3-penstekker; oude s-penstekker; vroege
spaarlamp;

FOTO-ARCHIEF: foto's en dia's Heusdenhout

KETDER: kookpan

KLEDING: 3 dÍrectoirs en kanten rok
)

MATEN EN GEWICHTEN: 15 gewichten;

OI,IDHETDIGMER: 4 beddentijken en 6 kussenslopen

scHo0L: 10 landkaarten; 3 merklappen; gietijzeren boeken-pers

trIrNKEt: grazen suikerbakje; pakje Amateursigaretten; pakje
Miss Blanche; puntzakje muskaatnoten; karneÀeltzeepi pakje
t,ani l lesuiker

DE SCIÍENKERS h,AREN mevrouw; de heer of famÍIie: Bastiaan-sen; v Bergen; Bogaerts; A.van Dort; van Dun; B.van Heumen;Meijers; G.Rombouts; c.van schendel; c.v.d.veIden; L.vanÍJijk en zusters H.Hart Bavel; stichting behoud Kapel Heus-
denhout

DE ONBEKENDE GOUDEN BRUITOFT
door Kees Leijten

In Brieven van Paulus 140 (15-08-02) stond op de omslag én
hartpagina bovenstaande foto van 'n gouden bruiloftr waar-
van de personen ons onbekend waren.
Eind vorig jaar bracht een brief van John
stuurslid van heemkundekring De Vlasselt

van
uit

Opdorp, be-
Terheijden,

de oplossing.
Het is de gouden bruiloft van Jan Spitters en Joanna van
Gils, van 29 november 1928 , die op I december 1928 ge-
vierd werd.
De foto is op het eind van dit jaar dus 75 jaar oud.
Jantje Spitters noet een echte dorpsfiguur geweest zijn.
Enkele nazaten wonen nog op Langeweg. Jan Spitters en zijn
vrouu, zijn beide geboortig van Slikgat Langeweg, gemeente
Terheijden. Tot L944 dreven zíJ een kleinschalig suPer-
marktje aan de Dorpstraat van Langeweg.
Jan is ook degene die in 1874 met paard en kar de preek-
stoel vanuit Ulicoten naar de nieuw te bouwen Capucijner-
kerk te Slikgat vervoerde. Onder zijn kleinkinderen zijn
nogal wat roepingen tot het religieuze leven voortgekonen.
De overige personen zijn John van 0pdorp (nog) niet
bekend, maar hij heeft ons toegezegd op onderzoek uit te
gaan. Hij onderbouwde zijn verhaal met fotokopieën van
publicaties uit 1928.
De foto is destijds via pater Wilfried Mertens in ons
bezit gekomen. llilfried wist toen niet om wie het ging.
Het za1 wel wijzen op contacten tussen beide capucijner-
kloosters in Slikgat en l{eersel-Dreef .

Dankzij de oplettendheid van John van Opdorp is ïÍíeer een
raadsel uit ons fotoarchief opgelost.



PLAÀTSNAMEN MET CARNAVAL
verzameld door Kees Leijten

Met carnaval lezen we veel leuke en gezeltige verhalen en
reportages over carnaval.
Sons vraag je je af: "!{aar Ís dót nou weer ?"

HISTORISCHE BOERDERIJEN
OP NOTSEL

tussen de banen naar
Strijbeek en Baarle

door Ad Jansen

Inleiding
In voorgàande afleveringen 1 zijn een aantal historische
boerderijen beschreven ten westen van de Strijbeekseweg en
in de Beekhoek. 7.íi waren aIle gelegen te Ulvenhout over de
beke, d.w.z. ten zuiden van de Chaamsebeek. De scheiding
tussen dit gebied en dat van Notsel loopt ongeveer langs
het eerste deel van de oude Daesdonkseweg (nu Koekelberg)
en de nu doodlopende gebuurweg ten noorden van de hoeve
Strijbeekseweg 23.
In deze vijfde afleveríng van de geschiedenis van het ge-
bied ten zuiden van Ulvenhout komen drie boerderijen aan de
orde op NotseJ, gelegen ten oosten van de Strijbeekseweg
tussen de vroegere heerbanen naar Strijbeek en Baarle (=de
Heistraat. Verdwenen is een hoeve met de fraaie naam De
Pierenberg, dichtbij de Heistraat. De beide andere liggen
direct aan de Strijbeekseweg, net ten noorden en ten zuiden
van de Rijkswegr Ím Strijbeekseweg 23 en 27 (zie kaart 1 en
2). Van deze twee heeft de eerste nog de oorspronkelijke
ligging dwars op de weg met het woongedeelte gericht op het
zuiden. De tweede over de bult van het viaduct over de
rijksweg is in de loop van de twintigste eeuw verbouwd tot
een woonhuis, met de voorzijde gericht op de straat.
De aanleg van de rijksweg A 58 heeft de topografie van dit
gebied zeer ingrijpend verand,erd. Dat blijkt uit een verge-
lijking van de situatie op kaart 1 (ca 1830), met die van
ca 1990, uitgebeeld in kaart 2.

Orderdon
Vermoedelijk zijn de boerderijen langs de westzijde van de
Strijbeekseweg ouder dan die aan de oostzijde. Hoe verder
zuidwaarts langs deze weg, hoe jonger de ontginningen en de
hoeven zouden zijn. In de loop van de zeventiende eeuw was
het gebied in zuidelijke richting ontgonnen tot aan de hui-
dige Goorheining. Verder naar het zuiden strekten zich de
heidevelden uit tot over de huidige rijksgrens. Dat is nog
te zien op de topografische kaart (in kleur), bijgewerkt
tot 1904. De huizen die meer zuidwaarts langs de oostzijde
van d,e Stri jbeekseweg liggen , zijn aIle van na 1700.

AIphen
Baarle
BaveI
Breda
Chaan
Dorst
Etten
Galder
Gilze
Haagse Beemden
Leur
0osterhout
Princenhage
Prinsenbeek
Rij en
Rij sbergen
Teteringen
Terheij den
Ulicoten
Ulvenhouk
Zundert

BUITEN ONZE

Bergen op Zoom
Eindhoven
Klundert
's llertogenbosch -
Raamsdonk
Roosendaal
TÍlburg
Valkenswaard
hlouw

Struivenbakkerslaand
Smokkelgat
Baviaonenland
Kielegat
Bonenpikkersland
Kattegat
Stij lorenland
Maerkrattenland
Dringersgat
Giegeldonk
Zwaaigat
Kaaiendonk
trAogj e
Boemeldonck
hlringersgat
Aopeland
Totdenringen
Schraansersland
Haaikneutersland
Bosuilendorp
Maonblussersgat

l#

i ,,,
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REGIO:

Krabbegat
Lampegat
Loerendonk
Oeteldonk
Haaij kant
Tu1 lepetaonestad
Kruikestad
Striepersgat
Paplaand

I
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Kaart 2: HetzeJfde gebied ais weergegeven in kaart 7,
volgens de topografische kaart van 1990. In het nidden
boven de weg de hoeve Strijbeekseweg 23. Onder de weg het
kassenbedrijf, het woonhuis van nr.27 en de kleine woning
nr.27a. Rechts van het kassenbedrijf ligt De Pierenberg
(=P). Rechts bovenaan de nieuwe Chaanseweq net het "halve
klaverbldd", daarachter het afgesloten deel van de Hei-
straat (=H).

t
t

Kaart L: De'hoeven
kadastrale ninuutplan

Strijbeekseweg 23 en 27 volgens het
onstreeks L830 ( tek. A.hl. Jansen) .
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Notsel anno 1830 (rak. A..1.)
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Afgezien van wat kleine akkers bij deze huizen bleef het
grootste «ieel van de heide tussen de Strijbeekseweg en de
Heistraat tot ver in de twintigste eeuw in stand. Nabij de
weg naar Baarle, ru de Heistraat, hebben wel enkele klei-
nere hoeven gestaan waarvan de hístorie teruggaat tot min-
stens 1550.
De twee bovengenoemde hoeven aan de oostzijde van de Stríj-
beekseweg, net ten noorden en ten zuiden van het viaduct
over de rijksweg A58, zijn mogelijk in de loop van de ze-
ventiende eeur^r ontstaan. Tijdens de belegering van Breda in
1624/1625 was de Strijbeekseweg een van de belangrijkste
aanvoerwegen voor de troepen van de Spaanse veldheer
Spinola. De weg bestond toen uit een aantal karrensporen en
was vermoedelijk breder dan nu. De meeste boerderijen wer-
den door rondzwervend.e soldaten geplunderd en geheel of
gedeeltelijk verwoest. Híerna volgde een periode van her-
stel, waarin de vaak eenvoudige hoeven werden herbouwd of
vernieuwd. Zo zou Strijbeekseweg 27, waarvan de oudst-
bekende vermelding vermoedelijk dateert van 7629, ontstaan
kunnen zijn in de periode L625-1630. 0ver de oorsprong van
nr.23 is nog minder bekend. dan over die van nr.27.
De kleine boerderij De Pier(en)berg lag achter deze twee
hoeven, langs het pad dat ten noorden van nr. 23 van de
Strijbeekseweg naar de Heistraat liep (kaart 3). De naam
komt eerst in de zeventiend.e eeuw voor, maar de stede zelf
is bekend vanaf ongeveer 1550. Het is een van de kleinere
stedekes tussen de twee heerbanen, waarvan alleen enkele
percelen zijn terug te vinden (zie kaart 3 en 4).

