
40e 

Gedenken

 

Vijfhonderd jaar geleden: het Mastbos wordt ingezaaid.

Honderdv

Honderdvijftien jaar geleden: de toegang tot Grimhuijsen op de foto.

Zesentachtig jaar geleden: Sint Annakapel geschilderd.

Vijfentachtig jaar geleden: borduurmachine geschonken.

Vijfenzeventig j

Drieënvijftig jaar geleden: eerste steen gelegd voor gemeentehuis.

Veertig jaar geleden: onze heemkundekring wordt geboren.

 

 

 jaargang nummer 

Gedenken

Vijfhonderd jaar geleden: het Mastbos wordt ingezaaid.

Honderdv

Honderdvijftien jaar geleden: de toegang tot Grimhuijsen op de foto.

Zesentachtig jaar geleden: Sint Annakapel geschilderd.

Vijfentachtig jaar geleden: borduurmachine geschonken.

Vijfenzeventig j

Drieënvijftig jaar geleden: eerste steen gelegd voor gemeentehuis.

Veertig jaar geleden: onze heemkundekring wordt geboren.

 

jaargang nummer 

Gedenken

Vijfhonderd jaar geleden: het Mastbos wordt ingezaaid.

Honderdvijfentwintig jaar geleden: de Pekhoeve krijgt een grote pot.

Honderdvijftien jaar geleden: de toegang tot Grimhuijsen op de foto.

Zesentachtig jaar geleden: Sint Annakapel geschilderd.

Vijfentachtig jaar geleden: borduurmachine geschonken.

Vijfenzeventig j

Drieënvijftig jaar geleden: eerste steen gelegd voor gemeentehuis.

Veertig jaar geleden: onze heemkundekring wordt geboren.

jaargang nummer 

Gedenken 

Vijfhonderd jaar geleden: het Mastbos wordt ingezaaid.

ijfentwintig jaar geleden: de Pekhoeve krijgt een grote pot.

Honderdvijftien jaar geleden: de toegang tot Grimhuijsen op de foto.

Zesentachtig jaar geleden: Sint Annakapel geschilderd.

Vijfentachtig jaar geleden: borduurmachine geschonken.

Vijfenzeventig jaar geleden: bommen vallen op ons heem.

Drieënvijftig jaar geleden: eerste steen gelegd voor gemeentehuis.

Veertig jaar geleden: onze heemkundekring wordt geboren.

 

jaargang nummer 

Vijfhonderd jaar geleden: het Mastbos wordt ingezaaid.

ijfentwintig jaar geleden: de Pekhoeve krijgt een grote pot.

Honderdvijftien jaar geleden: de toegang tot Grimhuijsen op de foto.

Zesentachtig jaar geleden: Sint Annakapel geschilderd.

Vijfentachtig jaar geleden: borduurmachine geschonken.

aar geleden: bommen vallen op ons heem.

Drieënvijftig jaar geleden: eerste steen gelegd voor gemeentehuis.

Veertig jaar geleden: onze heemkundekring wordt geboren.

“Brieven
 

 

jaargang nummer 20

Vijfhonderd jaar geleden: het Mastbos wordt ingezaaid.

ijfentwintig jaar geleden: de Pekhoeve krijgt een grote pot.

Honderdvijftien jaar geleden: de toegang tot Grimhuijsen op de foto.

Zesentachtig jaar geleden: Sint Annakapel geschilderd.

Vijfentachtig jaar geleden: borduurmachine geschonken.

aar geleden: bommen vallen op ons heem.

Drieënvijftig jaar geleden: eerste steen gelegd voor gemeentehuis.

Veertig jaar geleden: onze heemkundekring wordt geboren.

Brieven
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voorheen Ginneken

Vijfhonderd jaar geleden: het Mastbos wordt ingezaaid.

ijfentwintig jaar geleden: de Pekhoeve krijgt een grote pot.

Honderdvijftien jaar geleden: de toegang tot Grimhuijsen op de foto.

Zesentachtig jaar geleden: Sint Annakapel geschilderd.

Vijfentachtig jaar geleden: borduurmachine geschonken.

aar geleden: bommen vallen op ons heem.

Drieënvijftig jaar geleden: eerste steen gelegd voor gemeentehuis.

Veertig jaar geleden: onze heemkundekring wordt geboren.

daar zouden we brieven mee kunnen vullen.

Brieven

 

voorheen Ginneken

Vijfhonderd jaar geleden: het Mastbos wordt ingezaaid.

ijfentwintig jaar geleden: de Pekhoeve krijgt een grote pot.

Honderdvijftien jaar geleden: de toegang tot Grimhuijsen op de foto.

Zesentachtig jaar geleden: Sint Annakapel geschilderd.

Vijfentachtig jaar geleden: borduurmachine geschonken.

aar geleden: bommen vallen op ons heem.

Drieënvijftig jaar geleden: eerste steen gelegd voor gemeentehuis.

Veertig jaar geleden: onze heemkundekring wordt geboren.

daar zouden we brieven mee kunnen vullen.

 

Brieven

voorheen Ginneken

Vijfhonderd jaar geleden: het Mastbos wordt ingezaaid.

ijfentwintig jaar geleden: de Pekhoeve krijgt een grote pot.

Honderdvijftien jaar geleden: de toegang tot Grimhuijsen op de foto.

Zesentachtig jaar geleden: Sint Annakapel geschilderd.

Vijfentachtig jaar geleden: borduurmachine geschonken.

aar geleden: bommen vallen op ons heem.

Drieënvijftig jaar geleden: eerste steen gelegd voor gemeentehuis.

Veertig jaar geleden: onze heemkundekring wordt geboren.

daar zouden we brieven mee kunnen vullen.

Brieven

 

voorheen Ginneken

Vijfhonderd jaar geleden: het Mastbos wordt ingezaaid.

ijfentwintig jaar geleden: de Pekhoeve krijgt een grote pot.

Honderdvijftien jaar geleden: de toegang tot Grimhuijsen op de foto.

Zesentachtig jaar geleden: Sint Annakapel geschilderd.

Vijfentachtig jaar geleden: borduurmachine geschonken.

aar geleden: bommen vallen op ons heem.

Drieënvijftig jaar geleden: eerste steen gelegd voor gemeentehuis.

Veertig jaar geleden: onze heemkundekring wordt geboren.

Er is zo veel om op terug te kijken,

daar zouden we brieven mee kunnen vullen.

Brieven van Paulus”

 

voorheen Ginneken

Vijfhonderd jaar geleden: het Mastbos wordt ingezaaid.

ijfentwintig jaar geleden: de Pekhoeve krijgt een grote pot.

Honderdvijftien jaar geleden: de toegang tot Grimhuijsen op de foto.

Zesentachtig jaar geleden: Sint Annakapel geschilderd.

Vijfentachtig jaar geleden: borduurmachine geschonken.

aar geleden: bommen vallen op ons heem.

Drieënvijftig jaar geleden: eerste steen gelegd voor gemeentehuis.

Veertig jaar geleden: onze heemkundekring wordt geboren.

Er is zo veel om op terug te kijken,

daar zouden we brieven mee kunnen vullen.

van Paulus”

Tweemaandelijks periodiek

van de heemkundekring

“Paulus van Daesdonck”

  

voorheen Ginneken en 

Vijfhonderd jaar geleden: het Mastbos wordt ingezaaid.

ijfentwintig jaar geleden: de Pekhoeve krijgt een grote pot.

Honderdvijftien jaar geleden: de toegang tot Grimhuijsen op de foto.

Zesentachtig jaar geleden: Sint Annakapel geschilderd.

Vijfentachtig jaar geleden: borduurmachine geschonken.

aar geleden: bommen vallen op ons heem.

Drieënvijftig jaar geleden: eerste steen gelegd voor gemeentehuis.

Veertig jaar geleden: onze heemkundekring wordt geboren.

Er is zo veel om op terug te kijken,

daar zouden we brieven mee kunnen vullen.

van Paulus”

Tweemaandelijks periodiek

van de heemkundekring

“Paulus van Daesdonck”

 

 Bavel

Vijfhonderd jaar geleden: het Mastbos wordt ingezaaid.

ijfentwintig jaar geleden: de Pekhoeve krijgt een grote pot.

Honderdvijftien jaar geleden: de toegang tot Grimhuijsen op de foto.

Zesentachtig jaar geleden: Sint Annakapel geschilderd.

Vijfentachtig jaar geleden: borduurmachine geschonken.

aar geleden: bommen vallen op ons heem.

Drieënvijftig jaar geleden: eerste steen gelegd voor gemeentehuis.

Veertig jaar geleden: onze heemkundekring wordt geboren.

Er is zo veel om op terug te kijken,

daar zouden we brieven mee kunnen vullen.

van Paulus”

Tweemaandelijks periodiek

van de heemkundekring

“Paulus van Daesdonck”

 ISSN

Bavel, gras

Vijfhonderd jaar geleden: het Mastbos wordt ingezaaid.

ijfentwintig jaar geleden: de Pekhoeve krijgt een grote pot.

Honderdvijftien jaar geleden: de toegang tot Grimhuijsen op de foto.

Zesentachtig jaar geleden: Sint Annakapel geschilderd. 

Vijfentachtig jaar geleden: borduurmachine geschonken.

aar geleden: bommen vallen op ons heem.

Drieënvijftig jaar geleden: eerste steen gelegd voor gemeentehuis.

Veertig jaar geleden: onze heemkundekring wordt geboren.

Er is zo veel om op terug te kijken,

daar zouden we brieven mee kunnen vullen.

van Paulus”

Tweemaandelijks periodiek

van de heemkundekring

“Paulus van Daesdonck”

ISSN-0166

grasmaand

Vijfhonderd jaar geleden: het Mastbos wordt ingezaaid. 

ijfentwintig jaar geleden: de Pekhoeve krijgt een grote pot.

Honderdvijftien jaar geleden: de toegang tot Grimhuijsen op de foto.

 

Vijfentachtig jaar geleden: borduurmachine geschonken. 

aar geleden: bommen vallen op ons heem. 

Drieënvijftig jaar geleden: eerste steen gelegd voor gemeentehuis.

Veertig jaar geleden: onze heemkundekring wordt geboren.

Er is zo veel om op terug te kijken,

daar zouden we brieven mee kunnen vullen.

van Paulus”

Tweemaandelijks periodiek

van de heemkundekring

“Paulus van Daesdonck”

0166-

maand

ijfentwintig jaar geleden: de Pekhoeve krijgt een grote pot.

Honderdvijftien jaar geleden: de toegang tot Grimhuijsen op de foto.

 

Drieënvijftig jaar geleden: eerste steen gelegd voor gemeentehuis.

Veertig jaar geleden: onze heemkundekring wordt geboren. 

Er is zo veel om op terug te kijken,

daar zouden we brieven mee kunnen vullen.

van Paulus”

Tweemaandelijks periodiek

van de heemkundekring

“Paulus van Daesdonck”

-0438

maand 2015

ijfentwintig jaar geleden: de Pekhoeve krijgt een grote pot.

Honderdvijftien jaar geleden: de toegang tot Grimhuijsen op de foto.

Drieënvijftig jaar geleden: eerste steen gelegd voor gemeentehuis. 

Er is zo veel om op terug te kijken,

daar zouden we brieven mee kunnen vullen.
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van Paulus” 

Tweemaandelijks periodiek 

van de heemkundekring 

“Paulus van Daesdonck” 

0438 

2015 

ijfentwintig jaar geleden: de Pekhoeve krijgt een grote pot. 

Honderdvijftien jaar geleden: de toegang tot Grimhuijsen op de foto. 

 

Er is zo veel om op terug te kijken, 

daar zouden we brieven mee kunnen vullen. 
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Agenda 2014-2015 

Mei 
 

Zondag 3 • Museum open 

Zaterdag 9 • Fiets- en wandeltocht rond het Mastbos 

Juni 
 

Zondag 7 • Museum open 

Juli 
 

Zondag 5 • Museum open 

Augustus 
 

Zondag 2 • Museum open 

September 
 

Zondag 6 • Museum open 

Zaterdag 12 • Open monumentendag, museum open 

Zondag 13 • Open monumentendag, laatste dag expositie 

1975 – het geboortejaar van Paulus 

Maandag 14 • Lezing over de Klokkenberg door George 

Dirven in de Pekhoeve 

Oktober 
 

Zondag 4 • Opening nieuwe expositie in ons museum over 

500 jaar Mastbos 

Maandag 12 • Jaarvergadering en oude films uit de collectie 

van Paulus in de Tussenpauz 

November 
 

Zondag 1 • Museum open 

  

Wijzigingen voorbehouden. 

Paulus’ museum is geopend elke 1e zondag van de maand en iedere 

woensdag, steeds van 14:00 tot 16:00 uur.  
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40 jaar Heemkundekring Paulus van Daesdonck 

verslag door Ingrid Bothe 1 

Feestelijke bijeenkomst Hooizolder Boerderij De Pekhoeve  

Op 3 april 1975 werd in de voormalige gemeente Nieuw-Ginneken de 

heemkundekring Paulus van Daesdonck opgericht. Met ruim 600 

leden de grootste in de omgeving en daarnaast een zeer actieve 

vereniging, die tot ver in de regio bekend is geworden. Het robijnen 

jubileum werd door leden en genodigden 31 maart zeer toepasselijk 

gevierd op een bijzondere erfgoedlocatie: de Hooizolder van 

Boerderij De Pekhoeve in Ulvenhout. 

De feestelijke gelegenheid werd bijgewoond door burgemeester Jouri 

Minses van Alphen-Chaam, de Bredase wethouder van cultuur Selçuk 

Akinci, Henk Hellegers voorzitter van Brabants Heem, Kees 

Machielsen van de Oranjeboom, professor dr. Arnoud-Jan Bijsterveld 

van de leerstoel Cultuur in Brabant en diverse vertegenwoordigers 

van heemkunde-organisaties.  

Kees Leijten gehuldigd 

De Heemkundekring Paulus van Daesdonck richt zich op het gebied 

van de voormalige gemeente Ginneken en Bavel, te weten de dorpen: 

Bavel, Galder, Ginneken, Heusdenhout, Strijbeek en Ulvenhout.  

Kees Leijten, de huidige vice-voorzitter, is als enige oprichter nog 

steeds zeer actief betrokken bij de heemkundekring, onder andere als 

conservator van het museum, inrichter van tentoonstellingen en tot 

begin dit jaar als hoofdredacteur van de tweemaandelijkse periodiek: 

Brieven van Paulus. Als blijk van erkenning benoemde de 

jaarvergadering van oktober 2014 hem tot erevoorzitter. 

Voorzitter Gerard Oomen huldigde hem nu wegens zijn veertigjarig 

lidmaatschap van het bestuur. Bestuurslid Joke van Baal bood hem 

namens de vergadering een prachtige bos bloemen aan. 

                                                 

1
 Deze bijdrage verscheen eerder in Weekblad voor Nieuw-Ginneken. 
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Kees Leijten zit al veertig jaar in het bestuur van onze kring.

Geschiedenis delen

Burgemeester Minses van Alphen

de heemkundekring feliciteerde. Niet alleen vanuit zijn huidige 

gemeente deelt hij een geschiedenis. Eerder was hij raadslid in de 

gemeente Leudal. Een aantal dorpen uit deze Limburgse gemeente 

behoorden vroeger tot het vorsten

eeuwenoude band met de abdij van Thorn wordt op aandringen van 

Paulus in Breda nog jaarlijks de “Thoornsche Marktprijs der rogge” 

gepubliceerd. Dit jaar voor de 480ste keer. De heer Minses heeft 

persoonlijk zeer veel intere

waarde aan, hetgeen blijkt uit zijn voornemen om het ontwerp 

erfgoedbeleid voor Alphen

heemkundekringen alvorens het aan de raad te presenteren.

Kees Leijten zit al veertig jaar in het bestuur van onze kring.

Geschiedenis delen

Burgemeester Minses van Alphen

de heemkundekring feliciteerde. Niet alleen vanuit zijn huidige 

gemeente deelt hij een geschiedenis. Eerder was hij raadslid in de 

gemeente Leudal. Een aantal dorpen uit deze Limburgse gemeente 

behoorden vroeger tot het vorsten

eeuwenoude band met de abdij van Thorn wordt op aandringen van 

Paulus in Breda nog jaarlijks de “Thoornsche Marktprijs der rogge” 

gepubliceerd. Dit jaar voor de 480ste keer. De heer Minses heeft 

persoonlijk zeer veel intere

waarde aan, hetgeen blijkt uit zijn voornemen om het ontwerp 

erfgoedbeleid voor Alphen

heemkundekringen alvorens het aan de raad te presenteren.

Kees Leijten zit al veertig jaar in het bestuur van onze kring.

Geschiedenis delen

Burgemeester Minses van Alphen

de heemkundekring feliciteerde. Niet alleen vanuit zijn huidige 

gemeente deelt hij een geschiedenis. Eerder was hij raadslid in de 

gemeente Leudal. Een aantal dorpen uit deze Limburgse gemeente 

behoorden vroeger tot het vorsten

eeuwenoude band met de abdij van Thorn wordt op aandringen van 

Paulus in Breda nog jaarlijks de “Thoornsche Marktprijs der rogge” 

gepubliceerd. Dit jaar voor de 480ste keer. De heer Minses heeft 

persoonlijk zeer veel intere

waarde aan, hetgeen blijkt uit zijn voornemen om het ontwerp 

erfgoedbeleid voor Alphen

heemkundekringen alvorens het aan de raad te presenteren.

Kees Leijten zit al veertig jaar in het bestuur van onze kring.

Geschiedenis delen

Burgemeester Minses van Alphen

de heemkundekring feliciteerde. Niet alleen vanuit zijn huidige 

gemeente deelt hij een geschiedenis. Eerder was hij raadslid in de 

gemeente Leudal. Een aantal dorpen uit deze Limburgse gemeente 

behoorden vroeger tot het vorsten

eeuwenoude band met de abdij van Thorn wordt op aandringen van 

Paulus in Breda nog jaarlijks de “Thoornsche Marktprijs der rogge” 

gepubliceerd. Dit jaar voor de 480ste keer. De heer Minses heeft 

persoonlijk zeer veel intere

waarde aan, hetgeen blijkt uit zijn voornemen om het ontwerp 

erfgoedbeleid voor Alphen

heemkundekringen alvorens het aan de raad te presenteren.

Kees Leijten zit al veertig jaar in het bestuur van onze kring.

Geschiedenis delen

Burgemeester Minses van Alphen

de heemkundekring feliciteerde. Niet alleen vanuit zijn huidige 

gemeente deelt hij een geschiedenis. Eerder was hij raadslid in de 

gemeente Leudal. Een aantal dorpen uit deze Limburgse gemeente 

behoorden vroeger tot het vorsten

eeuwenoude band met de abdij van Thorn wordt op aandringen van 

Paulus in Breda nog jaarlijks de “Thoornsche Marktprijs der rogge” 

gepubliceerd. Dit jaar voor de 480ste keer. De heer Minses heeft 

persoonlijk zeer veel intere

waarde aan, hetgeen blijkt uit zijn voornemen om het ontwerp 

erfgoedbeleid voor Alphen

heemkundekringen alvorens het aan de raad te presenteren.

Kees Leijten zit al veertig jaar in het bestuur van onze kring.

Geschiedenis delen 

Burgemeester Minses van Alphen

de heemkundekring feliciteerde. Niet alleen vanuit zijn huidige 

gemeente deelt hij een geschiedenis. Eerder was hij raadslid in de 

gemeente Leudal. Een aantal dorpen uit deze Limburgse gemeente 

behoorden vroeger tot het vorsten

eeuwenoude band met de abdij van Thorn wordt op aandringen van 

Paulus in Breda nog jaarlijks de “Thoornsche Marktprijs der rogge” 

gepubliceerd. Dit jaar voor de 480ste keer. De heer Minses heeft 

persoonlijk zeer veel intere

waarde aan, hetgeen blijkt uit zijn voornemen om het ontwerp 

erfgoedbeleid voor Alphen

heemkundekringen alvorens het aan de raad te presenteren.

Kees Leijten zit al veertig jaar in het bestuur van onze kring.

