
Onregelmatig verschijnend informatieblad van de 
heemkundekring "Paulus van Daesdonck". 
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Nieuw-Ginneken, de dag van de zonnewende 1976. 

Geachte leden, 

Gaarne Uw aandacht voor onze Se brief. 

A. Paulus ontmoette Jan. 

Bijna 100 Nieuw-ginnekenaren namen zondag 21 november jl.deel aan de excursie, die 
de Kring had georganiseerd naar het heemkundig streekmuseum "Jan Uten Haute" te 
Etten-Leur. 
Groot en klein van 5 tot 85 wandelde rond tussen de spullen uit grootmoeders tijd, 
die dit museum in een twaalftal jaren bijeen heeft gegaard. 
Men was enthousiast en zag in gedachte reeds de nu nog kleine, maar steeds groeiende 
collectie van onze Kring permanent geëxposeerd in een eigen heemkundig museum (pje). 
Het enthousiasme is er, de spullen komen gestadig binnen, naar de ruimte wordt ver
langend uitgezien. 
De leden van Paulus van Daesdonck weten nu in ieder geval waaraan ze werken. 
Een zeer geslaagde excursie. 
Het was een hernieu~de kennismaking tussen twee middeleeuwse edelmannen Jan uten 
Haute Arnoutsz en Paulus van Daesdonck, die in dezelfde tijd leefden in Etten en op 
Daesdonck en in 1354 dezelfde akte zegelden, waarvan zowel de akte als de zegels 
bewaard zijn gebleven in het Rijksarchief. 

B. Collectie Paulus van Daesdonck (6). 

De verzameling groeit, groeit gestaag door. 
Een dezer dagen ontvingen we van Pater Dagobert Gooren (van de Paters van Bavel) 
een plakboek met krantenknipsels over Bavel uit 1958 t/m 1962. Zefls de kleinste 
berichtjes zijn opgenomen. 
Ook enkele knipsels uit 1949, waarin we o.a.lezen hoe pater J.Verschueren uit Bavel 
een nieuwe volksstam ontdekte in Nieuw-Guinea. Later het verhaal hoe hij door de 
Konin9in in audiëntie werd ontvangen. 
In de krantenknipsels lezen we ook hoe Bavel zijn "nieuwe" pastoor kreeg, pastoor 
Ver~eulen. Een mooie collectie, waar de Kring erg blij mee is. 

Van harmonie Constantia kreeg de kring een dankbrief voor de medewerking bij het 
70-jarig bestaan. Constantia bood bij die gelegenheid de Kring een aantal in
teressante spullen aan voor de verzameling. We komen hier t.z.t. op terug. 

c. Broeder Hilarion Mathijssen (1849 - 1921). 

Ons lid, dhr.H.Verhoeven deed ons onlangs het eerste nummer toekomen van 
"Brabantia" uit 1952. Daarin beschrijft de historicus Aug.C.J.Commissaris in het 
kort het leven van een Ulvenhoutse jon9en, die woonde in een armelijke herberg 
"'t Hoekske" (nog bestaand)en later trappist werd in Westmalle. 



-2-

In deze editie van "Brieven van Paulus" treft U een fotocopy aan van dit artikel, 
dat wij gaarne aan onze lezers beschikbaar stellen. 
We kunnen dit doen dankzij de medewerking van fe hoofdredacteur van Brabantia, 
G.Knuvelder, die op ons verzoek tot overname antwoordde met een "Gaarne accoord". 
Wellicht zijn er onder onze lezers nog mensen die Jan Mathijssen (+1921) gekend 
hebben of er meer over weten. 
Vertrouw Uw gedachten aan het papier toe, wij zullen het graag publiceren in 
onze brieven. Kan iemand ons misschien ook helpen aan een foto of bidprentje van 
hem. De Kring neemt het gaarne in ontvangst. Gaarne Uw berichten aan de Redactie 
van Brieven van Paulus, Craenlaer 18,Ulvenhout (076-612742). 

o. Bonte Avond te Bavel. 