Vóór 1700
De gudste tot heden bekend zijnde vermelding van een boer-
derij aan de oostzijde van de Strijbeekseweg dateert van
1639. In dat jaar verkocht de voogd over de minderjarige
kinderen van Cornelis Cornelis Laureijs Peeter Schoenmakers

"à 
Maeijken Jan Cornelis Cloostermans een stede met drie

bunder grond (ca vigr hectare) aan Adriaen Laureijs Huij-
bregt Sgrauwen. De hoeve moet er ook aI in 7629 zijn ge-
weest, toen de bovengenoemde eigenaar op zijn stede te Not-
seI een schuldbrief afgaf Het complex grensde oostwaarts
aan de Pierberch van Vincent Lucas, herbergier in Breda,
zuid aan grond van Anthonie Peeter Monden, west aan sheren
straat (=Strijbeekseweg) en noord aan eigendom van Peeter
Mathijs Marten Brocx. Er drukte een last op van zeven lopen
en acht potten rogge 'tsjaers erfpacht in verscheidene
partijkens plus nog zeven stuivers en drie oort in dp grote
cijns van Uivenhout en verder ook nog sheeren cijns r.
Verderop zal blijken dat het hier bijna zeker om de latere
hoeve Strijbeekseweg 27 gaat.
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Pas een halve eeuw later vinden víe opnieuw een relevante
overdracht in het schepenprotocol van Ginneken. In 1700
deelden de kinderen van Adriaan Huijbregt Sgrauwen en Ste-
velijntje Anthonie Meiren de nalatenschap van hun ouders.
Hierbij werd de hoeve van de ouders gesplitst Het huis
en een stukje dries daarbij gelegen, samen een halve bunder
plus een deel van de percelen met ruim een bunder grond
gÍngen naar Cornelia Àdriaan Sgrauwen, weduwe van !{outer
Cornelis Schellekens. De dochter van Jenneke Adriaen Sgrau-
wen, Maria Jan Corstiaenen en haar man Jan Jan Huijbregts
Janssen kregen de schuur, echter zonder de ondergrond, met
de wederhelft van de bovengenoemde percelen. De kinderen
van Antonie Adriaen Sgrauwen ontvingen de keuken, koestal
en het turfhuis, met de grote kelder; de helft van de
schuur, de boomgaard,, de kamer met de opkamer en de kleine
kelder.
Uit de omschrijving volgt, dat er hÍer sprake was van een
vrij grote, wellicht aI in steen opgetrokken boerderij. Er
hoorden tal van percelen bij: de Tarwedries, de Breedsten
Dries, het Moerveltsteeken, het Agtersten Steeken, den
Moerbeent, het Breedsten l{eijveJt, de Voorsten Beent, 't
Heijvelt, de Braeck, de Rijt, de Gijseidonh verder nog
grond in Ginneken, de Hage en enkele percelen moergrond. De
hoeve !{as pelast met drie lopen rogge aen de cappelaenen
tot Breda',25 stuivers aan de pastorije tot Ginneken, 5

stuivers aan de Kerk en nog eens 5 stuivers aan de Armen
van Ginneken; en met sheeren cijns.

Maria Jan Corstiaenen en haar man Jan Jan Huijbregts ver-
kochten in t72t een stede mpt vijf bunder voor 1330-0-0 gld
aan Laurijs Jan Peberghs '. De hoeve grensde toen oost-
waarts aan Geertruij van Alphen (= De Pierberch), zuid aan
de erfgenamen Marten Vrints, Peter Adriaen Sgrauwen en nog
anderen, westwaarts aan sheeren straat (=Strijbeekseweg) .

Ze waren eigenaar van de gehele hoeve geworden door donatie
van Cornelia Adriaan Sgrauwen en haar man hlouter Cornelis
§chellekens en als erfgenamen van Peeter Adriaen Sgrauwen

Anderhalve bunder land van de bijbehorende grond was
een snalleen van de Heer van Breda. Laurijs Jan Peebergh
kocht dit leen van Maria Christiaanse en werd hierin
verheven door het Leenhof van Breda op 29 oktober 1729. Na
zÍjn plotselinge dood in L732 werd ziln zoon lrlillem
verheven op 3 juni 1732. Oorspronkelijk ging het over drie
bunder land en weide t'faikenaarshijninqe, grenzend
westwaarts aan sheeren straat, waarover in 1532 bij
Ieenverhef een heergewade moest worden gegeven van een
valkeniershandschoen van hertenleer.
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rn de achttiende eeuw -was dit gebruik vervangen door de
betaling van drie pond 7.

De situatie na 1700
De topograf ischg legger der ci jnsen, die omstreeks fiza
werd opgesteld o, geeft een volledige opsomming in topo-
grafische volgorde van de belaste bezitting€rr, dus van
huizen en grond. Aan de oostzijde van de weg volgt na
strijbeekseweg 11 de huidige hoeve nr.23, eigendom van Jan
Huybregt van hlesel. Deze grensde westwaarts aan de baan
(=strijbeekseweg) en noordwaarts aan de gebuurstraat, het
nog ten dele bestaande pad naar de Heistraat. Daarna komt
een stedeke, eigendom van de Arnen van Ginneken, ligging
niet precies bekend, vermoedelijk tussen de strijbeeksewegen de Heistraat, achter de hoeve nr.23 vervolgens
strijbeekseweg 27, nu net ten zuiden van de rijksweg
gelegen. Dit was een grote hoeve met veel percelen, die in
L72L eigendom van de boven reeds genoemde Laureijs Jansen
Peberghs (Pebergen) was geworden.

De beschrijving van nr.23 in bovengenoemde topografische
legger is de eerste volledig betrouwbare vermelding van de
voorganger van de huidige hoeve Strijbeekseweg 23. !{elIichtis deze boerderij door Jan Huijbregt Jan Huijbregts van
wesel in 1648 aangekocht van Quirijn Lenaert Huijbregts
c.s., gelegen if, de Regtestraat, westwaarts grenzend aan
sheeren straat tu

Jan Huijbregt van wesel, gedoopt ín lïgz als zoon van Huij-
bregt Huijbregt van hlesel .en christina Jan Adriaenssen,
trouwde in L7L4 te Ginneken'met Katrina KorneliB Jacobs (de
Jong), eveneens gedoopt te Gipneken in 1691 11. Het gezin
kreeg minslens negen kinderen il.

Strijbeekseweg 23 qr 27 in één hand.
ïn 1758 deeldep de kinderen van Jan Huybregt van }íese1 en
catrina de Jong de nalatenschap van hun ouders iJ. Deze
kinderen heetten christina, cornelis, Gerardus, Maria en
Antonetta. Na openbare verkoping werd rríi1lem Lauri j s
Pebergen voor 660-0-0 gld eigenaar van de boerderij (nr.23)
en een aantal percelen. De hoeve grensde oostwaarts aan
Anthonis Hendrik Meeren (=Pierenberg), zuidwaarts aan eigen
terrein, west aan de baan, en noordwaarts aan de gebuur-
straat. rn 1,748 was de broer van de koper Jan pebergen
zonder erfgenamen ovq;]eden. Bij een deling van Janr s
nalatenschap in 1758 tï kreeg zijn broer I'Ii1lem een boer-derij op Notsel, later strijbeekseweg 27. Broer Jan had
deze hoeve in 7747 verkregen uit de boeder van ziln ouderp:
Laureijs Jan Pebergen en sijke t,Iilremse vaí de Kieboom 15.
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Bij diezelfde deling kreeg broer hrirlem uit het bezit vanzijn ouders slechts een klein huiske, met totaal driebunder land en hei, gelegen te Notsel in het coài,- qrenzendwestwlprts aan sheeren straat en noordwaarts aan d" Goor-toop '" - De zuster Hendrina en haar man cornelis Joost IIa_gemakers kregen bij diezelfde deling in 1747 een huis aande huidige Notselseweg, met totaal rli, acht bunder grond.
De hoeve die l.Iillem van z,-jn broer Jan in lzsg erfde was de
loeve strijbeekseweg 27. Hót complex grensde zuid,waarts aande Goorheining en westwaarts àan sÍreeren straat. Totaalbehoorden er ruim lL bunder (= ruim 14 hectare) grond bij,waarvan er vier in de strÍjbeekse Heide lagen. bij àe boer_aqfij lagen 12 percelen grond,, r^raarvan enkele aan de west-zijde van de strijbeekseweg (zie kaart 1). De totale nara-tenschap van de ouders Pebergen omvatte dus drie hoeven mettotaal 22,35,bunder grond (=bijna 29 hectare), p1u" eenklein huiske in het Gobr.
Door de erfenis- van zijn ouders en van zijn broer wasltlillem Laureijs pebergen -in het bezit gekomen ían een groteboerderi l 6r .27 ) en van ' een kleine rriisi e t nr. ss/gz t mettotaal t4 bunder grond. Door de aankoop van de familieHuijbregts van wesel was hij in 1z5g bóvendien eigenaargeworden van de hoeve nr.23.

