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Nieuw-Ginneken', de lSe dag van- de herfst
maand 1976 • . 

: _; ." 

Geachte leden, 
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Het tweede verenigingsjaar ·.is begonnen en · daarmee ; ook ·de 
tweede jaargang van de "Brieven van Paulus". 

·,. 

We begif1nen niet opnieuw ~et numrr.er 1, maar , nummeren ,dqo?; ,, daarom 
beginnen we de tweede jaargang met nununer 6. · · 
Ga;ëlrne .. ,Uw · aandacht voor onze zesde brief. ··-· 

•. ·-~ c:. . ,-_, · ... ·· 

. __ "., c·- :. · •. ·r · ·., .• , 

A • • JAARv,ERGADERING. 

oe. 'éer'~te · j'áárvergadering vafi de Kring zal worden gehouden op maan-
dácJ 21 ··september 19:76 in de Pekhoeve. · 

·· .. De agenda; ëLt~ de leden ontvanç:en, vermeldt ?;la.ast h.e~ jaarier$1.ag 
van Secretaris en penningmeester ook de bestuursvernieuwing. · 
De heer c.J.M. Leijten tréedt volgens ropste·r 'af. 
Hij stelt zich herkiesbaar. · 
He·t bestuur stelt voor het bestuur uit te breiden met d.e heér 
A.P.J.M. Lodewijk te Bavel. 

B. FIETSTOCHT GALDER. 

Een van, de .·la.atste akti vi tei ten in het eerste verenigingsjaar wa•s 
de fietstoch~ : naar Galder op zondag 15 juni. 
Als .e~n kleurig lint slingerde de groep. zich door Nieuw-Ginnekens 
land:auwen. ,., .. , 
Niet minder: dan 80 deelnemers van 5+ tot 86 .... · cencten van onvolpre
zen natuur in onze <Jemeente en bezochten .o .,a. - de kapellen van Gàl
der en Strijbeek, de boerderij van het slat Daesdonck en de land
goederen Anneville, Luchtenburg en Hondsdo.nk. ' · . ' '." ,- . . ,; " . ~ .... 

C. TENTOONSTELLING 70 JAAR CONSTANTIA. 

Op uitnodiging van de Ul venhoutse Harmonie Constantia orçr~~i.,see:r:de 
de Kring op 22 augustus· een tentoonstelling over 70·. jaar -härmo!i-:f'9 

."ccms:t:antia. ··.·· . __ ,. ,.:"(·è n ~J :~ ·:!l':· t 
Enkele d.ui~nden bezoekers bekeken de oude foto' 's, ·geschriften en 
uniformen r _die werden geëxposeerd. :. .: . · .;,:, ·· . . :' c 

De Kring maakte tevens van de gelegenheid gebruik haar 'nieuwe ,··aan:""' 
winsten aan het publiek te tonen. ( zie ook D.) 
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In een van de kamertjes van de schuur werd doorlopend een film 
vertoond, die werd opgenomen bij het gouden jubileum in 1956. 
Er was geen doorkomen aan! 

D. BRENG 'NS WJl..T MEE NAAR DE PEKHOEVE II. 

In april lanceerden we deze slagzin bij onze eerste tentoonstel
ling. 
Op de tentoonstelling van 22 augustus werd deze slogan herhaald. 
En niet zonder succes. 
We kregen o.a. een turfsteker, 'n slotenschoner, 300 bidprentjes, 
een artikel over broeder Hilarion Mathijssen, een Ulvenhoutse 
Trappist, die leefde van 1849 tot 1921, enkele kranten uit de 
eerste wereldoorlog, zes uniformjurken uit 1956, een aantal oude 
foto's, 'n piklat, 'n eg. 

Schenkers waren o.a. 

Mevrouw van Zwol en de heren C. van Poppel, c. van Alphen, H. Ver
hoeven, J. Coppens en D. Tieland. 

E. 'N KLASJE VAN VROEGER. 

Dank zij de medewerking van de heer Baeten, hoofd der school te 
Bavel, het schoolbestuur van de St. Aloysiusschool te Bavel, een 
onderwijzeres van de Clemensschool te Breda en de heer Jansen te 
Ulvenhout, kregen we de beschikking over, een grote hoeveelheid 
schoolmateriaal, zoals oude lees- reken en taalmethodes, leeskaar
ten, letterdozen, leesboeken, natuurkunde- en · biologiemateriaal, 
schoolplaten, 'n Mariabeeld en veel ander materiaal, dat we straks 
hopen te gebruiken voor het aankleden van een klaslokaal. 
Het bord, de lessenaar en de schoolbank ontbreken nog. 
We stellen onze hoop op milde gevers. 
Het meeste was reeds te zien op onze tentoonstelling van 22 augus
tus. 

F. WAT VERDER NOG BINNENKWAM. 

Na onze vorige brieven kregen we o.a. ook nog een aantal boeken 
voor onze bibliotheek, een volledige serie jaarverslag van het 
gemeentearchief vanaf 1958, 'n kafmolen, 'n ballast, 'n gr~f, 'n 
hooihark, 'n hooivork, 'n schoffel, 'n ton, 'n paardentroq, 'n 
bascule, 'n varkensmand, 'n tubs, 'n tondeldoos, 'n Mariabeeld, 
'n molensteen, 'n oude huismuts, enz. 
Als schenkers kunnen we o.a. noemen: 

de heren Vergouwen, Brekelmans, van Poppel, Boelars, en mevrouw 
Vermeulen uit Etten-Leur. 

