"1irtehen han f)aulus"
Onregelmatig verschijnend informatieblad van de
heemkundekring "Paulus van Daesdonck".

Pedaktie: Craenlaer 18

te jaargang, nr

!:j

Nieuw-Ginneken, de la dag van de zomermaand 1976.
Geachte leden,
Gaarne Uw aandacht voor deze vijfde brief aan het eind van ons eerste verenigingsjaar.
A. Brieven 4.
Op 1 april bestond het Bavelse parochieblad "One Blad" 20 jaar.
Ter gelegenheid daarvan werd een goed herdenkingsnu~mer uitgegeven, waarin 20 jaa~
"Ons Blad" werd belicht.
De heemkundekring wijdde een "extra editie" van "Brieven ven Paulus" aan de geschiedenis ven Bavel.
Het ontlokte erg veel positieve reacties.
In bijlage ontvangen onze leden tegelijk met deze vijfde editie ook deze extra (4e)
editie.
B. Heemkunde-tentoonstelling Pasen 1975.
Onder grote belangstelling opende Burgemeester van de Ven op zaterdag 17 april onze
eerste tentoonstelling.
Dsze tentoonstel~ing was erg succesvol.
Niet minder dan 600 bezoeker• toonden hun belangstelling.
àp de tentoonstelling toonde de Kring z'n {nog kleine) collectie.foto'•, bidprentjes,

voorwerpen, kleding en gereedschappen.
In een apart zaaltje werden dia's getoond van o.a. ~evrouw van Dort en de Heer Hoogealag, Rombouts, van der Westerlaken en Leijten.
De burgemeester toonde zich in z'n speech 'n enthousiast bewonderaar van de Kring,
die zo'n grote belangstelling heeft gekregen uit de dorpen, wijken .en gehuchten in
Nieuw-Ginneken.
Hij noemde het een "vriendelijke" vereniging, die als eerste gebruik mocht maken ven
de gerestaureerde schuur van de Pekhoeve.

c.

Dankbetuiging.
De peastentoonstelling werd een succes mede door de belangeloze medewerking van
Staatsbosbeheer, die haar dia-installatie beschikbaar steldeJ de heer F. Verschueren
te Ulvenhout, die ons zijn collectie klompenmakersgereedechap en alle jaargangen van
Nieuw Geluid uitleende; de heer Lensen te Bavel met z'n wagen~akers-gereedachap1
de heemkundekring "Jan uten Houte" te Etten-leur die enkele vitrinekasten beschikbaar
steldeJ de gemeente Nieuw-Ginneken, die ons als eerste in de schuur liet expoaeren1
de heer en mevrouw ven de Velden , beheerders ven de Pekhoeve, die veel tijd beschikbaar stelden om on• te ~elpens de firma Verkooijen te Strijbeek, die de expositieborden schonk.
Î
••
Aan allemaal onze hartelijke dank.

D. Pekhoeve gedateerd.
Dr. F. Brekelmans deed bij de opening van de expositie een grote ontdekking in een
van de balken.
IVM 1739
-----Het was een lang gezochte datering van deze schuur(waarschijnlijk Jacobus van
Miert, die van 1749 - 1776 huurder was.)
E. "Breng

1

ns wat mee naar de Pekhoeve".

Meerdere malen hebben we oproe113ngeplaetst in onze plaatselijke bladen om materiaal
voor de oudheidkamer bijeen te krijgen.
De oproepen waren niet zonder succes.
Tijdens de tentoonstelling en kort daarna kregen we o.a. vele foto's, dia 1 s, bidprentjes, enkele oude kerkboeken (200 Jaar oudl) een oud fototoestel, oude kranten,
een rattenklem, twee rouwsluiers, 1 n kafmolen, de notulen en de ledenlijst van da
varkensfokvereniging te Bavel, oude Brabantse mutsen, !n echte boerenpet, een aantal schoolboekjes, 1 n hondenspan, 'n soldatendrinkkruik, 'n oliekannetje, 'n dorsvlegel, 1 n molensteen, 'n vlagzeis, 'n hark, 'n koevoet, 1 n ijzerzaag, 'n aantal
gewichten, enz. enz.
F. Schenkers.
De schenkers kwamen uit de gehele gemeente, waren jong en oud o.a. dames van dar
Westerlaken, Constante Rebecqua, van Zwol, Hamel en Subers en de heren van Poppel,
Marijnissen, Bogers, Verkaoijen, Domen, van de Velden, Jansen, Boelaers, Hoogeslag,·
Rombouts en Pollman, en Col•an.
G. llluimte.

Tijdens zijn openings-speech zegde de burgemeester de zolder van de stal toe aan
de Kring, als opslagplaats. We hopen spoedig ook een definitieve expositieplaat~
te hebben.
H. Schoènmaak.
Tijdens de komende maanden zult U bij mooi weer Uw garage, stal, schuur, zolder of
kastên gaan opruimen. Vergeet U de Kring niet?

r.

fietstocht 13 Jun& a,a.
Op 2 mei hadden we onze fietstocht gepland. Helaas kon die niet door gaan. Wind en
weder dienende bestijgen we op 13 Juni a.s. het stalen ros.
We hopen vele leden te ontmoeten.