De familie peebergen
De familie peebergh komt zover bekend uit princenhage. rn1635 werd daar gedoopt Joannes, zoon van Adrianus claesJacobse Peebergh. rn L673 trouwde deze Jan Adriaen claes_sen, die sedert in 1.670 een huis op de Eikberg in Bavel ineigendom had, met Elisabeth Adriaen Fransse uit Ginneken.Hun zoon Lauwerens Jan peebergh (geen 

-d;op;;le 
Ëekend)huwde in 7702 met de in 16691? tÉ ciriner.en geboren seijkenWillemsen van den Kieboom ll. Hun zoon hlillem LaurensPebergen (1208-1774) trouwde in 1,7s2 met de Bavelse Anto_netta cornelis 0omen (1720-L794). De vierde generatie wordt

9lqgT meer gevormd door de dochter Lucia wittem pebergen
(1754-1808), welke in t776 te Ginneken in het huwelijt traamet ÀdrÍanus Michielsen van Hooijdonk (t7s4-1gzo)--ïen van

sffi"i:l ,?ffJ",? . 
(7782-1868 ) ,eid in 1853 de eerste bis-

De familie pebergen heeft het omvangrijke bezit bestaandeuit twee boerderijen en nog een xlein huisje op--Notselenl_rele generaties lang Ín eígendom gehad. Na de dood vanhli1lem erfde zijn weduwe Antonetta oomen, de twee hoeven.
fiï 1796 deelden twee dochters de nalatenschap van de ouders
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Foto 1: strijbeekseweg 23, gezien vanuit het westen, Links
de enkele eeuwen oude lindenboon (foto A.tn.Jansen, 2002).
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Cornelia kreeg een aantal losse percelen. De dochter Lucia
hlillem Pebergen, getrouwd met Adriaan Michielsen van Hooij-
donk, kreeg de twee boerderijen toegedeeld. De hoeve Strij-
beekseweg 27 grensde oost- en noordwaarts aan eigen erf,
zuidwaarts aan de Goorheining, (perceel net ten noorden van
de gelijknamige weg), westwaarts aan sheren straat (=Strij-
beekseweg). Strijbeekseweg 23 grensde oostwaarts aan ÀdrÍ-
aan Meeren (=De Pier(en)berg), zuid aan eigen terrein,
westwaarts aan de baan (=Strijbeekseweg) en noordwaarts aan
de gebuurstraat, die voor de helft tot de hoeve behoorde.
0p deze wijze werd de familie Adriaan Michielsen van Hooij-
donk eigenaar van de twee aan elkaargrenzende hoeven op
Notsel.
Na zijn huwelijk met Lucia Willemdr Peebergen, woonde Adri-
aan in bij zijn schoonmoeder, de weduwe van lrlÍI1em Peeber-
getr, op de hoeve nr.27. Zijn gezin kreeg zes kinderen.0p
de buurhoeve nr.23 treffen we in die tijd Adriaan Jesper
van Hooijdonk aan, getrouwd met Maria Cooijen. Vader Chris-
tiaan Cooijen had de hoeve gepacht van d.e familie Pebergen.
In 1785 waren niet alleen de schoonouders Cooijen maar ook
Adriaan Jesper's vrouw Maria Cooijen overleden. Dit gezin
telde drie kinderenrverder woonden er nog drie kinderen van
de familie Cooijen. In dat jaar leefden er op nr.27 vijf
kinderen, twee knechts en één meid, terwij I schoonmoeder
Peebergen p-n haar dochter Cornelia nog steeds de boerderij
bewoonóer, 20.

Na het overlijden van LucÍa Willem Peebergen in 1808 erfde
Àdriaan MichÍe1sen van Hooijdonk volgens (pstament de twee
boerderijen met ongeveer 22 hectare grond zr.

Strijbeekseweg 23 na 1800
De nakomelingen van Adriaan Michielsen van Hooijdonk hebben
het huis Strijbeekseweg 27 tot het einde van de twintigste
eeuw bewoond. In 1830 waren vijf ongehuwoe kinderen van
Àdriaan gezamenlijk eigenaar van de hoeve met bijna 30
hectare grond. De dochter Willemijna van Hooijdonk (1777-
1846) was echter in 1813 gehuwd met Josephus van Dijk
(7772-1838), zoon van het echtpaar Peter Hendrikzoon van
Dijk (7722-1,774) en Cgtharína Adriaandr Meeren (1736-1801),
boeren op Schoondonk ". Het echtpaar Van Dijk-Van Hooij-
donk was eigenaar van Strijbeekseweg 23, maar had geen kin-
deren. De verdeling van de nalatenschappen van Adriaan van
Hooijdonk en Lucia Pebergen was tot stand gekomen in^^1822
ten overstaan van de Ginnekense notaris Laurens Beens 23.

In 1836 werd de boerderil nr.23 verkocht aan de Ginnekense
landbouwer Cornelus Verdaasdonk (1802-1878), gehuwd met de
Bavelse Joanna Mensen (1802-1876) .

Foto 2: Tussen 1967 en
Clenens-Maria Hoeve ( foto

1989 heette Strijbeekseweg 23
J.Grauwnanst 1984).
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Willemijna van Hooijdonk woonde daarqa in op de boerderij
van haai familie, Strijbeekseweg 27 L* - Volgens de overle-
vering had ziJ daar Samen met haar ongetrouwde zus Maria
haar intrek genomen in 't "kLeine huis" Strijbeekseweg 27a'

Het gezin ,ràn Cornelis Verdaasdonk bewoonde in 1839 de

boerdLrij nr.23 met 1 knecht en hao twee meiden in dienst.
In 1850 waren er in het gezin twee zonen: Adrianus (*1840)

en cornelis (*1842), terwijl er toen drie personeelsleden
in dienst waren. Bij de hoeve hoorde toen ruim 20 hectare
grond. In het gezin werden zes kinderen geboren, waa'rvan er
óchter drie joíg z:-)n gestorven. Omstreeks 1852 kocht Ver-
daasdonk van de kinderen van Adam Robs vijf percelen grond

die van oorsprong tot De Pierenberg hadden behoord, waar-
door het bezit zlch langs het pad bijna tot de Heistraat
uitstrekte (kaart 1 en 3i. Hij had toen 26,5 hectare grond

in eigendom. De zoon Cornelis Verdaasdonk (1,842-1927 ) volg-
de zijn vader op. In 1874 trouwde hij te Gilze-Rijen met de

uit Gilze afkomst:.ge Johanna de Jong (1845-1918). Dit gezin
kreeg vier kinderen 15. De familie Verdaasdonk bleef eige-
naar tot omstreeks 1919. Toen werd strijbeekseweg 23 met 26

hectare grond overgedragen aan de eigenaar van het land-
goed L,ucÉtenbuÍ9, dt familie Prisse. Cornelis Verdaasdonk,
,:.jn vrouw en ziln zoon Johannesl^(1878-1938) moeten na 1900

reeds verhuisd zijn naar elders ".

Strijbeekseweg 23 was daarna tot 1934 weer een pachthoeve'

De familie Veidaasdonk en later de fanilie Prisse verpacht-
ten de boerderij aan de in chaam geboren landbouwer corne-
IÍs Smeekens d1+Z-t109)en zijn derde vrouw Jacoba Maria
van Boxel ( 1863-1903 ) . De f ami 1ie smeekensr,, moet z ich om-

streeks 1905 op de^^hoeve hebben gevestigd '' - cornelis was

driemaal getrouwd lE en had totaal vijftien kinderen (zie
foto 3).

+ Foto 3: Dertien kinderen van de fanilie Sneekens voor de

hoeve Strijbeekseweg 23 onstreeks L920. Staande v.l-n-r:
Louis (1898-1968; Breda), Kees ( 1884-1958; Geersbroek),
Piet (*1874; Chaan), Jan ( 1579-1975; Reeptiend), Janus
( 1591-1970; (Ilicoten), sjef (1885-1965; Geersbroek), Frans
(*1889; Bavel); zittend v.1.n.r. : Anneke (1903-1932;
religieuze), ' Leen (1SS7'1962; Striibeek), Marie (L873;
Oosterhout), Mien (157S-1952; Annevillelaan), Jans (1894'
1960; Gatder), Rika ( 1900-1984; Bieberg); inzet: Drika
Schellekenst vÓÓrdochter 3e vrouw (colL. en info fan-Snee-
kens, UJvenhout).