Burgemeester Minses van Alphen

de heemkundekring feliciteerde. Niet alleen vanuit zijn huidige 

gemeente deelt hij een geschiedenis. Eerder was hij raadslid in de 

gemeente Leudal. Een aantal dorpen uit deze Limburgse gemeente 

behoorden vroeger tot het vorsten

eeuwenoude band met de abdij van Thorn wordt op aandringen van 

Paulus in Breda nog jaarlijks de “Thoornsche Marktprijs der rogge” 

gepubliceerd. Dit jaar voor de 480ste keer. De heer Minses heeft 

persoonlijk zeer veel interesse in heemkunde en hecht hier grote 

waarde aan, hetgeen blijkt uit zijn voornemen om het ontwerp 

erfgoedbeleid voor Alphen-

heemkundekringen alvorens het aan de raad te presenteren.

Kees Leijten zit al veertig jaar in het bestuur van onze kring.

Burgemeester Minses van Alphen

de heemkundekring feliciteerde. Niet alleen vanuit zijn huidige 

gemeente deelt hij een geschiedenis. Eerder was hij raadslid in de 

gemeente Leudal. Een aantal dorpen uit deze Limburgse gemeente 

behoorden vroeger tot het vorsten

eeuwenoude band met de abdij van Thorn wordt op aandringen van 

Paulus in Breda nog jaarlijks de “Thoornsche Marktprijs der rogge” 

gepubliceerd. Dit jaar voor de 480ste keer. De heer Minses heeft 

sse in heemkunde en hecht hier grote 

waarde aan, hetgeen blijkt uit zijn voornemen om het ontwerp 

-Chaam voor te leggen aan 

heemkundekringen alvorens het aan de raad te presenteren.

Kees Leijten zit al veertig jaar in het bestuur van onze kring.

Burgemeester Minses van Alphen-Cha

de heemkundekring feliciteerde. Niet alleen vanuit zijn huidige 

gemeente deelt hij een geschiedenis. Eerder was hij raadslid in de 

gemeente Leudal. Een aantal dorpen uit deze Limburgse gemeente 

behoorden vroeger tot het vorstendom Thorn. In herinnering aan de 

eeuwenoude band met de abdij van Thorn wordt op aandringen van 

Paulus in Breda nog jaarlijks de “Thoornsche Marktprijs der rogge” 

gepubliceerd. Dit jaar voor de 480ste keer. De heer Minses heeft 

sse in heemkunde en hecht hier grote 

waarde aan, hetgeen blijkt uit zijn voornemen om het ontwerp 

Chaam voor te leggen aan 

heemkundekringen alvorens het aan de raad te presenteren.

Kees Leijten zit al veertig jaar in het bestuur van onze kring.

Chaam was de eerste spreker die 

de heemkundekring feliciteerde. Niet alleen vanuit zijn huidige 

gemeente deelt hij een geschiedenis. Eerder was hij raadslid in de 

gemeente Leudal. Een aantal dorpen uit deze Limburgse gemeente 

dom Thorn. In herinnering aan de 

eeuwenoude band met de abdij van Thorn wordt op aandringen van 

Paulus in Breda nog jaarlijks de “Thoornsche Marktprijs der rogge” 

gepubliceerd. Dit jaar voor de 480ste keer. De heer Minses heeft 

sse in heemkunde en hecht hier grote 

waarde aan, hetgeen blijkt uit zijn voornemen om het ontwerp 

Chaam voor te leggen aan 

heemkundekringen alvorens het aan de raad te presenteren.

Kees Leijten zit al veertig jaar in het bestuur van onze kring.

am was de eerste spreker die 

de heemkundekring feliciteerde. Niet alleen vanuit zijn huidige 

gemeente deelt hij een geschiedenis. Eerder was hij raadslid in de 

gemeente Leudal. Een aantal dorpen uit deze Limburgse gemeente 

dom Thorn. In herinnering aan de 

eeuwenoude band met de abdij van Thorn wordt op aandringen van 

Paulus in Breda nog jaarlijks de “Thoornsche Marktprijs der rogge” 

gepubliceerd. Dit jaar voor de 480ste keer. De heer Minses heeft 

sse in heemkunde en hecht hier grote 

waarde aan, hetgeen blijkt uit zijn voornemen om het ontwerp 

Chaam voor te leggen aan 

heemkundekringen alvorens het aan de raad te presenteren.

Kees Leijten zit al veertig jaar in het bestuur van onze kring.

am was de eerste spreker die 

de heemkundekring feliciteerde. Niet alleen vanuit zijn huidige 

gemeente deelt hij een geschiedenis. Eerder was hij raadslid in de 
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Kleine geschiedenis

Ook wethouder Akinci onderstr

geschiedenis”, omdat die mede bepalend is voor onze identiteit. “De 

interesse daarvoor neemt toe, althans zo lijkt het, naarmate de wereld 

om ons heen ook sneller verandert”.Tot hilariteit van de aanwezigen 

drukte voorzitter

te dragen, “omdat het bedrijven van cultuur met een minimum aan 

middelen ondertussen een kunst op zich is”. 

Diverse vertegenwoordigers van heemkundeorganisaties spraken 

vervolgens de jubilerende verenig

voorzitter van Brabants Heem en tevens burgemeester van Uden, en 

de heer Machielsen, voorzitter van De Oranjeboom, memoreerden 

beiden de geschiedenis van de heemkunde in de Baronie Breda. Zij 

onderstreepten het belang van elkaar

dankten in dit verband Paulus en de “onvermoeibare en bewogen” 

Kees Leijten. 

 

Het bestuur van de heemkundekring vormt samen met Dick Meeren en Adam 

Verkooijen (niet op de foto) tevens het stichtingsbestuur van ons museum.
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Dienstverlener 

Na de pauze hield prof. dr. Arnoud-Jan Bijsterveld, hoogleraar Cultuur 

in Brabant aan de Tilburg University, een feestrede getiteld: “De 

heemkundekring als dienstverlener aan de gemeenschap”. De heer 

Bijsterveld noemde Paulus een “een voorbeeld van een 

heemkundekring die aansluiting vindt bij de huidige tijd”. In de loop 

der jaren hebben heemkundigen in toenemende mate de rol 

gekregen van doorgever van kennis en kunde over de eigen 

leefomgeving. De heemkundekring is de drager van collectieve 

identiteit en historisch besef. Daarmee bevordert heemkunde 

identiteitsvorming en onderlinge verbondenheid, omdat het mensen 

in staat stelt zich te verbinden met de geschiedenis en het erfgoed 

van hun leefomgeving en daaraan hun eigen betekenis toe te voegen. 

De actieve manier waarop Paulus van Daesdonck dit doet is 

prijzenswaardig. 

 

 

 

 

Een onbekende foto 

door Kees Leijten 

Van ons lid Liza Oomen-Smeekens ontving Paulus onlangs een aantal 

oude foto’s uit Ulvenhout. Eén van deze foto’s is een zicht op 

Grimhuysen. Een tot heden onbekende foto. Het is de poort voor de 

brug over de gracht. De poort hangt aan de twee leeuwenpalen die 

thans tussen de kerk en ’t Kloostertje staan. Links ziet u ’t huis 

Grimhuysen en rechts de schuurkerk. 

Een mooie aanwinst met dank aan Liza. 
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1975 - het geboortejaar van Paulus in Beeld 

door Hans van der Zanden 

2e Paasdag 2015 was een bijzondere dag voor Paulus. Op die datum 

werd onze 62e tentoonstelling in het museum geopend. 

Een bijzondere opening, want deze expositie staat in het teken van 

1975, het jaar waarin heemkundekring Paulus van Daesdonck het licht 

zag. Op initiatief van burgemeester Mart van der Ven kwamen op 3 

april 1975 vijf inwoners van Nieuw-Ginneken samen om na te denken 

over de vorming van een heemkundekring. Jan van der Westerlaken, 

Kees Leijten, Ad Nuijten, Leo Nouwens en Jac Jespers stonden aan de 

wieg en waren de bestuurders van het eerste uur. In veertig jaar 

vormden vierentwintig mensen het bestuur van de kring: 

1. Kees Leijten     3 apr 1975 - heden 

2. Jac Jespers     3 apr 1975 – 1 sep 1994 

3. Leo Nouwens     3 apr 1975 - 15 sep 1986 

4. Jan van der Westerlaken   3 apr 1975 – 3 okt 2005 

5. Ad Luijten     3 apr 1975 - 20 okt 2001 

6. Ad Lodewijk     27 sep 1976 - 12 okt 1987 

7. Jan Grauwmans    12 sep 1977 - 19 sep 2011 

8. Adam Verkooijen   24 sep 1979 - 13 sep 2004 

9. Wim Langen    16 sep 1985 - 13 sep 2004 

10. Pieter van Hooijdonk   12 okt 1987 - 28 jan 1992 

11. Dick Meeren    12 okt 1987 - 3 okt 2005 

12. Jan van Dorst    19 sep 1988 - 21 sep 2009 

13. Toon Goos    22 sep 1997 - 9 sep 2013 

14. Jos Verschuren   22 sep 1997 - 21 sep 2009 

15. Anneke Oomes-van den Berg 13 sep 2004 - 19 sep 2011 

16. Hans van der Zanden   3 okt 2005 - heden 

17. Toon van Miert   3 okt 2005 - 9 sep 2013 

18. Louis Vriens    16 okt 2006 - heden 

19. Gerard Oomen   21 sep 2009 - heden 

20. Niek Kools    21 sep 2009 - heden 



 

Nu, veertig jaar n

Paulus van Daesdonck ons in hoogsteigen persoon. 

Voorafgegaan door drie bazuinblazers van het 

uit Alphen trad hij naar voren om het huidige bestuur toe te spreken. 

Hoewel hij het hee

uitgestrekte landerijen uit zijn tijd, bleek hij wel blij te zijn dat we zijn 

naam van de vergetelheid hebben gespaard. Hij hoopt dat ons 

museum niet zal verdwijnen, zoals zijn huis Daesdonck wel ten onder 

is gegaan. Over veertig jaar komt hij terug om te zien hoe het ons 

ons museum 

21. Joke van Baal

22. Johan Mulders

23. Karel van den Hout

24. Peter van der Ven
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Voorafgegaan door drie bazuinblazers van het 

uit Alphen trad hij naar voren om het huidige bestuur toe te spreken. 

Hoewel hij het hee
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Voorafgegaan door drie bazuinblazers van het 
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uit Alphen trad hij naar voren om het huidige bestuur toe te spreken. 

m van vandaag de dag niet meer herkend als de 

uitgestrekte landerijen uit zijn tijd, bleek hij wel blij te zijn dat we zijn 

naam van de vergetelheid hebben gespaard. Hij hoopt dat ons 

museum niet zal verdwijnen, zoals zijn huis Daesdonck wel ten onder 

egaan. Over veertig jaar komt hij terug om te zien hoe het ons en 
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Tijdens de opening 

was onze tram voor 

het laatst buiten te 

bezichtigen. Dankzij 

een subsidie van 

stichting ’t Hofflandt 

zal het onderstel van 

de tram zo aangepast 

worden, dat de tram 

in de showroom van 

garagebedrijf Van 

Hooijdonk geplaatst 

kan worden.
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De rol van Paulus werd met verve gespeeld 

door de Goirlese acteur Rob van 

Amelsfoort,

bij Strijbeek 

Kozak. Li

schreven het script voor de opvoering.

 

Wie het gemist heeft heeft echt iets 

gemist, maar gelukkig is het allemaal 

gefilmd en die film kunt u op onze website 

terugvinden.

 

De expositie kunt u tot 15 september 

bezoeken op elke

en elke woensdagmiddag.

 

De rol van Paulus werd met verve gespeeld 

door de Goirlese acteur Rob van 

Amelsfoort,

bij Strijbeek 

Kozak. Li

schreven het script voor de opvoering.

 

Wie het gemist heeft heeft echt iets 

gemist, maar gelukkig is het allemaal 

gefilmd en die film kunt u op onze website 

terugvinden.

 

De expositie kunt u tot 15 september 

bezoeken op elke

en elke woensdagmiddag.

 

De rol van Paulus werd met verve gespeeld 

door de Goirlese acteur Rob van 

Amelsfoort,

bij Strijbeek 

Kozak. Li

schreven het script voor de opvoering.

Wie het gemist heeft heeft echt iets 

gemist, maar gelukkig is het allemaal 

gefilmd en die film kunt u op onze website 

terugvinden.

De expositie kunt u tot 15 september 

bezoeken op elke

en elke woensdagmiddag.

De rol van Paulus werd met verve gespeeld 

door de Goirlese acteur Rob van 

Amelsfoort, 

bij Strijbeek 

Kozak. Liesbeth de Jong

schreven het script voor de opvoering.

Wie het gemist heeft heeft echt iets 

gemist, maar gelukkig is het allemaal 

gefilmd en die film kunt u op onze website 

terugvinden.

De expositie kunt u tot 15 september 

bezoeken op elke

en elke woensdagmiddag.

De rol van Paulus werd met verve gespeeld 

door de Goirlese acteur Rob van 

 die bij de 

bij Strijbeek zo’n 

esbeth de Jong

schreven het script voor de opvoering.

Wie het gemist heeft heeft echt iets 

gemist, maar gelukkig is het allemaal 

gefilmd en die film kunt u op onze website 

terugvinden. 

De expositie kunt u tot 15 september 

bezoeken op elke

en elke woensdagmiddag.

 

De rol van Paulus werd met verve gespeeld 

door de Goirlese acteur Rob van 

die bij de 

zo’n grote indruk maakte 

esbeth de Jong

schreven het script voor de opvoering.

Wie het gemist heeft heeft echt iets 

gemist, maar gelukkig is het allemaal 

gefilmd en die film kunt u op onze website 

De expositie kunt u tot 15 september 

bezoeken op elke 1e

en elke woensdagmiddag.

 

De rol van Paulus werd met verve gespeeld 

door de Goirlese acteur Rob van 

die bij de herdenking van 

grote indruk maakte 

esbeth de Jong

schreven het script voor de opvoering.

Wie het gemist heeft heeft echt iets 

gemist, maar gelukkig is het allemaal 

gefilmd en die film kunt u op onze website 

De expositie kunt u tot 15 september 
e zondag van de maand 

en elke woensdagmiddag.

De rol van Paulus werd met verve gespeeld 

door de Goirlese acteur Rob van 

herdenking van 

grote indruk maakte 

esbeth de Jong en Louis Vriens 

schreven het script voor de opvoering.

Wie het gemist heeft heeft echt iets 

gemist, maar gelukkig is het allemaal 

gefilmd en die film kunt u op onze website 

De expositie kunt u tot 15 september 

zondag van de maand 

en elke woensdagmiddag. 

De rol van Paulus werd met verve gespeeld 

door de Goirlese acteur Rob van 

herdenking van 

grote indruk maakte 

en Louis Vriens 

schreven het script voor de opvoering.

Wie het gemist heeft heeft echt iets 

gemist, maar gelukkig is het allemaal 

gefilmd en die film kunt u op onze website 

De expositie kunt u tot 15 september 

zondag van de maand 

De rol van Paulus werd met verve gespeeld 

door de Goirlese acteur Rob van 

herdenking van 

grote indruk maakte 

en Louis Vriens 

schreven het script voor de opvoering.

Wie het gemist heeft heeft echt iets 

gemist, maar gelukkig is het allemaal 

gefilmd en die film kunt u op onze website 

De expositie kunt u tot 15 september 

zondag van de maand 

De rol van Paulus werd met verve gespeeld 

herdenking van Slag 

grote indruk maakte als

en Louis Vriens 

schreven het script voor de opvoering. 

Wie het gemist heeft heeft echt iets 

gemist, maar gelukkig is het allemaal 

gefilmd en die film kunt u op onze website 

De expositie kunt u tot 15 september 

zondag van de maand 

De rol van Paulus werd met verve gespeeld 

Slag 

als 

en Louis Vriens 

gefilmd en die film kunt u op onze website 

zondag van de maand 

De rol van Paulus werd met verve gespeeld 

zondag van de maand 
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Mastbos 500 jaar - lezing door Thijs Caspers 

verslag Louis Vriens 

Thijs Caspers 

Thijs Caspers, historisch ecoloog, schreef een reeks artikelen en 

werken, met als onderwerp steeds een combinatie van natuur, 

landschap, geschiedenis en/of kunst. De bekendste zijn wel “De hand 

van de mens in het landschap” (1992) en “Natuur in Noord-Brabant, 

twee eeuwen plant en dier” (1996). Is sinds 1999 werkzaam bij 

Brabants Landschap. Ongemerkt heeft Caspers zich steeds meer 

gespecialiseerd in de ‘historische ecologie’, die de betrekkingen 

tussen dieren, planten en mensen, in historisch perspectief, 

bestudeert. 

Landgoederen 

Tijdens zijn lezing betitelt Thijs het Mastbos (1515) als een van de 

oudste aangelegde landgoederen in Noord-Brabant. Het oudste 

aangelegde landgoed is de Wouwse Plantage (1504). In Noord-

Brabant heb je ongeveer 150 landgoederen. In het verleden zijn ze 

aangelegd door de “Rijken”. Zij vertoefden de meeste tijd in de stad, 

die vroeger nogal vies was. Vooral in de zomer hadden ze behoefte 

om de stad te verlaten en in de schone natuur een landgoed op te 

richten met buitenverblijf. Op deze manier zijn de landgoederen 

ontstaan. 

Hendrik III 

Het Mastbos is aangelegd door Hendrik III van Nassau-Breda (1483-

1538). Om te kunnen pronken had je in die tijd op zijn minst een 

bijzonder jachtgebied nodig. Hendrik liet in 1515 twintig zakken met 

zaadhoudende dennenappels vanuit Neurenberg naar Breda komen 

om te zaaien in het Mastbos. Op deze manier werd de eerste exoot: 

de “Grove Den” in het Mastbos geïntroduceerd. 
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Mastbos

Blijkbaar bestond er, vóór de aanleg van het Mastbos, op deze plaats 

al een eikenbos. De eikels va

gegeten, zij werden met de eikels gemest (gemast). Als er voldoende 

eikels waren sprak men van een goed “Mastjaar”. Mogelijk dat het 

Mastbos hieraan zijn naam ontleent.

Jachtpartijen

Door aanplant van bos en uitzetten va

toenmalige adel steeds meer ruimte voor het beoefenen van de jacht, 

zo ook in het Mastbos. In beerputten van het kasteel van Breda heeft 

men restanten van botten teruggevonden van onder andere het 

edelhert, de slobeend, het wilde
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Tachtigjarige Oorlog 

Tijdens de Tachtigjarige Oorlog en vooral tijdens het Beleg van Breda 

(1625) was er sprake van grote voedselschaarste en trok veel wild weg 

uit het Mastbos. Later in 1738 wordt er gesproken over kolonies van 

reigers die nestelen in de grove dennen in het Mastbos. Op de 

Galderse Heide wordt in die tijd het Korhoen nog waargenomen. 

Flaneerbos 

Op een oude prent uit 1763 ziet men talloze diligences met statig 

geklede mensen flaneren over de brede lanen van het Mastbos. De 

mensen kwamen naar het Mastbos om gezien te worden. De lange 

rechte dreven maakten het bos tot een ideaal wandelbos. 

Staatsbosbeheer 

In 1899 wordt Staatsbosbeheer opgericht, er gaan vele hectares over 

van Domeinen naar Staatsbosbeheer. Omdat er nog veel 

defensieterreinen operationeel blijven moet Staatsbosbeheer een 

kogelvanger aanleggen. Dit om wandelaars te beschermen tegen 

rondvliegende kogels gedurende de oefeningen van de militairen op 

de schietbaan. 

Ginneken 

In Ginneken vertoefden vroeger veel toeristen die rust zochten in de 

prachtige omgeving van het Mastbos. Speciaal voor deze toeristen 

werd een trambaan aangelegd vanuit het centrum van Ginneken naar 

het Mastbos. Het gaf hun de mogelijkheid om te wandelen en te 

verpozen in de verschillende horecagelegenheden in het Mastbos. 

Vloeiweidemonument 

Het Mastbos is niet geheel ongeschonden uit de Tweede 

Wereldoorlog gekomen. Er zijn veel bomen gesneuveld maar helaas 

zijn er ook mensen gesneuveld. Hieraan herinnert het monument van 

de Vloeiweide op de kop van de Kogelvanger dat de namen opsomt 

van mensen die in het Mastbos zijn geëxecuteerd. Het monument 

stemt tot nadenken over leven en dood en over vrede en oorlog. 
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Leger des Heils 

Op oude foto’s zie je dat het Mastbos aantrekkingskrach

op mensen van allerlei pluimage. In 1930 zie je een foto van een 

bijeenkomst van de Sociaal Democratische Arbeiders Partij (SDAP); 

een foto van KNNV

een foto van ophef in 1936 over bosprostituti

kaartclubs die op zondag hun Perzisch tapijt meebrengen om gezellig 

een kaartje te kunnen leggen.

