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VAKANTIE 

Tweemaandelijks periodiek 
van de heemkundekring 

"Paulus van Daesdonck" 

33e jaargang nr: 1 7 0 
ISSN-0166-0438 

vh Nieuw Ginneken 15 hooimaand 2008 

Een nieuwe editie van de Brieven van Paulus ligt voor u. 
De meesten van u hebben hun vakantie gehad en bekijken de 
herinneringen daaraan op foto of film. 
In deze periode heeft een werkgroep uit de kring zich bezig ge
houden met de organisatie van de nieuwe tentoonstelling die op 
7 september geopend wordt door pater Luuk uit Meersel-Dreef. 
Op 13 september is Paulus' Museum geopend i.v.m. open Monu
mentendag. Twee dagen later de jaarvergadering in de Leeuwe
rik te Galder. Na de pauze met worstenbrood zal Jan Huijbrechts 
uit Meerle u meer vertellen over de Slag bij Strijbeek in de nada
gen van Keizer Napoleon. U vindt alles in de Agenda. 
In deze Brieven vertelt Ad Jansen u over Den Engel in Ginneken 
en verheelt Louis Vriens enthousiast over de zeer geslaagde 
reünie in Galder bij 125 jaar Mattheusschool. 
Ons lid Jan van der Beek uit Wortel bericht over de geslaagde 
excursie naar het Vliegveld Gilze-Rijen en over de verkiezing van 
het mooiste dorp van België. U leest ook over nieuwe sponsors. 
Anneke Oom es was weer "in gesprek", nu met Nillis van Dun 
over zijn jeugd in Galder zo'n 80 jaar geleden. 
Leuk was de reactie van de familie Mertens uit het verre Zuid
Limburg, al jaren lang lid van onze kring, die na ontvangst van 
het vorige boekje enthousiast reageerde en de brief besloot met 
"Morgen ga ik op reis en neem Paulus mee op 

vakantie" 
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heemkundekring 

PAULUS VAN DAESDONCK 

vh Nieuw-Ginneken 15 augustus 2008 

Beste vrienden van ons heem, 

Juli en augustus zijn de vakantiemaanden voor Paulus van 
Daesdonck. In die periode is het museum gesloten. Achter de 
schermen wordt gewoon doorgewerkt. Door de redactie die de 
teksten verzamelt en redigeert voor de Brieven 170; door de 
commissie die de tentoonstelling "Dat was pas geloven!" samen
stelt, de expositie die op 7 september door pater Luuk Wouters 
uit Meersel-Dreef wordt geopend. 
De zomer geeft ons ook de tijd om terug te kijken op het afgelo
pen verenigingsjaar. Op de komende jaarvergadering - 15 sep
tember - kom ik daar in mijn openingswoordje zeker op terug. 
Onze laatste activiteit, de excursie naar vliegveld Gilze Rijen, 
was een succes. Vijfenzestig leden hebben een paar interessan
te uren beleefd. Ze waren al enthousiast gemaakt door Adriaan 
van Beek tijdens zijn lezing in Bavel. 
Veel dank gaat uit naar Jan Vissers en Ton van Dun die de 
ansichtkaarten beschikbaar hebben gesteld voor de succesvolle 
tentoonstelling van dit voorjaar. 
Beste vrienden, het vierendertigste verenigingsjaar van Paulus 
staat voor de deur. In dit nummer van Brieven vindt u een over
zicht van de lezingen die al gepland zijn. 
In het voorjaar van 2009 is in het museum de tentoonstelling 
over de Mark te zien met aansluitend in mei een excursie naar 
de bronnen van de rivier die zo bepalend is voor ons heem. Het 
wordt weer een mooi seizoen! 

Veel leesplezier, 

Toon van Miert (voorzitter) 
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33e JAARVERGADERING 

Op maandag 15 september 2008 houdt onze heemkundekring zijn 
drie en dertigste algemene ledenvergadering in De Leeuwerik te 

Galder Aanvang 20.15 uur 

AGENDA 
1 Welkomstwoord door de voorzitter en mededelingen 
2 Notulen van de 32e algemene ledenvergadering van 24-09-

2007 gepubliceerd in B.v.P.166 pagina 11-13. 
3 Jaarverslag door de secretaris 
4 Verantwoording van het financieel beleid en de geldmiddelen 

in het afgelopen verenigingsjaar door de penningmeester 
5 Verslag van de kascommissie ( Arnold van Bijnen en Adriaan 

van Gestel) 
6 Benoeming van de leden van de kascommissie voor het 

verenigingsjaar 2008-2009. Arnold van Bijnen treedt af. 
7 Vaststellen van de door de penningmeester opgestelde begro

ting voor het jaar 2008-2009. 
8 Ingevolge artikel 17 van het Huishoudelijk Reglement treden 

volgens rooster af mevrouw Anneke Oomes en de heren Jan 
Grauwmans en Toon van Miert. Zij stellen zich alle drie her
kiesbaar. 
Ingevolge artikel 6 lid 2 van het huishoudelijk reglement dienen 
de namen van andere kandidaten minstens 5 dagen vóór de 
vergadering aan het secretariaat bekend te worden gemaakt 
onder overlegging van een voordracht met 10 handtekenin
gen en een bereidverklaring van de kandidaat, dat deze een 
eventuele benoeming zal aanvaarden. 

9 Bespreking van het programma voor het a.s. verenigingsjaar 
10 Rondvraag 
11 Sluiting van de jaarvergadering omstreeks 21. 00 uur. 

Na de pauze met Bavels worstenbrood, zal Jan Huijbrechts uit 
Meerle een lezing houden over de Slag bij Strijbeek op 2 januari 
1814 en de schermutselingen en gevechten met de Franse legers. 
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AGENDA 2008 (148) 
aug. museum gesloten 
15 Brieven van Paulus 170 
31 einde 33e verenigingsjaar 

sept. 
01 
06 
07 

13 
15 

okt. 
05 
15 
20 

nov. 
02 
17 

dec. 
07 
15 
31 

aanvang 34e verenigingsjaar 
Paulus' museum bestaat 22 jaar 
opening tentoonstelling DAT WAS PAS GELOVEN 
door Pater Luuk Wouters OFM-Kap. Om 14.00 uur 
nationale monumentendag - museum open 13-16 u. 
jaarvergadering in De Leeuwerik te Galder om 20.15u. 
Na de pauze spreekt Jan Huijbrechts over de slag bij 
Strijbeek ( 2 januari 1814) 

museum open 
Brieven van Paulus 171 
Lezing: "De mythe van het katholieke Brabant" door prof. 
Arnoud-Jan Bijsterveld in De Tussenpauz te Bavel. 
Aanvang 20.15 uur 

museum open 
lezing "Volksgeloof en andere soorten van Geloof " door 
prof.dr Stefaan Top bij de paters in Meersel-Dreef. 
Aanvang 20.15 uur 

museum open 
Brieven van Paulus 172 
oudjaar zingen door kinderen 9-12 uur 

wijzigingen voorbehouden 

Het museum van Paulus van Daesdonck is geopend: 
- 1 e zondag van de maand 14--16 uur en elke woensdag van 14-16 uur 

voor groepen op verzoek 076-561 27 42 
Het museum is gesloten in juli en augustus, nieuwjaarsdag, carnavalszondag 
en de week tussen kerstmis en nieuwjaar 
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02 JANUARI 1814 

DE SLAG BIJ STRIJBEEK 
door Jan Huijbrechts 

In de namiddag van 2 januari 1814 verraste een Franse cavale
rie-eenheid in Meerle 400 Pruisische cavaleristen. 
Na een kort vuurgevecht in het dorp trokken de Pruisen syste
matïsch vechtend terug in de richting van Breda. Ter hoogte van 
Strijbeek, in de beemden van de Goudbergse Loop kwam het tot 
een heuse cavaleriecharge waarbij 13 Pruisen, waaronder één 
hogere officier, sneuvelden. De Fransen noteerden in hun eigen 
rangen 3 gewonde jagers en 2 gedode paarden. Vier Pruisen 
werden gevangen genomen. 
Deze schermutseling bij Strijbeek kaderde in een reeks van ge
vechten die hun hoogtepunt zouden krijgen tijdens de 'Slag om 
Hoogstraten' op 11 januari 1814. Deze slag, die nu verworden is 
tot een voetnoot in de Napoleontische geschiedschrijving was 
nochtans belangrijk want het was niet alleen de eerste Franse 
nederlaag op Zuid-NederÎands grondgebied, maar hij kaderde 
ook in een reeks van geallieerde offensieven tegen Antwerpen 
en de vanuit strategisch opzicht - zeker voor de Britten - cruciale 
Antwerpse haven. 

Tijdens de lezing in Galder na uw jaarvergadering zal ik deze 
gebeurtenissen in een bredere historische context plaatsen en 
bewijzen dat de gebeurtenissen tussen Breda en Antwerpen in 
de winter van 1813/1814 ten onrechte in de mist der tijden zijn 
verdwenen ... 

OUD LIEDJE 

SCHERPEN VAN DE ZEIS 
Haren en wetten 
Kan de burgemeester ons niet beletten 
Ge scherpt de snee 
En ge rust er 'ns mee 
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HET GEZEGEND LAND VAN SINT-WILLIBRORD 

RELIGIE IN NOORD-BRABANT 
door Prof. dr Arnoud-Jan Bijsterveld 

Met een aanloop vanuit de Middeleeuwen schetst deze lezing de 
wederwaardigheden van de Noord-Brabanders, hun geloof en 
hun kerken. Hoewel het begin van het christendom in onze 
contreien traditioneel wordt gelegd bij Willibrord als 'apostel van 
Brabant', weten we pas vanaf de twaalfde eeuw iets over de 
manier waarop Noord-Brabanders hun geloof beleefden. Uit die 
tijd dateren ook de oudste kerken. 
Het hertogdom Brabant beleefde zijn gouden eeuw in de vijftien
de en zestiende eeuw: een periode van culturele en economi
sche bloei maar ook van religieuze spanningen. De bouw van 
talrijke nieuwe parochiekerken, een 'overspannen' devotioneel 
leven, en kritiek op pastoors en de Kerk volgden elkaar op. De 
religieuze repressie door de wereldlijke overheid leidde mede tot 
de Nederlandse Opstand, die voor Noord-Brabant desastreus 
uitpakte: grootscheepse verwoesting, politieke degradatie en een 
in het verweer gedrongen katholicisme. Pas in 1796, met de 
gelijkstelling van de confessies in de Bataafse Republiek, kwam 
er meer tolerantie voor katholieken (en Joden). Met de katholieke 
emancipatie van de negentiende eeuw brak een nieuw tijdperk 
aan. 
Aan de hand van Brabantse voorbeelden wil ik laten zien dat de 
laatste jaren een meer genuanceerd beeld is ontstaan van de 
religieuze verhoudingen in Noord-Brabant in het verleden. Het 
roerend en onroerend religieus erfgoed legt daarvan tot op de 
dag van vandaag getuigenis af. 

