
"lblrieben ban ,fJaulus" 

Redaktie: Craenlaer 18 

Geachte leden, 

Onregelmatig verschijnend informatieblad van de 
heemkundekring "Paulus van Daesdonck". 

2e jaargang, nr. " 

Nieuw-Ginneken, de lle dag van de slac~~maand 1976. 

Gaarne Uw aandacht voor onze 7e brief. 

A. JAARVERGADERING. 

Maandag 27 september hield de heemkundekring haar eerste jaarvergadering. 

Uit het gebruikelijke jaaroverzicht van voorzitter, secretaris en 'penningmeester, 

bleek dat deze nieuwe loot in ons Nieuw-Ginnekens verenigingsleven een gezonde, 

goed groeiende en bloeiende loot is. 

Niet minder dan 150 leden, uitgebreide áandacht in plaatselijke, regionale en 

provinciale pers, 7 aktiviteiten in áán verenigingsjaar en een steeds groeiende 

heemkundige colléctiè zijn er het bewijs van. 

om 8 uu'r opende voorzitter van der Westerlaken de zeer goed bezochte jaarverga

derlrlg met een globaal o~erzicht over het eerste verenigingsjaar, dat door se~ 

eretaris Jespers verder werd uitgesponnen. 

Het financieel verslag van de penningmeester werd goedgekeurd, nádat de Kascom

missie bestaande uit de heren Colsen en Polman accoord was gegaan. 

In de Kascommissie voor het komend verenigingsjaar werden de heren Colsen en 

Polman herkozen. 

Wegens de stijgende kosten (porto-drukwerk-lezingen, enz.) werd de contributie 

verhoogd tot f 20,-- voor het eerste gezinslid. Voor een tweede lid uit een gezin 

blijft het f 5,--. Het blad "Brabants Heem" ontvangen de leden gratis. 

(één per gezin) . 

Ingevolge artikel 17 van het huishoudelijk reglement trad de heer C.J.M. Leijten 

volgens rooster af als bestuurslid. 

Hij stelde zich herkiesbaar. De heer A.P.H. Lodewijk werd door het bestuur voor

gesteld als nieuw bestuurslid. 

Daar geen tegen-kandidaten waren gesteld werden beide heren wegens enkelvoudige 

kandidaatstelling herkozen. 
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Voorzitter van der Westerlaken ontvouwde vervolgens de plannen voor het 

komende verenigingsjaar. Lezingen van Jan Naaijkens en Drs. W.Knippenberg, 

'n bezoek aan een van onze landgoederen, Luchtenburg, 'n voorjaarstentoon

stelling en 'n fietstocht, vormen voorlopig de ingrediënten. 

Tijdens de rondvraag ontstond een levendige discussie met betrekking tot de 

monumenten in en de omgeving van de besterruningsplannen. 

Heeft de Kring een taak t.a.v. de bes merming van monumenten en dorpsgezichten? 

Het was een geanimeerde discussie, waarin de meningen botsten, waarin vertrou

wen werd uitgesproken in het beleid van het bestuur-en waaronder de goede stem

ming niet leed. 

De voorzitter zegde een voorzichtig beleid toe, dat echter niet ten koste mag 

gaan van ons cultureel erfgoed, ten koste van onze monumenten. 

Hij besloot het debat met de spreuk van de Rijksdienst voor de monumentenzorg : 

"Monumentenzorg is niet alleen restaureren van panden, maar vooral het respec

teren van 1'10numenten in hun ongeving". 

B. ALS HET KOREN RIJP IS. 

Zo heet de film, die de amateur cineast Ch.Luijten na de jaarvergadering toon ·

de aan de aanwezige leden. F.en genoeglijke heemkundige film uit Rijsbergen met 

vele beelden uit Ulvenhout (o .a. Lindenhuis), Galder en "1eerseldreef. 

In de hoofdrol Jan Grauwmans, "vant gemeentehuis 11 en in de overige rollen vele 

andere bekenden van ons "stadhuis". 

Ëen groot succes voor allen, vooral voor de cineast en de hoofdrolspeler. 

C. CONTRIBUTIE. 

Hebt u Uw contributie voor het nieuwe jaar al betaald? Doe het nu: 

A.B.N. 52.18.33.639 t.n.v. Paulus van Daesdonck. 

of Giro 1.11.06,08 t.n.v. A.B.N. t.g.v. Paulus van Daesdonck. 

Individuele leden f 20,-- 'n echtpaar f 25,--. 

D. "MET MUSEUM DE BAAN OP" 

Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Nederlandse Museumvereniging 

reist een tentoonstelling per trein door Nederland. 

De trein zal o.m. Bergen op Zoom bezoeken. 