Kaart 3: De acht percelen direct bij de hoeve strijbeekse-
weg 23, dle in 1934 openbaar werden verkocht. De akte ver-
neldt de toponienen: rr= Heiakkeri rrr= voorste wijnakker;
rv= Achterste wijnakker; l/= Nieuwe Akker; vr= pierenberg
(protocol notaris G.H.Beker te Ginneken; coll.J.v.d.Meer) .
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Na het overlijden van de ouders bewoonden acht van de tien
kinderen uit het derde huwelijk samen de boerderij. De
hoeve werd eerst gerund door de in 1885 geboren oudste zoon
Josephus, later door de in 1889 ter wereld. gekomen tweede
zoon Cornelis Franciscus. Volgens diens kinderen Kees
(*7924) uit Canada en zijn zuster Anna Kusters-Smeekens uit
Chaam stond in die tijd boven dg manspoort van de Vlaamse
schuur de naan JVotsejs hlelvaren tY 

.

In 1934 werd de hoeve met totaal rulm achttien hectare in
zestien kavels openbaar verkocht JU. Hiervan lagen acht
kavels met totaal ruim veertien hectare aaneengesloten bij
de boerderij (zie kaart 3).

Foto 4: Van 1934 tot L967 werd Strijbeekseweg 23 bewoond
door het gezin van Jan van Miert en Anna Graunans; v.l.n.r:
vader Jan (*1890), Louis (*1932), Willen (*1925), noeder
Anna Graunans (*1888) en Joke (*1923). Foto uit de periode
1940-1945 (colL. Win van Miert, Gilze).
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Koop 1: de opstallen met een blok van ruim vier hectare,
werd eigendom van Johannes corneliszoon van Miert (*1gg0),in 1915 gehuwd met Anna Maria Graumans (*1ggg).
Dit gezin, dat tien kinderen telde, breef op de boerderij
wonen tot 1967 (foto 4). sindsdien is deze hoeve, hraarvan
het woonhuis en het bakhuis op de lijst van rijksmonumenten
staan en de vlaamse schuur een gemeentelijk monument is,
een woonboerderij (foto 1).
van 1967 tot 1989 was dr.F.J.B.zeegers de eigenaar en bewo-ner. Hij heeft de boerderij grondig gerenoveerd en e€r€s:taureerd. Hij gaf er de naam cJenens-Maria Hoeve à"r, 31

(foto 2). De hoofdingang werd verplaatst van de zuid- naar
de noordzijde, waar deze Ín de plaats van het enige venster
kwam. Aan de noordzijde werden nog twee nieuwe ràamopenin-
gen gemaakt. ïnwendig werden de vroegere gang, kamer, opka-mer en keuken samengevoegd tot een grote woonruimte.
Daarbij ging de kelder onder de opkamer verloren. De kamerin de stalruinte werd, keuken. rn de stal, die plaats bood
aan twee rijen van acht koeien, werden een aantàI vertrek-
ken gebouwd. De stalpoorten in de noordzijde en zuídzijde
kwamen hierbij te vervarlen. De familie van Miert had
overigens in de zuidgevel ar één van de twee stalpoorten
vervangen door een manspoort. rn lggg werd, de hoeve
verkocht aan dr. J.J.van der Meer. Terwilre van de aanleg
van de 458 moest ongeveer de helft van de bijbehorende
grond worden afgestaan (kaart 1 en 2).

uit het metse.I{erk blijkt dat het voorhuis van d,e hoeve van
oudere- datum is dan de voormalige staI, die in 1967 groten-
deels herbouwd en opnieuw ingericht werd. rn de oos[,elijke
eindgevel van de voormalige star bevindt zich een steen methet jaartal 1819. rn de vlaamse schuur kan men boven de
mansdeur het jaartal 1B3B Iezen, met de initialen rlrJc of
JwG. rn die tijd vestigde zich de familie verdaasdonk op de
hoeve. Het woongedeelte van de boerderij kan uit het einde
van de achttiende of het begin van de negentiende eeuwoateren ltlellicht hebben Josephus van Dijk en zijn vrouw
hlillemijna van Hooijdonk, beide niet onbem:.dde1d, de toenal enkele eeuwen oude hoeve geheel of gedeelteriSrr in de
vorm van een langgevelboerderij herbouwd.
Behalve de boerderij heeft ook de zeer oude linde voor de
westgevel de status van monument (foto 1). De boom waarvan
de conditie sterk achteruit gaat, staat als nonunentale
loon geregistreerd bij de Bomenstichting in utrecht. Een
deel van het terrein is een beschermd vogerbroedgebied.
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De hoeve van de fanilie Van Hooijdonk, L796-heden.
Zoals boven reeds vermeld werd in 1796 door een deling
Lucia Pebergen eigenaar van zowel Strijbeekseweg 23 a1s 27.
Ze was getrouwd met Adriaan Michielsen van Hooijdonk (7754-
1820), telg uit een oud boerengeslacht op Hooijdonk, Strij-
beek, Galder, Notsel en Rakens.
De wortels van deze tak van de omvangrijke familie Van
Hooijdonk liggen op de geliiknamige hoogte aan de Mark ten
westen van de Strijbeekseweg, tussen Notsel en Strijbeek.
Stamvader zou Thiels van Hoodonc zijn, zoon van Marie
Adriaen Ghyben Gheenegdr en haar man Adriaen Cornelis Dyels
op de hoeve l{oodonc rt. Een kleinzoon van Thiels van Hoo-
donc was Peeter Anthonis Thiels van Hoodonck gehuwd met
Margriet Henrick Henricx de Hoon, omstreeks 1600 wonend te
Strijbeek. Vervolgens boerden enkele generaties van hun
nakomelingen op Galder, Zo konen we tenslotte bij Adtriaan
van Hooijdonk, die in L776 trouwde met Lucia Pebergen
Hij was de oudste uit het op Galder wonende gezin van
Michiel Adriaanszoon van Hooijdonk (1710-L787 ) en Maria Jan
Adriaan Mertens. Een van de andere kinderen was Martinus
van Hooijdonk (1768-1841), wíens zoon Cornelis later in het
bezit van deze hoeve nr.27 zou komen, aangezien de kinderen
van Adrianus geen directe nakomelingen hadden.
Tijdens de Franse tijd was Adriaan Michiel adjoint-naire,
waaruit de vooraanstaande plaats van deze familie bIÍjkt.

ïn 1806 werd nr.23 bewoond door Christiaan (zoon van Adri-
aan Jasper) van Hooijdonk en nrrr?7 door Adriaan Michielsen
van Hooijdonk en zijn gezin ". Bij de volkstelling in
1829 waren Josephus van Dijk en zijn vrouw Willemijna van
Hooijdonk, met twee knechts en twee meiden de bewoners van
nr.23.0p de hoeve nr.27 waren dat in 1829 de ongetrouwde
kinderen van Adriaan van Hooiidonk: Adriaan (L779-1865),
lrfil1em ( 1780-1861) , Antonius ( 1784-1868 ) en Maria ( 1786-
1857), aIle landbouwers van beroep. Tevens woonden er
Cornelia Pebergen (*1755) en drie personeelsleden.
In 1839 woonden volgens de overlevering de weduwe Willemij-
na van Dijk-van Hooijdonk en haar r.zuster Maria in het
"kJeine huis" Strijbeekseweg 27a ". De "grote hoeve"
(nr.27 ) werd toen bewoond door vier nog steeds ongehuwde
kinderen van Adriaan Michielsen van Hooijdonk, samen met
drie personeelsleden. In 1850 waren alleen de zonen Adriaan
en WÍIIem en de dochter Maria nog over. De zoon Antoni was
veearts van beroep, getrouwd met Maria CornelÍsdr. van
Hooijdonk. In 1845 bouwde Antoni in Ulvenhout 't Lindehuis,
Dorpstraat 49. Hij was eigenaar van een boerderij op
Rakens.
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Foto 5: Anna van Miert-Graunans vooÍ de stai van haar
boerderij strijbeekseweg 23. De grote stalpoort (zie foto
4) is vervangen door een kleine deur en twee ranen. De
oriqinele foto is op een koperen bord geplakt
(colL. Win van Miert, Gilze)

15'

Behalve de bouwman Àdriaan van de hlijngaard (wederom een
bewoner van het "kLeine huis"?) werkten er in 1850 op
Strijbeekseweg 27 twee knechts en drie meiden.
volgens onderlinge deling in L822 waren de kinderen van
Adriaan Michielsen van Hooijdonk gezamenlijk eigenaar van
de hoeve nr. 27. Na de dood van hun zuster MarÍa in i.857
verkochten Adriaan, !{i1Iem en Antonie de blote eigendom van
hun bezit aan hun op Rakens wonende neef cornelis Martinus-
zoon van Hooijdonk (1802-1892), gehuwd met Maria schram
(1805-1872). De drie broers behielden echter levenslang het
vruchtgebruik van de hoeve.
Na het overlijden van de broers in respectievelijk 1865,
1861 en 1860, err het heengaan van de broer Joannes, bis-
schop van Breda in 1868, werd deze neef cornelis, volledig
eigenaar van de hoeve van de kinderen van Adriaan Michiei-
sen van Hooijdonk. Er hoorde toen 29,5 hectare grond bij .