Prof. dr. Arnoud-Jan Bijsterveld ( 1962) is historicus en studeerde 
middeleeuwse geschiedenis aan de Katholieke Universiteit Nij
megen en de Universiteit van Amsterdam. In 1993 promoveerde 
hij aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. 
Sinds 1999 is hij bijzonder hoogleraar Cultuur in Brabant aan de 
Universiteit van Tilburg, waar bij zich bezighoudt met onderwijs, 
onderzoek en ondersteuning op het gebied van de lokale en 
regionale geschiedenis, erfgoed en etnologie (volkskunde). 
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ADRIAAN VAN RIEL VERTELT OVER 

VLIEGVELD GILZE RIJEN 
door Anneke Oomes 

Als voorbereiding op de excursie die Paulusleden enkele weken 
later zouden maken kwam Adriaan van Riel op maandag 21 april 
al vertellen over de geschiedenis van vliegveld Gilze-Rijen. 
Vanaf de tiendaagse veldtocht in 1831 tot aan de aanstaande 
opknapbeurt die maar liefst 198 miljoen euro moet gaan kosten; 
alles passeerde de revue. Het vliegveld lijkt in eerste instantie 
misschien niet direct iets met ons heem te maken te hebben 
maar de werkelijkheid is anders. De afstand tussen het heem 
van Paulus en het vliegveld is voor vliegtuigen zeer klein. 
Strijbeek kende in de tweede wereldoorlog zelfs een vooruitge
schoven post van het vliegveld: Kamp Bisam. Vanuit Strijbeek 
werd het luchtruim in de gaten gehouden met radar-installaties. 
Geallieerde vliegtuigen werden gedetecteerd en vervolgens wer
den er Duitse jagers af~omstig van Gilze-Rijen naartoe gediri
geerd. Vooral voor de Strijbeekse bevolking is dit een heftige tijd 
geweest. 
Vorig jaar heeft Paulus samen met de gemeente Alphen-Chaam 
en Staatsbosbeheer een monument opgericht ter herinnering. (1) 

Burgervliegveld 
In eerst instantie werd vliegveld Molenheide opgericht als burger
vliegveld maar al tijdens de eerste wereldoorlog kwamen de 
eerste militairen. Toch bleef Molenheide een open karakter hou
den. Zelfs tijdens de tweede wereldoorlog was het eenvoudig als 
burger het vliegveld te betreden en de daar gestationeerde 
vliegtuigen aan te raken. Wout van den Hout kwam er regelmatig 
in die jaren. Hij was zelfs in het bezit van een fototoestel en 
daarmee maakte hij unieke beelden. Velen hiervan zijn te zien in 
het museum op de vliegbasis; De Traditiekamer. Adriaan van 
Riel maakte tijdens zijn presentatie dankbaar gebruik van foto's 
van Wout's hand. De maker was zelf aanwezig in de zaal en 
Adriaan betrok hem vaak in zijn verhaal. 



gezellige drukte bij de lezing in 't Klooster te Bavel 
foto Anneke Oomes 

Soms voor een aanvulling en soms voor verificatie. Zowel 
Adriaan als Wout zijn tweè wandelende encyclopedieën als het 
gaat om het vliegveld en dat wat er mee samen hangt. Dat 
merkten we niet alleen tijdens de presentatie op maandag 21 
april maar ook weer tijdens het bezoek aan De Traditiekamer op 
zaterdag 17 mei. Het verslag van het bezoek dat een kleine 
zeventig leden maakten, is elders in de Brieven te lezen. 
Adriaan is een prettig verteller en van zijn aanbod nog eens 
terug te komen voor een andere lezing zullen we zeker gebruik 
maken! 

1) Zie BvP 165 p.233 

BI OPRENT JES 
Paulus verzamelt nog steeds bidprentjes en heeft er al heel 
veel.Ze vertegenwoordigen de vele families in ons heem uit 
de vervlogen jaren. 
Hebt u nog prentjes? Paulus is er blij mee .. 
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EXCURSIE NAAR 

VLIEGVELD GILZE RIJEN 
door Jan van der Beek 

Het bestuur van onze vereniging Heemkundekring Paulus van 
Daesdonck kwam op de gelukkige gedachte op 17 mei 2008 een 
excursie te organiseren naar de traditiekamer van de Vliegbasis 
Gilze-Rijen. 
Enige enthousiaste vrijwilligers pakten de door het Ministerie 
van Defensie in 1995 in de ring geworden handschoen op. In dat 
jaar werd bij Ministerieel Besluit bij de krijgsmachtonderdelen de 
zogenaamde traditiekamer ( voor niet militairen: museum) inge
steld. De commandant zocht en vond een geschikte locatie, 
Gebouw 107, waar eerder de officiersmess was gevestigd. 
Thans zijn 16 vrijwilligers wekelijks aan de slag. Een vijftigtal 
leden van onze vereniging hadden zich tijdig bij de toegangs
poort verzameld. Na de paspoortcontrole verkregen wij toegang 
tot de traditiekamer. 

De vliegbasis Gilze-Rijen is het oudste militaire vliegveld in 
Nederland. De traditiekamer beschikt over een unieke cultuur
historische verzameling op luchtvaartgebied uit de regio. De eer
ste (burger-)vliegbeweging dateert van 11 maart 1910. 
Het militaire vlieggebeuren begint op 11 augustus 1913. Tijdens 
de Eerste Wereldoorlog bestaat de bezetting uit enkele militai
ren, die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud aan de machi
nes en de verzorging van het personeel. Bij de mobilisatie in 
1939 wordt een detachement op het vliegveld geplaatst, dat 
beschikt over een aantal Fokker CX en Koolhoven FK-51 
toestellen. Op 16 mei 1940 neemt de Duitse luchtmacht het veld 
over. Na de tweede wereldoorlog wordt Vliegbasis Gilze-Rijen , 
als onderdeel van de Nederlandse luchtmacht, een actieve basis 
waar vliegers en verkeersleiders worden opgeleid. In 1995 brak 
voor de basis het helikoptertijdperk aan. Apaches, Chinook en 
Cougar helikopters " bevolken " nu de Vliegbasis. 



Gezellige drukte 
op de excursie 
op het vliegveld 

(foto Anneke Oomes) 

De collectie van het museum is indrukwekkend. Uit de periode 
1940 - 1945 dateert de enige in Europa nog overgebleven 
houten draaischijf, waarmede het kompas kon worden gecontro
leerd en gesteld. Het vliegtuig werd op de draaischijf gereden en 
in de horizontale positie gebracht. De draaischijf is geheel uit 
hout opgetrokken. Het raderwerk bestaat uit glazen bollen. Voor 
de vliegers was het een prettige gedacht dat het kompas zo zijn 
nuttige werking behield. Een afwijking van bijvoorbeeld 1 graad 
zou hen wellicht niet boven Engeland maar boven de Atlantic 
hebben kunnen brengen. 

Plotseling stond ik oog in oog met de laarzen, waarvan men
zegt, dat Prins Berhard ze heeft gedragen tijdens zijn bezoek 
aan de rampgebieden in Zeeland en Noord-Brabant tijdens de 
watersnoodramp van 1953. 
Het zijn deze details, die het museum mede een bezoek waard 
maken. · 

Het museum is elke donderdagmiddag te bezoeken (zie www.luchtmacht.nl.gilzerijen) 
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Compositie 5 

EEN NIEUWE SPONSOR (1) 

n I' 
1 ~ j 

Compositie 5 Architectuur is een architectenbureau dat een 
breed scala aan gebouwen ontwerpt. De drie belangrijkste secto
ren waarin wij werken zijn de woningbouw, de gezondheidszorg 
en restauratie/renovatie. Het middelgrootte bureau is zo samen
gesteld dat in alle fases van het bouwproces, van voorbereiding 
tot uitvoering, de juiste mensen inzetbaar zijn. 

Het bureau is gevestigd in de Boschstraat 35-37, Breda. Het 
pand waar het bureau gevestigd is, valt onder monumentenzorg 
en heet van origine "De Olyton". De restauratie van dit pand en 
met name de "Stijlkamer" was bijvoorbeeld een project van 
Compositie 5 Architectuur. · 

Compositie 5 Architectuur heeft een ontwerptraditie die onder
meer geënt is op het gedachtegoed van Dom. H. van der Laan 
en streeft naar integere architectul:,Jr. Hierbij is het noodzakelijk 
alle belangrijke aspecten, zoals ruimte en wanddiktes op elkaar 
af te stemmen. Naast de architectonische expressie zijn functi
onaliteit en technische kwaliteit belangrijke pijlers voor de reali
sering van gebouwen. 

Compositie 5 Architectuur is een dienstverlenend en creatief bu
reau. Wij zullen eerst luisteren naar de wensen om deze vervol
gens te vertalen naar ruimtelijke schetsen en uiteindelijk ge
maatvoerde tekeningen. Soms heb je een onafhankelijk klank
bord nodig voor je toekomstplannen. De architect beschouwt en 
bekijkt of de droom werkelijkheid kan worden. 

Meer informatie betreffende Compositie 5 Architectuur en onze 
projecten vindt u op www.c5a.nl. 

Ir. L.C. Ruys - Ir. J.J.M. Verbakel - Ir. M.G.J.M. van Hooijdonk 
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BJBJ ,. 
SCHONCI(, SCHUL c>· COMPAGNIE 

l\1.a/ulaardii en Assurantiën 

EEN NIEUWE SPONSOR (2) 

SCHONCK, SCHUL & COMPAGNIE MAKELAARDIJ EN 
ASSURANTIËN B.V. te Breda is de nieuwe sponsor van ons 
museum. 
Schonck, Schul & Compagnie makelaardij en assurantiën is al 
haast 80 jaar actief in de Bredase vastgoedmarkt en heeft zich 
met een team van ca. 20 medewerkers gespecialiseerd in het 
product Wonen en bijzonder bedrijfsmatig onroerend goed. 
Onderscheidend door een pro-actieve opstelling naar de markt, 
waarin; creativiteit, innovatie, deskundigheid en vastberadenheid 
kernwoorden zijn. 
Gesitueerd in de spectaculair verbouwde F atimakerk, goed 
bereikbaar aan de F atimastraat te Breda met uitgebreide 
parkeervoorzieningen, waar middels een bijzonder innovatief 
concept; woonwinkel, kantoor en expositieruimte met elkaar 
verweven zijn. Geoutilleerd met 650 m2 moderne kantoorruimte 
met o.a. 6 spreekkamers, 400 m2 winkelruimte en 750 m2 
expositieruimte met een vrije hoogte van 11 meter, heeft 
Schonck, Schul & Compagnie een voor Nederland ongekend 
makelaarskantoor. Natuurlijk met alle high-tee toepassingen en 
systemen, maar juist ook met ruimte voor zintuiglijke 
waarneming en beleving . 

HEEMKUNDIGE LITERATUUR 
Uit de nalatenschap van Ad van Eijl- Van de Klashorst ontvingen 
we onlangs een groot aantal boeken en brochures over de 
heemkunde en geschiedenis van ons heem en de streek daar 
omheen. . 
Van Mw van Gerven uit Valkenswaard ontvingen we twee boe
ken over de turfwinning geschreven door dr Karel Leenders. 
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LINTJESREGEN 2008 
door Kees Leijten 

leder jaar zijn we weer benieuwd wie op Koninginnedag zal wor-
den geëerd met een koninklijke onderscheiding. 
Een lintje als blijk van waardering van de maatschappij aan hen 
die er bovenuit steken. 
Vanwege de voorjaarsvakantie werd de lintjesregen dit jaar ver
vroegd en vielen de verrassingen al op vrijdag 25 april. 
Onze leden Joke Oomen en Leo van Dinter uit Bavel en uit Ul
venhout Toon Goos en Hans Veltman werden allen benoemd tot 
lid in de Orde van Oranje Nassau. 

JOKE OOMEN, 
Vele jaren was Joke lid van de Dorpsraad in Bavel, tevoren was 
ze actief in het comité Grote Groene Gemeente, een lidmaat
schap waar Burgemeester Peter van der Velden uit eigen 
herinnering aan refereerde.Joke was ook zes jaar voorzitter van 
de Bavelse KVO, ze doet vrijwilligerswerk voor IVN en ook een 
aantal jaren in het Asielzoekerscentrum Princenbosch 

LEO VAN DINTER 
Leo kreeg wethouder Adank op bezoek, die hem eerde voor het 
vele vrijwilligerswerk dat Leo ten toon spreidt. Leo was niet 
minder dan 27 jaar bestuurslid van harmonie St. Caecilia, waar
onder een groot aantal jaren voorzitter. Leo stond aan de wieg 
van de muziekschool van onze voormalige gemeente Nieuw
Ginneken, is voorzitter van het Senioren O.orkest Nieuw-Ginne
ken en actief betrokken bij de instrumentenveiling van de harmo
nie. Leo was ook actief bij de jumelage met Zakopane. 

TOON GOOS 
Toon arriveerde die dag keurig op tijd in de Pekhoeve om aan
wezig te zijn bij de onderscheiding van Hans Veltman. Toon was 
in gezelschap van Hans die kwam voor het lintje van Toon. 
Beiden waren hooglijk verbaasd hun eigen familie aan te treffen. 
Een mooi opgezette val. 
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JOKE OOMEN TOON GOOS 

LEO VAN DINTER HANS VEL TMAN 
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Toon was zes jaar lid van de gemeenteraad van Nieuw
Ginneken, is reeds vele jaren penningmeester van de dorpsrad, 
bestuurslid van de Pekhoeve en reeds vele jaren lid van het 
bestuur van de heemkundekring Paulus van Daesdonck. 
Ook vele jaren was Toon de motor achter de jumelage met 
Vélines. Toon, een geboren Ulvenhouter is zeer betrokken bij en 
actief in zijn dorp. Dat wordt door velen gewaardeerd. 

HANS VEL TMAN 
Hans die naar de Pekhoeve was gekomen in verband met het 
lintje voor Toon Goos was zeer verbaasd dat hij ook zelf het 
slachtoffer was. 
Hans is jarenlang actief als secretaris van de Dorpsraad en voor 
dat bestuur een kundig juridisch adviseur. Hij is secretaris van de 
Stichting Ulvenhouts Welzijn en penningmeester van handboog
sportvereniging Alliance d'Amitié. Ook op andere terreinen is hij 
actief in het Ulvenhoutse leven. 