De scheibeuk

Op de hoek van de Lange Dreef en de Oude Postbaan staat een oude 

scheibeuk. Deze scheibeuk markeert al ruim 200 jaar de rechthoek

bosvakken van het Mastbos. Helaas moeten we constateren dat de 

scheibeuk ziek is en dat zie je aan de paddenstoelen die reeds op de 

stam groeien. Hoe ziek deze kolossale beuk is zal de toekomst 

uitwijzen.

Leger des Heils 

Op oude foto’s zie je dat het Mastbos aantrekkingskrach

op mensen van allerlei pluimage. In 1930 zie je een foto van een 

bijeenkomst van de Sociaal Democratische Arbeiders Partij (SDAP); 

een foto van KNNV

een foto van ophef in 1936 over bosprostituti

kaartclubs die op zondag hun Perzisch tapijt meebrengen om gezellig 

een kaartje te kunnen leggen.

De scheibeuk

Op de hoek van de Lange Dreef en de Oude Postbaan staat een oude 

scheibeuk. Deze scheibeuk markeert al ruim 200 jaar de rechthoek

bosvakken van het Mastbos. Helaas moeten we constateren dat de 

scheibeuk ziek is en dat zie je aan de paddenstoelen die reeds op de 

stam groeien. Hoe ziek deze kolossale beuk is zal de toekomst 

uitwijzen.

Leger des Heils 

Op oude foto’s zie je dat het Mastbos aantrekkingskrach

op mensen van allerlei pluimage. In 1930 zie je een foto van een 

bijeenkomst van de Sociaal Democratische Arbeiders Partij (SDAP); 

een foto van KNNV

een foto van ophef in 1936 over bosprostituti

kaartclubs die op zondag hun Perzisch tapijt meebrengen om gezellig 

een kaartje te kunnen leggen.

De scheibeuk

Op de hoek van de Lange Dreef en de Oude Postbaan staat een oude 

scheibeuk. Deze scheibeuk markeert al ruim 200 jaar de rechthoek

bosvakken van het Mastbos. Helaas moeten we constateren dat de 

scheibeuk ziek is en dat zie je aan de paddenstoelen die reeds op de 

stam groeien. Hoe ziek deze kolossale beuk is zal de toekomst 

uitwijzen. 

Leger des Heils 

Op oude foto’s zie je dat het Mastbos aantrekkingskrach

op mensen van allerlei pluimage. In 1930 zie je een foto van een 

bijeenkomst van de Sociaal Democratische Arbeiders Partij (SDAP); 

een foto van KNNV

een foto van ophef in 1936 over bosprostituti

kaartclubs die op zondag hun Perzisch tapijt meebrengen om gezellig 

een kaartje te kunnen leggen.

De scheibeuk 

Op de hoek van de Lange Dreef en de Oude Postbaan staat een oude 

scheibeuk. Deze scheibeuk markeert al ruim 200 jaar de rechthoek

bosvakken van het Mastbos. Helaas moeten we constateren dat de 

scheibeuk ziek is en dat zie je aan de paddenstoelen die reeds op de 

stam groeien. Hoe ziek deze kolossale beuk is zal de toekomst 

Leger des Heils - bosprostitutie

Op oude foto’s zie je dat het Mastbos aantrekkingskrach

op mensen van allerlei pluimage. In 1930 zie je een foto van een 

bijeenkomst van de Sociaal Democratische Arbeiders Partij (SDAP); 

een foto van KNNV

een foto van ophef in 1936 over bosprostituti

kaartclubs die op zondag hun Perzisch tapijt meebrengen om gezellig 

een kaartje te kunnen leggen.

Op de hoek van de Lange Dreef en de Oude Postbaan staat een oude 

scheibeuk. Deze scheibeuk markeert al ruim 200 jaar de rechthoek

bosvakken van het Mastbos. Helaas moeten we constateren dat de 

scheibeuk ziek is en dat zie je aan de paddenstoelen die reeds op de 

stam groeien. Hoe ziek deze kolossale beuk is zal de toekomst 

bosprostitutie

Op oude foto’s zie je dat het Mastbos aantrekkingskrach

op mensen van allerlei pluimage. In 1930 zie je een foto van een 

bijeenkomst van de Sociaal Democratische Arbeiders Partij (SDAP); 

een foto van KNNV-leden turend naar geelgorzen op de Galderse Hei; 

een foto van ophef in 1936 over bosprostituti

kaartclubs die op zondag hun Perzisch tapijt meebrengen om gezellig 

een kaartje te kunnen leggen.

Op de hoek van de Lange Dreef en de Oude Postbaan staat een oude 

scheibeuk. Deze scheibeuk markeert al ruim 200 jaar de rechthoek

bosvakken van het Mastbos. Helaas moeten we constateren dat de 

scheibeuk ziek is en dat zie je aan de paddenstoelen die reeds op de 

stam groeien. Hoe ziek deze kolossale beuk is zal de toekomst 

bosprostitutie

Op oude foto’s zie je dat het Mastbos aantrekkingskrach

op mensen van allerlei pluimage. In 1930 zie je een foto van een 

bijeenkomst van de Sociaal Democratische Arbeiders Partij (SDAP); 

leden turend naar geelgorzen op de Galderse Hei; 

een foto van ophef in 1936 over bosprostituti

kaartclubs die op zondag hun Perzisch tapijt meebrengen om gezellig 

een kaartje te kunnen leggen.

Op de hoek van de Lange Dreef en de Oude Postbaan staat een oude 

scheibeuk. Deze scheibeuk markeert al ruim 200 jaar de rechthoek

bosvakken van het Mastbos. Helaas moeten we constateren dat de 

scheibeuk ziek is en dat zie je aan de paddenstoelen die reeds op de 

stam groeien. Hoe ziek deze kolossale beuk is zal de toekomst 

bosprostitutie

Op oude foto’s zie je dat het Mastbos aantrekkingskrach

op mensen van allerlei pluimage. In 1930 zie je een foto van een 

bijeenkomst van de Sociaal Democratische Arbeiders Partij (SDAP); 

leden turend naar geelgorzen op de Galderse Hei; 

een foto van ophef in 1936 over bosprostituti

kaartclubs die op zondag hun Perzisch tapijt meebrengen om gezellig 

een kaartje te kunnen leggen. 

Op de hoek van de Lange Dreef en de Oude Postbaan staat een oude 

scheibeuk. Deze scheibeuk markeert al ruim 200 jaar de rechthoek

bosvakken van het Mastbos. Helaas moeten we constateren dat de 

scheibeuk ziek is en dat zie je aan de paddenstoelen die reeds op de 

stam groeien. Hoe ziek deze kolossale beuk is zal de toekomst 

bosprostitutie 

Op oude foto’s zie je dat het Mastbos aantrekkingskrach

op mensen van allerlei pluimage. In 1930 zie je een foto van een 

bijeenkomst van de Sociaal Democratische Arbeiders Partij (SDAP); 

leden turend naar geelgorzen op de Galderse Hei; 

een foto van ophef in 1936 over bosprostituti

kaartclubs die op zondag hun Perzisch tapijt meebrengen om gezellig 

Op de hoek van de Lange Dreef en de Oude Postbaan staat een oude 

scheibeuk. Deze scheibeuk markeert al ruim 200 jaar de rechthoek

bosvakken van het Mastbos. Helaas moeten we constateren dat de 

scheibeuk ziek is en dat zie je aan de paddenstoelen die reeds op de 

stam groeien. Hoe ziek deze kolossale beuk is zal de toekomst 

Op oude foto’s zie je dat het Mastbos aantrekkingskrach

op mensen van allerlei pluimage. In 1930 zie je een foto van een 

bijeenkomst van de Sociaal Democratische Arbeiders Partij (SDAP); 

leden turend naar geelgorzen op de Galderse Hei; 

een foto van ophef in 1936 over bosprostituti

kaartclubs die op zondag hun Perzisch tapijt meebrengen om gezellig 

Op de hoek van de Lange Dreef en de Oude Postbaan staat een oude 

scheibeuk. Deze scheibeuk markeert al ruim 200 jaar de rechthoek

bosvakken van het Mastbos. Helaas moeten we constateren dat de 

scheibeuk ziek is en dat zie je aan de paddenstoelen die reeds op de 

stam groeien. Hoe ziek deze kolossale beuk is zal de toekomst 

Op oude foto’s zie je dat het Mastbos aantrekkingskrach

op mensen van allerlei pluimage. In 1930 zie je een foto van een 

bijeenkomst van de Sociaal Democratische Arbeiders Partij (SDAP); 

leden turend naar geelgorzen op de Galderse Hei; 

een foto van ophef in 1936 over bosprostituti

kaartclubs die op zondag hun Perzisch tapijt meebrengen om gezellig 

Op de hoek van de Lange Dreef en de Oude Postbaan staat een oude 

scheibeuk. Deze scheibeuk markeert al ruim 200 jaar de rechthoek

bosvakken van het Mastbos. Helaas moeten we constateren dat de 

scheibeuk ziek is en dat zie je aan de paddenstoelen die reeds op de 

stam groeien. Hoe ziek deze kolossale beuk is zal de toekomst 

Op oude foto’s zie je dat het Mastbos aantrekkingskrach

op mensen van allerlei pluimage. In 1930 zie je een foto van een 

bijeenkomst van de Sociaal Democratische Arbeiders Partij (SDAP); 

leden turend naar geelgorzen op de Galderse Hei; 

een foto van ophef in 1936 over bosprostitutie en foto’s van 

kaartclubs die op zondag hun Perzisch tapijt meebrengen om gezellig 

Op de hoek van de Lange Dreef en de Oude Postbaan staat een oude 

scheibeuk. Deze scheibeuk markeert al ruim 200 jaar de rechthoek

bosvakken van het Mastbos. Helaas moeten we constateren dat de 

scheibeuk ziek is en dat zie je aan de paddenstoelen die reeds op de 

stam groeien. Hoe ziek deze kolossale beuk is zal de toekomst 

Op oude foto’s zie je dat het Mastbos aantrekkingskrach

op mensen van allerlei pluimage. In 1930 zie je een foto van een 

bijeenkomst van de Sociaal Democratische Arbeiders Partij (SDAP); 

leden turend naar geelgorzen op de Galderse Hei; 

e en foto’s van 

kaartclubs die op zondag hun Perzisch tapijt meebrengen om gezellig 

Op de hoek van de Lange Dreef en de Oude Postbaan staat een oude 

scheibeuk. Deze scheibeuk markeert al ruim 200 jaar de rechthoek

bosvakken van het Mastbos. Helaas moeten we constateren dat de 

scheibeuk ziek is en dat zie je aan de paddenstoelen die reeds op de 

stam groeien. Hoe ziek deze kolossale beuk is zal de toekomst 

Op oude foto’s zie je dat het Mastbos aantrekkingskrach

op mensen van allerlei pluimage. In 1930 zie je een foto van een 

bijeenkomst van de Sociaal Democratische Arbeiders Partij (SDAP); 

leden turend naar geelgorzen op de Galderse Hei; 

e en foto’s van 

kaartclubs die op zondag hun Perzisch tapijt meebrengen om gezellig 

Op de hoek van de Lange Dreef en de Oude Postbaan staat een oude 

scheibeuk. Deze scheibeuk markeert al ruim 200 jaar de rechthoek

bosvakken van het Mastbos. Helaas moeten we constateren dat de 

scheibeuk ziek is en dat zie je aan de paddenstoelen die reeds op de 

stam groeien. Hoe ziek deze kolossale beuk is zal de toekomst 

Op oude foto’s zie je dat het Mastbos aantrekkingskracht uitoefende 

op mensen van allerlei pluimage. In 1930 zie je een foto van een 

bijeenkomst van de Sociaal Democratische Arbeiders Partij (SDAP); 

leden turend naar geelgorzen op de Galderse Hei; 

e en foto’s van 

kaartclubs die op zondag hun Perzisch tapijt meebrengen om gezellig 

Op de hoek van de Lange Dreef en de Oude Postbaan staat een oude 

scheibeuk. Deze scheibeuk markeert al ruim 200 jaar de rechthoek

bosvakken van het Mastbos. Helaas moeten we constateren dat de 

scheibeuk ziek is en dat zie je aan de paddenstoelen die reeds op de 

stam groeien. Hoe ziek deze kolossale beuk is zal de toekomst 

t uitoefende 

op mensen van allerlei pluimage. In 1930 zie je een foto van een 

bijeenkomst van de Sociaal Democratische Arbeiders Partij (SDAP); 

leden turend naar geelgorzen op de Galderse Hei; 

e en foto’s van 

kaartclubs die op zondag hun Perzisch tapijt meebrengen om gezellig 

Op de hoek van de Lange Dreef en de Oude Postbaan staat een oude 

scheibeuk. Deze scheibeuk markeert al ruim 200 jaar de rechthoek

bosvakken van het Mastbos. Helaas moeten we constateren dat de 

scheibeuk ziek is en dat zie je aan de paddenstoelen die reeds op de 

stam groeien. Hoe ziek deze kolossale beuk is zal de toekomst 

t uitoefende 

op mensen van allerlei pluimage. In 1930 zie je een foto van een 

bijeenkomst van de Sociaal Democratische Arbeiders Partij (SDAP); 

leden turend naar geelgorzen op de Galderse Hei; 

kaartclubs die op zondag hun Perzisch tapijt meebrengen om gezellig 

Op de hoek van de Lange Dreef en de Oude Postbaan staat een oude 

scheibeuk. Deze scheibeuk markeert al ruim 200 jaar de rechthoekige 

bosvakken van het Mastbos. Helaas moeten we constateren dat de 

scheibeuk ziek is en dat zie je aan de paddenstoelen die reeds op de 

stam groeien. Hoe ziek deze kolossale beuk is zal de toekomst 

 

t uitoefende 

bijeenkomst van de Sociaal Democratische Arbeiders Partij (SDAP); 

leden turend naar geelgorzen op de Galderse Hei; 

kaartclubs die op zondag hun Perzisch tapijt meebrengen om gezellig 

Op de hoek van de Lange Dreef en de Oude Postbaan staat een oude 

ige 

bosvakken van het Mastbos. Helaas moeten we constateren dat de 

scheibeuk ziek is en dat zie je aan de paddenstoelen die reeds op de 

leden turend naar geelgorzen op de Galderse Hei; 

kaartclubs die op zondag hun Perzisch tapijt meebrengen om gezellig 



Smulbos

In het Mastbos groeien heerlijke bosbes

komen ook steeds meer wildsoorten voor; naast de ree komt de 

boommarter weer voor. In de toekomst worden ook de das en het 

wilde zwijn verwacht. Allemaal heerlijke soorten die soms ook heerlijk 

smaken. Laten we in godsnaam de geelg

ooievaar, heikikker en weidebeekjuffer niet vergeten. En natuurlijk 

hebben we in het Mastbos het mooiste speelbos van Nederland, het 

is om te smullen; kortom het Mastbos is een groot smulbos.

 

 

 

 

Jeroen van Nunen, Jan Janse en Nol 

Smulbos

In het Mastbos groeien heerlijke bosbes

komen ook steeds meer wildsoorten voor; naast de ree komt de 

boommarter weer voor. In de toekomst worden ook de das en het 

wilde zwijn verwacht. Allemaal heerlijke soorten die soms ook heerlijk 

smaken. Laten we in godsnaam de geelg

ooievaar, heikikker en weidebeekjuffer niet vergeten. En natuurlijk 

hebben we in het Mastbos het mooiste speelbos van Nederland, het 

is om te smullen; kortom het Mastbos is een groot smulbos.

Jeroen van Nunen, Jan Janse en Nol 

Smulbos 

In het Mastbos groeien heerlijke bosbes

komen ook steeds meer wildsoorten voor; naast de ree komt de 

boommarter weer voor. In de toekomst worden ook de das en het 

wilde zwijn verwacht. Allemaal heerlijke soorten die soms ook heerlijk 

smaken. Laten we in godsnaam de geelg

ooievaar, heikikker en weidebeekjuffer niet vergeten. En natuurlijk 

hebben we in het Mastbos het mooiste speelbos van Nederland, het 

is om te smullen; kortom het Mastbos is een groot smulbos.

Jeroen van Nunen, Jan Janse en Nol 

In het Mastbos groeien heerlijke bosbes

komen ook steeds meer wildsoorten voor; naast de ree komt de 

boommarter weer voor. In de toekomst worden ook de das en het 

wilde zwijn verwacht. Allemaal heerlijke soorten die soms ook heerlijk 

smaken. Laten we in godsnaam de geelg

ooievaar, heikikker en weidebeekjuffer niet vergeten. En natuurlijk 

hebben we in het Mastbos het mooiste speelbos van Nederland, het 

is om te smullen; kortom het Mastbos is een groot smulbos.

Jeroen van Nunen, Jan Janse en Nol 

In het Mastbos groeien heerlijke bosbes

komen ook steeds meer wildsoorten voor; naast de ree komt de 

boommarter weer voor. In de toekomst worden ook de das en het 

wilde zwijn verwacht. Allemaal heerlijke soorten die soms ook heerlijk 

smaken. Laten we in godsnaam de geelg

ooievaar, heikikker en weidebeekjuffer niet vergeten. En natuurlijk 

hebben we in het Mastbos het mooiste speelbos van Nederland, het 

is om te smullen; kortom het Mastbos is een groot smulbos.

Jeroen van Nunen, Jan Janse en Nol 

In het Mastbos groeien heerlijke bosbes

komen ook steeds meer wildsoorten voor; naast de ree komt de 

boommarter weer voor. In de toekomst worden ook de das en het 

wilde zwijn verwacht. Allemaal heerlijke soorten die soms ook heerlijk 

smaken. Laten we in godsnaam de geelg

ooievaar, heikikker en weidebeekjuffer niet vergeten. En natuurlijk 

hebben we in het Mastbos het mooiste speelbos van Nederland, het 

is om te smullen; kortom het Mastbos is een groot smulbos.

Jeroen van Nunen, Jan Janse en Nol 

In het Mastbos groeien heerlijke bosbes

komen ook steeds meer wildsoorten voor; naast de ree komt de 

boommarter weer voor. In de toekomst worden ook de das en het 

wilde zwijn verwacht. Allemaal heerlijke soorten die soms ook heerlijk 

smaken. Laten we in godsnaam de geelg

ooievaar, heikikker en weidebeekjuffer niet vergeten. En natuurlijk 

hebben we in het Mastbos het mooiste speelbos van Nederland, het 

is om te smullen; kortom het Mastbos is een groot smulbos.

Jeroen van Nunen, Jan Janse en Nol 

In het Mastbos groeien heerlijke bosbes

komen ook steeds meer wildsoorten voor; naast de ree komt de 

boommarter weer voor. In de toekomst worden ook de das en het 

wilde zwijn verwacht. Allemaal heerlijke soorten die soms ook heerlijk 

smaken. Laten we in godsnaam de geelg

ooievaar, heikikker en weidebeekjuffer niet vergeten. En natuurlijk 

hebben we in het Mastbos het mooiste speelbos van Nederland, het 

is om te smullen; kortom het Mastbos is een groot smulbos.

Jeroen van Nunen, Jan Janse en Nol Verdaasdonk.

In het Mastbos groeien heerlijke bosbes

komen ook steeds meer wildsoorten voor; naast de ree komt de 

boommarter weer voor. In de toekomst worden ook de das en het 

wilde zwijn verwacht. Allemaal heerlijke soorten die soms ook heerlijk 

smaken. Laten we in godsnaam de geelg

ooievaar, heikikker en weidebeekjuffer niet vergeten. En natuurlijk 

hebben we in het Mastbos het mooiste speelbos van Nederland, het 

is om te smullen; kortom het Mastbos is een groot smulbos.

Verdaasdonk.

In het Mastbos groeien heerlijke bosbes

komen ook steeds meer wildsoorten voor; naast de ree komt de 

boommarter weer voor. In de toekomst worden ook de das en het 

wilde zwijn verwacht. Allemaal heerlijke soorten die soms ook heerlijk 

smaken. Laten we in godsnaam de geelg

ooievaar, heikikker en weidebeekjuffer niet vergeten. En natuurlijk 

hebben we in het Mastbos het mooiste speelbos van Nederland, het 

is om te smullen; kortom het Mastbos is een groot smulbos.

Verdaasdonk.