E. COLLECTIE PAULUS VAN DAESDONCK. 

Ook na de laatste tentoémstelling ( 22 augustus) blijven er spullen binnenkomen 
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voor onze collectie. 

We kregen in Bavel o.a. een grote ijzeren doofpot, waarin de bakker vroeger 

z'n "krieken"bewaarde; beschuitvormen, broodvormen, 'n"schieter~ waarmee de 

bakker het brood in de oven "schoot", en een aantal bakplaten. Dit alles voor 

de"bakkerij". 

Voor de in oprichting zijnde winkel een "koffiebunker", waaruit men destijds 

de koffiebonen verkocht. 

Utt de oude zustersschool van Ulvenhout een echte schoolbank. Een oude land

kaart (met tramlijnen) kwam uit Breda evenals een turfbot (soort schop), een 

pook en een schapendrinkbak. De eerste vitrinekast hebben we binnen, een aantal 

anderen werden reeds toegezegd. Ook kregen we een boterton, een meelzeef, en 

een aantal oude en nieuwe foto's. 

F. WIE WAREN DE SCHENKERS? 

Uit Bavel de heer Maas 

Uit Ulvenhout de heer Moeijersoms, van Alphen, Dirven en Grauwmans. 

Uit Breda de heer C. Raaijmakers en de heer van Poppel 

Uit Galder de heer Plantinga 

Aan al deze medewerkers bij de opbouw van onze collectie hartelijk dank. 

G. WAT WE NOG ZOEl<EN; 

Als onzè plannen doorgaan en 'wé kunnen straks eén permanente expositieruimte 

bêtrekken, dan hebben we nog veel nodig. 

Het is de bedoeling evenals in andere heemkundige musea en verzamelingen een 

overzicht te maken van de oude ambachten in onze streken. 

Daarin komen o.a. voor de boer, de imker, de timmerman, smid, klompenmaker, 

schilder, wagenmaker, kruidenier, herbergier, touwslager. Maar ook de woonkamer 

van vroeger, de school en de kerk. 

De enige manier om tot zo'n collectie te komen is medewerking van velen. 

We rekenen op u. De kleinste artikelen, soms zonder waarde en echt geen antiek 

vormen met elkaar een boeiende verzameling. 

(Denk eens aan 'n "eerste steen", 'n oud-schilderij, ' n beeldje, bidprentjes, 

boeken, oude gereedschap, platen enz. enz.) 

H. UT MEZIEK. 

In Bergeijk en omgeving bestaat tegenwoordig een balladegroep, die oude lied

jes verzamelt en ten gehore brengt. 

Ze gaan oude mensen af, nemen woorden en melodie op en bewaren deze oude lied-
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jes voor het nageslacht. Deze muziekgroep treedt alleen op in "de Kempen" 

waarin onze gemeente nog net een uitloper van is. 

(Galder en Strijbeek behoren tot de Noordenkempen). 

We hopen ze nog 'ns binnen onze grenzen te krijgen. Donderdag 18 oktober tre

den ze op in Oirschot in "De Zwaan". Aanvang 20.00 uur. 

Ze zijn geweldig! 

I."GENERALITEITSLANDEN" OF VERGETEN II. 

Deze week verscheen een keurig verzorgd jaarverslag 1975 van de Rijksdienst 

voor de monumentenzorg. 

Reeds in onze vijfde brief ( 1 juli punt 1) schreven we dat monumentenzorg in 

haar publicaties zo weinig foto'sover Brabant afdrukt. 

In het thans verschenen jaarverslag staat 1 foto uit Brabant op de ruim BO. 

We winnen terrein! 

J. CULTURELE RAAD. 

Op zaterdag 27 november houdt de culturele raad voor Noord-Br'1.bant een open 

dag met discussies en verkiezing van leden. 

De culturele raad is èen Advies college, verdeeld in verschillende sektoren, 

dat adviezêri geeft op cultureel terrein aan het provinciaal hestuur. 

De heemkundige belangen worden in de raad verdedi.gd door de sektie "Geweste

lijke ëultuur•. 

tn dezé sektie hebbèn o.m. zitting Pater oaqobert Gooren (secretaris van Bra· 

bants Hêem en behorend tot de Paters van Pavel) en de heer c. Leijten, vice 

voorzitter van onze kring. 

Agenda: 12.00 - 14.30 uur Forum discussie 

15.00 - 16.00 uur sektorvergaderingen met verkiezingen, 

Iedereen is welkom op 27 november in het provinciehuis te 's-Hertogenbosch. 

'n programma van deze dag kunt u aanvragen bij : Culturele Raad, Oude Dieze 17, 

's-Hertogenbosch. 