IN MEMORIAM 
In de afgelopen maanden moesten we helaas afscheid nemen 
van de volgende leden: 

23/03 Jan Vergouwen Nieuwe Beekhoek 02 Ulvenhout 66 jr 
28/05 Henny Kleijn De Toom 04 Ulvenhout 80 jr 
28/05 Anneke Jansen-Graauwmans Steynhof 6 Rijen 56 jr 
30/06 Kees Dekkers 't Hofflandt 17 Ulvenhout 94 jr 
04/07 Harry Frijters Ginnekenweg 144 Breda 80 jr 

Dat zij mogen rusten in vrede 

Paulus zou het zeer op prijsstellen bij het overlijden van een van 
onze leden 'n rouwbrief en een bidprentje te mogen ontvangen. 
We kunnen er dan melding van maken in ons tijdschrift. 
Rouwbrief en prentje worden aan onze collectie toegevoegd. 
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De School 

Grote belangstelling voor de foto's 
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MATTHEUSSCHOOL125JAAR 
GROTE REÜNIE IN GALDER 
door Louis Vriens 

Ruim 900 mensen bezochten op zaterdag 24 mei de reünie van 
de Mattheusschool in Galder. Deze lagere school bestaat dit jaar 
125 jaar en dat is op grootse wijze gevierd. Van heinde en verre, 
zelfs uit Canada, Nieuw Zeeland en Brazilië, stroomden er men
sen toe om dit speciale volksfeest mee te kunnen maken. 
De oudste oud-leerling was 90 en de jongste 18, om 18.30 uur 
was er een speciale ontvangst voor de ouderen. Voor hen was 
gemeenschapshuis de Leeuwerik ingericht met een wand vol 
foto's uit vervlogen jaren. 
Vanaf 20.00 uur kwam de "Jeugd" opdraven voor het grote tent
feest. De lokale band "Baomes" was ingehuurd om het feest een 
extra lokaal tintje te geven. 
In totaal had de organisatie ruim 500 foto's over de Mattheus
school verzameld. Ze werd~n vol bewondering bekeken en er 
werd driftig gediscussieerd. Sommige mensen hadden elkaar in 
geen 50 jaar gesproken en verhalen uit het verre verleden pas
seerden de revue. Uitbundige maar ook emotionele ontmoetin
gen wisselden elkaar af. 
Om 02.00 uur 's nachts sloot het feest en dat was voor heel veel 
mensen veel te vroeg. Contacten werden gelegd en afspraken 
gemaakt. Vele aanwezigen spraken hun dank uit in het aanwe
zige gastenboek voor de perfecte organisatie en de wel zeer bij
zondere sfeer. Op het eind van het feest kregen alle oud
leerlingen een prachtig fotoboek van de 125-jarige Mattheus
school mee naar huis. Naast de ruim 200 afgebeelde foto's staan 
er ook interviews en leuke anekdotes van oud-leerlingen in be
schreven. Dit boek is tot stand gekomen in samenwerking met 
onze heemkundekring. 
Het boek is nog te koop in ons museum voor € 7,50. 
De geëxposeerde foto's zijn veilig opgeborgen in het grote foto
archief van Paulus. 
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VAREN OP DE MARK 1936 
Vlnr onbekende; Frans Smeekens; Jo Smeekens-Goos; Riet Goos
Sweep; Kees Goos 

DE MARK, LEVENSADER VAN ONS HEEM 
Bij Merksplas even achter Hoogstraten ontstaat een heel klein 
riviertje, een riviertje dat enkele kilometers verder uitgroeit tot 
een echter rivier: De Mark. 
In het voorjaar van 2009 willen we een fototentoonstelling wijden 
aan die rivier, de levensader van ons heem. 
Maar ook aan die mooie riviertjes en leien die tot haar stroom
gebied behoren en erheen stromen zoals de Bavelse Lei, de 
Kerselsebeek; de Chaamsebeek; de Strijbeek 
Hebt u foto's van deze waterlopen? Van de stromen, de brugge
tjes, van vissers of van vogels die het als hun leefgebied hebben 
of van actieve mensen zoals zwemmers, spelende kinderen of 
zij die schuitje varen. 
Alles wat leeft, bloeit en boeit op en rond deze rivier en zijn 
zijrivieren. Wij zoeken foto's uit uw fotoalbum. 
Wie helpt? U krijgt ze snel en onbeschadigd retour. 
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NIEUWS UIT 
'T MUSEUM 74 
door Kees Leijten 

DAT WAS PAS GELOVEN 
2008 Is het jaar van het Religieus Erfgoed. Niet alleen kerken en 
kapellen maar ook de beleving van het geloof staan centraal dit 
jaar. Processies, kindsheid, communiefeesten en vieringen van 
en in het kerkelijk leven. 
Op zondag 7 september opent Paulus een tentoonstelling over 
het religieus erfgoed onder de veelzeggende titel "Dat was pas 
geloven" 
De tentoonstelling wordt geopend door pater Luuk Wouters ka
pucijn te Meersel-Dreef. 
Meersel-Dreef heeft een grote aantrekkingskracht voor inwoners 
van ons heem.Vooral door het religieuze erfgoed, waaraan het 
zo rijk is. 
Vele foto's werden bijeengebracht door de inwoners van onze 
dorpen.Maar we blijven nieuwsgierig naar uw oude foto's. 
Kunt u ons helpen aan foto's van processies of kindsheid uit 
Bavel, Galder, Ginneken, Heusdenhout, Strijbeek of Ulvenhout 
om te kopiëren? Dan horen we dat graag. U krijgt de foto's snel 
en onbeschadigd terug. Zo kan Paulus vele foto's bewaren voor 
de toekomst en ons nageslacht. 

PAULUS' HEEM IN ANSICHTKAARTEN 
Op woensdag 25 juni sloot Paulus zijn 4 7e tentoonstelling af, die 
in het museum gehouden is. 
Ton van Dun en Jan Vissers brachten een prachtige collectie 
ansichtkaarten bij elkaar, aangevuld door vergrotingen uit de col
lectie van Paulus. 
De Ginnekense Fotograaf Jan Roovers exposeerde in de grote 
vitrinekast oude fototoestellen en ander fotomateriaal. 
Een succesvolle tentoonstelling die vele verzamelaars aange
trokken heeft, maar ook voor de niet-verzamelaar erg interessant 
was .. 
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PROCESSIESCHILDEN 
Op onze tentoonstelling : "Dat was pas geloven" die op 7 sep
tember geopend wordt, zullen ook een zevental processieschil
den te zien zijn, ingebracht door Nel van Loenhout uit Bavel. 
Nel van Loenhout berichtte ons hier het volgende over: 

Zo'n 30 jaar geleden werd er een rommelmarkt ten behoeve van 
het jeugdwerk gehouden in het jeugdhuis in Bavel. 
Cees Adriaansen was bij de organisatie betrokken. 
De spullen voor de rommelmarkt kregen ze aangeboden door de 
Bavelse bevolking. Waardevolle stukken werden bij opbod ver
kocht; ook acht processieschilden. 
Cees zag ze staan en vond het jammer dat ze Bavel uitgingen, 
want ze waren van de kerk afkomstig en voor dit goede doel in
gebracht. Het waren één groot en 7 kleine schildjes. 
Cees wilde hier een bod op uitbrengen. 
Wat bleek: het grote schild werd apart verkocht en de kleintjes 
tezamen. 
Hij wilde alles kopen, maar was bang niet genoeg geld bij zich te 
hebben, want je moest meteen betalen. 
Het grote schild liet hij voorbijgaan; hij had liever de kleine schild
jes. Hier heeft hij toen op geboden - er werd overgeboden - toen 
een nieuw bod uitgebracht. Hij had ze. 
Zodoende zijn de schildjes in Bavel gebleven. 
Cees heeft toen nog geprobeerd te achterhalen wie de persoon 
was die het grote schild gekocht had. Dat is hem niet gelukt. 

Wie weet waar het grote schild gebleven is ? 

VERENIGINGEN, JUBILEA EN ARCHIEF 
Bij jubilea geven verenigingen in Bavel, Galder, Ginneken , 
Heusdenhout, Strijbeek en Ulvenhout soms een boek, een DVD 
of een andere herinnering uit voor hun leden. 
Vergeet daarbij Paulus niet. Paulus bouwt graag van alle vereni
gingen in zijn werkgebied een archief op. Veel is er al, veel hopen 
we nog te ontvangen. Vergeet Paulus niet als de vereniging die 
uw vereniging graag doet voortleven. 
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HET MOOISTE DORP VAN VLAANDEREN 

GRENSGEVALLEN 
door Jan van der Beek 

Begin 2007 kwam Toerisme Vlaanderen, een stukje Vlaamse 
overheid, op het idee om door middel van een afvalrace vast te 
stellen welke dorp de eretitel "Het mooiste dorp van Vlaanderen" 
toekomt. Dat is geen sinecure. Als inwijkeling kan ik u verzeke
ren, dat er in Vlaanderen heel wat mooie dorpen zijn. Het begin
sel, de meeste stemmen gelden, moest dan ook van stal worden 
gehaald. In 2007 was het nog betrekkelijk eenvoudig. Het TV -
programma Vlaanderen Vakantieland bracht deze belangrijke 
verkiezing ruimschoots onder de aandacht. In de dorpen kwa
men de lobbyisten bij elkaar. Er kon geen evenement in Hoog
straten plaats vinden of er werd door Baarle-Hertog gelobbyd 
toch vooral een stem uit te brengen op deze enclavegemeente. 
Baarle boekte succes; na een stevige strijd kwam dit dorp uit de 
bus als een van de 50 mooiste dorpen van Vlaanderen. In 2008 
is de stemmingsronde vodrtgezet; nu bepalen de inwoners en 
inwijkelingen de drie mooiste dorpen in de provincie. Zo blijven in 
de tweede ronde 15 dorpen over. De strijd gaat voort met de 
verkiezing van het mooiste dorp van de provincie, waarna de vijf 
overgebleven kandidaten zich oprnaken voor de eindstrijd. 

Het zal duidelijk zijn, dat in deze competitie alle denkbare 
argumenten uit de kast worden gehaald. Neem nu de dorpen 
Kasterlee en Baarle-Hertog. Er zijn inwoners die aan de aldaar 
gebrouwen streekbieren krachtige argumenten weten te ontle
nen. "In Kasterlee heb je de Kastel van het Kastels Biergenoot
schap, in Baarle zijn er de Noblesse en de Bravoure van huis
brouwerij De Dochter van de Korenaar. Het zijn drie verschillen
de bieren. De Kastel is amberkleurig, terwijl de Noblesse een 
blond biertje is van hoge gisting. De Bravoure is als rookbier 
helemaal apart". 
Nu wil het geval, dat ik in maart 2002 heb roken er aan heb ge
geven. Het rookbier kan dus op mij geen indruk meer maken. 
Dan kan slechts het proeven uitkomst brengen. 
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Komen wij er dan uit? Ik betwijfel het. Over smaak valt immers 
niet te twisten. Voor een verantwoorde selectie zullen dus meer 
argumenten op tafel moeten komen. Baarle-Hertog heeft er wel 
een paar. Met overtuiging wordt u de vraag gesteld: " Waarom 
Baarle-Hertog? De volgende argumenten hebben mij in ieder 
geval overtuigd: 

- 1 dorp, 2 gemeenten, 30 enclaves en 2 landen 
- de proeftuin van Europa 
- leven in 2 werelden 
- grenzen, grenzen en nog eens grenzen, dwars door het 

dorp 
- oneindig veel groen, rust en ruimte 

· - de mooiste natuurgebieden 
- grensoverschrijdend fietsen en wandelen 

. - funshoppen, snuisterijen, kuieren , ook op zondag. 

Op 29 mei 2008 kwam de verrassing van het jaar uit de bus. 
Oud-Rekum, vlak boven Maastricht werd verkozen tot allermooi
ste Vlaamse dorp. Met behulp van gouverneur Steve Stevaert 
van Belgisch Limburg werd naar alle bijna 350.000 huishoudens 
een brief verstuurd met het verzoek vooral op de eigen kandi
daat te stemmen. Liefst 90.000 Limburgers gaven aan die op
roep ge~_?or. Deze actie leverde dus het gewenst resultaat op en 
d~t terw1JI Oud-Rekum gelegen is aan een kaarsrechte provin
ciale racebaan met aan weerszijden een keur aan benzine
stations, dakkapelspecialisten, kitscherige villa's en geblindeerde 
oude huisjes pal aan de straat. Een wereld van verschil met de 
oude huizen in de verstilde historische kern . De actie van de 
provin~iegouverneur tendeert naar de methode van de jaarlijkse 
stemming voor het mooiste lied van Europa. Zo valt elk jaar 
Nederland uit de boot en is het nu Baarle-Hertog noodlottig 
geworden. Voor mij blijft dit dorp het mooiste dorp van Vlaan
deren 

2008 JAAR VAN HET RELIGIEUS ERFGOED 

2009 JAAR VAN DE TRADITIES 

Het Teterowmeer in Mecklenburg stond bekend om zijn grote 
visvangsten, maar omdat het zout te duur was, konden zij de vis 
niet lang goed houden. De vissers vroegen de heer van de stad 
om raad. Hij ging op de knieën en vroeg Onze Lieve Heer om 
raad, maar het was de duivel die verscheen. 