In het Mastbos groeien heerlijke bosbessen en paddenstoelen. Er 

komen ook steeds meer wildsoorten voor; naast de ree komt de 

boommarter weer voor. In de toekomst worden ook de das en het 

wilde zwijn verwacht. Allemaal heerlijke soorten die soms ook heerlijk 

smaken. Laten we in godsnaam de geelgors, bosuil, boomklever 

ooievaar, heikikker en weidebeekjuffer niet vergeten. En natuurlijk 

hebben we in het Mastbos het mooiste speelbos van Nederland, het 

is om te smullen; kortom het Mastbos is een groot smulbos.

Verdaasdonk. 

sen en paddenstoelen. Er 

komen ook steeds meer wildsoorten voor; naast de ree komt de 

boommarter weer voor. In de toekomst worden ook de das en het 

wilde zwijn verwacht. Allemaal heerlijke soorten die soms ook heerlijk 

ors, bosuil, boomklever 

ooievaar, heikikker en weidebeekjuffer niet vergeten. En natuurlijk 

hebben we in het Mastbos het mooiste speelbos van Nederland, het 

is om te smullen; kortom het Mastbos is een groot smulbos.

sen en paddenstoelen. Er 

komen ook steeds meer wildsoorten voor; naast de ree komt de 

boommarter weer voor. In de toekomst worden ook de das en het 

wilde zwijn verwacht. Allemaal heerlijke soorten die soms ook heerlijk 

ors, bosuil, boomklever 

ooievaar, heikikker en weidebeekjuffer niet vergeten. En natuurlijk 

hebben we in het Mastbos het mooiste speelbos van Nederland, het 

is om te smullen; kortom het Mastbos is een groot smulbos.

sen en paddenstoelen. Er 

komen ook steeds meer wildsoorten voor; naast de ree komt de 

boommarter weer voor. In de toekomst worden ook de das en het 

wilde zwijn verwacht. Allemaal heerlijke soorten die soms ook heerlijk 

ors, bosuil, boomklever 

ooievaar, heikikker en weidebeekjuffer niet vergeten. En natuurlijk 

hebben we in het Mastbos het mooiste speelbos van Nederland, het 

is om te smullen; kortom het Mastbos is een groot smulbos.

sen en paddenstoelen. Er 

komen ook steeds meer wildsoorten voor; naast de ree komt de 

boommarter weer voor. In de toekomst worden ook de das en het 

wilde zwijn verwacht. Allemaal heerlijke soorten die soms ook heerlijk 

ors, bosuil, boomklever 

ooievaar, heikikker en weidebeekjuffer niet vergeten. En natuurlijk 

hebben we in het Mastbos het mooiste speelbos van Nederland, het 

is om te smullen; kortom het Mastbos is een groot smulbos.

sen en paddenstoelen. Er 

komen ook steeds meer wildsoorten voor; naast de ree komt de 

boommarter weer voor. In de toekomst worden ook de das en het 

wilde zwijn verwacht. Allemaal heerlijke soorten die soms ook heerlijk 

ors, bosuil, boomklever 

ooievaar, heikikker en weidebeekjuffer niet vergeten. En natuurlijk 

hebben we in het Mastbos het mooiste speelbos van Nederland, het 

is om te smullen; kortom het Mastbos is een groot smulbos. 

sen en paddenstoelen. Er 

komen ook steeds meer wildsoorten voor; naast de ree komt de 

boommarter weer voor. In de toekomst worden ook de das en het 

wilde zwijn verwacht. Allemaal heerlijke soorten die soms ook heerlijk 

ors, bosuil, boomklever 

ooievaar, heikikker en weidebeekjuffer niet vergeten. En natuurlijk 

hebben we in het Mastbos het mooiste speelbos van Nederland, het 

155 

boommarter weer voor. In de toekomst worden ook de das en het 

wilde zwijn verwacht. Allemaal heerlijke soorten die soms ook heerlijk 

hebben we in het Mastbos het mooiste speelbos van Nederland, het 

 



156 

Zaterdag 9 mei de jaarlijkse fietstocht 

door Toon van Miert 

Wat gebeurt er toch allemaal in het Mastbos? 

Veel wandelaars en fietsers vinden het vreselijk en weer andere weten 

dat het nodig is voor de ontwikkeling van de natuur … er wordt hard, 

heel hard gewerkt in het Mastbos. Vooral het kappen van bomen 

levert veel discussies op. 

Op 9 mei kunnen we met eigen ogen zien en uit de mond van 

deskundige begeleiders horen wat er allemaal gebeurt en waarom dat 

zo is.  

Dit jaar bestaat het Mastbos 500 jaar en dat wordt op allerlei wijzen 

gevierd. Paulus van Daesdonck doet daar graag aan mee. 

Op 13 april hebben we een lezing over de geschiedenis van het bos 

gehad, gevolgd door een paneldiscussie. 

Op zaterdag 9 mei leidt onze jaarlijkse fietstocht ons langs en door 

het bos. Om 13:00 uur vertrekken we van Grand Café De Kogelvanger, 

Galderseweg 55.  

Natuurlijk stappen we geregeld af om een stuk het bos in te gaan en 

naar de uitleg van de gidsen te luisteren. Onderweg stoppen we voor 

een drankpauze bij een van de horecazaken aan de rand van het bos.  

Wij hopen ook dit jaar weer op een grote deelname. 

Opgeven vooraf is niet nodig. We vertrekken gewoon op zaterdag 9 

mei om 13:00 uur samen met alle leden die mee willen gaan. 



Mastbos 500 jaar 

Jan Janse is specialist landschap en cultuurhistorie bij 

Staatsbosbeheer (SBB) en advisee

beheerders als het gaat om aanpassingen, behoud van stenig en 

groen erfgoed en zorgt zo nodig voor financiering. Jeroen van Nunen 

vertegenwoordigt de grote groep recreanten die van het bos gebruik 

maken. Hij is bestuurslid wed

atletiekvereniging secretaris van de stichting Lang Leve het Mastbos. 

Moet Staatsbosbeheer nou niet eens stoppen met het kappen van 

bomen?

Jan:

uitdunnen meer g

zaadbomen blijven staan en er wordt minder aangeplant. Er komt 

meer licht in het bos en daardoor ontstaat meer diversiteit in planten 

en dieren.

Nol:

kruidlaag heeft hiervan veel te lijden. Beter is om dode takken te laten 

liggen in plaats van af te voeren als brandstof voor 

Elektriciteitscentrales. 

Jeroen:

goede paden en een mooi bos om van te 
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Waarom zijn er zoveel wisselende ideeën over het bosbeheer? 

Nol: Als er een nieuwe opzichter komt, komt er ook een nieuwe 

aanpak. Het Voorbos wordt nu al voor de vierde keer gedund. Je kijkt 

dwars door het bos naar de Baronielaan. 

Jan: De basis in Nederland voor verjonging en dunnen is bij SBB 

gelijk. Maar op droge zandgronden voer je dit toch anders uit dan op 

rijkere leemgrond. Per bos is dit verschillend. 

Bosbeheer levert voor SBB ook geld op, gezien de forse 

bezuinigingen zijn deze inkomsten welkom. 

Tast de vernatting het karakter van het Mastbos niet aan? 

Jeroen: Bij Sprint vinden we brede droge lanen prima maar onze trail 

lopers en crossers zijn ook niet vies van een beetje modder. 

Jan: Het Mastbos kent van oudsher storende leemlagen in de bodem 

waardoor het bos op sommige plaatsen natter is. Oude beekloopjes 

zijn overwoekerd en dichtgegroeid. SBB maakt op dit moment de 

oude beekdalen weer zichtbaar. 

Nol: Vasthouden, bergen en dan pas afvoeren van water zorgt er voor 

dat Breda droge voeten houdt. Bomen zijn gevoelig voor plotselinge 

vernatting, ze sterven dan af. Geleidelijke vernatting is beter, de 

bomen kunnen zich dan aanpassen. 

Moet de recreant niet meebetalen aan dit mooie Mastbos? 

Jeroen: Sprint is trots op het mooie mastbos en draagt per lid € 1,- af 

aan SBB. Er zijn veel recreatieve ondernemers gevestigd in en rondom 

het Mastbos en in die zin levert het flink wat werkgelegenheid op. De 

provincie en Breda zouden dit meer moeten waarderen. 

Nol: Klopt, de kwalitatieve leefomgeving bepaald vaak het succes van 

een stad. Het gemeenschappelijk belang zou beter moeten worden 

afgewogen. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat een lager 

voorzieningenniveau best zou kunnen. Recreanten kunnen net zo 

goed uitrusten op een boomstronk in plaats van op een duur bankje. 

Jan: Het is goed om te beseffen dat natuur geld kost. Met 1 miljoen 

bezoeken per jaar levert het Mastbos ook veel op. Het Mastbos is 

kapitaal en daarom is goed beheer onontbeerlijk. 
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Maar ook voor degenen die de oorlog nog hebben meegemaakt 

raakt deze periode steeds meer in de vergetelheid. 

Oorlog in Ginneken 

De strijd in 1940 van de Nederlandse troepen tegen de Duitse 

invallers heeft maar vijf dagen geduurd. In de late avond van 12 mei 

bereikte een Duitse eenheid de Duivelsbrug in Ginneken. Een dag 

eerder arriveerden in Breda en ook in Ginneken Franse troepen die 

het Nederlandse leger te hulp kwamen. Ze wilden verder op rukken in 

oostelijke richting. De Duitse Luftwaffe probeerde die opmars zoveel 

mogelijk te hinderen door het bombarderen van wegen en 

kruispunten. Zo kwamen er in het centrum van Ginneken elf bommen 

neer. In het buitengebied van de voormalige gemeente Ginneken en 

Bavel, waar in die tijd ook Heusdenhout en een deel van de 

Teteringsedijk onder vielen, vielen nog eens 23 bommen. In de 

meidagen totaal dus 34 bommen. De zwaarte van deze projectielen is 

niet bekend. Vermoedelijke waren zij van licht tot middelzwaar 

kaliber. 

Niettemin was de materiële schade vrij groot. De meeste bommen 

kwamen namelijk niet op de wegen of kruispunten maar op of vlak 

naast de woningen terecht. In het centrum van Ginneken werden 

enkele panden geheel verwoest. Een groot aantal woningen werd licht 

beschadigd. Wonder boven wonder waren er slechts enkele doden te 

betreuren. De opmars van de Franse troepen werd hierdoor 

nauwelijks gehinderd. 

De meeste bommen werden door Duitse vliegtuigen afgeworpen. Op 

14 mei vielen er nog enkele in het toen nagenoeg onbewoonde deel 

van de wijk IJpelaar, die volgens de opgave van het gemeentebestuur 

door een Engels vliegtuig afgeworpen zouden moeten zijn. 

Om de Franse eenheden te hinderen vanuit Breda oostwaarts te 

trekken bombardeerde de Luftwaffe in Breda de weg vanaf de 

Terheijdenstraat langs de Ceresstraat en de Teteringsedijk. 
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De woningen op de kruising van de Terheijdenstraat en de 

Ceresstraat werden verwoest. Ook langs de Teteringsedijk werden een 

aantal panden zwaar beschadigd. Ook hier werd de bebouwing 

getroffen maar bleef de weg nagenoeg onbeschadigd. 

De bommen in Ginneken en omgeving 1 

 

Heusdenhoutseweg, 11 mei 

Op 10 mei gebeurde er in Ginneken weinig. Wel werden vroeg in de 

morgen langs de Bouvignelaan springladingen tot ontploffing 

gebracht, waardoor een aantal zware eiken dwars over de weg vielen. 

De bedoeling was de doortocht van de Duitse troepen in zuidelijke 

richting te vertragen. Datzelfde gebeurde langs de weg van Zundert 

naar de Belgische grens. Het gevolg was echter, dat de Franse 

troepen die via België in de richting van Breda wilden trekken 

urenlang werden opgehouden, waardoor ze pas in de ochtend van 11 

mei in Ginneken arriveerden. 

‘s Middags trokken ze alweer verder. Rond het middaguur viel de 

eerste Duitse bom aan het einde van de Valkenierslaan, in de buurt 

van de IJpelaarstraat en de Heusdenhoutseweg. Hierbij viel één dode: 

de heer Adrianus Antonius van Oorschot, IJpelaarstraat 18, die daar 

op de fiets passeerde. Begin van de middag vielen er naast de 

Heusdenhoutseweg waarlangs Franse eenheden richting Tilburg 

optrokken, nog eens vier bommen. Behalve bovengenoemd 

slachtoffer werd door de scherven ook een paard dodelijk getroffen. 

Dillenburgstraat-Vogelenzanglaan, 11 mei  

In de avond van 11 mei om ongeveer 21:30 uur wierpen Duitse 

vliegtuigen vijf bommen af op vrij korte afstand van elkaar tussen de 

Dillenburgstraat en de Vogelenzanglaan. Ook hier was het de 

bedoeling de Franse troepen tegen te houden. 

                                                 

1
 Brief gemeentebestuur Ginneken en Bavel aan de Commissaris van de Koningin in Noord-

Brabant, 2 juli 1940. 
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In de Dillenburgstraat is een bom neergekomen enkele meters naast 

het woonhuis van het hoofd van de Laurentiusschool. In 1940 was dit 

nog tuin, later is er een gebouw voor de school op gezet. Het 

schoolgebouw en het woonhuis werden zwaar beschadigd. In een van 

de woningen tegenover de school, Dillenburgstraat 32, werd 

mevrouw Johanna Cornelia van der Muren-Baten door rondvliegende 

bomscherven gedood. 

Verder vielen er vier bommen achter de Kerkhofweg aan het begin 

van de huidige Vogelenzanglaan. Dit was toen nog een onbestraat 

pad, dat op bijgevoegde kaart als een enkele lijn is aangegeven. Dit 

Vogelenzangpad was een oud kerkpad. Het liep dwars door de velden 

van de Schoolakker en kwam op de Raadhuisstraat uit tussen de 

huizen 23 en 25. 

Een boerderijtje aan de noordzijde van dit pad werd door de 

luchtdruk en rondvliegende bomscherven ernstig beschadigd. 

In een nabij gelegen woning aan de Kerkhofweg 50 werd de heer 

Cornelis Laming door een bomscherf zwaar gewond. Hij stierf op 18 

mei in het Laurensziekenhuis. De hier afgeworpen bommen waren 

bedoeld voor de kruising van wegen op de plaats van het huidige 

Valkeniersplein. Dit bombardement dat twee burgers het leven kostte, 

miste het beoogde doel dus volledig. 

Ginnekenweg-Dillenburgstraat, 12 mei 

In de vroege morgen van zondag 12 mei werd het centrum van 

Ginneken opnieuw getroffen door vijf bommen. Ze vielen in een 

rechte lijn vanaf noord naar zuid achter de huizen van de 

Ginnekenweg 285 (toen postkantoor) tot aan de noordgevel van de 

pastorie van de Laurentiuskerk. De eerste bom viel naast de zijgevel 

van het toenmalige postkantoor, waarvan de achterzijde zware schade 

opliep. Een bijgebouwtje van het volgende huis 287 werd geheel 

vernield. 
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De voorgevel van het gebouw van het Witgele Kruis aan de zuidzijde 

van de straat, dat in 1935 naar een ontwe

architect P.F.W.

geslagen. Hoewel het gebouw er nog grotendeels stond moest het 

volledig worden herbouwd. Achter dit gebouw viel de derde bom, 

waardoor ook deze kant grote schade oplie

Wijkgebouw Laurentiusparochie, tevens Witgele Kruis gebouw, gebouwd in 1935 

door architect P.F.W.Bilsen († 1940). Verwoest 12 mei 1940.
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transept, ontworpen door Frans Nicolas. 
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zijbeuken gingen verloren. In het noord transept werden in 1963 

nieuwe ramen geplaatst, ontworpen door Charles Eyck. De ramen 

hoog in het schip en zijbeuken werden vervangen door blank glas.
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Gevechten bij de Duivelsbrug, 12 en 13 mei

Vlak naast de kruising van de Duivelsbruglaan en de Bouvignelaan is 

eveneens een bom gevallen. Deze kwam terecht vlak naast de weg 

aan de zi

sneuvelde.

Op de hoek van de Bouvignelaan en de Duivelsbruglaan viel in mei 1940 een bom, 

waardoor een zware eik sneuvelde. De villa’s en ook Bad Wörishofe

schade op. (collectie

De villa’s aan de Duivelsbruglaan en Bad Wörishofen liepen flinke 

schade op. De juiste datum en tijdstip zijn niet bekend. Vermoedelijk 

is het in de ochtend van 12 mei gebeurd, wellicht tegelijk met de 

bommen bij de k

Het kan ook in de avond van 12 mei of in de vroege morgen van 13 

mei zijn geweest. In dat geval is er verband met de gevechten tussen 

Duitse infanterie en Franse eenheden bij de Duivelsbrug.

Op 12 mei rukten twee Duitse infanterie compagni

richting Tilburg op naar Breda. Vlak vóór de stad stuitten ze op sterke 

wegversperringen, van waar uit deze troepen
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Eén van de twee compagnieën trok daarom via Dorst en Bavel naar 

Ginneken waar omstreeks 23:00 uur de Duivelsbrug werd bereikt. Na 

het oversteken van de brug kwam de voorhoede onder zwaar vuur 

van Franse mitrailleurs. Daarop werden vier stukken zwaar 

infanteriegeschut aangevoerd die vanaf de straat de Franse stellingen 

aan de bosrand onder vuur namen. 

Bij de brug sneuvelde één Duitse militair, Gefreiter Carl Fletzberger uit 

St. Pülten. Hij werd bij de kerk begraven.1  

In de vroege morgen van 13 mei trokken de Fransen zich terug en 

konden de Duitse troepen hun opmars voortzetten richting 

Princenhage.2 

Aan Franse zijde vonden twee militairen de dood aan de bosrand en 

werden daar voorlopig begraven: Julien Barriesaux en Remy Dejoux. 

Twee andere Fransen kwamen eveneens te Ginneken om het leven: 

Pierre Darriel, overleden in het Laurensgesticht en Jean Baptiste 

Delpech. In Galder en Strijbeek sneuvelden Maurice Dumez en 

Francois Fites.3  

De zes Franse militairen, die allen op 13 mei waren omgekomen, 

werden op 16 augustus 1940 onder toezicht van de burgemeester en 

de politie herbegraven op de katholieke begraafplaats aan de 

Kerkhofweg.4 

  

                                                 

1
 Ontleend aan E.H.Brongers: De slag om Brabant, in de serie Breda in de meidagen van 1940, 

dl.2; uitgave Brabantia Nostra, Breda, 1975. De hierin vermelde bron is het bataljonsdagboek van 

het 11e gemotoriseerde infanterieregiment van de 9e pantserdivisie van de Duitse Weermacht. 
2
 De Franse troepen in Breda trokken zich eveneens terug, om te vermijden dat men omsingeld 

zou worden. 
3
 Jac.Jespers: Tussen Witte Wolk en Anneville; Ulvenhout, 1985. p.24. Omgekomen door het 

kantelen van een fouragewagen in een sloot langs de Strijbeekseweg. Voorlopig begraven bij de 

kapel in Strijbeek. 
4
 G.A.B., Secretariearchief Ginneken en Bavel, 13-131. 
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Paulus op internet 

door Hans van der Zanden 

Heeft Paulus uw E-mailadres al? 

Zo’n 280 leden ontvangen regelmatig PaulusMail en worden daarmee 

kort voor elke bijeenkomst herinnerd aan de laatste details. Stuur een 

berichtje aan info@paulusvandaesdonck.nl en ook u wordt steeds op 

de hoogte gehouden. Alle berichten gaan onder bcc, dus uw E-mail 

adres wordt niet zichtbaar gemaakt. 

Hebt u de opening van onze expositie “1975 het geboortejaar van 

Paulus in beeld” gemist? 

Op onze website www.paulusvandaesdonck.nl staat sinds kort een 

nieuwe pagina met YouTube filmpjes waar Paulus op te vinden is. U 

vindt er naast de viering van ons 40-jarig bestaan bijvoorbeeld ook 

nog filmpjes met betrekking tot de expositie over Adriaan van 

Campen en beelden van de Slag bij Strijbeek. 

Bent u geïnteresseerd in de bewoners van ons heem uit 

voorgaande eeuwen? 

Door uitval van onze server is Gens Pauli lange tijd onbereikbaar 

geweest. Nu is het stamboombos van ons heem weer toegankelijk. 

Via de link op onze website onder publicaties ziet u wat de werkgroep 

al aan persoonsgegevens heeft verzameld uit de burgerlijke stand 

akten en doop-, trouw- en begraafboeken. Ook vindt u er de toegang 

op onze bidprentjesverzameling met 19.000 vermeldingen. 