Zoals boven reeds gezegd was cornelis de zoon van Martinus
Michielsen van Hooijdonk (1768-1841) en Anna van Gestel
(7770-1852). De vader van zÍjn vrouw, Gerard schram (1763-
1834) was eigenaar van de grote hoeve van Rakens, chaamse-
weg 28, waar cornelis in 1850 de plaats van de kinderen
Schram had ingenomen.
Een van de kinderen van cornelis en Maria schram was de in
1846 geboren Martinus, genoemd naar z:-ln grootvader. Hij
verwierf omstreeks 1890 bij een deling van de goederen van
zijn ouders de hoeve op Notsel, terwijl Martinus' broer
Gerardus (1'847 -1"932) de boerderi j op Rakens voortzette .
omdat er ook na het overlijden van de ongetrouwde kinderen
van Adriaan van Hooijdonk op strijbeekseweg 27 geboerd
moest worden, noet Martinus (1846-1926) al rond 1870 van
Rakens verhuÍsd zijn naar Notsel.rn 1873 trouwd.e hij met
Maria Antonia Naalden (1847-1926). Het echtpaar kreeg
tussen 1.874 en 1885 zes zonen en vier dochters (foto 10).
De oude boerderij werd tussen 1886 en 1905 verschillende
malen verbouwd J0. rn 1885 werd de schuur vergroot. Tien
jaar later werden de muren van woonhuis en stal verbouwd en
de rieten kap vervangen door een pannendak. rn 1904 werd
aan de westzijde een kamer aangebouwd, terwij I het kleine
huis nt.27a werd vergroot door de herbouw van de oostelijke
geve1.
van Martinus' kinderen bewoonde Antonius Gerardus (1s83-
1927) later de hoeve nr.27, ëfl zijn broer cornelis (1878-
1965) vanaf 1914 een nieuw-gebouwd huÍs aan de westzijde
van de strijbeekseweg (nr.26). Een andere zoon, Àdrianus
(1880-1931) erfde later van zijn ouders de hoeve Notserse-
weg 2, door Martinus omstreeks 1890 aangekocht van de
familie Adrianus Claassen in Ulvenhout.

lttlt ! ' -
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Foto 6: De boerderij Strijbeekseweg 27 wordt sedert twee
eeuwen bewoond door zes generaties van de fanilie Van
Hooijdonk. De oorspronkelijke langgevel-boerderij werd
verschedene nalen verbouwd. 0p de foto de situatie rond
1960. Rechts het "kLeine huis" nr.27a voór de restauratie
(coll. fan. Van Hooijdonk, Notsel).

Foto 7: Van de hoeve Strijbeekseweg 27 resteert nu alleen
nog het sterk verbouwde woongedeelte.
(foto Jan Grauwnans, 1980)
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Ook deze hoeve werd door Martinus verbouwd. Sedert kort
wordt deze boerderij bewoond door een achterkleinzoon.
Martinus heeft het grondbezit op Notsel van ongeveer dertig
hectare, dat hij in 1890 van zrjn vader Cornelis had ge-
erfd, dus flink vergroot. In de jaren 1910-WZA had hij op
Notsel en omgeving 60 tot 7A hectare grond in eigenflom,
verdeeld over drie en tijdelijk zelfs vier boerderijen ''.
In het gezin van Antonius Gerardus met Cornelia Adriana Ar-
nolda Huijbregts uit Alphen en Riel op de hoeve Strijbeek-
seweg 27, werden tussen 1913 en 1920 vijf kinderen geboren.
De oudste zoon Martinus (Ant.zn) tíilhelmus Antonius (1914-
1993) volgde later zijn vader op als boer van de hoeve
Strijbeekseweg 27.
Antonius' broer Cornelis trouwde met Maria Helena Verhees.
Tussen 1911 en 1928 kreeg deze familie zeven kinderen. Ook
in dit gezin werd de oudste zoon (*1916) naar ziln grootva-
der genoemd: Martinus (Corn.zn) Antonius Wilhelmus Adria-
nus. De van L974 daterende boerderij Strijbeekseweg 26 werd
aanvankelijk voortgezet door de zoon Fran en vanaf 1960
door diens broer Martinus.
De broer Àdrianus, later eigenaar van Notselseweg 2, was
getrouwd met Brigitta Cornelia Maria Maas. Zij hadden twee
kinderen, waarvan de zoon eveneens de naam van zijn groot-
vader Martinus kreeg.

Na het overlijden van Antonius Gerardus en zijn vrouw werd
uiteindelijk na 1950 hun zoon Martinus eÍgenaar van Strij-
beekseweg 27. De hoeve, met name de west- en zuidgevel,
werd. opnieuw verbouwd, waarbij de ingang aan de zijde van
de Strijbeekseweg kwam te liggen. Een zuster van Martinus
Anna en haar man Cornelj.s Lenaars kregen de karkooi en een
kamer die in 1905 door de (eerste) Martinus tegen de west-
gevel aangebouwd was aÀs logeerkamer voor de twee "heerzo-
nen" uit zijn gezin J0. Lenaars brak deze schuur en de
logeerkamer af en bouwde op zijn grond een nieuw woonhuis
(nr.25). Omstreeks 1960 werd ook de grote Vlaamse schuur
afgebroken. Na beëindiging van zijn bedrijf brak Martinus
Antoniuszn in 1979 het stalgedeelte van de hoeve af en
verbqpwde de boerderij tot een woonhuis met overstekende
hap Jv. In 1991 ging dit tenslotte in andere handen overtu. Achter nr.25 werd een kassenbedrijf gesticht en werden
er nog twee nieuwe huizen bijgebouwd. Een gedeelte van het
oorspronkelijke grondbezit was nodig voor de aanleg van de
rijksweg A5B. Van het oude bezit resteert nu nog het kleine
huis nr.27a, dat door de eigenaresse Marij van Hooijdonk
werd gerestaureerd en nu nog steeds wordt bewoond (foto I
en 9).
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Kaart 4: De percelen van de Pierenberg net de eigenaren
tussen 1800 en L830. p= de vernoedelijke plaats van de
hoeve, vóor L600 en van L660 tot 1800. Q= boerderii van de
fanilie Graumans, 1853 tot ca. 1990. De perceelsnanen ziin:
l= 't Snal Akkerke; II= Wijnakker; III= Huisakker;
IV= Pierenberg; V= Klokakker (?); VI= Grooten Akker (?);
f= Voorsten Akker; l= Tweeden akker; 3= Schutskooij;
4= Nieuwlant ( tek.A.hl. Jansen) .
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De Pier(en)berg
Na de twee boerderijen welke nog steeds aan de Strijbeekse-
weg zijn terug te vinden resteert nu nog de historie van
deze verdwenen hoeve.
Toponiemen-deskundige Chr.Buiks verklaart de naam Pieren-
öerg a1s een terrein dat spottend zo genoemd werd omdat er
juist geen pipren te vinden vÍaren. Het is dus een onvrucht-
baar gebied *'. De naam is tot heden nog bekend voor enke-
1e percelen nabij de Heistraat (zie kaart 4).

De Pierberch is een van de minstens twee kleinere hoeven in
het gebÍed achter de twee eerder besproken boerderijen, aan
of nabij de weg naar Baarle, de huidige Heistraat. Een
tweede kleine stede heette Jan Mertens steedeke, zo genoemd
naar een van de eigenaren van omstreeks 1600. Beide namen
komen eerst in de zeventiende eeuví voor, maar het verleden
van de twee stedekes is, zíj het zonder namen, verder terug
te vinden tot omstreeks 1550.
De Pierbergh ligt aan het pad, dat vóór 1990 net ten noor-
den van de boerderij Strijbeekseweg 23 met een wijde bocht
naar de Heistraat liep. Vanouds behoorde er 3t bunder (=4,5
hectare) grond bij, grenzend oostwaarts aan sheren straat
(=weg naar Baarle) en noordwaarts aan de gebuurstraat (=pad
ten noorden van nr.23). Het is mogelijk, dat de s'heeren
straet (=de weg naar Baarle) toen nog met een lus ten wes-
ten van het huidige tracé van de Heistraat liep (zie kaart
1 en 2). Voor zover bekend wordt de naam De Pierbercfi voor
het eerst vermeld in [639, voor een hofstadl een erf waarop
eens een hoeve stond'".