"Zout is mijn afdeling", zei hij. "Zie en zaai", sprak hij en hij gaf de 
heer wat zaad. 
Er werd gezaaid en de planten groeiden tierig. Toen de planten 
geoogst moesten worden, maakten zij kennis met het zout; dui
velsblaren kregen ze en een vreselijke jeuk. 

'Goed voor de reumatiek", zeiden ze vroeger. 
De Romeinen wentelden zich in de brandnetels om de bloedsom
loop te bevorderen, maar veel Romeinen zullen wel niet zo stoer 
zijn geweest. Ook dachten ze dat geseling met brandnetels goed 
zou zijn voor de liefde. Oudere mannen lieten zich regelmatig met 
brandnetels tussen de billen slaan. 
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Dus de brandende netels horen tot de liefdeskruiden. 

In het boek van Ovidius 'De Kunst om lief te hebben' staat een 
recept voor een liefdesdrank waarin een beetje brandnetelzaad 
verwerkt is. 

Ook werd de brandnetel gebruikt als afweermiddel tegen heksen 
en donder en bliksem, maar dan moest het kruid geplukt zijn in de 
nacht van St.Jan. 

In de Middeleeuwen was er een recept voor meisjes die er niet in 
slaagden aan de man te komen. 
Vrijdagmorgen heel vroeg, moesten ze de brandnetels plukken en 
er een papje van koken, dat door de meisjes ongezien op de 
drempel van de begeerde minnaar gesmeerd moest worden. Het 
resultaat zou zeer doeltreffend zijn geweest. .. 

Net als vlas werd het ook verwerkt. Tijdens de eerste wereld
oorlog, toen de Duitsers gebrek kregen aan katoen, gebruikten zij 
twee en half miljoen kilo brandnetels voor militaire kleding. Voor 
een hemd was veertig kilo nodig. 

In de keuken kunt u dit kruid ook gebruiken als groente of in de 
brandnetelsoep. Een goed kookboek wijst u zeker de weg. 

Het kweken van deze plant in de moestuin of kruidentuin raad ik u 
af. Wilt u toch een kennis maken met deze plant, pluk hem dan 
voorzichtig en mocht het verkeerd gaan, met de hondsdraf is de 
jeuk zo verdwenen. 

BRANDNETEL 
hoogte : een meter of meer 
oogst : in het voorjaar 
gebruik : de jonge topjes. 

Gelezen in De Schutsboom 1987, 7-2 HKK Goirle 
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KERMIS 
door Kees Leijten 

Naast de dorpsfeesten in Bavel, Ginneken en Ulvenhout kennen 
we elk jaar ook de Kermis. 
Oorspronkelijk het feest rond de kerkwijding, de Kerkmis. Later 
werd het een jaarlijks terugkerend feest van de commercie. 
Bisschop van Hooijdonk moet het als kind in Ulvenhout meege
maakt hebben, later keert hij zich er tegen zoals blijkt uit een 
krantenknipsel uit 2003. 
Ad van Eijl, ons vorig jaar overleden lid, schreef er kort voor haar 
dood een gedicht over. 

OP DE KERMIS 
door Ad van Eijl-van de Klashorst 1r 

Hij staat 'r wir de kermis 
Scooters, schommels en ·n·pèrd 
'kzie 'n bonte rij van kraome 
Mar veul schoonder dan de mèrt .. 

Ik heur muziek in alle maote 
Van geboenk tot urgelklank 
Lichte flitse om m'n oore 
Veul sirenes, hard gejank .. 

Kènder draaie, mènse zwaaie 
Olliebolle in 't vet 
Zuuke nor de langste zuurstok 
Want we gaan nog nie naar bed .. 

Dan lapt 't zoetjesaan ten ende 
't wordt al minder, 't geruis 
Dan gaan de zeile vur de kraome 
En loop ik volgepakt nor huis 
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Trappistenbieren "De Schaapskooi" 

LACHEN! KERM IS GINNEKEN LACHEN! 

• 
IN HET CAFE RESTAURANT "DE LEIJ" 

ORANJEPLEIN 5 

·~~ID IE IP O IP lU Il A\ 11 I~ 113 A\ N ID1111 

MET MEDEWERKING VAN HET WELBEKENDE 

DUO -VV-ILLY-AGNES 
IN GEHEEL NIEUW REPERTOIRE 

OP ZONDAG 13, MAANDAG 14, DINSDAG 15, ZATERDAG 19 EN 

ZONDAG 20 AUGUSTUS 

Mat i nee Zond a g 13 Aug u s t u s va n 12 tot 2 uur 

WOENSDAG 16 EN DONDERDAG 17 AUGUSTUS 

te geven door de Eerste Ginnekensche Toon e e lvereeniging 

Entree 3 0 cent, belasting en rechten inbegrepen. 

Aanvang 8 uur. Einde 2 uur. 

Men verzuime niet, een bezoek te brengen aan bovengenoemde zaak, waar U 

zich zooals andt!re jaren, aangenaam kunt verpoozen en de zorgen even opzij 

zetten kunt. Ook een bezoek aan de avonden der bovengenoemde vereeniging 

is meer dan 100% genot. 

Voor prima consumptie, welke steeds goed verzorgd is, en geen verhoogde 

prijzen, staat ondergeteekende borg voor. Beleefd aanbevelend, 

J. P. A. VAN BESOUW. 
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Advertentie uit 1933 of 1936 
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Suikerspin en zedenbederf 

T
oen Johannes van Hooydonk in 
1827 benoemd was tot vicaris van 
wat later het bisdom Breda zou 

worden, zette hij de kermis hoog op zijn 
agenda van pastorale prioriteiten. 
Reeds de derde circulaire die hij door 
zijn pastoors vanaf de preekstoel liet 
voorlezen, was getiteld 'De buitenker
missen', en Van Hooydonk waar
schuwde daarin tegen het gevaar 'waar
in alles te zaam werkt om het vuur der 
ongeregelde driften aan te jagen; waar 
de wereld hare vermakelijkheden in 
volle bekers aanbiedt; waar ieder opge
tooid zijn best doet te behagen'. Met als 
gevolg: 'vrije oogslagen, onkuische of 
dubbelzinnige woorden, en te nauwe 
omgang met het andere geslacht.' 

De katholieke geestelijkheid is zeker 
niet het enige instituut geweest dat 
hardnekkig oppositie heeft gevoerd te
gen het kermisgevaar, maar het aardige 
is dat zij dat behalve uit hoofde van de 
zielzorg ook gedaan moet hebben van
uit een soort historisch verantwoorde
lijkheidsgevoel. In het eerste hoofdstuk 
van Kennis, kunstjes en kunnen legt 
theoloog Peter Nissen namelijk precies 
uit hoe de kermis in de late Middeleeu
wen ontstaan is naar aanleiding van 
kerkelijke rituelen. De jaarlijkse feest
dag waarop de inwijding van een kerk 
of kapel werd gevierd, ging gepaard met 
de zogenaamde 'kerkmis', en waar zo
veel mensen feestelijk vergaderd waren, 
deed ook het werelds vermaak al snel 
goede zaken. 

Het lijkt erop dat de kermis zich zijn 
slechte naam, althans in zedelijk op
zicht, al snel verworven heeft. In haar 
bijdrage over de kermis in de beeldende 
kunst besteedt Marleen Dominicus
Van Soest onder andere aandacht aan 
schilderijen en prentkunst uit de 16de 
en 17 de eeuw die onder de noemer 
'boerenkermis' vallen. Er wordt ge-

vochten, gebraakt, wildgeplast, en ook 
Van Hooydonks 'nauwe omgang' ont
breekt niet. Dergelijke prenten werden 
gemaakt voor 'een stedelijk publiek, dat 
het boerengedrag niet alleen amusant 
maar vooral negatief en laakbaar vond'. 

Kennis, kunstjes en kunnen bevat in 
grote lijnen t'#ee soorten bijdragen: 
kermis als oerbron van velerlei soorten 
vermaak (straatlied, bioscoop, circus, 
dierentuin, pretpark), en de lokale ker
misgeschiedenis: Bergen op Zoom, Til
burg, Zwolle, Amsterdam. 'Het moest 
allemaal wat rustiger en beschaafder', 
schrijft Piet de Boer in zijn beschou
wing 'Hoe Amsterdam zijn kermis te
rugkreeg'. De Septemberkermis in Am
sterdam werd in 1876 afgeschaft. In 
hetzelfde jaar werd de Vereniging tot 
Veredeling van het Volksvermaak op
gericht. Ook de bestuurders van Den 
Haag, Enschede, Rotterdam, en 
Utrecht besloten later tot afschaffing. In 
Tilburg, schrijft Paul Spapens, werd de 
kermis van 1920 tot 1936 drooggelegd: 
'Het verbod nodigde uit tot alle mogelij
ke vormen van ontduiking.' Smokke
laars deden goede zaken. 

In veel opzichten is de geschiedenis 
van de kermis een geschiedenis van de 
niet te overbruggen scheiding tussen 
wat in de loop der tijden verstaan werd 
onder goede en slechte smaak. De zoete 
geur van de suikerspin versus de kwade 
reuk van het zedenbederf. Wie ooit een 
vriendje of vriendinnetje gekust heeft 
zodra de kap van de 'rups' helemaal 
gesloten was, zal begrijpen dat het alle
maal wel meeviel met die 'te nauwe 
omgang'. 

Ed Schilders 

Johanna Jacobs (redactie): l(ennis, kunstjes en 
kunnen - l(ermis: de wondere wereld van glans 
en glitter. 
SUN; € 19,50. 

gelezen in De Volkskrant dd 21-03-2003 
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KERMIS TE ULVENHOUT 

In het fotoarchief van Paulus bevindt zich 
deze fraaie foto van de kermis te Ulvenhout. 

Kent u er iemand van ? 

Wanneer is de foto gemaakt ? 
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BRABANTS DORP 
Nooit loopt een straat 
in Brabant rechttoe ergens 
heen.want rechte lijnen 
worden niet getrokken; 
Niet uit principe, 
Maar men doet het niet. 

De vreemdeling bemerkt 
de flauwe bochten niet 
En de bewoner 
staat er niet bij stil. 

Het hoort er bij, waar ja 
nee kan betekenen 
en morgen volgende week; 
je vijand plotseling 
een goede vriend kan zijn. 

U merkt het wel, 
als U in Brabant komt 
Maar let u ook eens ' 
op de straten 

Ulvenhout 6 augustus 1989 

~~kele _dag~n voor zijn 75e verjaardag ging ds Ko Stoutjesdijk in 
z1Jn henn_nen~g terug naar de tijd dat hij zich in Brabant vestigde. 
Ko StoutJesd1Jk werd geboren in het Zeeuwse Oud-Vossemeer 
op 13 augustus 1914. 
In 1950 werd hij beroepen als Nederlands Hervormd dominé aan 
de Grote Kerk in Breda. Hij was er de laatste N.H. dominé. 
Tot zijn overlijden op 21 februari 2005 woonde hij in Ulvenhout. 

(zie ook BvP 169 p. 270) 
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DEN ENGEL IN GINNEKEN 
door Ad Jansen 

Inleiding 
Sinds enkele jaren prijkt op de kroonlijst van het grote herenhuis 
aan de zuidzijde van de Ginnekenmarkt in grote cursieve letters 
de naam "DE ENGEL". Het gaat dan over het herenhuis in het 
midden van deze zijde van de Markt (nr.14), gelegen tussen 
Café Boerke (Verschuren), alias Café De Vrachtwagen aan de 
ene zijde en de panden van Café Moeke (Brauers), alias Hotel 
Marktzicht, aan de andere zijde. Ondanks de grote letters 
waarmee de naam van het huis wordt aangegeven, zal het veel 
mensen in Ginneken niet zijn opgevallen. Het was een goed 
initiatief om deze oude naam, die minstens 125 jaar of langer 
niet meer gebruikt was, op deze wijze in ere te herstellen. En 
oud is de naam De Engel: bijna 500 jaar geleden wordt deze 
voor de eerste maal in het schepenprotocol vermeld. Ter 
vergelijking: de naam De Vrachtwagen is "slechts" 327 jaar oud, 
Valkrust 237 jaar, Mariëndal nauwelijks 165 jaar en de naam 
Ouivelsbrug is pas zo'n twee en een halve eeuw in gebruik. De 
alleroudste naam in Ginneken is die van de kerk, gesticht door 
de abdij van Thorn omstreeks 1200, toegewijd aan de H.Lauren
tius. 