Wilt u ook eens oude Brieven van Paulus lezen? 

Onder het kopje publicaties op onze website vindt u de eerste 150 

nummers van ons tijdschrift. Doordat de Universiteit van Tilburg alle 

nummers in haar collectie heeft opgenomen en op alle publicaties 

een index heeft gemaakt, kunt u elk artikel eenvoudig terugvinden. 

De pdf-bestanden van onze Brieven zijn per stuk ook op elk woord in 

de tekst te doorzoeken. 

  



Eerstesteenlegging gemeentehuis Nieuw

Onlangs stuurde mijn goede vriend Laurens Siebers mij onderstaande 

foto toe van de eerstesteenlegging van het gemeentehuis van Nieuw

Ginneken

Laurens, ir. Alphons Siebers, die de architect van het gemeentehuis 

was.

Voor ons heem was het natuurlijk een bijzondere gebeurtenis, die 

plaatsvond op 1 juni 1962. Ik vond het een interess

vanwege het feit dat de chique heren vergezeld zijn door een 

bouwvakker, die er waarschijnlijk ook graag op zijn zondags uit had 

willen zien, maar die de eerste steen nog in moest metselen. 

Niemand, ook de metselaar zelf niet, vond het vr

werkkleding bij zo’n officiële gebeurtenis aanwezig was.

Ik moest terug denken aan de Oudejaarsmiddagen meer dan vijftig 

jaar geleden.
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Veel van mijn vrienden waren handwerkslieden. Rond vijf uur op de 

laatste dag van het jaar kwamen we recht van ons werk bij Dien 

Brauers op de Ginnekenmarkt bij elkaar om het jaar uit te luiden. Dan 

kon het nog behoorlijk laat worden. Iedereen was gewoon in 

werkkleding; daar keek toentertijd niemand van op. En daar stond ik 

dan tussen, in mijn onderwijzerspak met stropdas. Ik geloof niet dat 

iemand in de gaten had, dat ik aan mijn wijs- en middenvinger 

blauwe inktplekken had … ook ik kwam recht van mijn werk. 

Laurens heeft mij aan het denken gezet, maar mijn geheugen laat mij 

in de steek. Hadden mijn vrienden verschillende kleuren overalls aan? 

Volgens Laurens was dat rond 1962 nog het geval, er waren 

‘kleurcodes’: wit voor schilders, vaalbruin voor timmerlieden, blauw 

voor metselaars en metaalbewerkers enz.  

Had aannemer Meeuwes uit Bavel nou niet voor een nieuwe overall 

voor de bouwvakker op de foto kunnen zorgen? Nee dus, en daarom 

had moeder de vrouw de overall van de bouwvakker extra stevig 

gewassen (iets te warm, de pijpen zijn wat te kort waardoor zijn broek 

eronder uitkomt) en goed opgelapt. Daarom vond ik het zo’n 

bijzondere foto: architect Siebers, burgemeester De Kort en hoofd 

Openbare Werken van de gemeente, de heer C. Dekkers, schoon in 

het pak en de bouwvakker schoon in zijn overall en met traditionele 

alpino, voor de berg stenen waar hij zo dadelijk mee aan de slag 

moet. “Eén stapke achteruit, burgemeester, en ge ligt in mijn 

emmers”, zie ik hem denken en misschien wel hopen. Waar zou dat 

keukentafeltje met dat mooie, ouderwetse kleedje voor dienen?  

Onze heemkundekring heeft allerlei uniformen en andere 

beroepskleding, maar ook zo’n prachtige, afgedragen overall? Zou 

mooi zijn als we daar aan zouden kunnen komen. 

 

Wie zou toch die bouwvakker zijn die in 1962 feitelijk de eerste steen 

heeft gelegd? 
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Na 125 jaar de pekpot weer terug op de Pekhoeve

vervangen door baksteen, maar de schuren bleven van hout. De 

Pekhoeve had tot 1980 

op de

nog.

De beplanking werd regelmatig met pek besmeerd. Ongetwijfeld 

komt daar de naam Peckhoeff 

werd warm gemaakt en in een houten of lederen emmer gegoten; de 

pekpot. Met een bokkenpoot werd vanuit de pekpot het spul op het 

hout gesmeerd. De originele, minstens 125 jaar oude, Pekpot van de 

Pekhoeve is onlangs weer opgedoken.

Na 125 jaar de pekpot weer terug op de Pekhoeve

vervangen door baksteen, maar de schuren bleven van hout. De 

Pekhoeve had tot 1980 

op de plaats van het huidige SCC. De oude houten karkooi staat er 

nog. 

De beplanking werd regelmatig met pek besmeerd. Ongetwijfeld 

komt daar de naam Peckhoeff 

werd warm gemaakt en in een houten of lederen emmer gegoten; de 

kpot. Met een bokkenpoot werd vanuit de pekpot het spul op het 

hout gesmeerd. De originele, minstens 125 jaar oude, Pekpot van de 

Pekhoeve is onlangs weer opgedoken.

Na 125 jaar de pekpot weer terug op de Pekhoeve

vervangen door baksteen, maar de schuren bleven van hout. De 

Pekhoeve had tot 1980 

plaats van het huidige SCC. De oude houten karkooi staat er 

De beplanking werd regelmatig met pek besmeerd. Ongetwijfeld 

komt daar de naam Peckhoeff 

werd warm gemaakt en in een houten of lederen emmer gegoten; de 

kpot. Met een bokkenpoot werd vanuit de pekpot het spul op het 

hout gesmeerd. De originele, minstens 125 jaar oude, Pekpot van de 

Pekhoeve is onlangs weer opgedoken.

Na 125 jaar de pekpot weer terug op de Pekhoeve

vervangen door baksteen, maar de schuren bleven van hout. De 

Pekhoeve had tot 1980 

plaats van het huidige SCC. De oude houten karkooi staat er 

De beplanking werd regelmatig met pek besmeerd. Ongetwijfeld 

komt daar de naam Peckhoeff 

werd warm gemaakt en in een houten of lederen emmer gegoten; de 

kpot. Met een bokkenpoot werd vanuit de pekpot het spul op het 

hout gesmeerd. De originele, minstens 125 jaar oude, Pekpot van de 

Pekhoeve is onlangs weer opgedoken.

Na 125 jaar de pekpot weer terug op de Pekhoeve

vervangen door baksteen, maar de schuren bleven van hout. De 

Pekhoeve had tot 1980 

plaats van het huidige SCC. De oude houten karkooi staat er 

De beplanking werd regelmatig met pek besmeerd. Ongetwijfeld 

komt daar de naam Peckhoeff 

werd warm gemaakt en in een houten of lederen emmer gegoten; de 

kpot. Met een bokkenpoot werd vanuit de pekpot het spul op het 

hout gesmeerd. De originele, minstens 125 jaar oude, Pekpot van de 

Pekhoeve is onlangs weer opgedoken.

Na 125 jaar de pekpot weer terug op de Pekhoeve

vervangen door baksteen, maar de schuren bleven van hout. De 

Pekhoeve had tot 1980 

plaats van het huidige SCC. De oude houten karkooi staat er 

De beplanking werd regelmatig met pek besmeerd. Ongetwijfeld 

komt daar de naam Peckhoeff 

werd warm gemaakt en in een houten of lederen emmer gegoten; de 

kpot. Met een bokkenpoot werd vanuit de pekpot het spul op het 

hout gesmeerd. De originele, minstens 125 jaar oude, Pekpot van de 

Pekhoeve is onlangs weer opgedoken.

Na 125 jaar de pekpot weer terug op de Pekhoeve

vervangen door baksteen, maar de schuren bleven van hout. De 

Pekhoeve had tot 1980 – vóór de brand 

plaats van het huidige SCC. De oude houten karkooi staat er 

De beplanking werd regelmatig met pek besmeerd. Ongetwijfeld 

komt daar de naam Peckhoeff 

werd warm gemaakt en in een houten of lederen emmer gegoten; de 

kpot. Met een bokkenpoot werd vanuit de pekpot het spul op het 

hout gesmeerd. De originele, minstens 125 jaar oude, Pekpot van de 

Pekhoeve is onlangs weer opgedoken.

Na 125 jaar de pekpot weer terug op de Pekhoeve

vervangen door baksteen, maar de schuren bleven van hout. De 

vóór de brand 

plaats van het huidige SCC. De oude houten karkooi staat er 

De beplanking werd regelmatig met pek besmeerd. Ongetwijfeld 

komt daar de naam Peckhoeff -

werd warm gemaakt en in een houten of lederen emmer gegoten; de 

kpot. Met een bokkenpoot werd vanuit de pekpot het spul op het 

hout gesmeerd. De originele, minstens 125 jaar oude, Pekpot van de 

Pekhoeve is onlangs weer opgedoken.

Na 125 jaar de pekpot weer terug op de Pekhoeve

vervangen door baksteen, maar de schuren bleven van hout. De 

vóór de brand 

plaats van het huidige SCC. De oude houten karkooi staat er 

De beplanking werd regelmatig met pek besmeerd. Ongetwijfeld 

- later Pekhoeve 

werd warm gemaakt en in een houten of lederen emmer gegoten; de 

kpot. Met een bokkenpoot werd vanuit de pekpot het spul op het 

hout gesmeerd. De originele, minstens 125 jaar oude, Pekpot van de 

Pekhoeve is onlangs weer opgedoken.

Na 125 jaar de pekpot weer terug op de Pekhoeve

vervangen door baksteen, maar de schuren bleven van hout. De 

vóór de brand 

plaats van het huidige SCC. De oude houten karkooi staat er 

De beplanking werd regelmatig met pek besmeerd. Ongetwijfeld 

later Pekhoeve 

werd warm gemaakt en in een houten of lederen emmer gegoten; de 

kpot. Met een bokkenpoot werd vanuit de pekpot het spul op het 

hout gesmeerd. De originele, minstens 125 jaar oude, Pekpot van de 

Pekhoeve is onlangs weer opgedoken. 

Na 125 jaar de pekpot weer terug op de Pekhoeve

vervangen door baksteen, maar de schuren bleven van hout. De 

vóór de brand – een grote houten schuur 

plaats van het huidige SCC. De oude houten karkooi staat er 

De beplanking werd regelmatig met pek besmeerd. Ongetwijfeld 

later Pekhoeve 

werd warm gemaakt en in een houten of lederen emmer gegoten; de 

kpot. Met een bokkenpoot werd vanuit de pekpot het spul op het 

hout gesmeerd. De originele, minstens 125 jaar oude, Pekpot van de 

 

Na 125 jaar de pekpot weer terug op de Pekhoeve

vervangen door baksteen, maar de schuren bleven van hout. De 

een grote houten schuur 

plaats van het huidige SCC. De oude houten karkooi staat er 

De beplanking werd regelmatig met pek besmeerd. Ongetwijfeld 

later Pekhoeve 

werd warm gemaakt en in een houten of lederen emmer gegoten; de 

kpot. Met een bokkenpoot werd vanuit de pekpot het spul op het 

hout gesmeerd. De originele, minstens 125 jaar oude, Pekpot van de 

Na 125 jaar de pekpot weer terug op de Pekhoeve

door Johan Mulders

Pek werd vanouds vee

gebruikt in de 

scheepsbouw om 

houtwerk waterdicht te 

maken. In boerderijen 

werd pek gebruikt 

voor het afdichten van 

naden en om 

houtwerk tegen 

rotting te beschermen. 

De boerderij op de 

plaats van de huidige 

Pekhoeve is zeker 425 

jaar oud. 

Oorspronkelijk 

deze boerderij 

alle boerderijen toen 

geheel van hout. In de 

18e eeuw werden de 

boerenwoningen 

geleidelijk aan 

vervangen door baksteen, maar de schuren bleven van hout. De 

een grote houten schuur 

plaats van het huidige SCC. De oude houten karkooi staat er 

De beplanking werd regelmatig met pek besmeerd. Ongetwijfeld 

later Pekhoeve - vandaan. De pek 

werd warm gemaakt en in een houten of lederen emmer gegoten; de 

kpot. Met een bokkenpoot werd vanuit de pekpot het spul op het 

hout gesmeerd. De originele, minstens 125 jaar oude, Pekpot van de 

Na 125 jaar de pekpot weer terug op de Pekhoeve

door Johan Mulders

Pek werd vanouds vee

gebruikt in de 

scheepsbouw om 

houtwerk waterdicht te 

maken. In boerderijen 

werd pek gebruikt 

voor het afdichten van 

naden en om 

houtwerk tegen 

rotting te beschermen. 

De boerderij op de 

plaats van de huidige 

Pekhoeve is zeker 425 

jaar oud. 

Oorspronkelijk 

deze boerderij 

alle boerderijen toen 

geheel van hout. In de 

18e eeuw werden de 

boerenwoningen 

geleidelijk aan 

vervangen door baksteen, maar de schuren bleven van hout. De 

een grote houten schuur 

plaats van het huidige SCC. De oude houten karkooi staat er 

De beplanking werd regelmatig met pek besmeerd. Ongetwijfeld 

vandaan. De pek 

werd warm gemaakt en in een houten of lederen emmer gegoten; de 

kpot. Met een bokkenpoot werd vanuit de pekpot het spul op het 

hout gesmeerd. De originele, minstens 125 jaar oude, Pekpot van de 

Na 125 jaar de pekpot weer terug op de Pekhoeve

door Johan Mulders

Pek werd vanouds vee

gebruikt in de 

scheepsbouw om 

houtwerk waterdicht te 

maken. In boerderijen 

werd pek gebruikt 

voor het afdichten van 

naden en om 

houtwerk tegen 

rotting te beschermen. 

De boerderij op de 

plaats van de huidige 

Pekhoeve is zeker 425 

jaar oud. 

Oorspronkelijk 

deze boerderij 

alle boerderijen toen 

geheel van hout. In de 

18e eeuw werden de 

boerenwoningen 

geleidelijk aan 

vervangen door baksteen, maar de schuren bleven van hout. De 

een grote houten schuur 

plaats van het huidige SCC. De oude houten karkooi staat er 

De beplanking werd regelmatig met pek besmeerd. Ongetwijfeld 

vandaan. De pek 

werd warm gemaakt en in een houten of lederen emmer gegoten; de 

kpot. Met een bokkenpoot werd vanuit de pekpot het spul op het 

hout gesmeerd. De originele, minstens 125 jaar oude, Pekpot van de 

Na 125 jaar de pekpot weer terug op de Pekhoeve

door Johan Mulders

Pek werd vanouds vee

gebruikt in de 

scheepsbouw om 

houtwerk waterdicht te 

maken. In boerderijen 

werd pek gebruikt 

voor het afdichten van 

naden en om 

houtwerk tegen 

rotting te beschermen. 

De boerderij op de 

plaats van de huidige 

Pekhoeve is zeker 425 

Oorspronkelijk was 

deze boerderij -

alle boerderijen toen 

geheel van hout. In de 

18e eeuw werden de 

boerenwoningen 

geleidelijk aan 

vervangen door baksteen, maar de schuren bleven van hout. De 

een grote houten schuur 

plaats van het huidige SCC. De oude houten karkooi staat er 

De beplanking werd regelmatig met pek besmeerd. Ongetwijfeld 

vandaan. De pek 

werd warm gemaakt en in een houten of lederen emmer gegoten; de 

kpot. Met een bokkenpoot werd vanuit de pekpot het spul op het 

hout gesmeerd. De originele, minstens 125 jaar oude, Pekpot van de 

Na 125 jaar de pekpot weer terug op de Pekhoeve

door Johan Mulders

Pek werd vanouds vee

scheepsbouw om 

houtwerk waterdicht te 

maken. In boerderijen 

werd pek gebruikt 

voor het afdichten van 

houtwerk tegen 

rotting te beschermen. 

De boerderij op de 

plaats van de huidige 

Pekhoeve is zeker 425 

was 

- zoals 

alle boerderijen toen 

geheel van hout. In de 

18e eeuw werden de 

boerenwoningen 

vervangen door baksteen, maar de schuren bleven van hout. De 

een grote houten schuur 

plaats van het huidige SCC. De oude houten karkooi staat er 

De beplanking werd regelmatig met pek besmeerd. Ongetwijfeld 

vandaan. De pek 

werd warm gemaakt en in een houten of lederen emmer gegoten; de 

kpot. Met een bokkenpoot werd vanuit de pekpot het spul op het 

hout gesmeerd. De originele, minstens 125 jaar oude, Pekpot van de 

Na 125 jaar de pekpot weer terug op de Pekhoeve 

door Johan Mulders 

Pek werd vanouds veel 

houtwerk waterdicht te 

maken. In boerderijen 

voor het afdichten van 

rotting te beschermen. 

De boerderij op de 

plaats van de huidige 

Pekhoeve is zeker 425 

was 

zoals 

alle boerderijen toen - 

geheel van hout. In de 

18e eeuw werden de 

een grote houten schuur – 

plaats van het huidige SCC. De oude houten karkooi staat er 

werd warm gemaakt en in een houten of lederen emmer gegoten; de 

kpot. Met een bokkenpoot werd vanuit de pekpot het spul op het 

hout gesmeerd. De originele, minstens 125 jaar oude, Pekpot van de 
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houtwerk waterdicht te 

rotting te beschermen. 



Van 1875 tot 1910 boerde op de Pekhoeve Jan Oomen. Hij was 

getrouwd met Mieke Buijks en da

(Kees) Buijks. Het ouderlijk huis van de familie Buijks stond op Notsel.

Deze Kees Buijks 

op de boerderij Notsel

De jongste daarvan, Janus Buij

broers en zussen eigenlijk tot de vorige generatie behoorden hoefde 

hij niet echt meer te boeren. Voor hem werd een zogenaamd 

renteniershuis gebouwd aan de Strijbeekseweg. Hij trouwde met 

Wilhelmina Verheijden en maakte

tuinderij. Ze kregen daar twee dochters en een zoon. Deze zoon is 

Cees Buijks 

overgenomen van zijn ouders aan de Strijbeekseweg 28 en woont 

daar nu nog.

Omdat de boerderij op No

Pekhoeve en omdat ze op de Pekhoeve een kleinere pekpot hadden 

dan op Notsel, werden de pekpotten in 1890 geruild. Op de Pekhoeve 

was immers veel meer te ‘pekken’.

Van 1875 tot 1910 boerde op de Pekhoeve Jan Oomen. Hij was 

getrouwd met Mieke Buijks en da

(Kees) Buijks. Het ouderlijk huis van de familie Buijks stond op Notsel.

Deze Kees Buijks 

op de boerderij Notsel

De jongste daarvan, Janus Buij

broers en zussen eigenlijk tot de vorige generatie behoorden hoefde 

hij niet echt meer te boeren. Voor hem werd een zogenaamd 

renteniershuis gebouwd aan de Strijbeekseweg. Hij trouwde met 

Wilhelmina Verheijden en maakte

tuinderij. Ze kregen daar twee dochters en een zoon. Deze zoon is 

Cees Buijks 

overgenomen van zijn ouders aan de Strijbeekseweg 28 en woont 

daar nu nog.

Omdat de boerderij op No

Pekhoeve en omdat ze op de Pekhoeve een kleinere pekpot hadden 

dan op Notsel, werden de pekpotten in 1890 geruild. Op de Pekhoeve 

was immers veel meer te ‘pekken’.

Van 1875 tot 1910 boerde op de Pekhoeve Jan Oomen. Hij was 

getrouwd met Mieke Buijks en da

(Kees) Buijks. Het ouderlijk huis van de familie Buijks stond op Notsel.

Deze Kees Buijks 

op de boerderij Notsel

De jongste daarvan, Janus Buij

broers en zussen eigenlijk tot de vorige generatie behoorden hoefde 

hij niet echt meer te boeren. Voor hem werd een zogenaamd 

renteniershuis gebouwd aan de Strijbeekseweg. Hij trouwde met 

Wilhelmina Verheijden en maakte

tuinderij. Ze kregen daar twee dochters en een zoon. Deze zoon is 

Cees Buijks 

overgenomen van zijn ouders aan de Strijbeekseweg 28 en woont 

daar nu nog.

Omdat de boerderij op No

Pekhoeve en omdat ze op de Pekhoeve een kleinere pekpot hadden 

dan op Notsel, werden de pekpotten in 1890 geruild. Op de Pekhoeve 

was immers veel meer te ‘pekken’.

Van 1875 tot 1910 boerde op de Pekhoeve Jan Oomen. Hij was 

getrouwd met Mieke Buijks en da

(Kees) Buijks. Het ouderlijk huis van de familie Buijks stond op Notsel.