In 1560 kocht Henrick Montens wijlen mr. llillem Montenssone
van de timmerman Jan Cornelis Thielmans anderhalve bunder
grond met een huisje, zuidwaarts grenzend aan Jan Faes
Closkenssone en verder aan s'heeren vroente, het nog niet
in cultuur gebrachte gebied. En van Jfln Faes Pieter Clos-
kens sone nog eens 2 bunder grond tr. In 7567 was het
bezit van de familie Montens hier dan ook 3,5 bunder grond,
waarop twee huisjes stonden, waaqyan er één onder de fami-
1ie Montens afgebroken moet zijn ".
In diezelfde periode bestond ook reeds die andere kleine
stede, die in de zeventiende eeur^r Jan Mertens stede wordt
genoemd. In 1592 verkochten de erfgenamen van Jan Peeter
Cornelis Rauws en Maeijken Henrick Wouters van Kersel-dr
aan Marten Jan Barthlemeussen: de steede, huijsinge, schue-
t€, hovinge, erff, land en weijde, groot twee bunder, die
de verkopers Ín 1576 was aangekomen +1.
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Foto 8: Kleine woning (nr.27a) bij de vroegere
Strijbeekseweg 27, vernoedeLijk daterend van het
de negentiende eeuw, vóór de restauratie in L98L
(co1l. fan. Van Hooijdonk, NotseJ)

boerderij
begin van
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Naar deze koper kan deze kleine stede van twee bunder Jan
Martens stede zíjn genoemd. Omstreeks 1615 werden de twee
boerderijtjes eigendom van Adriaan Lenaert,, de Haen, ge-
trouwd met Cornelia 0tto van Gaalen dr {0. Tijdens de
Tachtigjarige Oorlog werd de omgeving van de vesting Breda
geteisterd door rondzwervende soldaten. Zowel De Pierberch
als de Jan Mertens stede moeten in die periode verwoest dan
we1 gewoon afgebroken zr,Jn. De Haen kocht in 1614 van de
familie Montens dan ook : de hoffstadt daer een huijs op te
staen pJach, met nog steeds 3r5 bunder grond. Een jaar la-
ter kocht de Haen van Jan Marten Jans sone en zijn vrouw
een hoffstadt ende erve, land en heide, groot 2 bunder. In
1639 verkocht Anthonis Adriaen de Haen de twee stedekes aan
de Bredase herbergier Vincent Luijcas. Luijcas sloot bij de
verkoper een lening van 1450 gId voor de aankoop van een
bezit van tofiaa1 5,5 bunder grond, plus nog eens twee
broekrechten +/.

ïn 1658 verkocht Vincent Lenaert Luijcas die toen in de
Santberch woonde, aan Hendrik WilIem Anssems : een hoffstadt
nette erve den Pierberch, groot 3r5 bunder. Het complex
waarop toen nog steeds geen nieui'l huis was gebouwd, grensde
rondom aan s lheeren siraeten 48. Iríat er verder met de
vroegere Jan Mertens stede is gebeurd, is niet ond.erzocht.
Anssems was getrouwd met Maria tr,lils (1609-1677). Voor deze
Bredase dame uit een gegoede apothekersfamilie, was Ans-
sems de tweede echtgenoot. ïn 7677 verkocht de curator van
haar nalatenschap aan Cornelis Janssen van Alpheni eene
steede ende erffenisse net huijs ende schuere daer ap
staende genaent den Pierberch, groot 615 bunder, grenzend
oostwaarts van sheren straat (= Heistraat), noordwaarts aan

i:,J"?:H'ffï'".1;3"1",'"["H:'ffiïtJ"ï n,: "' j b' wes 23 ) en

ïn 1742 verkochten de erfgenamen Janssen van Alphen de
nalatenschap van Geertruij Van Alp^hen, begijn te Hoogstra-
ten, aan Adriaan Hendrik Meeren lu. Deze bestond uit twee
onverdeelde derde parten in de Pierenberg, terwijl het
resterende derde-part toebehoorde aan CornelÍs Janssen van
Alphen. Het ging om: seeckere steede en ervet bestaande in
huijsinge, schuere, torffkooij, hoft, genaant den Piere-
berg, begrensd oost door de straat (=Heistraat), €D verder
door een aantal percelen van de hoeve: Den Klockacker, Den
Iluijsacker, Den Grooten Acker, Den Voorsten Acker, Den
Tweeden Acker, Den Schutskooij, het Nieuwlant, Het Middel-
ste Weijken; samen ruim 5,5 bunder (ruim 7 hectare). Tevens
nog enkele heidevelden elders. De Piereberg was dus een
volwaardÍge hoeve geworden.

Foto 9: Hetzelfde huis Strijbeekseweg 27a na een grondige
opknapbeurt. Links Marij van Hooijdonk, die het zelf
restaureerde en het boerderijtje nog steeds bewoont
(foto Jan Grauwnanst 1980)
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Omstreeks 1800 moet het huis, dat Anssems op de Piereberq
gebouwd had, weer verdwenen zijn. In 1803 deelden de
kinderen van Pieter Hendrik van Dijk e.n Catharina Adriaan
Meeren de nalatenschap van de oudórs 51. Daartoe behoorde
ook De Pierenberg, die via Catharina Meeren in t799 in han-
den van de familie Van Dijk was gekomen. Cornelie van DÍjk
en haar man Adam Antonie Robs, boeren op Cauwelaar (Cauwe-
laarseweg 1) erfden onder meeri een perceel grond gent. De

Pierenberg daar een huis op plag te staan naar nu eiken-
boonen, grenzend oostwaarts aan de straat, west aan de
weduwe van Marijnis Grauwmans en verder aan de overige
percelen.

Foto 10: De fanilie Martinus van Hooijdonk en Maria
NaaJden, vernoedeLijk in 1923t ter gelegenheid van hun

'qouden bruiloft. Staande v.l.n.r: Adrianus net zijn vrouw
Briqitta Maas, Antonius (Strijbeekseweg 27) net Cornelia
Huijbregts, Cornelis (Strijbeekseweg 26) net Maria Verhees
en de ongehuwde zoon Johannes; zittend v.l.n.r.: WiJJen,
priester en docent aan het seninarie YpeLaar, Zr" Martinia,
Zr.Assisia; Martinus en zijn vrouw Maria Naalden;
Zr. Francisca, Zr.Agatha en Piet, priester, later rector
Laurens Ziekenhuis in Ginneken.
(coll. en info Fran van Hooijdonk, BaveJ).
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Er hoorden verd.er nog bij: Den Wijnacker, Den Huijsacker,
Den Grooten Acker, Den Klockacker, Het Middelste llijken,
Het Snal Ackerke, waarop eveneens een huis had gestaan, en
heide op de Pierenberg, totaal ongeveer 4 bunder (ruim vijf
hectare). In 1804 verkocht Mathijs Cornelis van Alphen aan
Abraham Meeren nog enkele percelen, die van oorsprong tot
De Pierenberg behoorden: Den Voarsten Acker, Den Tweeden
Acker, Den Schutskooije en het Nieuwlant, samen nog eens
675 roeden (2,18 hectqge). Deze percelen heetten toen aIle
tevens De Pierenberg ït.
Bij de invoering van het Kadaster omstreeks 1830 waren de
bovengenoemde percelen nog steeds eigendom van Adam Robs
of Abraham Adriaan Meeren. De ligging van het complex dat
eens tot De Pierenberg behoorde, is zo vrij nauwkeurig vast
te stellen. De plaats van het huis is echter niet precies
bekend. De meest waarschijnlijke locatie is aan de zuidzij-
de van het pad vanaf de hoeve Strijbeekseweg 23 naar de
Heistraat (zie kaart 4).
De percelen van Adriaan Hendrik Meeren (kaart 3) heetten
van noord naar zuid: Den Voorsten Acker, Den Tweeden Acker,
Den Schutskooij en Het Nieuwlant.

Foto LL: De fanilie Van Hooiidonk in 1944 aan de dorsnachi'
fié, in de schuur van Strijbeekseweg 26; v.l.n.r.: Kees van
Hooijdonk Mart.zn, de knechts Piet van de Broek en (gebukt)
Jan van Miert (nr.23), Martin van Hooijdonk Keeszn, boven
op de dorsnachine Toke van Hooijdonk Ant.dr., Kees van
Hooijdonk Ant.zn, Fran van Hooijdonk Keeszn, Martin van
Hooijdonk Ant.zn (coLL. en into F.van Hooijdonk, Bavel)-
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Besluit
In de zeventiende eeuw was het gebied tussen de banen naar
Strijbeek en Baarle ongeveer tot aan de huídige Goorheíning
in cultuur gebracht. De kans is groot dat in die periode
ook de twee grotere hoeven Strijbeekseweg 23 en 27 zijn
ontstaan. De herkonst is echter niet precies te achterhalen
en de boven beschreven geschiedenis tussen 1630 en UZA
dient dan ook met enige voorzichtigheid te worden gehan-
teerd.
Opvallend is, dat nabij de baan naar Baarle, Iangs de
zandwegen tussen beide banen, aI in de zestiende eeuw
enkele kleinere boerderijtjes te vinden waren. De juiste
ligging van De Pierenberg is vrij goed bekend. Bij de
aanleg van de rijksweg dwars door dit gebied bleven de
bijbehorende percelen bijna geheel gespaard.
De naam is in de omgeving nog steeds bekend.
De hoeve Strijbeekseweg 23 is nu een goedgeconserveerde
woonboerderij. Van nr.Z'l resteert alleen het geheel ver-
bouwde woongedeelte, maar het kleine huis nr.27a werd
volledig gerestaureerd. en is na twee eeuwen nog steeds in
handen van de familie Van Hooijdonk.
Aanteheningen
Afkortingen:
R.A.N.B. : Rijksarchief l{oord-Brabant, s-Hertogenbosch
A.R.A. Algemeen Rijksarchief, s-Gravenhage
G.A.B. Gemeentearchief Breda
R Oud,-rechterlijk archief, berustend bij G.A.B.