Huizen met oude namen in Ginneken 
In Breda hebben bijna alle huizen in de oude stadskern een 
naam gehad. In de dorpskern van Ginneken stonden aanvan
kelijk maar enkel huizen die in de periode tussen 1500 en 1800 
een naam hadden. In het huidige centrum zijn er dat slechts een 
tiental, met name: 

Ginnekenmarkt 
nr. 3-4: De Swaen; later De( Halve) Maen; 
nr. 8-12: Oen Hert, later Het Rood Hert; 
nr.13: Oen Salm, later Oen Engel, dan De Vragtwagen; 
nr 14: Oen Engel; 
nr. 15-17: Den (Witte) Swaen, later Hotel Marktzicht. 
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Raadhuisstraat 
nr. 1 Het Draaierke 
nr. 6-10: De Sinte Cathelijne Hoeve 

Ulvenhoutselaan 
nr. 9-13 Den Cleijnen Weijngaert, later De Roskam; 
nr. 2: Den (Grooten) Weijngaert, later Valkrust; 

Ginnekenweg 
nr.343-345: Den Entvogel, later De Pauw. 

De Ginnekenmarkt telt nu 17 huisnummers, terwijl er in boven
staande lijst maar vijf namen worden vermeld. In de loop van 
vooral de negentiende en twintigste eeuw heeft er een 
voortdurende splitsing van de huizen plaats gevonden, terwijl 
ook de erven dichter zijn bebouwd. Datzelfde geldt voor de 
huidige Raadhuisstraat en het begin van de Ulvenhoutselaan. Dit 
proces gaat nog steeds voort. Nog geen tien jaar geleden werd 
op het terrein van de vroegere Sinte Cathelijne Hoeve een aantal 
nieuwe woningen gebouwd, die aan het Burgemeester Beenshof 
liggen. Datzelfde geldt voor de bebouwing van een deel van de 
tuin van Valkrust, waar aan de Valkrustdreef vier appartementen
gebouwen verrezen. 

De naam Den Engel 
Dat er in het oude Ginneken een huis met deze naam te vinden 
is_, kan niet als bijzonder worden aangemerkt. Volgens topo
rnemendeskundige Chr. Buiks is Engel een verspreid voorko
mende huisnaam, speciaal van herbergen. Ook vindt men deze 
vaak op gevelstenen 1. In de directe omgeving treft men de 
naam bij voorbeeld aan in Baarle-Nassau voor de bekende hore
ca onderneming genaamd De Engel. In Teteringen noemt Chr. 
Buiks in 1830 aan de Hoolstraat een nieuw gebouwde huyzinge 
stallinge ..... Den Engel. ' 
Men zou veronderstellen, dat ook in Ginneken aan de huidige 
Markt een herberg gestaan moet hebben met de naam Den 
Engel. Uit het vervolg van dit. verhaal zal blijken, dat dit bijna 
zeker niet het geval is. 
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Het ontstaan van het huis Den Engel, 1554-1665 
Vlak bij de omstreeks 1200 gestichte kerk moet er al spoedig 
een eenvoudige woning of boerderij hebben gestaan op de 
plaats waar nu Café Boerke alias Café De Vrachtwagen staat. 
De laat middeleeuwse huizen waren eenvoudige bouwsels van 
hout of leem met strooien of rieten daken, die ongeordend rond 
de kerk verrezen, meestal met de voorzijde gericht op het zuiden 
Aan de westzijde van de huidige Markt stond op de plaats van de 
huizen 8 tot en met 12, een boerderij, waara~m in de zestiende 
eeuw een brouwerij was verbonden. Men kan gerust aannemen 
dat er in een van de huizen bij de kerk gelegenheid geweest is 
om een pint te drinken, vooral omdat de kerkgangers vaak grote 
afstanden te voet moesten afleggen om naar de kerk te kunnen 
gaan. Welke van de twee huizen vlak bij de kerk tevens als 
kroeg functioneerde is niet bekend. Met enige voorzichtigheid 
zou men kunnen zeggen dat dit de boerderij Den Hert aan de 
westzijde van de huidige Markt was, omdat daar ook bier 
gebrouwen werd. 
Vanaf 1500 zijn de aktes \!an de schepenbank bewaard geble
ven. Daarin vindt men al spoedig de vermelding van een huis 
genaamd Den Salm op de plaats van Café Boerke, en van de 
boerderij aan de andere zijde, genaamd Den Hert. Maar er wordt 
met geen woord gerept over een herberg in een van deze 
huizen. Wel blijkt direct na 1500 de eigenaar van Den Salm ook 
eigenaar te zijn van Den Hert, iets wat ook in latere tijden 
verscheidene malen het geval is geweest 2

. 

Na 1507 wordt de naam Den Salm niet meer vermeld. De 
nieuwe eigenaar moet het huis een andere naam hebben 
gegeven: Den Engel. Wellicht is het pand door hem herbouwd of 
is de functie van het pand gewijzigd. De eigenaar had namelijk in 
1506 een klein huisje bijgekocht dat op de plaats van het huidige 
herenhuis Markt 14 moet hebben gestaan 3

• Zo kan er meer 
ruimte zijn ontstaan voor de herbouw van het oude pand van 
Den Salm. Het nieuwe pand kreeg toen een nieuwe naam: Den 
Engel. Deze wordt in 1549 voor de eerste maal genoemd in een 
acte betreffende een belendend pand 4

. 

Het aldus vernieuwde huis werd zelf pas in 1554 in een acte 
beschreven: de huysinge, torfhuys metten cleynen huys, hoo
vinge ende erffenisse mette heure toebehoirten 5

. 



Foto 1: Het huis De Engel, 
Ginnekenmarkt 14; 
de onderbouw dateert 
van 1663, 
de bovenverdieping van 
omstreeks 1890 
(foto A. WJansen, 2007). 

Foto 2: De naam De Engel prijkt sinds enkele jaren op de 
kroonlijst van het huis (foto A. WJansen, 2007). 
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Het huis vlak naast het kerkhof en de kerk ontwikkelde zich al 
spoedig tot een voorname dorpswoning. Dat blijkt uit de 
opvolgende eigenaren. In 1573 werd Jan van Schoonenburgh 
eigenaar van Den Engel 6

. Deze heer had een belangrijke 
functie: hij was namelijk vorster (gerechtsambtenaar) van de 
Heerlijkheid Ginneken en Bavel. 
In 1608 verkochten zijn erfgenamen het pand aan Roelof Backx 
7

, alweer een belangrijk man. Hij was ontvanger der Gemeene 
Middelen binnen der Stadt Breda. In 1625 viel de stad in handen 
van de Spaanse bevelhebber Spinola. Aangezien de vader van 
de ontvanger rentmeester van de Prins van Oranje was, moest 
de zoon Roelof de wijk nemen naar Holland. Al spoedig kreeg hij 
daar het ambt van ontvanger in de stad Dordrecht. In 1637 werd 
Breda ingenomen door Frederik Hendrik, maar Roelof Backx 
kwam niet meer terug naar het zuiden. In 1639 werd Den Engel 
verkocht aan Anthonis Peeter Monden (1583-1663)8. 
In 1663 kwam er een einde aan de reeks ambtenaren die deftig 
zaten te wonen in Oen Engel aan de huidige Ginnekenmarkt 13-
14. De erfgenamen van Anthonis Monden verkochten het pand 
in dat jaar met 25 roeden grond (ruim 8 are) aan Cornelis 
Cornelis Jan Smolders, schepen van Ginneken. Het pand werd 
omschreven als: Huijs, hoff ende erve met alle de toebehoorte 
van dien genaemt den Engel, groot omtrent 25 roeden .... tot 
Ghinneken int Dorp aen de plaetse,oostwaert aen Catharina 
Kloostermans huijs ende erve, suijtwaert Adriaen Frans Beens 
erve, westwaert het kerckhoff ende noortwaert aen de voors. 
plaetse9

. 

Den Engel gesplitst en herbouwd, 1663-1665. 
Cornelis Cornelis Jan Smolders ( 1600-1667) was de zoon van 
Cornelis Jan Smolders en Jenneke Geerit Brockx dr. Zijn vader 
had een bijnaam: Vosken, waarvan de achtergrond niet duidelijk 
is. De familie Smolders was sinds 1582 eigenaar van de aan de 
westzijde van de Markt gelegen boerderij en brouwerij Den Hert, 
die na 1639 eigendom was van Cornelis Cornelis Jan Smolders. 
De woning Den Engel die Smolders in 1663 van de erven van 
Anthonis Peeter Monden had gekocht werd door hem gesplitst in 
twee afzonderlijke panden. 
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Foto 3: De Markt van Ginneken omstreeks 1935 ( ansicht, 
co/1.A. van Dun). 

De oostelijke helft (nu Markt 14), op de plaats waar tot dan een 
cleijn huijske en een open plaats was, werd een volledig nieuw 
huis, bestaande uit één woonlaag met een zadeldak opgetrok
ken, de westelijke helft (Markt 13) naast het kerkhof, werd ver
moedelijk geheel herbouwd in de stijl van het nieuwe deel. 
Smolders woonde zelf in het westelijke deel, dat verder geen 
naam had, terwijl hij het oostelijke deel onder de naam Den 
Engel verkocht. 
Tot dan was Den (oude) Engel een deftig huis naast de kerk 
geweest, waarin bijna zeker niet getapt werd. Nu de woning in 
handen was gekomen van de familie Smolders begon het weste
lijk deel zich te ontwikkelen tot een café en een herberg, later De 
Vragtwagen genoemd. 

Den Engel opnieuw een deftige dorpswoning, 1665-1753 
De pas gebouwde woning Markt 14, in feite de vernieuwde 
Engel, werd in 1665 door Cornelis Smolders voor 500 gulden 
verkocht aan Michiel Claes Speecken: de oostelijke helft van 
sij~e huijsinge, hoff ende erve gent. Den Engel .... westwaert aen 
des vercooperen wederhelft der voors. huijsinge ende erve die 
hij behout 10

. In 1672 verkocht Speecken het huis met zes roe
den grond (ongeveer 2 are) aan Guilliam Mafranc. 
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Na zijn dood was het huis eigendom van zijn dochter Jenneke, 
getrouwd met Antony Corstiaen de Haen. In 1703 verkocht deze 
het pand aan de vorster van Ginneken Johan van Opstall 11

. Het 
huis was dus opnieuw de woning van één van de vooraanstaan
de personen van Ginneken. 
In de cijnsboeken van Ginneken opgesteld omstreeks 1720 12 

wordt het pand omschreven als: een huis en hof, van ouds 
genaamd De Engel, groot 14 roeden (ca 4,5 are) grenzend oost 
aan Jan Adriaan Mulders 13

, zuid aan secretaris Damisse, west 
de kinderen van Huybregt op den Ende, noord de Cuyp14

. 

Na het overlijden van Johan van Opstall en van zijn derde vrouw 
Jenneke Jordaens vererfde het huis De Engel aan de kinderen 
van de dochter uit Johan's tweede huwelijk Hendrina van Opstall 
getrouwd met Jacobus Roelants. In 17 48 kwam het pand in 
handen van de ontvanger Wouter van Opstall15

. 

Een herbergier in De Engel, 1753-1758 
In 1753 deed Wouter van Opstall De Engel alweer van de hand. 
Koper was de herbergier Jan Josef van Unnik, van 1750 tot 1758 
pachter van de aan de westzijde van de Markt gelegen herberg 
Het Rood Hert, nu Ginnekenmarkt 8 t/m 12. In 1758 kocht Van 
Unnik de herberg Den Klijnen Wingaard 16

, die hij herdoopte in 
herberg Den Nieuwen Roscam. Op deze plaats staan nu de 
huizen Ulvenhoutselaan 9 t/m 13. In verband met deze aankoop 
verkocht hij zijn huis Den Engel op Ginnekenmarkt 14. 
Het is goed mogelijk dat hij aanvankelijk van plan was geweest 
om in dit huis aan de Markt een eigen herberg te beginnen. In 
1758 17 verkocht Van Unnik het pand aan Hermanus Patberg en 
zijn vrouw Cornelia Sgrauwen, waarmee het opnieuw de woning 
werd van één van de notabelen van Ginneken. 

