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,, jjritbtn ban ~aulu.s" 
Onregelmatig verschijnend informatieblad van de 
heemkundekring "Paulus van Daesdonck". 

Redaktie: Craenlaer 18 1e jaargang, nr.;i! 

Nieuw-Ginneken, de 10e dag van de lauwmaand 1976. 

Geachte Heemvrienden, 

In onze tweede brief hebben we voor u weer veelinformatie. . . 
Voor we echter met onze informatie beginnen, willen we namens het bestuur 
alle leden en overige vrienden een voorspoedig 1976 toewensen en de hoop 
uitspreken, dat 1976 ook voor de Kring een gunstig jaar mag zijn, even 

. gunstig als 1975 toen we van start gingen. 
Gaarne-vragen we Uw aandacht voor het volgende: 

A. Koninklijke erkenning. 

Bij besluit van H.M.Koningin Juliana dd. 25 november 1975 is aan onze Krjng 
de Koninklijke erkenning verleend. Een fotocopy van deze beschikking vindt 
U in bijlage. 

B. ·Modeshow historische kleding. 

Op maandagavond 2 februari belegt de heemkundekring haar vierde bijeenkomst 
dit seizoen. Jean Bergé uit Breda geeft met zijn dochter een modeshow van 
historü~che kleding in De ~ te Ulvenhout. Aanvang 20. 00 uur. 

C. Lezing Dr.Brekelmans in Bavel. 

Op 8 december jl. hield Dr.Brekelmans in Bavel zijn lezing over de geschiedenis 
van Nieuw-Ginneken. Een zeer suksesvolle ' en zeer interessante avond met 
onqeveer 100 deelnemers. 

D. Kerstmis in de Kempen in Strijbeek. 

Op 27 december organiseerde de Kring "Breda" z'n traditionele Kerstavond, 
deze keer in samenwerking met "Paulus van Daesdonck". Omstreeks 8 uur 

wandelden niet minder dan 82 deelnemers o.l.v. voorzitter van der Wester
laken naar het Patersmoer en luisterden onderweg naar de gesch,iedenis van 
de Strijbeekse Kapel en de Duitse kampen in de laatste wereldoorlog. 
Tijdens het spookvertiaal van onze voorzitter verschenen de "Witte Wieven" en 
fladderden over de vennen. 
Mevr.van Dort gaf ma de koffietafel een interessante lezing. 
De avond werd besloten met een "prijzenrijke" verloting. 

E. Hoe de hoeve hoeve werd. 

Onder deze titel organiseerden de heren Jansen (klas 5/6) en Timmermans 
(klas 5) op.de Mariaschool een interessante monumentenavond op donderdag 
4 december voor onderwijzers en ouders. 
Uw bestuur was uitgenodigd en voltallig aanwezig. 
Op de basisschool 11 De Rosmolen" is het monumentenjaar evenmin onopgemerkt 
gebleven. Vele werkstukken - foto's en dia's - waren het resultaat. 



F. "De Brabantse Boerderij". 

Deze tentoonstelling is een enorm sukses geworden. Ze is verlengd 
tot en met vrijdag 30 januari. Op woensdag 14 januari a.s. zag U een 
reportage in de rubriek "Van Gewest tot Gewest". 

G. Beschermd Dorpsgezicht. 

In de raadsvergadering van november heeft onze voorzitter als raadslid 
gevraagd dedorpsgezichten van Bavel, Ulvenhout, Grazen en Strijbeek 
te verklaren tot "Beschermd Dorpsgezicht". Loco-burgemeester Oomen 
zegde toe een en ander in B. en W. te bespreken. 
Wij ondersteunen dit verzoek van harte. 

H. Restauratie molens. 

Met de restauratie van de molen te Ulvenhout is een aanvang gemaakt. 
Spoedig hoopt men ook aan de molen te Bavel te beginnen. 

I. Brabants Heem. t.. · · · · ' · ,., ' 

- De Kaderdag in Oisterwijk op 14 december werd een eclatant sukses. · •· 
De jongste Kring "Paulus van Daesdonck" had zijn stand ingericht 
tussen die van Etten en Oosterhout onder de titel "Heemkunde op school". 
Getoond werden o.m. een aantal werkstukken, die leerlin9en van de .: 
Mar!aschool hadden gemaakt met maquetten van o.a. het Lindenhuijs. 
(zie punt e) De eerste foto's, die binnenkwamen voor de fotowedstrijd, 
maakten er ook onderdeel van uit. 

- De jaarlijkse studiedagen worden gehouden op 10 en 28 maart. 
Nadere informatie vindt u in het blad· "Brabants Heem". 

- Het eerste nummer van de jaargang 1976 verschijnt eind februari. Het 
.laatste nummer van 1975 hebben al onze leden inmiddels ontvangen. 
Zo niet, gaarne bericht aan c .Leijten,Craenlaer 18,Ulv. ,(01614.;.2742) 

- Via het adressenbestand van Brabants Heem ontving tl een brief van het 
Comité Brabant Eén. Zij vragen Uw adhesie, die wij gaarne ondersteunen, 
voor hun streven de provincie Noord-Brabant niet op te delen, maar één 
te houden. Adres: Parade 17, Den Bosch. 