1. Zie: Brieven van Pau[us, jrg.26 nr.]33; 2001; idem nr.l'34; 2001;

lrq.27, nr 136, 2001; idem nr.138, 2002.

2. E 693, f.55v, 5-4-1639. Volgens de Bredase korenmaat was t lopen
z'L,62 liter rogge,- 1 lopen vras 13 potkannen Het gaat hier dus on
een totale last van 1.64,64 liter. De betrokken eigenaar leende in
1629 geld op deze stede, oost aan De Loeckere, zuid Anth.Monden,
west iheren straat, noord llathijs Brocx; R 691, f.20Lt, 30-5-1629.

3. R ?00, f.i.44v €.v., 14-12-1700.
4. Sedert de oprichting in 1304 van het kapittel van de grote kerk in

waren deze inkomsten voor de kanunniken v.Ln het Bredase kapittel.
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9. Het Armbestuur was eigendom van een perceeltje langs het gebuurpad,
dat 't §nal Akkerke heette. Omstreeks 1800 behoorde het tot de Pie-
renberg, waarop een huis plag te staan, later tot Strijb.seweg 23.

10.R 694, f.89r-v,2'J,-4-1648. De familie Huijbregts van Wesel niet te
ven{arren met Huijbregts Sgrauwen.

11.Deze informatie dank ik aan de heer G.Bastiaansen te Breda.
12.DTB's, Ginneken; in de doopakte wordt de moeder Catharina Cornelia

de Jongh genoemd.
13.R Ginneken 94, f.78r-v, 6-1-1758.
l.4.Idem, f .86r-88r, 10-2-1758.
15.R Ginneken 92, f.107v-11Lv. 3-2-t747.
L6.De Goorloop was van origine een kronkelende beek dwars door het

Goor.Bij de ontginning van dit gebíed is deze rechtgetrokken langs
de zuidzijde van het Goor.Nu is het slechts een sloot langs het
terrein van de huizen nr.35 en 37. IIet huiske moet dus op die
plaats aan de Strijbeekse!{eg hebben gelegen.

17.De gegevens uit de DTB's van Ginneken, Bavel en Princenhage, zijn
mij ter beschikking gesteld door de heer G.Bastiaansen te Breda,
die ik veel dank verschuldigd ben voor het oplossen van dit genea-
logische probleem.

lS.Kwartierstaat door A.A.P van Rijsewijk, in artikel over Joannes van
Hooydonk, de eerste bisschop van Breda, sanengesteld door Kees
Leijten, in Brieven van Paulus, L7e jrg.nr.87, dec.L991.

19.R Ginneken 100, f.L48v-153r, l4-7-1796.
20.G.4.8, Ginneken-1., nr.185 €.v. r gemaallijsten.
21.R Ginneken 234, 2.t., 22 grasmaand 1809.
22.Josephus van Dijk was een kleinzoon viun de uit Princenhagre gekomen

Hendrik van Díjk (1678-L748) en Elisabeth Joosten van den Cauwe-
laer, eigenaren van d,e hoeve Strijbeekseweg 12. Zie van dezelfde
auteur in de Brieven van Paul.usl nr. 136, jrg.27, 2001.

23.G.A.B., N 4884-1.3, acte 22, 29.5.L822. Bij nr.27 behoorden ruim
ha. zaailand en weide te Notsel en hei in het Goor, 6| ha hei in
Strijbeekse Heide en bijna 3 ha elders, waaronder het huis Àdama
Etten. Bíj nr.23 behoorden 8 hectare op Notsel, t hectare hei in
Strijbeekse Heide, samen ruim 1? hectare.

24.We1licht in het huisje, nr.27a.
25.Jos VerdaasdonkzFanilie Van Daesdonck..t p.389 en 399; Breda 1993.
26.Volkstellingen 1.829, 1839 en 1850; bevolkingsregister; adresboeken.
2T.Adresboeken Ginneken en BaveI.
28.1e Huwelijk 20-4-1872, Maria van GasteI (1842-1909); kinderen:Anna

Maria, 1873; Petrus Corne1is, L874. Tweede: 26'9-187?, Helena Ver-
hoeven (1845-1882); kind. :l{ilhelmina Anna (1878), Johannes Adrianus
(1879), Adriana Cornelia (1882); Derde:5-9-1883, Jacoba van Boxel
(1862-1903); kind: Cornelis Johannes (1884), Josephus (1.885), HeIe-
na (1887), Cornelis Franciscus (1889), Petrus Adrianus (1891), Jo-
hanna Maria ((1894), Antonius Johannes (1896), Aloijsius Cornelis
(1898), Jacoba Henrica (1900), Antonetta Helena (1903).

29.Informatie van de huidige eigenaar, dr.J.van der Meer.
30.Notaris G.H.Beker, Ginneken; 31-1. en t4-2-t934.
31.Bij zijn vertrek in 1989 naar België heeft dr.Zeegers de naam "mee-

genomen" naar zijn nieuwe huis.
32.Deze informatie is afkomstig uit de gegevens van de enkele jaren

geleden overleden historicus drs Jac van Hooydonk te Breda. Vermeld,
in een genealogisch boek over deze fanilie te Kalmthout, Zundert en
ïiuustwezell door Jos en Mia van Loon-Somers, Harrij van Hooydonk en
À.van Loon-de Kooning

z0
de
te
de

R Ginneken 85, f.206v'207r, 29-!0-172!.
Aangekomen voor notarís J.Leempoel te Breda, vest 18-5-1693; en 14-
12-1700.
ARÀ, s-Gravenhage, Leenboek van Ginneken, vernieuwd Ln L732, met
vermeldingen uit voorgaande leenboeken. Zie ook Chr.Buiks:
VeJdnanenr 111'.].2 Notsel, p.83-84. Falckenaars zou een persoonsnaam
zijn geweest, verbonden aan een stede. In 1731 betaalde Wil]em
Laurijs Peebergh als heergewade een jaarschare van 3 pond.ARA'N.D.,
nr.1809.

8. R.A.N.B., Nassause Domeinraad, topografische legger der cijnsen,
nr.896 .

5.
6.

7.

I ---r3"- I
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33.Deze informatie dank ik wederom aan de heer G.Bastiaansen te Breda.
34.G.A.8., archief Ginneken-l., nr.l77, lijst van huisnummering.
35.Informatie van mv.Marij van Hooijdonk, Notsel.
36.Kadastrale hulpkaarten, Ginneken sectie E, nr.68, juni 1886; nr.83,

maart 1896; nr.94, maart 1905; archief Kadaster Breda.
37.ïn 1898 kocht Martinus van Michiel van Hooijdonk ook nog een hoeve

op Strijbeek aan de oostzijde van de weg, genummerd C 238, sectie
F 551, met ca L2 hectare; verkoop in L9L5.

3S.Informatie Fr.van Hooijdonk, Bavel. Afbraak 1950, zie kadastrale
hulpkaart sectie E nr.14, april 1951.

39.Kadastrale hulpkaarten sectie E, nr.27, 1960 en nr.123, 1980.

40.Informatie familid van Hooijdonk, Strijbeekseweg 27a.
41.Chr.Buiksz Vel.dnanen, dI.L2, Notsel, p.68.
42.R 693, f.32r-v, 4-1-1639. Zie ook de vermeldingen bij Chr.Buiks.
43.R 682, f.128v-L29r, 7-5-1560; idem 4-9-1560.
44.R 683, f;194r-v, 17'9'7567.
45.R 686, f.17r-v, L8-1-1592.
46.R 688, f,L60r-161r, 6-5-1614. R 688, f.198r-v, 27-t-1'675.
47.R 693, f.34r-v, 11-1"-1639, drie actes.
48.R 695, f.70r, 8-1-1758.
49.R 697, f.86r-v, 6-4-1677. Montens was eigenaar van een aantal

heidevelden, die tot zÍjn hoeve t Reth hoorden, Koekelberg 4.
50.R Ginneken 91, f.88r-89r, 3A-4-1742.
51.R Ginneken 102, f.34r-43v, 31-1-1803.
52.Idem, f .151.r-v, 11-2-1804.