Hermanus Patberg en Hermanus Schauikes, 1758-1827 
Hermanus Patberg was schepen van Ginneken en Bavel. Toen 
deze familie in 1784 hun huis verkocht aan Hermanus Schauikes 
en zijn vrouw Cornelia Craft werd De Engel als volgt omschre
ven: de huijsinge, hof en erve, vanouts genaamd Den Engel, ge
legen in de kuip van het dorp Ginneken, groot 20 roeden(= 6 are 
en 46 centiare) grenzend oost aan Pieter Matheus Jordens 18 

nomine uxoris, scheijdende op het planke ge/int, zuid secretaris 
Damisse19

, west Anthony en Maria van Rijen en noord het dorp. 
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De kelder onder het huis komt toe aan Van Rijen; met een stede 
en land op Geersbroek 20

. 

Hermann Georgezn.Schauikes werd omstreeks 1747 te Mulheim 
a.d.Ruhr (Duitsland) geboren. Hij was oud-ontvanger der 
belastingen. Hij overleed op 30 mei 1824 in zijn huis te Ginne
ken. Uit zijn huwelijk met Cornelia Kraft werden te Ginneken 
verscheidene kinderen geboren: Hermijna, Catharina en Herma
nus Jr .. 
Na het overlijden van Hermanus Schauikes in 1824 lieten de 
weduwe en haar kinderen het huis in 1827 openbaar verkopen 
21

. Het betrof: Eene Huijzinge, Hof en Erve, van ouds genaamd 
den Engel, staande en gelegen te Ginneken in de Kuijp van het 
Dorp, groot zes roeden en 46 ellen (= 6 are en 46 centiare), be
lend oost wijle Arno/dus Timrot 22 scheidende op de rieten schut
ting welke half en half is en al zoo moet onderhouden worden, 
zuid aan de sloot en tuin van mejuffrouw Helena Anna Maria 
Matak, noord de Kuijp van het dorp en west de erve van wijlen 
Cornelis de Rooij. Met de last van het regt dat de erven van 
Cornelis de Rooij zijn hebbende aan de kelder onder deze 
Huijzinge komende. Koper was Martinus Wijnaendts uit Breda 
voor FI. 1.000,-. 

De familie Calvis-Ballintijn, 1832-1849 
De nieuwe eigenaar verkocht het pand in 1832 aan Antoni Calvis 
(1801-1852), metselaarsknecht: huis, hof en erf, genaamd Oen 
Engel, groot 6 roeden en 46 ellen, oost aan Arnold Timrot, zuid 
Helena Maria Matak, noord de Kuip, west wijlen Cornelis de 
Rooij, met het recht van de kelder 23

. De prijs bedroeg FI. 700,-. 
Antonius Bartholomeus Calvis werd te Ginneken gedoopt op 4 
maart 1801. Hij trouwde op 26 januari 1828 te Ginneken met 
Adriana Maria Ballintijn, geboren omstreeks 1808 te Ginneken, 
als dochter van Koen raad Jacobuszn Ballintijn, arbeider ( 1777-
1824) en de Oosterhoutse Anton ia Johannes Gladiness ( 1777-
1859), van beroep winkelierster. Antoni Calvis was de zoon van 
Bartholomeus Calvis (1762-1820), van beroep timmerman, en 
diens tweede vrouw Catharina Antoniusdr. Lips (1763-1821). 
Vóór de aankoop van het huis op de Markt woonde het gezin in 
een huis op de huidige Ginnekenweg, niet ver van de Markt. In 
deze familie werden tussen 1828 en 1842 (minstens) zeven 
kinderen, vier dochters en drie zonen geboren. 
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In 1849 verkocht Antoni Calvis het huis aan Johannes Smits, van 
beroep deurwaarder. In 1850 overleed Adriana Maria Ballintijn. 
Calvis woonde daarna met zijn kinderen in het huis 124a, te 
situeren vooraan op de huidige Duivelsbruglaan. 

Deftige renteniers, 1849-1889 
Johannes Smits werd geboren in 1810 in Terheijden. Hij 
bewoonde het huis met een weduwe en een dienstbode. In 1858 
24 verkocht hij het pand aan Balthasar Hendrik Willem Croiset 
van Uchelen, gepensioneerd luitenant uit Amersfoort. Na diens 
overlijden woonde de weduwe Elisabeth Koetsveld in 's-Graven
hage. Over deze eigenaren zijn alleen kadastrale gegevens 
bekend, aangezien het bevolkingsregister van Ginneken over de 
periode 1859-1879 slecht gedeeltelijk bewaard gebleven is. In 
1889 verkocht de weduwe het pand aan Cornelia Vermeijs, we
duwe van Jan Hendrik Lammerts van Bueren. 
Deze familie vestigde zich in 1881 in Ginneken in het huis A236. 
Jan Hendrik was in 1824 geboren te Gouda, zijn vrouw Cornelia 
Vermeijs in 1824 te Rotterdam. In 1882 kwam de zuster Maria 
Christina Cornelia Vermeijs"(1820-1914) bij de familie inwonen. 
Zij was weduwe van Dr. Reinier Lammerts van Bueren. Zij bracht 
een ongehuwde dochter mee naar Ginneken. Na het overlijden 
in 1887 van het hoofd van de familie kocht zijn weduwe Cornelia 
Vermeijs (1824-1910) het huis, dat de familie vermoedelijk tot 
dan gehuurd had. De naam Oen Engel werd in die tijd al niet 
meer gebruikt. 

Het huis verhoogd met een verdieping, 1889 
Sedert 1665 was het huis een grote dorpswoning, bestaande uit 
één woonlaag, gedekt door een zadeldak. Direct na aankoop liet 
Cornelia Vermeijs het pand grondig verbouwen. Het huis werd 
verhoogd met een verdieping en opnieuw gedekt door een 
zadeldak. Hierdoor ontstond het herenhuis in vijf traveeën, zoals 
dat nu nog steeds op Ginnekenmarkt 14 te vinden is. 
Tot vóór een aantal jaren, toen de voorgevel van het huis nog 
niet wit geschilderd was, was het verschil in kleur en vorm van 
het metselwerk van de eerste en de tweede bouwlaag nog goed 
te zien. Ook de kozijnen van de benedenverdieping zijn toen 
aangepast. 
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De kelder die zich bevindt onder de westelijke voorkamer 
behoorde vanouds tot het nevenliggende pand van De 
Vrachtwagen en bleef dus gehandhaafd. Ook de oude, vermoe
delijk van 1665 daterende kelder onder de keuken, bleef met 
uitzondering van de toegang, ongewijzigd bestaan. 

Na het overlijden van Cornelia Vermeijs in 1910 vestigde zich 
nog een derde zuster in het pand: Maaike Adriana Vermeijs, 
geboren in 1834 te Rotterdam, weduwe van Pieter Adriaan 
Lammerts van Bueren. Nadat in 1914 ook de tweede zuster 
Vermeijs op 94-jarige leeftijd was overleden, was Maaike 
Vermeijs de eigenaresse. Zij bewoonde het pand samen met een 
dochter van Maria Christna Vermeijs nog gedurende zes jaar. In 
1920 werd het huis verkocht en vertrokken de twee 
overgebleven leden van de familie Lammerts van Bueren naar 
's-Gravenhage. 

De familie Cornelis Dankert Bakker, 1920-1949 
Na het vertrek van de twee dames Lammerts van Bueren werd 
het huis bewoond door een gepensioneerde uit het voormalige 
Nederlands Oost-Indië. Cornelis Dankert Bakker was geboren in 
1876 te Oudenbosch. Hij trouwde met Adeline Louise Philippi, 
geboren in 1881 te Salatiga in Indonesië. Daar werden (min
stens) twee kinderen geboren: Adeline Henriëtte, geboren in 
1908 te Tjepse; en de zoon Cornelis Dankert jr, geboren in 1914 
te Bandjar Nigra. In 1916 kwam de familie met de twee ge
noemde kinderen naar Breda en vestigde zich in 1920 op Markt 
14 in Ginneken. De dochter werd onderwijzeres aan de Or.de 
Visserschool te Ginneken, de zoon officier te Breda. Na het 
overlijden van Cornelis verhuisden moeder en dochter naar 
Bavelselaan 200. In 1949 werd het huis via een openbare 
verkoping verkocht aan de fabrikant Hermanus Jansen, directeur 
van de parketfabriek Lachapelle te Breda .. 

De familie Jansen-Strack van Schijndel, 1949-1970 
Hermanus Josephus Antonius Jansen werd in 1885 te Schiedam 
geboren als zoon van Aloysius Johannes Josephus Jansen, 
commissionair, en Gertruida Maria Johanna Beukes. In 1824 
trouwde hij met de in 1884 te Vlissingen geboren Josephina 
Petronella Maria Strack van Schijndel. 
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Het gezin telde drie dochters en vijf zonen, geboren in Amster
dam en te 's-Gravenhage. De familie Jansen-Strack van 
Schijndel kwam in 1923 vanuit Den Haag naar Ginneken. 
Aanvankelijk bewoonde deze familie De Roosenhoeve, 
Ulvenhoutselaan 25-27, die de heer Jansen korte tijd daarvoor 
gekocht had van Petrus Johannes de Sonnaville, die de villa 
weer had verworven uit de openbare verkoping van de 
erfgenamen van dokter Bijnen25

. In 1933 liet Herman Jansen in 
zijn grote tuin door architect J.de Lint een blok van drie woningen 
bouwen, die de naam kregen De Drie Ulven. -In 1941 betrok de 
familie het aan De Roosenhoeve grenzend hoekhuis van dit blok 
van drie. 
Het huis aan de Ginnekenmarkt 14 dat in 1949 werd aangekocht, 
werd aanvankelijk verhuurd. Omstreeks 1958 betrokken Herman 
Jansen en zijn vrouw dit herenhuis zelf. Na een kort verblijf in 
een bejaardenhuis te Baarle-Nassau kwamen zij spoedig weer 
terug naar Ginneken, waar zij zich vestigden in de middelste 
woning van De Drie Ulven. Hermanus Jansen overleed in 1965. 
In 1969 verkochten de erfgenamen het pand aan de architect 
Wilfried Bunnik. Het huis werd al enkele jaren als kantoorpand 
verhuurd. 

Besluit 
De geschiedenis van het herenhuis Ginnekenmarkt 14 valt in 
drie fasen uiteen. Vóór 1665 was äeze plaats een deel van het 
huis Markt 13, dat in 1549 voor de eerste maal met de naam Den 
Engel wordt aangeduid. In 1665 heeft Cornelis Cornelis Jan 
Smolders de bebouwing van Markt 13 en 14 gesplitst in twee 
afzonderlijke dorpswoningen. Markt 14 kreeg toen als nieuwe 
woning de naam Den Engel toebedeeld. In deze tweede fase, 
die tot omstreeks 1890 heeft geduurd, was het steeds, met 
enkele korte onderbrekingen, de woning van notabelen. In 1890 
werd het pand, dat toen de naam al enige tijd verloren had, 
herbouwd en met een verdieping verhoogd, waardoor een groot 
herenhuis is ontstaan met vijf traveeën. Vanaf 1970 is het steeds 
meer als zakenpand in gebruik geweest. 
Behalve de oude naam, die enige jaren geleden weer in ere is 
hersteld, zijn in de panden Markt 13 en 14 verscheidene relicten 
uit het verleden bewaard. 
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Allereerst de twee oude kelders met gemetseld gewelf, die beide 
onder het herenhuis nr. 14 liggen. Verder zijn er in de gemeen
schappelijke muur tussen de twee huizen tal van oude bouw
sporen zichtbaar daterend van een ver verleden 26 . Ginneken
markt 14 is een rijksmonument. 
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GAB. , R 417, f.336, 21-4-1506. Info A.van Dun. 
GAB., R 679, f.266r, 7-11-1549. Info A.van Dun. 
GAB., R 681, f.44v, 30-7-1554. Info A.van Dun . 
GAB., R 684, f.163r, 29-9-1573. Info A.van Dun. 
GAB., R 687, f.85r-v, 22-1-1608. Info A.van Dun. 
GAB., R 693, f.66v, 6-12-1639. 
GAB., R 695, f.203r-v, 5-6-1663. Catharina Kloostermans was eigenaar van De Swaen, nu de 
panden Markt 15-17 van Café Moeke (Brauers) . Adriaen Frans Been was eigenaar en bewoner 
van de Sinte Cathelijne Hoeve, nu Raadhuisstraat 6-10. De Plaetse is de huidige Markt. 10 
GAB., R 696, f.29v, 10-11-1665. 