Deze Kees Buijks 

op de boerderij Notsel

De jongste daarvan, Janus Buij

broers en zussen eigenlijk tot de vorige generatie behoorden hoefde 

hij niet echt meer te boeren. Voor hem werd een zogenaamd 

renteniershuis gebouwd aan de Strijbeekseweg. Hij trouwde met 

Wilhelmina Verheijden en maakte

tuinderij. Ze kregen daar twee dochters en een zoon. Deze zoon is 

Cees Buijks - geboren in 1943. Hij heeft in 1970 de tuinderij 

overgenomen van zijn ouders aan de Strijbeekseweg 28 en woont 

daar nu nog. 

Omdat de boerderij op No

Pekhoeve en omdat ze op de Pekhoeve een kleinere pekpot hadden 

dan op Notsel, werden de pekpotten in 1890 geruild. Op de Pekhoeve 

was immers veel meer te ‘pekken’.

Van 1875 tot 1910 boerde op de Pekhoeve Jan Oomen. Hij was 

getrouwd met Mieke Buijks en da

(Kees) Buijks. Het ouderlijk huis van de familie Buijks stond op Notsel.

Deze Kees Buijks – die in 1893 trouwde met Johanna Vink 

op de boerderij Notsel

De jongste daarvan, Janus Buij

broers en zussen eigenlijk tot de vorige generatie behoorden hoefde 

hij niet echt meer te boeren. Voor hem werd een zogenaamd 

renteniershuis gebouwd aan de Strijbeekseweg. Hij trouwde met 

Wilhelmina Verheijden en maakte

tuinderij. Ze kregen daar twee dochters en een zoon. Deze zoon is 

geboren in 1943. Hij heeft in 1970 de tuinderij 

overgenomen van zijn ouders aan de Strijbeekseweg 28 en woont 

Omdat de boerderij op No

Pekhoeve en omdat ze op de Pekhoeve een kleinere pekpot hadden 

dan op Notsel, werden de pekpotten in 1890 geruild. Op de Pekhoeve 

was immers veel meer te ‘pekken’.

Van 1875 tot 1910 boerde op de Pekhoeve Jan Oomen. Hij was 

getrouwd met Mieke Buijks en da

(Kees) Buijks. Het ouderlijk huis van de familie Buijks stond op Notsel.

die in 1893 trouwde met Johanna Vink 

op de boerderij Notselseweg 1. Zij hadden 

De jongste daarvan, Janus Buij

broers en zussen eigenlijk tot de vorige generatie behoorden hoefde 

hij niet echt meer te boeren. Voor hem werd een zogenaamd 

renteniershuis gebouwd aan de Strijbeekseweg. Hij trouwde met 

Wilhelmina Verheijden en maakte

tuinderij. Ze kregen daar twee dochters en een zoon. Deze zoon is 

geboren in 1943. Hij heeft in 1970 de tuinderij 

overgenomen van zijn ouders aan de Strijbeekseweg 28 en woont 

Omdat de boerderij op No

Pekhoeve en omdat ze op de Pekhoeve een kleinere pekpot hadden 

dan op Notsel, werden de pekpotten in 1890 geruild. Op de Pekhoeve 

was immers veel meer te ‘pekken’.

Van 1875 tot 1910 boerde op de Pekhoeve Jan Oomen. Hij was 

getrouwd met Mieke Buijks en da

(Kees) Buijks. Het ouderlijk huis van de familie Buijks stond op Notsel.

die in 1893 trouwde met Johanna Vink 

seweg 1. Zij hadden 

De jongste daarvan, Janus Buij

broers en zussen eigenlijk tot de vorige generatie behoorden hoefde 

hij niet echt meer te boeren. Voor hem werd een zogenaamd 

renteniershuis gebouwd aan de Strijbeekseweg. Hij trouwde met 

Wilhelmina Verheijden en maakte

tuinderij. Ze kregen daar twee dochters en een zoon. Deze zoon is 

geboren in 1943. Hij heeft in 1970 de tuinderij 

overgenomen van zijn ouders aan de Strijbeekseweg 28 en woont 

Omdat de boerderij op Notsel een kleinere houten schuur had dan de 

Pekhoeve en omdat ze op de Pekhoeve een kleinere pekpot hadden 

dan op Notsel, werden de pekpotten in 1890 geruild. Op de Pekhoeve 

was immers veel meer te ‘pekken’.

Van 1875 tot 1910 boerde op de Pekhoeve Jan Oomen. Hij was 

getrouwd met Mieke Buijks en da

(Kees) Buijks. Het ouderlijk huis van de familie Buijks stond op Notsel.

die in 1893 trouwde met Johanna Vink 

seweg 1. Zij hadden 

De jongste daarvan, Janus Buijks, was een nakomertje en omdat zijn 

broers en zussen eigenlijk tot de vorige generatie behoorden hoefde 

hij niet echt meer te boeren. Voor hem werd een zogenaamd 

renteniershuis gebouwd aan de Strijbeekseweg. Hij trouwde met 

Wilhelmina Verheijden en maakte

tuinderij. Ze kregen daar twee dochters en een zoon. Deze zoon is 

geboren in 1943. Hij heeft in 1970 de tuinderij 

overgenomen van zijn ouders aan de Strijbeekseweg 28 en woont 

tsel een kleinere houten schuur had dan de 

Pekhoeve en omdat ze op de Pekhoeve een kleinere pekpot hadden 

dan op Notsel, werden de pekpotten in 1890 geruild. Op de Pekhoeve 

was immers veel meer te ‘pekken’.

Van 1875 tot 1910 boerde op de Pekhoeve Jan Oomen. Hij was 

getrouwd met Mieke Buijks en dat was weer een zus van Cornelis 

(Kees) Buijks. Het ouderlijk huis van de familie Buijks stond op Notsel.

die in 1893 trouwde met Johanna Vink 

seweg 1. Zij hadden 

ks, was een nakomertje en omdat zijn 

broers en zussen eigenlijk tot de vorige generatie behoorden hoefde 

hij niet echt meer te boeren. Voor hem werd een zogenaamd 

renteniershuis gebouwd aan de Strijbeekseweg. Hij trouwde met 

Wilhelmina Verheijden en maakte van de rentenierswoning een 

tuinderij. Ze kregen daar twee dochters en een zoon. Deze zoon is 

geboren in 1943. Hij heeft in 1970 de tuinderij 

overgenomen van zijn ouders aan de Strijbeekseweg 28 en woont 

tsel een kleinere houten schuur had dan de 

Pekhoeve en omdat ze op de Pekhoeve een kleinere pekpot hadden 

dan op Notsel, werden de pekpotten in 1890 geruild. Op de Pekhoeve 

was immers veel meer te ‘pekken’. 

Van 1875 tot 1910 boerde op de Pekhoeve Jan Oomen. Hij was 

t was weer een zus van Cornelis 

(Kees) Buijks. Het ouderlijk huis van de familie Buijks stond op Notsel.

die in 1893 trouwde met Johanna Vink 

seweg 1. Zij hadden 

ks, was een nakomertje en omdat zijn 

broers en zussen eigenlijk tot de vorige generatie behoorden hoefde 

hij niet echt meer te boeren. Voor hem werd een zogenaamd 

renteniershuis gebouwd aan de Strijbeekseweg. Hij trouwde met 

van de rentenierswoning een 

tuinderij. Ze kregen daar twee dochters en een zoon. Deze zoon is 

geboren in 1943. Hij heeft in 1970 de tuinderij 

overgenomen van zijn ouders aan de Strijbeekseweg 28 en woont 

tsel een kleinere houten schuur had dan de 

Pekhoeve en omdat ze op de Pekhoeve een kleinere pekpot hadden 
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Breng eens wat mee voor Paulus

“Breng eens wat mee vo

museum.

museum opgebouwd dat veel wa

Ook nu komen er regelmatig nog 

leuke dingen binnen.

Zo bracht

herinnerin

bestaan in 1876 van de Maatschappij 

van Landbouw, Tuinbouw en Veeteelt 

arrondissement Breda.

Hartelijk dank aan 

 

Soms is iets niet 

Van mevr. Van Osselaer uit Bavel ontvingen we de kinderna

die haar overgrootmoeder aan haar moeder gaf voor haar achtste 

verjaardag (in 1930)

In de collectiedatabase kreeg het dan ook de volgende omschrijving:

Kindernaaimachine met voetpedaal in zwart ema

De naaimachine wordt opgeborgen in een meegeleverde houten kist. 

Het is van het merk "La Merveilleuse". 

Op de uiteinde met het naaldmechanisme is een messing schijf met de 

text "Machines avec Moteur a Entrainement . Hatez

Progres Industriel Bruxelles". 

Afmetingen: 

Datering: Omstreeks 1930.
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De uitvinder Martin Henry Rumpf laat als burger van de verenigde 
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patenten registreren, niet alleen voor (onderdelen van) 
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patenten registreren, niet alleen voor (onderdelen van) 

borduurmachines, maar ook voor verbrandingsmotoren. 

L’Incomparable, de eerste 

draagbare borduurmachine

rond 1889 op de markt

cht door M.H. 

t een klem kon 

(de hoek van) 

gemonteerd 

men dreef het 

aan met de hand of met een 

via een touw 

was met de 
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Akte van en voor Paulus

Op 

ontvinge

naamgever onderstaande 

oorkonde

nog 

authenticiteit

we u 

Middels deze akte verleent Paulus 

aan de heemkundekring het recht 

om zijn naam t

Wi, Pauwel, here vande Daesdonck, sone Jannen wilren Zebregtszone 

van Ulvenhoute, bi consente heren Jannen van Polanen, onse genedige 

leenhere, doen cond eenen iegelijcken die dese onse brieve sullen lesen 

ofte horen lesen,

overwe

Strijbeeck ende Galdere, daer mine heerlijcke stede te staen placht op 

Daesdonck aen die riviere de Merck, over Ulvenhoute, eens leengoed 

miner voorvaederen, tot Bavele ende Heusenhout, daer onse nev

out ende illuster casteel Ypelaer in lene houden,

overwegende oock dat in ons aerdtse leven niets sekerder is dan den 

doot ende niets onsekerder dan het ure derselve,

overwegende oock dat mine naeme, door mine moeder Beatrice van 

Oijen gegeven naer 

mist der tijden soude verdwijnen, mochte ick sonder wettig oir dees 

wereld verlaeten,

niets liever hebbe begeert dan mine naam te doen voortleven, naerdat 

mijn sterfelijck lichaem eene eerlijcke begraefnisse k

van het Ginneken.

Alsoo hebbe ick verlangt dat binnen seven eeuwen nae mine doot, mine 

naeme sal herleven door een verbond van lieden dat de historie ons 

heems weet te doorvorschen ende bestendigen.

Dan eerst nae ene tijd van veertig jaer

opentlijck en voor alleman onse naeme aen hen te verbinden.

Akte van en voor Paulus

 tweede

ontvinge

naamgever onderstaande 

oorkonde

nog niet eens zijn over de 

authenticiteit

u de tekst

Middels deze akte verleent Paulus 

aan de heemkundekring het recht 

om zijn naam t

Wi, Pauwel, here vande Daesdonck, sone Jannen wilren Zebregtszone 

van Ulvenhoute, bi consente heren Jannen van Polanen, onse genedige 

leenhere, doen cond eenen iegelijcken die dese onse brieve sullen lesen 

ofte horen lesen,

overwegende dat de goederen miner familie sich uitstrecken van 

Strijbeeck ende Galdere, daer mine heerlijcke stede te staen placht op 

Daesdonck aen die riviere de Merck, over Ulvenhoute, eens leengoed 

miner voorvaederen, tot Bavele ende Heusenhout, daer onse nev

out ende illuster casteel Ypelaer in lene houden,

overwegende oock dat in ons aerdtse leven niets sekerder is dan den 

doot ende niets onsekerder dan het ure derselve,

overwegende oock dat mine naeme, door mine moeder Beatrice van 

Oijen gegeven naer 

mist der tijden soude verdwijnen, mochte ick sonder wettig oir dees 

wereld verlaeten,

niets liever hebbe begeert dan mine naam te doen voortleven, naerdat 

mijn sterfelijck lichaem eene eerlijcke begraefnisse k

van het Ginneken.

Alsoo hebbe ick verlangt dat binnen seven eeuwen nae mine doot, mine 

naeme sal herleven door een verbond van lieden dat de historie ons 

heems weet te doorvorschen ende bestendigen.

Dan eerst nae ene tijd van veertig jaer

opentlijck en voor alleman onse naeme aen hen te verbinden.

Akte van en voor Paulus

tweede 

ontvingen we uit handen van onze 

naamgever onderstaande 

oorkonde. Hoewel de geleerden het 

niet eens zijn over de 

authenticiteit

de tekst

Middels deze akte verleent Paulus 

aan de heemkundekring het recht 

om zijn naam t

Wi, Pauwel, here vande Daesdonck, sone Jannen wilren Zebregtszone 

van Ulvenhoute, bi consente heren Jannen van Polanen, onse genedige 

leenhere, doen cond eenen iegelijcken die dese onse brieve sullen lesen 

ofte horen lesen,

gende dat de goederen miner familie sich uitstrecken van 

Strijbeeck ende Galdere, daer mine heerlijcke stede te staen placht op 

Daesdonck aen die riviere de Merck, over Ulvenhoute, eens leengoed 

miner voorvaederen, tot Bavele ende Heusenhout, daer onse nev

out ende illuster casteel Ypelaer in lene houden,

overwegende oock dat in ons aerdtse leven niets sekerder is dan den 

doot ende niets onsekerder dan het ure derselve,

overwegende oock dat mine naeme, door mine moeder Beatrice van 

Oijen gegeven naer 

mist der tijden soude verdwijnen, mochte ick sonder wettig oir dees 

wereld verlaeten,

niets liever hebbe begeert dan mine naam te doen voortleven, naerdat 

mijn sterfelijck lichaem eene eerlijcke begraefnisse k

van het Ginneken.

Alsoo hebbe ick verlangt dat binnen seven eeuwen nae mine doot, mine 

naeme sal herleven door een verbond van lieden dat de historie ons 

heems weet te doorvorschen ende bestendigen.

Dan eerst nae ene tijd van veertig jaer

opentlijck en voor alleman onse naeme aen hen te verbinden.

Akte van en voor Paulus

 paasdag 2015 

n we uit handen van onze 

naamgever onderstaande 

Hoewel de geleerden het 

niet eens zijn over de 

authenticiteit van deze akte

de tekst niet onthouden.

Middels deze akte verleent Paulus 

aan de heemkundekring het recht 

om zijn naam te gebruiken.

Wi, Pauwel, here vande Daesdonck, sone Jannen wilren Zebregtszone 

van Ulvenhoute, bi consente heren Jannen van Polanen, onse genedige 

leenhere, doen cond eenen iegelijcken die dese onse brieve sullen lesen 

ofte horen lesen,

gende dat de goederen miner familie sich uitstrecken van 

Strijbeeck ende Galdere, daer mine heerlijcke stede te staen placht op 

Daesdonck aen die riviere de Merck, over Ulvenhoute, eens leengoed 

miner voorvaederen, tot Bavele ende Heusenhout, daer onse nev

out ende illuster casteel Ypelaer in lene houden,

overwegende oock dat in ons aerdtse leven niets sekerder is dan den 

doot ende niets onsekerder dan het ure derselve,

overwegende oock dat mine naeme, door mine moeder Beatrice van 

Oijen gegeven naer 

mist der tijden soude verdwijnen, mochte ick sonder wettig oir dees 

wereld verlaeten,

niets liever hebbe begeert dan mine naam te doen voortleven, naerdat 

mijn sterfelijck lichaem eene eerlijcke begraefnisse k

van het Ginneken.

Alsoo hebbe ick verlangt dat binnen seven eeuwen nae mine doot, mine 

naeme sal herleven door een verbond van lieden dat de historie ons 

heems weet te doorvorschen ende bestendigen.

Dan eerst nae ene tijd van veertig jaer

opentlijck en voor alleman onse naeme aen hen te verbinden.

Akte van en voor Paulus

paasdag 2015 

n we uit handen van onze 

naamgever onderstaande 

Hoewel de geleerden het 

niet eens zijn over de 

van deze akte

niet onthouden.

Middels deze akte verleent Paulus 

aan de heemkundekring het recht 

e gebruiken.

Wi, Pauwel, here vande Daesdonck, sone Jannen wilren Zebregtszone 

van Ulvenhoute, bi consente heren Jannen van Polanen, onse genedige 

leenhere, doen cond eenen iegelijcken die dese onse brieve sullen lesen 

ofte horen lesen, hoe dat ick,

gende dat de goederen miner familie sich uitstrecken van 

Strijbeeck ende Galdere, daer mine heerlijcke stede te staen placht op 

Daesdonck aen die riviere de Merck, over Ulvenhoute, eens leengoed 

miner voorvaederen, tot Bavele ende Heusenhout, daer onse nev

out ende illuster casteel Ypelaer in lene houden,

overwegende oock dat in ons aerdtse leven niets sekerder is dan den 

doot ende niets onsekerder dan het ure derselve,

overwegende oock dat mine naeme, door mine moeder Beatrice van 

Oijen gegeven naer 

mist der tijden soude verdwijnen, mochte ick sonder wettig oir dees 

wereld verlaeten, 

niets liever hebbe begeert dan mine naam te doen voortleven, naerdat 

mijn sterfelijck lichaem eene eerlijcke begraefnisse k

van het Ginneken. 

Alsoo hebbe ick verlangt dat binnen seven eeuwen nae mine doot, mine 

naeme sal herleven door een verbond van lieden dat de historie ons 

heems weet te doorvorschen ende bestendigen.

Dan eerst nae ene tijd van veertig jaer

opentlijck en voor alleman onse naeme aen hen te verbinden.

Akte van en voor Paulus

paasdag 2015 

n we uit handen van onze 

naamgever onderstaande 

Hoewel de geleerden het 

niet eens zijn over de 

van deze akte

niet onthouden.

Middels deze akte verleent Paulus 

aan de heemkundekring het recht 

e gebruiken.

Wi, Pauwel, here vande Daesdonck, sone Jannen wilren Zebregtszone 

van Ulvenhoute, bi consente heren Jannen van Polanen, onse genedige 

leenhere, doen cond eenen iegelijcken die dese onse brieve sullen lesen 

hoe dat ick,

gende dat de goederen miner familie sich uitstrecken van 

Strijbeeck ende Galdere, daer mine heerlijcke stede te staen placht op 

Daesdonck aen die riviere de Merck, over Ulvenhoute, eens leengoed 

miner voorvaederen, tot Bavele ende Heusenhout, daer onse nev

out ende illuster casteel Ypelaer in lene houden,

overwegende oock dat in ons aerdtse leven niets sekerder is dan den 

doot ende niets onsekerder dan het ure derselve,

overwegende oock dat mine naeme, door mine moeder Beatrice van 

Oijen gegeven naer haer vader, ridder Pauwel van Drongelen, in de 

mist der tijden soude verdwijnen, mochte ick sonder wettig oir dees 

niets liever hebbe begeert dan mine naam te doen voortleven, naerdat 

mijn sterfelijck lichaem eene eerlijcke begraefnisse k

Alsoo hebbe ick verlangt dat binnen seven eeuwen nae mine doot, mine 

naeme sal herleven door een verbond van lieden dat de historie ons 

heems weet te doorvorschen ende bestendigen.

Dan eerst nae ene tijd van veertig jaer

opentlijck en voor alleman onse naeme aen hen te verbinden.

Akte van en voor Paulus 

paasdag 2015 

n we uit handen van onze 

naamgever onderstaande 

Hoewel de geleerden het 

niet eens zijn over de 

van deze akte

niet onthouden.

Middels deze akte verleent Paulus 

aan de heemkundekring het recht 

e gebruiken.

Wi, Pauwel, here vande Daesdonck, sone Jannen wilren Zebregtszone 

van Ulvenhoute, bi consente heren Jannen van Polanen, onse genedige 

leenhere, doen cond eenen iegelijcken die dese onse brieve sullen lesen 

hoe dat ick,

gende dat de goederen miner familie sich uitstrecken van 

Strijbeeck ende Galdere, daer mine heerlijcke stede te staen placht op 

Daesdonck aen die riviere de Merck, over Ulvenhoute, eens leengoed 

miner voorvaederen, tot Bavele ende Heusenhout, daer onse nev

out ende illuster casteel Ypelaer in lene houden,

overwegende oock dat in ons aerdtse leven niets sekerder is dan den 

doot ende niets onsekerder dan het ure derselve,

overwegende oock dat mine naeme, door mine moeder Beatrice van 

haer vader, ridder Pauwel van Drongelen, in de 

mist der tijden soude verdwijnen, mochte ick sonder wettig oir dees 

niets liever hebbe begeert dan mine naam te doen voortleven, naerdat 

mijn sterfelijck lichaem eene eerlijcke begraefnisse k

Alsoo hebbe ick verlangt dat binnen seven eeuwen nae mine doot, mine 

naeme sal herleven door een verbond van lieden dat de historie ons 

heems weet te doorvorschen ende bestendigen.