J. Nieuw-Geluid-Ons Blad-De Gong. ~ ; ::: . 

Onze drie plaatselijke bladen, die reedS veel aandacht aan de Kring 
besteedden. Hun steun is onmisbaar. Gaarne hopen wij ook in 1976 op 
dezelfde prettige samenwerking en aandacht. 
Wij vragen alle inwoners 'van onze gemeente: Heeft U nog oude exemplaren 
van deze bladen ? Gaarne voor het archief V&:l de Kring ! We ontvangen 
ze qraag in de brievenbus van het redaktie-adres van onze Kring. 
We willen ze ook komen halen als u ons belt, 

K. Fotowedstrijd. 

Zond U reeds een foto in voor de fotowedstrijd ? Hoe meer hoe liever 
Vergeet het niet. Denk aan ons foto-archief! 

L. Bidprentjes-Kranteknipsels. 

," .. 

Wie helpt ons archief aan,kranteknipsels over Nieuw-Ginneken ? ' Hoe 
ouder,· hoe beter, maar ook 1975 is welkom. Wie helpt ons aàn bi,c}prentjes? 
Alle bidprentjes zijn welkom ! Van Nieuw-Ginneken of daarbuiten .·- pud 
of nieuw - ·mooi of lelijk - enkel of dubbel! Help ons ! ,, .> 

M. Oudheidkamer. i 
De eerste artikelen voor onze oudheidkamer Zl.Jn binnen! Een huiszegen 
'n ouderwetse damesbroek (met presenteerblad) en 'n heuse mangel om de 
was te strijken. Wie helpt ons verder1 



N. Monumentenjaar. 
, 

Het monumentenjaar is uitgeluid. Toch gaan we door met het beschermen 
van onze natuur- en cultuurmonumenten. 
In Den Haag is gevormd: Stichting Nationale Contactcommissie Monumente~
bescherming N.C.M., die het werk van het Nationale comité Monumenten- · · 
jaar voortzet. 

O. Wij maken erop attent, dat van 1 tot en met 21 februari a.s. in het 
gemeentehuis te Ulvenhout een expositie wordt gehouden van Herman 
Moerkerk.(1879-1949) 
De expositie zal bestaan uit een 28tal schilderijen en tekeningen 
betreffende het Brabantse leven. 
De openingstijden zijn als volgt: 
Op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 17.00 uur. 
Verder is de expositie alleen te bezichtigen gedurende het weekeinde 
van 14 en 15 februari. 
Op 14 februari van 14.00 tot 17.00 uur en op 15 februari van 11.00 tot 
17.00 uur. 

P. Zoals U bekend zal zijn, zal de algemene begraafplaats aan de Deken 
Dr.Dirckxweg binnenkort in gebruik worden genomen. 
Het College van Burgemeester en Wethouders heeft ons verzocht te 
adviseren omtrent een geschikte naam voor deze begraafplaats. 
Graag willen wij ook de leden in de gelegenheid stellen om hun 
suqgesties hieromtrent naar voren te brengen. 
Indien u een suggestie heeft, verzoeken wij u deze v~r 1 februari a.s. 
in te dienen bij het secretariaat: 't Hofflandt 36 te Ulvenhout. 

- - - - - - -. . . . . . . . 
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DZ'e 36 
~ .·· .. .. 

Beachikkaade op d~ verzoekachriftan ter bekomina van erk0tu1iD1 van de daarig 

·.aeno..t•• v~or minder dan ·ctutig jaren aangeaana, verenigingen door goedkau

. riaa van hare daarbij ovetaeièscte atatutcn; 

Gelet op ·.d.e; voorschriften datJ wet van 22 april 1855 (Staatsbl~ QO. 32) iu 
. .. 

het •laemaen en op art. 6, tw••de lid, dier wet in het bij&onder; 
·. ·. . . ...... 

Op do voordracli~. vc . de Sta4ta1u1~t;•Uris vm Juatitie van ··20 ilovëa'ber 1975, 
. . ·: " .:·· 

· .. ' Hoo.fdafdeling 2rivaatracht, Ondt'rafdeling hclitsperaonen, n~ ·:; ver.' ::79.575, 

: ' .. '. " ' ·49 ·~v-·ra•lêàct1(i~atut~ ~er na.voliand• vereirlgingen goed. cedteur•~ ~~ dea• 
• ~ _. 1 .: ; ' : : ' : •. • ,' : :. ; . ' : • • . • • • 

... l - it 

verenigingen mitsdien te erkennen, te veten: 

1e. e_ns. 

17•• R•eaku.ndekring Paulus van Daoadonck, geTeatigd te UlTeDhout, 
geaoante Nieuv-Ginnoken; 

1èe. enz. 

Onze Kinieter van Justitie i~ bel~•t met de uitvoering van dit 'besluit. 

Da Staataaec~etariä van Juatitic, 

Ca•t .) H. J. Zeevc.lking 

Soestdijk, 25 noTea~er 1975 
(ge t • ) JULIANA 

Voor uittreksel conform, 
Het Hoofd van Post- en Archiefzaken 

van het Ministerie van Juatitie, -. · . -:: 
voor ·deca, "·· : · 1
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