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1e jaargang nr. 4

----------------------------------~-------------Precies eén jaar geleden (op 3 april 1975} werd in onze gemeente de
heemkundekring "Paulus van Oaesdonck 11 opgericht, negentien ·~'Jaàr jon
ger, dan Ons Blad, dat vandaag twintig jaar ~ b~staat..
.
Heemkunde is de studie over en de kennis van ~eschiederiis ;~n cultuur
van land en volk in onze naaste omgeving, onze · woonplaats, onze

streek.

·

De mens·~van

l976 is geTnteressee~d in de geschiedehis van het land,
waar hij woont. Zowel de echte Bavelaar·als de niéuwkomer wil de
his~orie kennen van zijn dorp Ba"vel en van de stree~ .;~aaromheen.
0

Die geschiedènls ls ·'ïnteressant en vei-'diënt onze · vqlle ·i;länidacht • .
''Ons B1ad 11 b~vatt~ in · de twintig Jaren van zijn bestáar(die.geschiedeni·s, Ons Blad maakte mee die geschiedenis en maakte de geschiedenis

mee.

·· ·

~

Het is heer] ijk te grasduinen in oude nummers, waarin patei:- Dagobert
Gooren en anderen vertéllen over het ' dorp van 1ang '. ge1eden.
Zo 1az.en we:
··
Op 12 met ·· 1299 worden Bavel, Lijndonck en Tervoort voor het eerst
vermeld in -eenakte r. tussen de abdis van · Thorn en dè pastoor van ::G-ilze
tot wiens parochie tot dan nog steeds behoort. In 1316 echter wordt
de pa rootHe ·ze 1f stand i g.
.
.
.
Op de plaats, waar nu he.t R.K. Kerkhof is wordt de eerste kerk ' ge.
bouwd; toegewijd-· aan de H. Brigida. Brigida is een Ierse! hei 1 ige, ·die
leefde -van 453-523. Ze is de b~schermheil [ge van het hodrnvée. d~~ .
in Be 1g i ë nog vee 1 vereerd wordt. De koe ·in het gemeentewapen duidt
er op.
De oudst bekende priester van de parochie is Johannes' Luwen, die in
1427 genoemd w.ordt.
· · ·
·
Omstreeks''1400 kende Bavel reeds het buitengoed
Ypelaar _, waar
.
. . Jan . v.,
Campen dertig jaar heer was.
,
1
Op woens'dag 25i 'juni ··1476 stichtte -Maria ' vari Heinsberg~ - weduwe:van Jan,
graaf van Nassau en heer van Breda, op de Woestenbergse Hoeve .een
"
Augustlnessenklooster," ·dat' :ech~er reeds op de 20e" dag v~n' de. slacht- _
maand· (november) in het jaar ·1484 ·naar ' Boeymeer onder Hagè:f'(pf}ncenhage~ -word.kovergep1aatst. Het heet nu Vredenburg. In datzelfde jaar
1484_, bra,nd.f,de ke,rk .~:f. e.n word~ een nieu\'1e gebouwd, die het. vier
..

eeuwen vol zal houden tot in 1888 de huidige kerk in gebruik .wordt .. ~ .. :
genomen. Oude grafstenen op het kerkhof herinneren .nog aan deze
· ··
oude kerk.
·
,
De oude nulllTle rs zijn één bonk ges ch 1eden is' "één bonk he~_~unde.
Oaa rom was onze kring z.o b 1 i J met de ve 1e oude j aa rgengen · van Ons · "
81 ad, die .ze na , een 'oproep ontving. (We. komen er hel aas nog veel

··

tekort)
..
Enkele interessante berfchtén uit de laatste 20 jaren willen we U
niet onthouden:
, ...
Zondag 15 september is het. Lof van de H. Kindsheid.
Na het ·1of zal de optocht door de straten .trekken.- .
Gevonden rozenkranszakj e met . rozenkrans.
,
.
- Op 23 mei is er weer een ·: kringbedev~ärt naar :st.Wil lebrord.
Feestpredikatie door Dr.L.v.Oosterhout, pastoor te ~ijsbergen.

- 10 augustus 1963'. biedt Leo .van Gils U een rijles aan voor 'f 4,75
per

.UU r.•.

.

. .:

;·

·".··.

- 10 augüstus-11963: Alle meisjes ., di.e een wit jurkje.hebben

en

graag bruidje zijn, worden op . 15 augustus 'op , het schoolplein van , ·
·
·
·
,,
.de meisjes verwacht..
Kunt U zich voors te 11.en · da.t a 1 deze berichten nog geen 15 .jaar oud :

zijn? .

,

.

In de eerste jaargang wordt aangekondigd dat op 19 juni 1957 in de
naaischool ·van de zusters een ·kookcursus start.
.
Onze Bavel se, kape 1aan bes 1uit zijn medede 1 i ng . met de ' vo 1gen de z t nnen:
"De jongens gaan tegenwoordig naar de"vakscholen en avondlessen.
Onze meisjes zullen niet achterbliJven en zullen zich bekwamen . om
van htin huis een thuis te maken, waar het geze11 lg is en goed.''
Wat een ~ndere gevoelswaarde gaat van deze zinnen na 19 jaar uit.
We lezen .in die .twintig jaargangen de geschiedenis van Bavel;van ..
de k~rk van Bavel; het wel .en wee van de verenigingen; de vereftigin~ ;
gen, die gaan en komen; ca rnavà 1 , dat opkomt; w i nke 1° i ers die ve·rbou•
wen, die openen, die akties houden; de gemeente die zijn plannen
eta 1eert.
·
·
· ."
Ons Blad bestaat twintig jaar. Je kunt feliciteren en mooie ~rden
bedenken, jè kunt lofuitingen neerschrijven op verzoek van ·o f terwille van redaktie of initiatiefnemers.
·
We wilden hier niet aan meedoen, maar enkel het grote. nut belichten ; .
van een weekblad als 11 0ns Blad".
11
0NS BLAD 11 is heemkunde. Wehopen dat.dat nog . vele jaren zo blijft
in·het beling van ons eigen he~m, van Bavel.
··
• •• !

C.J .M. 'Lei j ten,

v.vz. Paulus v. Oaesdonck.