Een goed cultuurbeleid in onze provincie is ook in uw belang! 

K. VERSCHENEN. 

- Campina Driemaandelijks blad voor het streekarchivariaat 

"Noord-Kempenland" 6e jaargang nr. 23. 

(f 9,-- per jqargang). 
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- Episoden uit de geschièdenis van de Hervormde gemeente Zevenbe.rgen. 

uitgegeven door hetNassau-Archivariaatnr, 36. Driemaandelijks f 16,-- per 

jaargang. 

- Geschiedenis van Princenhage en Prinsenbeek nr. 17. 

Uitgegeven door Hage ( viermaandelijks 110,--) 

- Duizend en Een Bijzonderheden uit het Oude Oosterhout 

door J.W.A. Verhulst 300 pagina's f 16,90. 

- Jaarverslag 1975 Rijksdienst voor de monumentenzorg t a,--. 

PERSONALIA ==========• 
Te Etten-Leur overleed op 3 november j.l. mevrouw Anna Vermeulen. Secretaris 

van de Heemkundekring "Jan uten Haute". 

Onlangs schonk ze onze kring voor ons toekomstig museum een originele tondel

doos. 

M • . LUC~~NBURG. 

Het lag in onze bedoeling hàlf noverî'lber een bèzoek te brengen aan t.uehtertbur9, 

waar de heer Zwart ons zou ontvangen en öns in gezelschap van de heer Brekel-

mans, gémeentearchivaris, zöu rondleiden op dit schitterende landgoed. 

Bij déze excursie zou ook het landgoed "fiondsdonk 0 worden betrokken. 

Door omstamdigheden kan deze excursie niet doorgaan. Ze is verplaatst naar een 

later tijdstip. 

N. OUDHEIDKUNDIG STREEKMUSEUM "Jll.N UTEN HOUTE ". 

Op 21 noverî'lber brengt onze Yxing een bezoek aan het oudheidkundig museum in 

Etten-Leur. 

Ieder reist op zijn eigen gelegenheid en wordt om 14.00 uur verwacht op het 

St. Paulushofje, waar het museum gevestigd is, t1arkt 55, Etten-Leur. (tegenover 

R.K.Kerk). 

De excursie i.s alleen voor leden met hun gezinsleden. Dit museum dat in januari 

1977 12~ jaar bestaat is een museum zonder echte kunst, een oudheidkundig mu

seum, dat ook bij de jeugd erg aanslaat. 

U ziet er o.a. een oude boerenkamer, 'n oude Kapel, klederdrachten, 'n winkel, 

'n herberg en een groot aantal oude ambachten. 

Eens hoopt onze kring ook zo'n heemkundige verzameling op te bouwen en te expose-

• 
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ren. 

We rekenen op een grote opkomst. Vergeet 't niet 

14.00 uur, Markt 55, Etten-leur. 

O. VOORLOPIG PROGRAMMA NIEUW-VERENIGINGSJAAR. 

21 november 14.00 uur.: Excursie naar Etten-Leur. 

zondag 21 nove~ber om 

6 januari 

februari 

20.30 uur Driekoningenavond "Landhuizen in Nieuw-Ginneken". 

7 maart 

april 

mei 

J. Naaijkens met de "Brabantse mens" (de lezing in 

december kan wegens ziekte van de heer Naaijkens niet 

doorgaan). 

Drs. w. Knippenberg met lezing " van adelijke stift

darnes en vrome begijntjes". 

Tentoonstelling 

Fietstocht of wandeling. 

U krijgt tijdig bericht over alle aktiviteiten. 

P. WEERSPREUKEN. 

11 november St. Maarten:Is om St. Maarten nog loof aan de bomen, zo moogt 
ge van een strenge winter dromen. 

25 november St. Catharina : Sint Catharina heeft dikwijls 'n witte mantel. 
(vlaams gezegde.). 

~ot directeur van de Rijksdienst voor de monunentenzorg i.s met ingang van 

25 oktober benoemd 

de heer Ir. L.L.~1. van Nispen tot Sevenaer. Hij wordt in hoofdzaak belast met 

de directie op het terrein van restauratiezaken. 

R. CONTACTADRESSEN. 

Voor alle giften aan de Kring blijft het contactadres : 

A.P.J: M· Luijten 
A.P.H.Lodewijk 

S. BRABANTS HEEM 4. 

't Hofflandt 36, Ulvenhout 
Vennekes 26 , Bavel 

076 - 61. 29. 26 
01613 - 1780 

Het vierde nummer van Brabants Heem is ter perse. U kunt het over enkele weken 

verwachten. 

T. UITSPRAAK 3. 

Dubbel leeft hij die ook van het verleden geniet. 