IN MEMORIAI,I
In de afgelopen maanden
overleden:

zijn weer enkele van onze leden

3 jan. Mart
18 jan. Annie

Dat zÍj mogen

Meeuwissen Kerkstraat 7b Bavel 74
van de tíouw Eikakker L0 Ulvenhout 73

rusten in vrede

lrjr

BEKENDMAKING
468E THOORNSCEE UARXTTPRIJS DER ROGGE

Burgemeester en wethouders van Breda
hebben besloten de 468e Thoornsche
Marktprijs der Rogge over het jaar
20A2 vast te stellen oP e 11,01 Per
hectoliter , zijnde e 9Í43 Per Oude

Bredase Veertel.
Deze prijs is gebaseerd op de gemid-
delde prijs van rogge oP de twee
dinsdagen vóór en de eerste dinsdag
nó Sint Lucia (13 december).

Paulus zou het zeer op prijs stellen bij het overlijden
van een van onze leden een rouwbrief en bÍdprentje te
mogen ontvangen. irle kunnen er dan melding van maken in ons
tijdschrift. Rouwbrief en bidprentje worden aan onze
verzamel ing toegevoegd.

DUíAÀS
Voor elektrische apparaten en auto's betalen we een ver-
wijderingsbijdrage. Logisch. We moeten het milieu schoon
houden.
Maar wist U dat we voor 750 boekjes "Brieven van Paulus"
met een totaalgewicht van 60 kg een aanslag kregen van
niet minder dan e 0,L9 2

De dwaasheid ten top.

breda
De Thoornsche Marktprijs der Rogge wordt, mede dank z:-i
Paulus van Daesdonck nog jaarlijks vastgesteld door het
college van Bred,a. Reeds voor het 468e jaar !

In de Brieven van Paulus is reeds veel over deze unieke
graanprijs gepubliceerd. C-L-
(zie o-a. Bvp LL3pL39; 1.1.9p179 en 123pL26)

hIIE-WAT-UTMR_WANNEER 1 4 3

Een foto uit het
zijn en waar een

fotoarchief van Paulus.
wanneer de foto gemaakt is

Weet U wie het
??
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VOORJAARSBODE IN DE
KRUIDENTUIN VAN DE PEKIIOEVE

HET I,IAARTS VIOOTTJE
door Harrie Verhoeven

Het is de vraag of we van een wilde soort mogen spreken.
Misschien heft de mens het Maarts viooltje zelf in onze
streken ingevoerd. A1 in de zestiend.e eeuví heeft Rembertus
Dodoens, een groot kruidkundige, een beschrijving van de
soort gegeven.
Hij noemde d.eze viooltjes "ghemelme oft blauwe violetten".
De wetenschappelijk naam is Vio1a odorata; deze komt over-
een met de volksnaam welriekend viooltje. Kenmerkend voor
deze soort zÍjn, behalve de heerlijke geur, de breed hart-
vormige bladeren en de blauwpaarse bloemen.

Het is geen wonder dat zo'n vroege voorjaarsbloeier een
grote ro1 heeft gespeeld in het volksgeloof.
De Germanen dachten dat het Maarts viooltje alleen groeien
kon waar de lentegodin haar voetstappen zette aIs zíi zwe-
vend in nevelen over de velden ging. De bloemetjes werd
geplukt en op de borst bewaardr om als een soort talisnan
voor bescherming te zorgen.
Ook de Grieken zagen het viooltje als een plant van godde-
lijke afkomst. Proserpina, de dochter van Zeus en Ceres
droeg het in kransen met zich mee. De bloempjes die zíi
verloor vielen op de aard.e en daaruit groeiden nieuwe
planten.

Van oorsprong is het Maarts viooltje een mediterrane
soort. l,Iassaal kwam het eeuwenlang voor in Griekenland,
waar het in de bloeitijd hellingen en velden een blauw-
zwarte kleur gaf. Men schreef over "het naar viooltjes
geurentie Athene", dI ervaart men in onze tijd het zomerse
leefmilieu aldaar geheel anders.

In onze streken werd het viooltje naast een symbool van de
herlevende natuur in de lente ook tot een symbool van her-
leven na de dood. Nog altijd vindt men 7.e als versiering
op graven en verwÍlderd op oude kerkhoven.

oPen9erPron9ctr
vruo[,L

Vroeger d.roeg men aan het einde van een rouwjaar op de
zwarte kleding blauwe viooltjes. Deze "ha1ve rouw" gaf
uiting aan verwerkt verdríet en ondervonden troost.

Het Maarts viooltje gold ook als een symbool van trouw.
Met een ruiker welriekend.e viooltjes gaf Josephine haar
antwoord toen Napoleon om haar hand vroeg. De voorliefde
van zijn echtgenote voor viooltjes nam hij over. Jaarlijks
bezorgde hij haar op hun huwelÍjksdag (9 maart) een boe-
ketje van deze geurende lentebloemetjes.
Een voorbeeld van eeuwige trouw was Napoleon niet, maar
toch vond men na zijn dood op zijn borst een zijden tasje,
net daarin de eerste brief van Josephine en...een verdord
viooltje. Het viooltje werd zelfs de partijbloem viln de
Bonapartisten.

In de kruidenleer geldt het viooltje aIs een middel tegen
hoofdpijn. Bepaalde stoffen uit de bloemen werken slijmop-
lossend en worden gebruikt tegen zware hoest en tegen
bronchitis.
Ook bevatten de bloemen caroteen en vitamine C.
Vroeger werd van d.e geurende eigenschappen gebruÍk gemaakt
in de parfumerie.
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Het Maarts viooltje is gemakkelijk te kweken. Het plant
zich op drie verschillende manieren voort. Aan talrijke
horizontale uitlopers groeien nieuwe plantjes. Na de bloei
ontstaan eenhokkige vruchten, die met drie bootvormige
kleppen openspringen. De klepranden drukken r,o tegen de
zaden dat ze weggeslingerd worden; daarnaast spelen ook
mieren bij de zaadverspreiding een ro1.
Behalve van uitlopers en van normale bloemen wordt bÍj de
voortplanting ook gebruÍk gemaakt van cleistogame bloemen.
Dat zijn kleine bolvormige bloemen, die geen bloemkroon
hebben en die níet opengaan. Hierin kan na zelfbestuiving
gewone zaadvorming optreden.

Tot slot nog een oude naam voor dit plarrtje: "stiefmoeder-
ke". lJie met een speld een bloemetje openpeutert ziet vijf
met elkaar vergroeide helmknoppen, die rondom een haakvor-
m:.ge stempel staan. Twee van die helmknoppen hebben uitlo-
pers, die tot in de spoor van de bloem doorlopen. Met wat
fantasie is daarin een mensenfi.guurtje te zien, zoals uit
de tekening blijkt. De honíng uit die twee helmknopbeen-
tjes komt in de spoor van de bloem terecht en zorgt voor
het aanlokken van insecten
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is het informatieblad voor de leden van de heemkundekrrng Pau).us van Daes-
donck. Het staat internationaal geregistreerd onder ISSN-0166-0438, ver-
schijnt vijf maal per jaar en geeft naast veel informatie voor de leden ook
vel.e klej.ne bijzonderheden en saillante details uit de geschiedenis van de
vroegere Heerlijkheid Ginneken en Bave1, de gemeente Ginneken en Bavel en
de gemeente Nieuw-Ginneken.
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Redactieadres : Craenlaer LB, 4851 TK Ulvenhout, 0'16-5672742
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De heenkundekring'Paulus van Daesdonck'werd opgericht 3 apri).1975 en ko-
ninklijk erkend a1s vereniging op 25 november 1975. De vereniging is inge-
schreven bij de Xamer van Koophandel te Breda onder nummer V 282568.

Secretariaat : Abdij van Thornstraat 18, 4854 KG Bavel, 0161-43.34.88
Bankrekening : 52.18.33.639 t.n.v.Paulus van Daesdonck
Girorekenrng : 37.13.311 t.n.v.Paulus van Daesdonck
Ledenadmj"nistratie : Paulus van Daesdonck, Postbus 89, 4850 ÀB Ulvenhout.

MUSEl]M

De heemkundekring heeft 'n eigen heemkundig museum op 't adres Pennendijk 1

Het Íluseum is geopend de 1e zondag van de maand van 14.00 - 17.00 uur en
elke woensdag van 14.00 - 16.00 uur. Voor groepen op verzoek.
Schenkingen voor de collectie gaarne in het museum op werkdagen van 8.30 -
16.00 uur. In juli en augustus is het Ínuseum gesloten.
Het museuÍn is ondergebracht in de "Stichting Paulus' Museum" (S 10.49.79)
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Het verenigingsjaar van de heemkundekrrng Ioopt van 1 september tot 31 au-
gustus. Naast diverse heemactivrteiten, Iezingen, tentoonstellingen en ex-
cursies geeft de kri.ng het tijdschrift'Brieven van Paulus'uit. Het lid-
maatschap van de Kring geldt voor het gehele gezin en bedraagt voor het
verenigingsjaar 2002-2003: 15,- Euro per jaar.
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