11 
GAB., R 699, f.218, 15-9-1703. Johan van Opstal! was een zoon van Goijaert Jan Wouters van 
Opstal en zijn tweede vrouw Peerke Anthoni Huijbrechts dr. Johan werd gedoopt te Gilze 6-4-1653, 
was vorster van Ginneken van 1684-1691; overleden vóór 28-7-1724. Hij was driemaal gehuwd . Zie 
J.Loef:"Van Opstall (West-Brabant)", in De Brabantse Leeuw, 1952, p. 210.Hij was ook eigenaar 
van het huis Het Draaierke, Raadhuisstraat 1 en van het huis Den Driehoek, op de splitsing van de 
Bavelselaan en de Ulvenhoutselaan. 

12 
RA.N.B, Archief Nassause Domein raad, afd . IV, Baronie van Breda nr.896, topografische legger 
der cijnsenvan Ginneken, f.93v. 

13 
Jan Adriaan Mulders, van beroep timmerman, was van 1705 tot 1749 eigenaar van het oostwaarts 
gelegen pand De Witte Swaen, nu Ginnekenmarkt 15-17, Hotel Marktzicht, terwijl Johan Hendrik 
Damisse, secretaris van Ginneken van 1712-1749, eigenaar was van de Sinte Cathe/ijne Hoeve, nu 
Raadhuisstraat 6-10. · 

14 
De Cuyp is de huidige Markt. 

15 
GAB., R Ginneken 92, f.133v, 6-12-1748. Wouter van Opstal is een zoon van Wouter Goijaerts van 
Opstal!, een broer van de in het voorgaande genoemde eigenaar Johan van Opstall. Wouter was 
ontvanger van Gilze en Rijen, overleden op 31 maart 1770; wonend en begraven te Ginneken. Zie: 
De Brabantse Leeuw, 1952, p.186. 

16 

A.W.Jansen:"De Roskam, voorheen De Kleine Wingaard te Ginneken", in Engelbrecht van Nassau, 
jrg.7 nr.2, 1988,p.84. 

17 
GAB., R Ginneken 94, f.90v-91r 14-3-1758. 

18 ' • 
Het oostwaarts van Den Engel gelegen huis De Witte Zwaan (Markt 15-17, Hotel Marktzicht) was 
vanaf 1751 in handen van Peeter Janssen van de Laer. Diens dochter Cornelia trouwde in 1769 met 
Pieter Matheus Jordens. schoenmaker en leerlooier. 
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19 
Anthony Joham Damissè was evenals zijn vader, secretaris van Ginneken, 1749-1786; hij was 
eigenaar van de Sinte Cathelijne Hoeve, Raadhuisstraat 6-10. Antony en Maria Van Rijen, kinderen 
van het echtpaar Marijnis van Rijen en Isabella op den Ende, waren eigenaar van de westwaarts 
gelegen Herberg De Vragtwagen. 

20 
GAB., R Ginneken 98, f.121r-122v, 31-12-1784; prijs inclusief de hoeve op Geersbroek 3.750 gld . 

21 GAB., N 4868, acte 37, 47 en 55, 1827. 
22 

Arnoldus Timroth (1781-1827))was vanaf 1816 eigenaar van de herberg Den Bonten Os, Markt 17. 
Helena Maria Matak was een dochter van Daniël Matak, die in 1816 de Sinte Cathelijne Hoeve 

Aankocht, gelegen aan de huidige Raadhuisstraat 6-10. Cornelis De Rooij werd in 1817 eigenaar 
van de westwaarts gelegen herberg De Vragtwagen; hij overleed in 1827. 

23 
GAB., N 4898-1, acte 20, 2-4-1832; notaris P.C.Wiercx, Ginneken. 

24 
Kadastrale legger Ginneken, sectie 1, artikel 1154, verkoopdatum 4-5-1858. 

25 
A.W.Jansen: "De villa Roosernhoeve met koetshuis, Ulvenhoutselaan 25-27", in: Enge/brecht van 
Nassau, jrg7 nr.1, 1988, p.35-37. ' 

26 
A.W.Jansen: "Ginneken ondergronds", in Brieven van Paulus, jrg.32, nr.163. 

DE BESTEMMING 
CULTUREEL ERFGOED EN BEELDENDE KUNST 

Van 23 mei tot 15 oktober kunt u een door de provincie 
georganiseerde fietstocht maken langs cultureel erfgoed en beel
dende kunst. 

De fietstocht kunt u overal beginnen en loopt in ons heem van de 
kerk in Bavel naar de kerk in Ulvenhout en vervolgens via Ginne
ken (Duivelsbrug), Breda (Grote Kerk) en Teteringen (Willibror
duskerk) weer naar Bavel. 

U kunt de fietstocht ook rijden van Bavel, via Ulvenhout, Chaam 
(Kerk Antonius Abt), Alphen (Streekmuseum), Riel (Antonius
kerk), Tilburg (Süleymaniyemoskee) en Molenschot (Annakapel) 
weer naar Bavel. 

De complete route met beschrijving van de locaties en te bezich
tigen kunstwerken is te downloaden via www.debestemming.nu 

Op verzoek van de provincie presenteren tien kunstenaars zich 
op hun eigen wijze op de 10 locaties. 



320 

C 
co 
co 
Q) 

·w 
co -~ 
L.. 
Q) 
~ 
C 
0 

. "'O 
~c 
co Q) 
co Q) 

E~ 
Q) Q) 
C) Q) 

C .C 
Q) C 
"E Q) 
Q) = 
3: T""" 

Cl) Q. 
- Q) 
0 0 

- L.. .E C) 

QC"> 
0 C") 
.cm u T""" 

Cl) ·
Q) Q) 

-o E 
C <0 
Q) T""" 

0 L.. 

- Q) 
- "'O Q_ 
0 CO 

-5 S9 
Cl) -Q.~ 
0 .c 
Cl) u 
Q) Cl) 
N 0. _o 
0 - C'· 
~ Q) C 
a> E a> 
Q) - ID 
3: ~ "'O 
C > C 
Q) Q) ~ 
Q) :;:;' Q) 

êii ëi> ID 
N --o 
C Q) C 
:::J .c co 
0 -15 C) 
C :::J 0 
CO O C 
> .c :::J 

.!a .!a ë 
== == Q) zz~ 

321 

PAULUS IN GESPREK MET ..... . 

NILLIS VAN DUN 
door Anneke Oomes 

Nillis van Dun werd op drie augustus 1926 geboren in Galder. Hij 
is de jongste van tien kinderen. Tot een jaar na zijn trouwen bleef 
hij in Galder wonen. Na vele omzwervingen zijn hij en zijn vrouw 
uiteindelijke in Meerle terecht gekomen. Ik sprak hem in verband 
met het 125-jarig bestaan van de Galderse Mattheusschool. 
Nillis heeft levendige herinneringen aan zijn schooljaren. 

De Mattheusschool in Galder bestaat 125 jaar en is daarmee 
een van de oudste scholen in de omgeving. In de negentiende 
eeuw werd deze opgericht als openbare school. Er gingen heel 
wat ruzies aan vooraf In de zeventiende en de achttiende eeuw 
werd het onderwijs in Strijbeek en Galder om de beurt gegeven 
in kamerruimtes. Er was nog geen leerplicht en waarschijnlijk 
bleven kinderen regelmatig weg van school om thuis op het be
drijf mee te werken. Later werd zelfs les gegeven in de kapel. In 
1810 werd Nederland ingelijfd bij Frankrijk en kwam er noodge
dwongen een einde aan het katholieke onderwijs en moest men 
verhuizen van de kapel naar een . woonhuis. Deze voldeed niet 
aan de behoefte en daarom werd besloten de kapel tot school te 
verbouwen.Het gebouw heeft een vloerruimte van 15 bij 16,5 
meter. Een deel daarvan is voor de huisvesting van de inwonen
de onderwijzer. De ruimte die overblijft is voor de leerlingen, 
meer dan honderd. Veel ruimte was er dus niet. 55 jaar later 
blijkt de kapelschool aan een nieuwe verbouwing toe te zijn maar 
de kosten zouden zo hoog zijn dat de gemeenteraad besluit tot 
het bouwen van een nieuwe school.In mei 1883 wordt het ge
bouw aan de Kruiskil in gebruik genomen. Het was toen nog een 
Openbare School. Pas in 1921 wordt de school op verzoek van 
de Galderse bevolking Katholiek en krijgt deze de naam 
Mattheus. In datzelfde jaar en in 1929 wordt de school uitgebreid 
zodat er uiteindelijk drie lokalen zijn. 
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Nillis van Dun kan zich de school nog heel goed herinneren: "In 
het eerste lokaal zaten de eerste en de tweede klas bij juf Roos 
Brosens, in het tweede de derde en de vierde met juf Lucia 
Brouwers en in het laatste stond de hoofdmeester van de Made 
voor de klassen vijf, zes en zeven. Toen Roos Brosens het 
klooster in ging werd ze opgevolgd door haar zuster Marie. Ook 
zij ging later het klooster in." Nillis vertelt verder: "Een kleuter
school was er niet op Galder. Ik was al bijna zeven jaar toen ik in 
april 1933 naar school mocht. Je moest vóór de eerste april zes 
jaar zijn. Als de klassen klein waren, werd er wel eens wa\ door 
de vingers gezien. Mijn broer Christ (1925) verjaart op 25 april 
maar mocht in 1931 al naar school. Hij moest dus nog zes war
en ! Ik zat in een grote klas, wel veertien leerlingen. De klas erna 
was maar een klas van een stuk of vijf. In totaal zaten er zo'n 
honderd leerlingen." 
We leerden lezen en schrijven en hadden ook aardrijkskunde en 
gymnastiek. Ik kan me niet herinneren of we tekenen en hand
vaardigheid kregen.Godsdienstlessen werden op school ook niet 
gegeven. Daarvoor moesten we naar de paters op de Dreef. Na 
de doordeweekse mis van zeven uur kregen we catechismus tot 
half negen en dan konden we weer naar Galder voor de school. 

Als wij om negen uur vertrokken op de Dreef dan waren we ook 
om negen uur op Galder, terwijl we wel twintig minuten moesten 
lopen. België kende toen nog een andere tijd dan Ne-derland. 
Dat heeft tot net voor de oorlog geduurd. 

Op klompen naar school 
We hadden geen fiets en gingen altijd te voet. Dat viel niet mee 
in de winter. We liepen op klompen want laarzen waren er niet. 
De meeste kinderen bleven dan tussen de middag over. De 
meester lette op. Er waren geen overblijfmoeders! We namen 
extra sokken mee zodat de natte op de kachel konden drogen. Ik 
was elf jaar toen ik leerde fietsen op de fiets van mijn oudere 
zuster. Maar ik kon niet op de fiets naar school. Er waren geen 
kinderfietsen. Toen ik twaalf was ben ik met mijn zus naar Hoog
straten gefietst. De fiets was te groot dus de hele weg heb ik in 
die fiets gehangen anders kon ik niet bij de trappers. 
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Op Galder waren we erg gericht op België. De tandarts zat in 
Hoogstraten en ook de boodschappen haalden we meestal op 
de Dreef. 
Eerst naar de kerk en dan de boodschappen meteen meene
men. Op Galder hadden we niet echt een winkel. Er was wel een 
snoepwinkeltje en een flink aantal cafés. Bij de paters op de 
Dreef heb ik mijn eerste communie gedaan. Voor de Plechtige 
communie moesten we naar de parochiekerk van Ulvenhout." 
Nillis vervolgt over de schooljaren; "In augustus hadden we een 
hele maand vakantie maar dan moest er thuis natuurlijk wel ge
werkt worden. We hadden ook wel tijd om kattenkwaad uit te 
halen hoor! Het plukseizoen (aardbeien) begon al voor de va
kantie. Je kon bij de onderwijzer rond de pluktijd extra vrije da
gen aanvragen. Dat noemden we arbeidsverlof. De kinderen van 
toen waren eerder groot maar ze wisten niets. Tegenwoordig 
weten ze veel meer. We wisten ook wel wat er in de wereld ge
beurde want wij kregen ook alle dagen de krant maar daar werd 
niet echt over gesproken. Kringgesprekken die nu heel normaal 
zijn, hadden wij niet. 
En aan het einde van het zevende jaar was het gewoon over. 
Voor ons geen kampen en musicals om het te vieren. 
Je was klaar met school en je ging werken, direct de andere dag. 
Vervolgonderwijs was er voor ons niet bij. De boeren bleven 
meestal thuis. Meester van de Made gaf in de wintermaanden 
nog wel avondschool voor de oudèren. Hij gaf landbouwlessen. 
Die heb ik ook nog gevolgd. Meester van de Made was een hele 
goede onderwijzer die alles voor de kinderen deed maar hij was 
wel streng. Juffrouw brouwers was nog strenger, daar ging je 
niet mee spelen. Strafregels schrijven of nablijven. Als je iets fout 
deed dan kreeg je straf. En als je moest nablijven dan kreeg je 
thuis ook nog eens straf! Er werd op school wel heel goed ge
leerd. Meester van de Made stond daar wel om bekend. Met een 
aantal jongens van Galder zijn wij later nog naar de avondlessen 
van de tuinbouwschool gegaan. En bij de examens bleek dat de 
beste vijf allemaal van Galder afkomstig waren." 
Nillis komt nog terug op de schoolfeesten: "We vierden op school 
wel feesten hoor. 
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Nillis van Dun 

(foto Anneke Oomes) 

Oranjefeesten en zo en we hielden ook wel optochten. Ik geloof 
niet dat we op school ooit iets van toneel hebben gedaan. Dat 
was pas na de lagere school. 
Toneelvereniging De Vlammende Vleugels oefende bij Het Kruis
punt, maar dat was iets voor de volwassenen." 