Dan eerst nae ene tijd van veertig jaer

opentlijck en voor alleman onse naeme aen hen te verbinden.

n we uit handen van onze 

Hoewel de geleerden het 

van deze akte, willen 

niet onthouden. 

Middels deze akte verleent Paulus 

aan de heemkundekring het recht 

e gebruiken. 

Wi, Pauwel, here vande Daesdonck, sone Jannen wilren Zebregtszone 

van Ulvenhoute, bi consente heren Jannen van Polanen, onse genedige 

leenhere, doen cond eenen iegelijcken die dese onse brieve sullen lesen 

hoe dat ick, 

gende dat de goederen miner familie sich uitstrecken van 

Strijbeeck ende Galdere, daer mine heerlijcke stede te staen placht op 

Daesdonck aen die riviere de Merck, over Ulvenhoute, eens leengoed 

miner voorvaederen, tot Bavele ende Heusenhout, daer onse nev

out ende illuster casteel Ypelaer in lene houden,

overwegende oock dat in ons aerdtse leven niets sekerder is dan den 

doot ende niets onsekerder dan het ure derselve,

overwegende oock dat mine naeme, door mine moeder Beatrice van 

haer vader, ridder Pauwel van Drongelen, in de 

mist der tijden soude verdwijnen, mochte ick sonder wettig oir dees 

niets liever hebbe begeert dan mine naam te doen voortleven, naerdat 

mijn sterfelijck lichaem eene eerlijcke begraefnisse k

Alsoo hebbe ick verlangt dat binnen seven eeuwen nae mine doot, mine 

naeme sal herleven door een verbond van lieden dat de historie ons 

heems weet te doorvorschen ende bestendigen.

Dan eerst nae ene tijd van veertig jaer

opentlijck en voor alleman onse naeme aen hen te verbinden.

n we uit handen van onze 

Hoewel de geleerden het 

, willen 

Middels deze akte verleent Paulus 

aan de heemkundekring het recht 

Wi, Pauwel, here vande Daesdonck, sone Jannen wilren Zebregtszone 

van Ulvenhoute, bi consente heren Jannen van Polanen, onse genedige 

leenhere, doen cond eenen iegelijcken die dese onse brieve sullen lesen 

gende dat de goederen miner familie sich uitstrecken van 

Strijbeeck ende Galdere, daer mine heerlijcke stede te staen placht op 

Daesdonck aen die riviere de Merck, over Ulvenhoute, eens leengoed 

miner voorvaederen, tot Bavele ende Heusenhout, daer onse nev

out ende illuster casteel Ypelaer in lene houden,

overwegende oock dat in ons aerdtse leven niets sekerder is dan den 

doot ende niets onsekerder dan het ure derselve,

overwegende oock dat mine naeme, door mine moeder Beatrice van 

haer vader, ridder Pauwel van Drongelen, in de 

mist der tijden soude verdwijnen, mochte ick sonder wettig oir dees 

niets liever hebbe begeert dan mine naam te doen voortleven, naerdat 

mijn sterfelijck lichaem eene eerlijcke begraefnisse k

Alsoo hebbe ick verlangt dat binnen seven eeuwen nae mine doot, mine 

naeme sal herleven door een verbond van lieden dat de historie ons 

heems weet te doorvorschen ende bestendigen.

Dan eerst nae ene tijd van veertig jaer

opentlijck en voor alleman onse naeme aen hen te verbinden.

n we uit handen van onze 

Hoewel de geleerden het 

, willen 

Wi, Pauwel, here vande Daesdonck, sone Jannen wilren Zebregtszone 

van Ulvenhoute, bi consente heren Jannen van Polanen, onse genedige 

leenhere, doen cond eenen iegelijcken die dese onse brieve sullen lesen 

gende dat de goederen miner familie sich uitstrecken van 

Strijbeeck ende Galdere, daer mine heerlijcke stede te staen placht op 

Daesdonck aen die riviere de Merck, over Ulvenhoute, eens leengoed 

miner voorvaederen, tot Bavele ende Heusenhout, daer onse nev

out ende illuster casteel Ypelaer in lene houden,

overwegende oock dat in ons aerdtse leven niets sekerder is dan den 

doot ende niets onsekerder dan het ure derselve,

overwegende oock dat mine naeme, door mine moeder Beatrice van 

haer vader, ridder Pauwel van Drongelen, in de 

mist der tijden soude verdwijnen, mochte ick sonder wettig oir dees 

niets liever hebbe begeert dan mine naam te doen voortleven, naerdat 

mijn sterfelijck lichaem eene eerlijcke begraefnisse k

Alsoo hebbe ick verlangt dat binnen seven eeuwen nae mine doot, mine 

naeme sal herleven door een verbond van lieden dat de historie ons 

heems weet te doorvorschen ende bestendigen.

Dan eerst nae ene tijd van veertig jaeren sal ick tot hen comen om 

opentlijck en voor alleman onse naeme aen hen te verbinden.

Wi, Pauwel, here vande Daesdonck, sone Jannen wilren Zebregtszone 

van Ulvenhoute, bi consente heren Jannen van Polanen, onse genedige 

leenhere, doen cond eenen iegelijcken die dese onse brieve sullen lesen 

gende dat de goederen miner familie sich uitstrecken van 

Strijbeeck ende Galdere, daer mine heerlijcke stede te staen placht op 

Daesdonck aen die riviere de Merck, over Ulvenhoute, eens leengoed 

miner voorvaederen, tot Bavele ende Heusenhout, daer onse nev

out ende illuster casteel Ypelaer in lene houden,

overwegende oock dat in ons aerdtse leven niets sekerder is dan den 

doot ende niets onsekerder dan het ure derselve,

overwegende oock dat mine naeme, door mine moeder Beatrice van 

haer vader, ridder Pauwel van Drongelen, in de 

mist der tijden soude verdwijnen, mochte ick sonder wettig oir dees 

niets liever hebbe begeert dan mine naam te doen voortleven, naerdat 

mijn sterfelijck lichaem eene eerlijcke begraefnisse k

Alsoo hebbe ick verlangt dat binnen seven eeuwen nae mine doot, mine 

naeme sal herleven door een verbond van lieden dat de historie ons 

heems weet te doorvorschen ende bestendigen.

en sal ick tot hen comen om 

opentlijck en voor alleman onse naeme aen hen te verbinden.

Wi, Pauwel, here vande Daesdonck, sone Jannen wilren Zebregtszone 

van Ulvenhoute, bi consente heren Jannen van Polanen, onse genedige 

leenhere, doen cond eenen iegelijcken die dese onse brieve sullen lesen 

gende dat de goederen miner familie sich uitstrecken van 

Strijbeeck ende Galdere, daer mine heerlijcke stede te staen placht op 

Daesdonck aen die riviere de Merck, over Ulvenhoute, eens leengoed 
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Nu comende ter verbintenisse voirscreve ende bi desen verbindende 

onsen naemen aen Heemkundekring Paulus van Daesdonck, hebben 

wij dese onse uuterste wille met onse eijgen segele bekrachtigt, alles 

sonder argelist, in bijwesen van onse goede luiden als getuigen, te 

weten here Cornelius, here Nicolaes, here Johannes ende vrouwe 

Johanna, onse laten van Ulvenhoute, here Lodewicus van Galre, here 

Petrus tot Ginneken ende daerenboven noch tot Bavel here Gerardus, 

here Carolus ende here Johannes. 

Datum in het jaar Onzes Heren als men scrijft twee duisent ende 

vijfthien op den eersten maandag van Paeschen. 

 

 

Waar is “Wie weet waar dit is”? 

door Hans van der Zanden 

Onze huisschrijver Toon van Miert beschrijft in elke aflevering van de 

Brieven van Paulus een interessant object dat ergens in ons heem te 

vinden is. Al enkele jaren kondigen wij het volgende onderwerp van 

zijn verhaal aan middels een foto, waarbij we u vragen “Wie weet 

waar dit is?”. Maar we denken dat er veel meer interessante panden of 

objecten te vinden zijn, waarover iets te vertellen is. Veel meer dan de 

redactie zelf weet te bedenken. Daarom doen we een oproep aan u: 

Van welk huis zou u graag eens de geschiedenis kennen? 

Aan welke plek in uw dorp kleeft een mooi verhaal? 

Kent u misschien zelf een interessant verhaal, maar durft u het 

niet aan om er een artikel over te schrijven? 

Niet alleen voor de rubriek van Toon zoeken wij tipgevers. 

Eigenlijk zouden we wel een verslaggever per dorp kunnen gebruiken, 

zodat elk dorp in ons heem voldoende aandacht krijgt in de brieven. 

Wilt u ons helpen? Meld u dan bij één van de redactieleden of via 

redactie@paulusvandaesdonck.nl .  
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Wie wist waar dit is? 

door Toon van Miert1 

Alphons Siebers (Amsterdam 1893 – Ulvenhout 1978) 

Hij wilde een dorpse samenleving in de stad creëren … 

Het was weer een beetje feest in Ginneken in het begin van dit jaar. 

Tijdens zijn toespraak bij het terugplaatsen van het torentje op de 

voormalige meisjesschool aan de Viandenlaan maakte wethouder 

Selçuk Akinci bekend dat de gemeente de school tot gemeentelijk 

monument had bestemd. De ‘basiliekschool’ van de zusters van Etten 

is gebouwd naar een ontwerp van het architectenbureau Siebers en 

Van Dael. Het torentje dat de school sierde, was in 2007 uit 

veiligheidsoverwegingen verwijderd en is dankzij de wijkvereniging 

Ginneken=Ginneken nu door een replica vervangen. Verschillende 

leden herkenden het en hebben de juiste oplossing voor de puzzel 

van Brieven 203 gegeven. Els van Hulst uit Ulvenhout krijgt de fles 

wijn thuis bezorgd. 

Het architectenbureau van Siebers en Van Dael was gevestigd in de 

oude pastorie aan het pad dat tot de jaren zestig de Dillenburgstraat 

met de Viandenlaan verbond. Zo liepen wij in de jaren veertig en 

vijftig van de Bloemstraat naar het Patronaat en het Schoolakker, dat 

toen nog een zandvlakte was, waar we konden voetballen. De 

pastorie was een groot dorpshuis met veel bomen. Vroeger moet er 

een gracht omgelegen hebben. Het huis had een ‘lang vroeger’. Het is 

in 1608 gebouwd als pastorie voor de katholieke geestelijken van 

Ginneken. In 1648 hebben de protestanten de katholieken niet alleen 

de kerk aan de Ginnekenmarkt afgenomen, maar ook hun pastorie. 

Tot 1886 hebben daar de predikanten gewoond. In dat jaar heeft 

bakker A. Ballintijn het gekocht. In 1929 heeft de gemeente Ginneken 

en Bavel ‘De Oude Pastorie’ in bezit gekregen. 

                                                 

1
 Voor dit artikel heb ik dankbaar gebruik gemaakt van de informatie die Laurens Siebers mij 

verstrekt heeft. 
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Het blad was fel gekant tegen het Nieuwe Bouwen en de 

Amsterdamse School en stelde daar een ideologie tegenover die was 

gebaseerd op geloof, traditie en bezinning op het landseigen. De 

opvattingen van Siebers waren sterk verwant met die van de Delftse 

School rondom M. Granpré Molière, hoogleraar aan de T.H. Delft. Van 

modernistische bouwstijlen moest Siebers weinig hebben. Zijn 

werkwijze, zeker in zijn stedenbouwkundige werk, was echter wel 

modern en zakelijk. Daarom wordt hij ook gerekend tot één van de

pioniers van de moderne stedenbouw. Voor de architectuur 

betekende dat: het gebruik van natuurlijke materialen, een logische 

constructie en de eis dat een gebouw de functie ervan moest 

uitdrukken. 

Eén van de laatste werken in Nieuw

Na de oorlog maakten Siebers en Van Dael, met wie hij sinds 1946 

een maatschap vormde, deel uit van de groep rond de benedictijner 

monnik Dom Hans van der Laan, later aangeduid als de 'Bossche 

School'. Het ging hier om sobere bouwvormen.

maatverhoudingen haalden ze zowel uit de natuur als uit 

architectuurstromingen in de klassieke oudheid van diverse culturen. 
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chool rondom M. Granpré Molière, hoogleraar aan de T.H. Delft. Van 

modern en zakelijk. Daarom wordt hij ook gerekend tot één van de 

betekende dat: het gebruik van natuurlijke materialen, een logische 

 

Na de oorlog maakten Siebers en Van Dael, met wie hij sinds 1946 

een maatschap vormde, deel uit van de groep rond de benedictijner 

kozen 

architectuurstromingen in de klassieke oudheid van diverse culturen.  
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Voor zijn stedenbouwkundige ideeën ontving hij in 1926 een 

Rockefeller Fellowship. Hierdoor kon hij als een van de weinige 

architecten studiereizen maken in Europa (Wenen, Londen) en de 

Verenigde Staten. Daar maakte hij kennis met Frank Lloyd Wright en 

Lewis Mumford en werkte hij drie maanden voor het bureau van de 

Regional Plan of New York and its Environs. 

Siebers hield zich dus behalve met architectuur ook bezig met 

stedenbouw, zeker in de beginjaren van zijn carrière. Het ideaal van 

een harmonisch en hiërarchisch opgebouwde gemeenschap vertaalde 

zich in een voorkeur voor tuinsteden en wijken met eigen 

voorzieningen, van elkaar gescheiden door groenstroken. Door 

omsluiting en beschutting wilde hij een dorpse samenleving in de 

stad creëren. Hij had een afkeer van hoogbouw: laagbouw 

beschouwde hij als de beste vorm voor een stad waarin het gezin 

domineerde. Ontwerpen voor de stadsuitbreiding (1930-1933) en 

wederopbouw (1944) van Nijmegen zijn de bekendste 

stedenbouwkundige werken van Siebers. In die stad is ook een straat 

naar hem genoemd: Alphons Sieberspad.  

Vanaf 1936 was Siebers stedenbouwkundig adviseur van de verplichte 

uitbreidingsplannen van de dorpen rond Breda en werkte hij hier als 

architect. Zijn eerste werk in Ginneken en Bavel was het ontwerp van 

het kapelletje op de hoek van de Pennendijk en de Molenstraat in 

Ulvenhout, dat nog niet zo lang geleden voorzien is van een nieuw 

dak. Samen met zijn compagnon heeft hij de ontwerpen gemaakt 

voor het Mencia de Mendoza Lyceum, de Fatimakerk, het Stedelijk 

Gymnasium en het Raadhuis van Rijen. Bekend werk van Siebers is de 

Poolse kapel aan de Claudius Prinsenlaan, een open-luchtkapel ter 

herinnering aan de bevrijding door de Polen zeventig jaar geleden.  

Het werkterrein van Siebers heeft zich overigens niet beperkt tot onze 

regio: hij heeft landelijke bekendheid gekregen. Een van zijn laatste 

werken hier in de buurt was de uitvoering van de bouw van het 

nieuwe raadhuis aan het Wilhelminaplein in Ulvenhout; nu is dat een 

woonpaleis. 
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Het voormalige g

(Ongeveer) generatiegenoten van Alphons Siebers in Ginneken waren: 

Jan de Lint, Savenije, Frans Mol en

was hij goed bevriend.

Misschien is het een idee om ter herinnering aan een architect die zijn 

sporen in onze regio verdiend heeft, in navolging van Nijmegen, een 

straat naar hem te noemen. Een mooie plek zou zijn op de plaats van 

zijn allerlaatste ontwerp: een plan aan de Annevillelaan voor 28 

patiowoningen. De kavel ligt overigens nog steeds braak en is het 

enige stukje uitbreidingsplan Ulvenhout van zijn hand dat na veertig 

(sic) jaar nog niet is uitgevoerd. Ik hoop wel dat tegen

een mooie wijk ligt, de namen van alle bloemen en bosplanten (of 

vlinders, ook zo iets! … Blauwpauwoogje of Sleedoornpage!) al aan 

andere straten ver buiten een van onze dorpen vergeven zijn. 

Het bureau Siebers en Van Dael bleef bestaan to

Siebers in 1966. Dan gaat het verder als Van Dael en Ruys. In de jaren 

zeventig treedt Van Dael uit en krijgt Ruys Bolder als compagnon. 

Tegenwoordig bestaat het bureau onder de naam Compositie 5. In 

het archief bevinden zich de dossier

periode Siebers en Van Dael.

Het voormalige g

(Ongeveer) generatiegenoten van Alphons Siebers in Ginneken waren: 

Jan de Lint, Savenije, Frans Mol en

was hij goed bevriend.

Misschien is het een idee om ter herinnering aan een architect die zijn 

sporen in onze regio verdiend heeft, in navolging van Nijmegen, een 

straat naar hem te noemen. Een mooie plek zou zijn op de plaats van 

zijn allerlaatste ontwerp: een plan aan de Annevillelaan voor 28 

patiowoningen. De kavel ligt overigens nog steeds braak en is het 

enige stukje uitbreidingsplan Ulvenhout van zijn hand dat na veertig 

(sic) jaar nog niet is uitgevoerd. Ik hoop wel dat tegen

een mooie wijk ligt, de namen van alle bloemen en bosplanten (of 

vlinders, ook zo iets! … Blauwpauwoogje of Sleedoornpage!) al aan 

andere straten ver buiten een van onze dorpen vergeven zijn. 

Het bureau Siebers en Van Dael bleef bestaan to

Siebers in 1966. Dan gaat het verder als Van Dael en Ruys. In de jaren 

zeventig treedt Van Dael uit en krijgt Ruys Bolder als compagnon. 

Tegenwoordig bestaat het bureau onder de naam Compositie 5. In 

het archief bevinden zich de dossier

periode Siebers en Van Dael.

Het voormalige g

(Ongeveer) generatiegenoten van Alphons Siebers in Ginneken waren: 

Jan de Lint, Savenije, Frans Mol en

was hij goed bevriend.

Misschien is het een idee om ter herinnering aan een architect die zijn 

sporen in onze regio verdiend heeft, in navolging van Nijmegen, een 

straat naar hem te noemen. Een mooie plek zou zijn op de plaats van 

zijn allerlaatste ontwerp: een plan aan de Annevillelaan voor 28 

patiowoningen. De kavel ligt overigens nog steeds braak en is het 

enige stukje uitbreidingsplan Ulvenhout van zijn hand dat na veertig 

(sic) jaar nog niet is uitgevoerd. Ik hoop wel dat tegen

een mooie wijk ligt, de namen van alle bloemen en bosplanten (of 

vlinders, ook zo iets! … Blauwpauwoogje of Sleedoornpage!) al aan 

andere straten ver buiten een van onze dorpen vergeven zijn. 

Het bureau Siebers en Van Dael bleef bestaan to

Siebers in 1966. Dan gaat het verder als Van Dael en Ruys. In de jaren 

zeventig treedt Van Dael uit en krijgt Ruys Bolder als compagnon. 

Tegenwoordig bestaat het bureau onder de naam Compositie 5. In 

het archief bevinden zich de dossier

periode Siebers en Van Dael.

Het voormalige gemeentehuis 

(Ongeveer) generatiegenoten van Alphons Siebers in Ginneken waren: 

Jan de Lint, Savenije, Frans Mol en

was hij goed bevriend.

Misschien is het een idee om ter herinnering aan een architect die zijn 

sporen in onze regio verdiend heeft, in navolging van Nijmegen, een 

straat naar hem te noemen. Een mooie plek zou zijn op de plaats van 

zijn allerlaatste ontwerp: een plan aan de Annevillelaan voor 28 

patiowoningen. De kavel ligt overigens nog steeds braak en is het 

enige stukje uitbreidingsplan Ulvenhout van zijn hand dat na veertig 

(sic) jaar nog niet is uitgevoerd. Ik hoop wel dat tegen

een mooie wijk ligt, de namen van alle bloemen en bosplanten (of 

vlinders, ook zo iets! … Blauwpauwoogje of Sleedoornpage!) al aan 

andere straten ver buiten een van onze dorpen vergeven zijn. 