G. DANK. 

Bij de tentoonstelling kregen we weer veel medewerking van de heer 
en mevrouw van der Velden, de Heemkundekring "Jan uten Haute" te 
Etten-Leur en de uniformenfabriek Henca te Breda, welke laatste 
twee ons expositie-materiaal ter beschikking stelden. 
Onze hartelijke dank. 
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H. EXPOSITIERUIMTE. 

Het bestuur van de Kring heeft inmiddels een gesprek gehad met de 
bur0emeester over de mogelijkheid van een permanente expositie
ruimte, voor de heemkundekrinq in onze gemeente. 
We hopen U zo spoedi0 mogelijk gunstige berichten te kunnen bren
gen. 

I. EXPOSITIEMATERI~AL. 

Om te exposeren heeft de Kring steeds meer behoefte aan "Etalage
materiaal". 
We denken aan oude vitrinekasten , etalagestellingen, etalagepop
pen, torzo's, kasten en rekken. 
We hopen dat onze plaatselijke winkeliers de Kring zullen gedenken 
als ze gaan verbouwen, moderniseren of veranderen. 

J. KRANTENKNIPSELS. 

De heer Colsen, een van onze leden, heeft Zich bereid verklaard 
het krantenknipselarchief voor de Kring te gaan beheren.en opbou
wen. 
Als U nog oude knipsels over Nieuw-Ginneken vindt, we houden ons 
aanbevolen. 

K. SCHILDJES OP DE MONUMENTEN. 

De gemeenteraad heeft onlangs besloten op de belangrijkste monumen
ten in onze gemeente blauw-witte schildjes te laten aanbrengen, 
zoals wij begin dit jaar aan het gemeentebestuur hebben gevraagd. 

L. OPGRAVINGEN. 

Het lag in de bedoeling deze zomer te graven naar het oude "Hof 
van Ulvenhout". 
Helaas kon dit niet dooraaan daar zowel het R.O.B. (Rijks oud
heidkundig Bodemonderzoek), als de werkgroep Paa~se Beemden, die 
de organisator was, geen tijd hadden. 
Wat in het vat zit, verzuurt (hopelijk) niet. 

M. CONTACTADRESSEN. 

Ook voor het komende 

A.P.J.M. Luijten 
A.P.H. Lodewijk 

N. BRABANTS HEEM 3. 

verenigingsjaar zijn onze contactadressen: 

't Hofflandt 36, Ulvenhout tel: 076-612926 
Vennekes 26, Bavel tel: 01613-1780. 

Omstreeks 15 september verschijnt het derde nummer van Brabants 
Heem. 
Leden, die het eind september no0 niet ontvangen hebben, gelieve 
contact op te nemen met de heer C.J.M. Leijten, Craenlaer 18, 
Ulvenhout, tel: 076 - 612742. 

O. 25 JAAR HEERLIJKHEID OIRSCHOT. 

De Heemkundekring Oirschot bestond op zondaq 19 juli 25 jaar. 
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Ze vierde dit met een latijnse H. Mis in de St. Pieterskerk 
te Oirschot (10 uur), Tn receptie in hotel De Zwaan (12.00 uur) 
optreden van de gilden ( 12 . 00 uur), 'n wagenspel ( 14.00 uur) 
en twee exposities die de gehele dag duurden. 

P. PERSONALIA. 

- Ons lid, de heer J. Hamel, is voor zijn werk aan Harmonie 
Constantia onlangs koninklijk Onderscheiden. 
Proficiat! 

- Ons lid, Drs. J. Franssen is gepromoveerd tot dr.in de socia
le wetenschappen op net proef schrift "De Bossche arbeider 
in Zijn ~erk- eb leefmilieu", dat in de reeks Zuidelijk His
torisch Contact verscheen. 
Proficiat! 

- Te Hulst is overleden, rector C.L. Kra~ers, die in de vijf
tiqer jaren de Krinqen ~lphen, Baarle-Nassau en Breda hielp' 
oprichten. 
(nBreda" was grotendeels een voortzetting van de vroegere 
Kring "Ni.euw-Ginneken".) 

Q. GELEZEN. 

"In 1975 bestonden er plannen om de heemkundekring •toud-Ginne
ken" op te richten. 
Ongewild was "Nieuw" Ginneken het "Oude" te vlug af". 

R. VERSCHENEN. 

"Streekdrachten" als "boek van de maand" (september). 
Met vele fotots o.a. van Ca's Oorthuijs. 

"Een Feder messer nederzetting langs de Kapeldijk te Westelbeers" 

uitgegeven door Brabants Heem ( f 7 ,-- ·). 

"De hervormden in Zundert en Rijsbergen". 

uitgegeven door het archiv~riaàt "Nassau Brabant" {nr. 85 ). 

"oranjeboom jaarboek 28" 

werk- en leefmilieu in de tweede 

Dr. J. Franssen ( zie ook rubriek P.) 

T. BOERDERIJ SJOKE JANSEN TE G~.ZEN. 

Zeer tot ons genoegen is men onlangs begonnen aan de restaura
tie van de prac:htige oude schuur bij de boerderij Grazenseweg 
3. 

U. UITSPRAAK 2: 

Gelukkig de vrouw die trouwt met 'n oudheidkundige. 
Hoe ouder ze worèt, hoe meer ze wordt.gewaardeerd. 

. . 