Oude herinneringen zijn heel helder 
Terugkijkend op zijn schooljaren vertelt Nillis: "Het is toch wel 
een hele mooie tijd geweest. We hebben veel geleerd en ook 
mooie vriendschappen opgebouwd. Ik ben nu in de leeftijd dat 
veel van mijn vrienden en klasgenoten van toen er niet meer zijn. 
Hoe ouder dat je wordt hoe meer mooie dingen dat je hebt mee
gemaakt maar je wordt ook wel steeds eenzamer. Je leeftijd
genoten vallen weg. Mensen hebben jouw tijd niet meer mee
gemaakt. Het gekke is dat je oude herinneringen zo helder zijn." 
Nillis besluit geëmotioneerd: "Ik kan me mijn eerste schooldag 
nog zo goed herinneren, alsof het gisteren gebeurd is. Ik zie mijn 
moeder nog bij onze achterdeur staan. Ze zei dat ik niet bang 
moest zijn: mij kon me niets gebeuren want mijn oudere broers 
gingen mee. Ze bleef bij de a·chterdeur staan zwaaien en daar 
ging ik." 
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008 Uitspraak 160 jd-je 170-331 

KOOPT IN DEN VREEMDEN NIET 
DAT WAT PAULUS' SPONSOR U BIEDT 

Variatie op een oude slogan van de middenstand: 

KOOPT IN DEN VREEMDEN NIET 
DAT WAT UW EIGEN DORP U BIEDT 
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HEEMKUNDIG WEERBERICHT 158 
HEILIGEN IN DE WEERSVOORSPELLING 95 

JULI - HOOIMAAND - DONDERMAAND 
Sinte Margriet brengt de eerste peer (20/7) 
Waarna men oogst steeds meer en meer. 

AUGUSTUS - WARMTEMAAND - ONWEERSMAAND 
De hondsdagen helder en klaar (17-18 / 8) 
Verkondigen een helder najaar. 

SEPTEMBER - HERFSTMAAND - FRUITMAAND 
De zomer is uit, dus Sinte Michiel (29/9) 
Verbiedt de linnen hoed en witte kiel. 

OPEN MONUMENTENDAG 
Zaterdag 13 september is het Open Monumentendag, ook dit 
jaar de tweede zaterdag in·september. 
Zowel de gemeente Breda (Bavel, Ulvenhout) , als de gemeente 
Alphen-Chaam (Galder, Strijbeek, Bavel AC en Ulvenhout AC) 
vroeg onze medewerking en die verlenen we natuurlijk graag. 
Op zaterdag is het museum geop~nd van 13-16 uur. Ook de kerk 
van Bavel en die van Ulvenhout zijn die dag open. 
Zowel Breda als Alphen-Chaam zullen een publicatie over deze 
dag laten verschijnen. 

UITSPRAAK 160 
De kerkhoven worden bevolkt door hen die onmisbaar waren 

(Charles de Gaulle) 

PAULUS VAN DAESDONCK WORDT GESUBSIDIEERD DOOR 

~~~ 
Gemeente Breda ~"'~ 
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Advertentie Kermis Ginneken 
Agenda 2008 ( 148) 
Bestemming 
Bibliografie jaargang 33 
Brabants Dorp 
Brandnetel 
Compositie 5 
Convocatie 14 
Engel in Ginneken 
Excursie Vliegveld Gilze-Rijen 
Grensgevallen - Mooiste dorp 
Grote Reünie in Galder 
Heemkundige Literatuur 
Heemkundig Weerbericht 158 
Inhoud Brieven van Paulus 170 
In Memoriam 
Jaarvergadering 33 - Convocatie 
Kermis in Ulvenhout 
Lintjesregen 2008 
Mark, Levensader van ons heem 
Nieuwe Sponsor voor Museum 1 
Nieuwe Sponsor voor Museum 2 
Nieuws uit het museum 7 4 
Nillis van Dun in gesprek ... 
Op de Kermis 
Open Monumentendag 
Paulus in Gesprek met. ..... ( 4 ) 
Processieschilden 
Religie in Noord Brabant 
Scherpen van de Zeis 
Schonck,Schul en Compagnie 
Slag bij Strijbeek 
Suikerspin en Zedenbederf 
Uitspraak 160 
Vakantie 
Vliegveld Gilze-Rijen - Lezing 

Redactie 
Bestuur 
Redactie 
Kees Leijten 
Ko Stoutjesdijk 
Ton Sas 
Bestuur 
Toon van Miert 
Ad Jansen 
Jan van der Beek 
Jan van der Beek 
Louis Vriens 
Redactie 
Redactie 
Kees Leijten 
Bestuur 
Bestuur 
Kees Leijten 
Kees Leijten 
Kees Leijten 
Bestuur 
Bestuur 
Kees Leijten 
Anneke Oomes 
Ad van Eijl 'Û' 
Redactie 
Anneke Oomes 
Redactie 
Arnoud-J Bijsterveld 
Redactie 
Bestuur 
Jan Huijbrechts 
Redactie 
Redactie 
Hoofdredacteur 
Anneke Oomes 

302 
280 
319 
325 
306 
299 
287 
278 
307 
285 
297 
293 
296 
331 
332 
291 
279 
301 
289 
294 
287 
288 
295 
321 
301 
331 
321 
296 
282 
281 
288 
281 
303 
331 
277 
283 

PAULUS VAN DAESDONCK 
De heemkundekring 'Paulus van Daesdonck' werd opgericht 3 april 1975 en koninklijk erkend als vereniging op 25 november 1975. De 
vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer V 40 28 25 68 . 

Secretariaat 
Girorekening 
Ledenadministratie 

mailadres 

BRIEVEN VAN PAULUS 

: Abdij van Thornstraat 18, 4854 KG Bavel, 0161-433488. 
: 37 13 311 t.n .v. Paulus van Daesdonck 
: Paulus van Daesdonck, Postbus 89, 4850 AB Ulvenhout. 
: paulus@ulvenhout.com. website : paulus.ulvenhout.com 

Is het informatieblad voor de leden van de heemkundekring Paulus van Daesdonck. Het staat internationaal geregistreerd onder ISSN-
0166-0438, verschijnt vijf maal per jaar en geeft naast veel informatie voor de leden ook vele kleine bijzonderheden en saillante details uit 
de geschiedenis van de vroegere Heerlijkheid Ginneken en Bavel, de gemeente Ginneken en Bavel en de gemeente Nieuw-Ginneken. 

Redactie 
Redactieadres 
Lay-out en vormgeving 

MUSEUM 

: Kees Leijten; Anneke Oomes; Louis Vriens 
: Craenlaer 18, 4851 TK Ulvenhout , 076 5612742 
: Kees Leijten . 

De heemkundekring heeft 'neigen heemkundig museum op 't adres Pennendijk 1. Het museum is geopend de 1• zondag van de maand 
van 14.00 - 16.00 uur en elke woensdag van 14.00- 16.00 uur. Voor groepen op verzoek (076-561 27 42 ). Schenkingen voor de collectie 
gaarne i~het museum op werkdagen (behalve vrijdag) van 9.00 - 16.00 uur. 
In Juli en augustus is het museum gesloten. Het museum is ondergebracht in de 'Stichting Paulus' Museum" (S 10.49.79) 

ANBI - ALGEMEEN NUT BEOGENDE INSTELLING 
kring is een ANBI -instelling bij beschikking 41 .529 dd 4 januari 2008 

H t museum is een ANSI-instelling bij beschikking 41 530 dd 4 januari 2008 

ESTUUR 
oon van Miert 

K es Leijten 
J n van Dorst 
Anneke Oomes-v d Berg 

ns van der Zanden 
oon Goos 

J n Grauwmans 
Jos Verschuren 

OUIS Vriens 

RELEDEN 

: voorzitter 
: vice-voorzitter 
: secretaris 
: 2• secretaris 
: penningmeester 
: 2• penningmeester 
: medewerker Bavel 
: medewerker Ulvenhout 
: medewerker Galder-Strijbeek 

2005 
2007 
2006 
2005 
2007 
2007 
2005 
2006 
2006 

J n van der Westerlaken + : Erevoorzitter Gerard Mous + : Erelid Jan van Dongen : Erelid 

UBLICATIES ( verkrijgbaar in het museum ) 
1975 Monumentenboekje 
1977 Molen 'De Korenbloem' 
1977 130 jaar Mariaschool 
1 78 Korenmolen De Hoop 
1979 Drie eeuwen kerk in Ulvenhout 
1980 Van Ginneken tot Nieuw-Ginneken 
1981 Driekwart eeuw Constantia 
1982 David Tomkins 
1983 100 jaar school Galder 
1983 Veldnamen 1-25 (1983-1988) 
1984 Carnaval Oud en Nieuw Ginneken 
1985 Bibliografie 1 
1985 Tussen Witte Wolk en Anneville 
1986 Wandelen in Strijbeek 
1987 Kerken in Bavel 
1987 Wandelen in Ulvenhout ( Callot) 
1990 Het Mastbos en Van Schermbeek 
1990 Gem. Nw Ginneken in verleden en heden 
1994 De Ginnekensche Tramweg Mij. 
1994 Bibliografie Il 
1996 Wandelen op Luchtenburg 
1996 Veldnamen 26 (Index) 
1996 Gemaallijst 1795 
1997 Straatnamen 
1999 Carnaval in Ulvenhout 
1999 Geschiedenis Boswachterij Ulvenhout 
2003 Boerderijen in 't Heem v. Paulus 
2004 Sint Laurentiuskerk 1904-2004 
2006 Paters van de Heilige Harten 
2006 Vlooienmarkt Ulvenhout 
2007 50 Jaar KSO-Ulvenhout 

LIDMAATSCHAP 

J.M.E.M. Jespers 
J.C. van der Westerlaken 
C.J.M. Leijten 
H. Dirven, K. Leenders e,a 
Dr. J.L.M. de Lepper 
H. Dirven, J. v.d. Westerlaken 
J. en R. v.d. Westerlaken 
Drs. H. Verhoeven (BvP 39) 
A. Verkooijen e.a. (BvP 44) 
Ir. Chr. Buiks (per deel) 
Brieven van Paulus 46 
M. Beugels, C. Leijten (BvP55) 
J.M.E.M. Jespers 
J. Jespers en Drs. H. Verhoeven 
Dr. C.S.M. Rademaker SS.CC 
Ir. W . Bonekamp, M Scheepers 
A . J. Spierings 
Jac Jespers 
P. van de Ven e.a. 
C.J.M. Leijten (BvP 101) 
Jacques Jespers 
Ir. Chr. Buiks, J . Spoorenberg 
J.M.H. Broeders, A.W. Jansen 
A.W . Jansen 
Ben C. Martens 
C.P.M. van Alphen 
Kees Leijten e.a. 
Kees van Hooijdonk, Kees Leijten e.a 
Kees Leijten, Ad Mol e.a. 
Ben C . Martens 
Ben C. Martens 

€ 2,00 
uitverkocht 
uitverkocht 
€ 2,00 
uitverkocht 
€ 5,00 
€ 4,00 
€ 2,00 
€ 2,00 
€ 2,00 
€ 2,00 
€ 2.00 
€ 5,00 
€ 2,00 
€ 4,00 
uitverkocht 
€ 4,00 
€ 2,00 
€ 5,00 
€ 2,00 
€ 2,00 
uitverkocht 
€ 1,00 
€ 5,00 
uitverkocht 
€ 3,00 
€ 5,00 
€ 3,00 
€ 5,00 
€ 3,00 
€ 5,00 

Het verenigingsjaar van de heemkundekring loopt van 1 september tot 31 augustus. Naast diverse heemactiviteiten, lezingen, tentoonstel
lingen en excursies geeft de kring het tijdschrift 'Brieven van Paulus' uit 
Het lidmaatschap van de Kring geldt voor het gehele ge;i:in en bedraagt voor het verenigingsjaar 2007-2008: 17,- Euro. 