Het bureau Siebers en Van Dael bleef bestaan to

Siebers in 1966. Dan gaat het verder als Van Dael en Ruys. In de jaren 

zeventig treedt Van Dael uit en krijgt Ruys Bolder als compagnon. 

Tegenwoordig bestaat het bureau onder de naam Compositie 5. In 

het archief bevinden zich de dossier

periode Siebers en Van Dael.

emeentehuis 

(Ongeveer) generatiegenoten van Alphons Siebers in Ginneken waren: 

Jan de Lint, Savenije, Frans Mol en

was hij goed bevriend.

Misschien is het een idee om ter herinnering aan een architect die zijn 

sporen in onze regio verdiend heeft, in navolging van Nijmegen, een 

straat naar hem te noemen. Een mooie plek zou zijn op de plaats van 

zijn allerlaatste ontwerp: een plan aan de Annevillelaan voor 28 

patiowoningen. De kavel ligt overigens nog steeds braak en is het 

enige stukje uitbreidingsplan Ulvenhout van zijn hand dat na veertig 

(sic) jaar nog niet is uitgevoerd. Ik hoop wel dat tegen

een mooie wijk ligt, de namen van alle bloemen en bosplanten (of 

vlinders, ook zo iets! … Blauwpauwoogje of Sleedoornpage!) al aan 

andere straten ver buiten een van onze dorpen vergeven zijn. 

Het bureau Siebers en Van Dael bleef bestaan to

Siebers in 1966. Dan gaat het verder als Van Dael en Ruys. In de jaren 

zeventig treedt Van Dael uit en krijgt Ruys Bolder als compagnon. 

Tegenwoordig bestaat het bureau onder de naam Compositie 5. In 

het archief bevinden zich de dossier

periode Siebers en Van Dael.

emeentehuis 

(Ongeveer) generatiegenoten van Alphons Siebers in Ginneken waren: 

Jan de Lint, Savenije, Frans Mol en

was hij goed bevriend. 

Misschien is het een idee om ter herinnering aan een architect die zijn 

sporen in onze regio verdiend heeft, in navolging van Nijmegen, een 

straat naar hem te noemen. Een mooie plek zou zijn op de plaats van 

zijn allerlaatste ontwerp: een plan aan de Annevillelaan voor 28 

patiowoningen. De kavel ligt overigens nog steeds braak en is het 

enige stukje uitbreidingsplan Ulvenhout van zijn hand dat na veertig 

(sic) jaar nog niet is uitgevoerd. Ik hoop wel dat tegen

een mooie wijk ligt, de namen van alle bloemen en bosplanten (of 

vlinders, ook zo iets! … Blauwpauwoogje of Sleedoornpage!) al aan 

andere straten ver buiten een van onze dorpen vergeven zijn. 

Het bureau Siebers en Van Dael bleef bestaan to

Siebers in 1966. Dan gaat het verder als Van Dael en Ruys. In de jaren 

zeventig treedt Van Dael uit en krijgt Ruys Bolder als compagnon. 

Tegenwoordig bestaat het bureau onder de naam Compositie 5. In 

het archief bevinden zich de dossier

periode Siebers en Van Dael.

emeentehuis in 2015

(Ongeveer) generatiegenoten van Alphons Siebers in Ginneken waren: 

Jan de Lint, Savenije, Frans Mol en

 

Misschien is het een idee om ter herinnering aan een architect die zijn 

sporen in onze regio verdiend heeft, in navolging van Nijmegen, een 

straat naar hem te noemen. Een mooie plek zou zijn op de plaats van 

zijn allerlaatste ontwerp: een plan aan de Annevillelaan voor 28 

patiowoningen. De kavel ligt overigens nog steeds braak en is het 

enige stukje uitbreidingsplan Ulvenhout van zijn hand dat na veertig 

(sic) jaar nog niet is uitgevoerd. Ik hoop wel dat tegen

een mooie wijk ligt, de namen van alle bloemen en bosplanten (of 

vlinders, ook zo iets! … Blauwpauwoogje of Sleedoornpage!) al aan 

andere straten ver buiten een van onze dorpen vergeven zijn. 

Het bureau Siebers en Van Dael bleef bestaan to

Siebers in 1966. Dan gaat het verder als Van Dael en Ruys. In de jaren 

zeventig treedt Van Dael uit en krijgt Ruys Bolder als compagnon. 

Tegenwoordig bestaat het bureau onder de naam Compositie 5. In 

het archief bevinden zich de dossier

periode Siebers en Van Dael.

in 2015

(Ongeveer) generatiegenoten van Alphons Siebers in Ginneken waren: 

Jan de Lint, Savenije, Frans Mol en

Misschien is het een idee om ter herinnering aan een architect die zijn 

sporen in onze regio verdiend heeft, in navolging van Nijmegen, een 

straat naar hem te noemen. Een mooie plek zou zijn op de plaats van 

zijn allerlaatste ontwerp: een plan aan de Annevillelaan voor 28 

patiowoningen. De kavel ligt overigens nog steeds braak en is het 

enige stukje uitbreidingsplan Ulvenhout van zijn hand dat na veertig 

(sic) jaar nog niet is uitgevoerd. Ik hoop wel dat tegen

een mooie wijk ligt, de namen van alle bloemen en bosplanten (of 

vlinders, ook zo iets! … Blauwpauwoogje of Sleedoornpage!) al aan 

andere straten ver buiten een van onze dorpen vergeven zijn. 

Het bureau Siebers en Van Dael bleef bestaan to

Siebers in 1966. Dan gaat het verder als Van Dael en Ruys. In de jaren 

zeventig treedt Van Dael uit en krijgt Ruys Bolder als compagnon. 

Tegenwoordig bestaat het bureau onder de naam Compositie 5. In 

het archief bevinden zich de dossier

periode Siebers en Van Dael. 

in 2015. 

(Ongeveer) generatiegenoten van Alphons Siebers in Ginneken waren: 

Jan de Lint, Savenije, Frans Mol en Bunnik. 

Misschien is het een idee om ter herinnering aan een architect die zijn 

sporen in onze regio verdiend heeft, in navolging van Nijmegen, een 

straat naar hem te noemen. Een mooie plek zou zijn op de plaats van 

zijn allerlaatste ontwerp: een plan aan de Annevillelaan voor 28 

patiowoningen. De kavel ligt overigens nog steeds braak en is het 

enige stukje uitbreidingsplan Ulvenhout van zijn hand dat na veertig 

(sic) jaar nog niet is uitgevoerd. Ik hoop wel dat tegen

een mooie wijk ligt, de namen van alle bloemen en bosplanten (of 

vlinders, ook zo iets! … Blauwpauwoogje of Sleedoornpage!) al aan 

andere straten ver buiten een van onze dorpen vergeven zijn. 

Het bureau Siebers en Van Dael bleef bestaan to

Siebers in 1966. Dan gaat het verder als Van Dael en Ruys. In de jaren 

zeventig treedt Van Dael uit en krijgt Ruys Bolder als compagnon. 

Tegenwoordig bestaat het bureau onder de naam Compositie 5. In 

het archief bevinden zich de dossier

 

(Ongeveer) generatiegenoten van Alphons Siebers in Ginneken waren: 

Bunnik. 

Misschien is het een idee om ter herinnering aan een architect die zijn 

sporen in onze regio verdiend heeft, in navolging van Nijmegen, een 

straat naar hem te noemen. Een mooie plek zou zijn op de plaats van 

zijn allerlaatste ontwerp: een plan aan de Annevillelaan voor 28 

patiowoningen. De kavel ligt overigens nog steeds braak en is het 

enige stukje uitbreidingsplan Ulvenhout van zijn hand dat na veertig 

(sic) jaar nog niet is uitgevoerd. Ik hoop wel dat tegen

een mooie wijk ligt, de namen van alle bloemen en bosplanten (of 

vlinders, ook zo iets! … Blauwpauwoogje of Sleedoornpage!) al aan 

andere straten ver buiten een van onze dorpen vergeven zijn. 

Het bureau Siebers en Van Dael bleef bestaan to

Siebers in 1966. Dan gaat het verder als Van Dael en Ruys. In de jaren 

zeventig treedt Van Dael uit en krijgt Ruys Bolder als compagnon. 

Tegenwoordig bestaat het bureau onder de naam Compositie 5. In 

het archief bevinden zich de dossiers van ongeveer 300 werken uit de 

 

(Ongeveer) generatiegenoten van Alphons Siebers in Ginneken waren: 

Bunnik. Vooral met eerst

Misschien is het een idee om ter herinnering aan een architect die zijn 

sporen in onze regio verdiend heeft, in navolging van Nijmegen, een 

straat naar hem te noemen. Een mooie plek zou zijn op de plaats van 

zijn allerlaatste ontwerp: een plan aan de Annevillelaan voor 28 

patiowoningen. De kavel ligt overigens nog steeds braak en is het 

enige stukje uitbreidingsplan Ulvenhout van zijn hand dat na veertig 

(sic) jaar nog niet is uitgevoerd. Ik hoop wel dat tegen

een mooie wijk ligt, de namen van alle bloemen en bosplanten (of 

vlinders, ook zo iets! … Blauwpauwoogje of Sleedoornpage!) al aan 

andere straten ver buiten een van onze dorpen vergeven zijn. 

Het bureau Siebers en Van Dael bleef bestaan to

Siebers in 1966. Dan gaat het verder als Van Dael en Ruys. In de jaren 

zeventig treedt Van Dael uit en krijgt Ruys Bolder als compagnon. 

Tegenwoordig bestaat het bureau onder de naam Compositie 5. In 

s van ongeveer 300 werken uit de 

(Ongeveer) generatiegenoten van Alphons Siebers in Ginneken waren: 

Vooral met eerst

Misschien is het een idee om ter herinnering aan een architect die zijn 

sporen in onze regio verdiend heeft, in navolging van Nijmegen, een 

straat naar hem te noemen. Een mooie plek zou zijn op de plaats van 

zijn allerlaatste ontwerp: een plan aan de Annevillelaan voor 28 

patiowoningen. De kavel ligt overigens nog steeds braak en is het 

enige stukje uitbreidingsplan Ulvenhout van zijn hand dat na veertig 

(sic) jaar nog niet is uitgevoerd. Ik hoop wel dat tegen

een mooie wijk ligt, de namen van alle bloemen en bosplanten (of 

vlinders, ook zo iets! … Blauwpauwoogje of Sleedoornpage!) al aan 

andere straten ver buiten een van onze dorpen vergeven zijn. 

Het bureau Siebers en Van Dael bleef bestaan to

Siebers in 1966. Dan gaat het verder als Van Dael en Ruys. In de jaren 

zeventig treedt Van Dael uit en krijgt Ruys Bolder als compagnon. 

Tegenwoordig bestaat het bureau onder de naam Compositie 5. In 

s van ongeveer 300 werken uit de 

(Ongeveer) generatiegenoten van Alphons Siebers in Ginneken waren: 

Vooral met eerst

Misschien is het een idee om ter herinnering aan een architect die zijn 

sporen in onze regio verdiend heeft, in navolging van Nijmegen, een 

straat naar hem te noemen. Een mooie plek zou zijn op de plaats van 

zijn allerlaatste ontwerp: een plan aan de Annevillelaan voor 28 

patiowoningen. De kavel ligt overigens nog steeds braak en is het 

enige stukje uitbreidingsplan Ulvenhout van zijn hand dat na veertig 

(sic) jaar nog niet is uitgevoerd. Ik hoop wel dat tegen

een mooie wijk ligt, de namen van alle bloemen en bosplanten (of 

vlinders, ook zo iets! … Blauwpauwoogje of Sleedoornpage!) al aan 

andere straten ver buiten een van onze dorpen vergeven zijn. 

Het bureau Siebers en Van Dael bleef bestaan tot het uittreden van 

Siebers in 1966. Dan gaat het verder als Van Dael en Ruys. In de jaren 

zeventig treedt Van Dael uit en krijgt Ruys Bolder als compagnon. 

Tegenwoordig bestaat het bureau onder de naam Compositie 5. In 

s van ongeveer 300 werken uit de 

(Ongeveer) generatiegenoten van Alphons Siebers in Ginneken waren: 

Vooral met eerst

Misschien is het een idee om ter herinnering aan een architect die zijn 

sporen in onze regio verdiend heeft, in navolging van Nijmegen, een 

straat naar hem te noemen. Een mooie plek zou zijn op de plaats van 

zijn allerlaatste ontwerp: een plan aan de Annevillelaan voor 28 

patiowoningen. De kavel ligt overigens nog steeds braak en is het 

enige stukje uitbreidingsplan Ulvenhout van zijn hand dat na veertig 

(sic) jaar nog niet is uitgevoerd. Ik hoop wel dat tegen de tijd dat er 

een mooie wijk ligt, de namen van alle bloemen en bosplanten (of 

vlinders, ook zo iets! … Blauwpauwoogje of Sleedoornpage!) al aan 

andere straten ver buiten een van onze dorpen vergeven zijn. 

t het uittreden van 

Siebers in 1966. Dan gaat het verder als Van Dael en Ruys. In de jaren 

zeventig treedt Van Dael uit en krijgt Ruys Bolder als compagnon. 

Tegenwoordig bestaat het bureau onder de naam Compositie 5. In 

s van ongeveer 300 werken uit de 

(Ongeveer) generatiegenoten van Alphons Siebers in Ginneken waren: 

Vooral met eerst

Misschien is het een idee om ter herinnering aan een architect die zijn 

sporen in onze regio verdiend heeft, in navolging van Nijmegen, een 

straat naar hem te noemen. Een mooie plek zou zijn op de plaats van 

zijn allerlaatste ontwerp: een plan aan de Annevillelaan voor 28 

patiowoningen. De kavel ligt overigens nog steeds braak en is het 

enige stukje uitbreidingsplan Ulvenhout van zijn hand dat na veertig 

de tijd dat er 

een mooie wijk ligt, de namen van alle bloemen en bosplanten (of 

vlinders, ook zo iets! … Blauwpauwoogje of Sleedoornpage!) al aan 

andere straten ver buiten een van onze dorpen vergeven zijn. 

t het uittreden van 

Siebers in 1966. Dan gaat het verder als Van Dael en Ruys. In de jaren 

zeventig treedt Van Dael uit en krijgt Ruys Bolder als compagnon. 

Tegenwoordig bestaat het bureau onder de naam Compositie 5. In 

s van ongeveer 300 werken uit de 

 

(Ongeveer) generatiegenoten van Alphons Siebers in Ginneken waren: 

Vooral met eerstgenoemde 

Misschien is het een idee om ter herinnering aan een architect die zijn 

sporen in onze regio verdiend heeft, in navolging van Nijmegen, een 

straat naar hem te noemen. Een mooie plek zou zijn op de plaats van 

zijn allerlaatste ontwerp: een plan aan de Annevillelaan voor 28 

patiowoningen. De kavel ligt overigens nog steeds braak en is het 

enige stukje uitbreidingsplan Ulvenhout van zijn hand dat na veertig 

de tijd dat er 

een mooie wijk ligt, de namen van alle bloemen en bosplanten (of 

vlinders, ook zo iets! … Blauwpauwoogje of Sleedoornpage!) al aan 

andere straten ver buiten een van onze dorpen vergeven zijn.  

t het uittreden van 

Siebers in 1966. Dan gaat het verder als Van Dael en Ruys. In de jaren 

zeventig treedt Van Dael uit en krijgt Ruys Bolder als compagnon. 

Tegenwoordig bestaat het bureau onder de naam Compositie 5. In 

s van ongeveer 300 werken uit de 

 

(Ongeveer) generatiegenoten van Alphons Siebers in Ginneken waren: 

genoemde 

Misschien is het een idee om ter herinnering aan een architect die zijn 

sporen in onze regio verdiend heeft, in navolging van Nijmegen, een 

straat naar hem te noemen. Een mooie plek zou zijn op de plaats van 

zijn allerlaatste ontwerp: een plan aan de Annevillelaan voor 28 

patiowoningen. De kavel ligt overigens nog steeds braak en is het 

enige stukje uitbreidingsplan Ulvenhout van zijn hand dat na veertig 

de tijd dat er 

een mooie wijk ligt, de namen van alle bloemen en bosplanten (of 

vlinders, ook zo iets! … Blauwpauwoogje of Sleedoornpage!) al aan 

 

t het uittreden van 

Siebers in 1966. Dan gaat het verder als Van Dael en Ruys. In de jaren 

zeventig treedt Van Dael uit en krijgt Ruys Bolder als compagnon. 

Tegenwoordig bestaat het bureau onder de naam Compositie 5. In 

s van ongeveer 300 werken uit de 

(Ongeveer) generatiegenoten van Alphons Siebers in Ginneken waren: 

genoemde 

Misschien is het een idee om ter herinnering aan een architect die zijn 

sporen in onze regio verdiend heeft, in navolging van Nijmegen, een 

straat naar hem te noemen. Een mooie plek zou zijn op de plaats van 

enige stukje uitbreidingsplan Ulvenhout van zijn hand dat na veertig 

de tijd dat er 

een mooie wijk ligt, de namen van alle bloemen en bosplanten (of 

vlinders, ook zo iets! … Blauwpauwoogje of Sleedoornpage!) al aan 

t het uittreden van 

Siebers in 1966. Dan gaat het verder als Van Dael en Ruys. In de jaren 

Tegenwoordig bestaat het bureau onder de naam Compositie 5. In 

s van ongeveer 300 werken uit de 

 

(Ongeveer) generatiegenoten van Alphons Siebers in Ginneken waren: 

genoemde 

Misschien is het een idee om ter herinnering aan een architect die zijn 



Uit Heusdenhouts historie

in samenwerking met Wijkraad Heusdenhout

Een schilderij van de Heusdenhoutse Sint Annakapel uit 1929

Twee maanden geleden, in februari 2015, vers

een advertentie waarin een schilderijtje van de Annakapel in 

Heusdenhout werd aangeboden. Aangezien ik me erg interesseer 

voor Heusdenhoutse zaken en zeker voor de kapel, ben ik (als enige 

geïnteresseerde

Het schilderij, waarvan de afmeting ongeveer 20 bij 30 cm is, is een 

olieverfschilderij op hout. De lijst lijkt bijbehorend. Het stelt een zicht 

voor op de Sint Annakapel te Heusdenhout vanuit het zuidwesten 

met een paar mensen er bij. De muren 

aan de kleur te zien heeft de vervaardiger een pannendak 

geschilderd. Het beeldje dat wij kennen in de nis boven de 

hoofdingang, ontbreekt. 

Het venster boven de hoofdingang is dichtgemetseld. De personen 

vóór de kapel zijn wel

met de bomen overeenkomt met het beeld uit de tijd waarin het 

geschilderd is, weet ik niet zeker, maar op oudere foto’s van de kapel 

lijken er inderdaad bomen aan de zuidkant van de kapel te staan.

Het werk is 

is het stucwerk verwijderd, zodat de stenen weer in het zicht kwamen 

en werd het pannendak vervangen door stro. De kapel was in die 

dagen niet meer in dienst als gebedshuis, maar kreeg na de 

restau

Volgens de ondertekening, rechts onder, is het schilderij gemaakt 

door Ant. Rovers in 1929. De enige Rovers die daarvoor in 

aanmerking komt is Antonius Johannes (Anton) Petrus Rovers, een 

reclame
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Dionysius Johannes werd geboren te Utrecht op 26 januari 1896 en 

genoot na de lagere school zijn artistieke opleiding aan de A

voor Schoone Kunsten in Antwerpen. Van zijn vader leerde hij de fijne 

kneepjes van de lithografie. Hij probeerde als kunstenaar in zijn 

levensonderhoud te voorzien, doch dat was niet goed mogelijk. In 

1924 werd hem gevraagd bij de restauratie van d

gedurende een paar weken opmetingen te doen. Die paar weken 

werden uiteindelijk 40 jaren. 

Samen met Gerrit de Morree en Paul Windhausen richtte hij in 1933 

de Bredase Kunstkring op. Dio woonde toen in de Burgemeester 

Passtoorsstraat 12 in het

Van Collumprijs en in 1939 een eerste prijs voor Brabantse 

kunstenaars, uitgeschreven door het van Abbemuseum in Eindhoven.

Dio overleed op 12 februari 1990 te Breda. Zijn broer Jos en diens 

zoon Anton werden eve

brachten het tot landelijke bekendheid, iets wat Dio ongetwijfeld ook 

graag gewild zou hebben.
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