J. Nieuwe telefoonnummers.
Zoals bekend zijn da telefoonnummers van Ulvenhout - Galder en Strijbeek vanaf 23
april allemaal aangesloten op het Bredase telefoonnet. (Waart het annaxatiespook
weer rond?). Het secretariaat wordt : 076 - 61.29.26.
K. Zegel Pauwels van der Daesdonck.
Dezer dagen kwam de Kring in het bezit van een foto van de zegel van "Pauwels van
der Daeadonck", naar wie onze kring genoemd is.
Het zegel bevindt zich in het algemeen Rijksarchief te 's-Gravenhage aan een akte
van 22 mei 1350 (626 jaar oud!), waarbij Roelof van Dalem an zijn vrouw eeatrijs,
dochter van Willem van Duvenvoorda, verklaren een woning gekocht te hebben van
Pauwels van der Daesdonck (Nass. Dom I, inv nr. 491, regest 471) te Dongen.
L. "Generaliteitslanden" of Vergeten?
Onlangs verscheen "Beschermde monumenten en de rijksdienst voor de monumentenzorg".
Tussen de ruim 40 foto's uit het gehele land geen enkele van Brabant of Orante, terwijl in beide provincies samen 3000 monumenten staan.
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Behoren we nog steeds tot de "vergeten" gebieden?
M. Monumentenzorg Noord-Brabant.
In de krant lazen we dat Brabant zijn eigen "Monumentenzorg" krijgt. Het wordt afgesplitst van "Zeist".
We zijn er blij mee.

N. "Rieten Schotten".
In onze brieven nr. 3 punt F, schreven we dat het plan "Beekhoek ~I" een verkeerde
naam is. We lanceerden het idee "Anneville" of "Pennendijk".
Ons lid, oud-wethouder c. Varkooijen, dealde mee dat dit gebied vroeger werd genoemd,
"Rieten Schotten". We hopen dat een van onze gemeenteraadsleden, die tevens lid is
van de Kring (en dat zijn ze bijna allemaal) deze naam in de raad wil lanceren. Het
klinkt ons reeds nu prettig in de oren. Het plan "Rieten Schotten" (eertijds Beekhbek
II).

o.

Lichtenberg.
Het gemeentelijk kerkhof aan de Deken Dr. Dirckxweg heet voortaan Lichtenberg, aldus
'n mededeling van Burgemeester en wethouders aan onze Kring.
Archivaris Brekelmans ontdekte, dat deze naam werd gebezigd voordat het betreffende
gebied Klein Wolfslaar ging heten.

P. Brabantsheem nr. 2.

Onlangs verscheen het tweede deel van Brabants Heem jaargang 1976.
Leden, die het niet ontvingen kunnen zich in verbinding stellen met de heer
Leijten, Craenlaer 18, tel. 61.27.42.

c.J.M.

Q. 28e Heemkundig Werkkamp te Huijbergen,

Het Heemkundig werkkamp 1976 wordt gehouden te Huijbergen van woensdag 4 augustus tot
en met zaterdag 7 augustus 1976.
Per fiets wordt de schitterende omgeving van Huijbergen verkend door vele heemkundigen uit Brabant.
De kosten van deelname bedragen f 100,-- per persoon. (rull pension).
Informatie uitsluitend bij Pater Dagobert Gooren, Postbus 45 st. Oedenrode. tel.
04138~2750).
Bij hem kunt U 'n aanmeldingsformulier verkrijgen. Betaling van f 100,-- op giro
11.20.357 t.n.v. A.B.N. Bergen op Zoom. met vermelding t.g.v. heemkundekring Huijbergen, Werkkamp 1976.
Opgave en betaling v66r 1 juli 1976.
R. Jaarvergadering Paulus van Daesdonck.
De eerste jaarvergadering van de heemkundetring "Paulus van Daesdonck" is gepland
op dinsdag 28 september a.s.
De leden ontvangen t.z.t. nog een uitnodiging.

s.

Beschermde Dorpsgezichten.
De gemeenteraad heeft in haar vergadering van 11 mei 1976 besloten op de dorpstraten
Bavel en Ulvenhout een bestemmingsplan te leggen.
Dit betekent, dat de gemeente beide dorpsgezichten gaat beschermen, men mag wel verbouwen of moderniseren, zolang het dorpsgezicht geen schade lijdt.
Een wijs besluit van onze Vroede Vaderen.
(zie onze brieven nr. 2 punt g.).

T. Verschenen.
l. "De Pekhoeve ingewijd" d.d. 22-5-1976 door da heren Brekelmans, v.d. Aa en Jespers
Gratis verkrijgbaar op het gemeentehuis.
2. "Hage 11 nr. 16 april 1976 door de Werkgroep Haagse Beemden met als ondertitel
" 7 eeuwen molens in Princenhage "•

3. Uit de geschiedenis van Rijsbergen I

nr. 34 april 1976 door A. Delahaye.

uitgave van het Arctliva riaa t "Nassau Brabant".
4. Beschermde monumenten en de RiJksdienat voor de monumentenzorg.
een brochure met informaties voor de eigenaar van een monument. (zie ook L van
deze brief.)
Gratis verkrijgbaar bij "Monumentenzorg Zeist~.

u.

Exposities
"In 1 t bonte uithangteken"
Brabantse uithangtekens in het Noord-Brabantse Museum BethaniMstraat 4, Den Bosch,
19 juli.
van 22 mei

V.

Uitspraak.
"Een land zonder traditie

is een land zonder cultu•r".
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