Rond de elfde van de elfde kende Bavel weer zijn bonte avond. Vijf avonden 
"volle bak". We hoorden dat ook "Paulus van Daesdonck" volop meedraaide. Daar 
zij we blij om ! Het betekent dat de Kring springlevend is. We hopen er het 
volgend jaar ook bij te zijn! \ 

E. Molen "De Korenbloem" te Ulvenhout. 

De molen "De Korenbloem" nadert zijn voltooiing. De molenaar hoopt in het 
voorjaar weer echt te kunnen draaien; de molen bestaat dan 70 jaar. 
De ingebruikstelling zal zeker niet ongemerkt voorbijgaan. We komen hier 
een volgende keer op terug. 

F. Molen "De Hoop" te Bavel. 

Ook de Bavelse molen is aan een grondige restauratie toe. 
Deze 112 jaar oude molen, die zo fraai de snelweg markeert, zal, aldus een 
bericht in "De Stem" in maart a.s. in restauratie worden genomen. 
We zijn er erg blij mee. 

G. Ledevaert wil behoud boerderij. 

Aldus een kop in "De Stem" van 16 november jl. Da Chaamse heemkundekring ij~ert 
voor het behoud van een fraaie oude boerderij in de Dorpstraat, aangekocht 
door de Amrobank, die het pand wil slopen. De Kring wil het pand behouden 
omdat anders ook in Chaam weer een stukje dorpssfeer en dorpsgezicht verloren 
gaat. 

H. Contributie (2). 

Vele leden hebben hun contributie voor het t~eede verenigingsjaar reeds betaald, 
maar nog niet allemaal. 
Mocht U het vergeten zijn, doet U het dan vandaag nog ? 
Wij moeten begin januari de abonnees doorgeven van Brabants Heem. Vandaar ! 
Banknummer: A.B.N. 52.18.33.639. Postgironr.37.13.311. 
Individuele leden f 20,-- , een echtpaar f 25,--. 

I. Driekoningenavond. 

Op het feest van Driekoningen organiseert onze Kring zijn 3e gebeuren in dit 
verenigingsjaar. 
Om 20.00 uur komen we samen bij "'t Wapen van Nieuw-Ginneken", Galderseweg 18. 
Het programma ziet er als volgt uit: 
+ 20.00 uur Wandeling door de Galderse dreven; 
".;' 21.00 uur Koffie met worstebrood; 
".;' 21.15 uur Lezing {met dia's) door onz~ secretaris dhr.J.Jespers over 
»Landgoederen in Nieuw-Ginneken". 
De deelnameprijs voor de leden bedraagt f 2,50 p.p., voor huisgenoten (niet
leden) f 5,DD. Wij rekenen op een (zeer) grote deelname. 
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J. Tentoonstellingen (7). 

"Het Hemels prentenboek" 18 december - 23 januari in de Beijerd te Breda. 
Devot iepr entjes vanaf de 17e eeuw, georganiseerd op initiatief van het 
Stedelijk en Bisschoppelijk Museum Breda. 

"Toon Mertens" exposeert tot 2 januari in "Art Gallery White House", Burge
meester Kerstenslaan 16,Breda. 
Toon Mertens, 23 jaar, geboren en werkend te Breda, had reeds vele internationale 
tentoonstellingen. 

"Huib Luns" Expositie tot 2 januari in "Art Gallery White House" te Breda van 
Prof. Huib Luns, schilder, beeldhouwer, medailleur en schrijver. 

"Hoe oud is hèt ?" tot 3 januari in het Noordbrabants Museum te 1s Hertogenbosch 
Expositie m.m.v.Rijksdienst Oudheidkundig Bodemonderzoek met o.a. de recent 
ontwikkelde dateringsmethode. 

70 Jaar Asmat houtsnijkunst. Volkenkundig Museum "Justinus van Nassau" te 
Breda tot 1 mei 1977. 
Asmat ligt in Indonesi~ op het voormalige Nederlands Nieuw-Guinea. 

Wandtapijten. in het Textielmuseum te Tilburg tot 30 januari. 
Fr8 nse "tapisserie" van 1884 tot heden. 

Bij nacht en ontij in het Natuurhistorisch museum te Tilburg, tot 1 februari 
over het leven van nachtvogels. 

K. Museumdirecteuren zijn niet stoffig. 

Aldus de titel van een folder dat U aan alle stations van de Nederlandse Spoor
wegen kunt krijgen. 
Het foldertje bevat een lijst van 400 Nederlandse musea, die U tot 1 januari 
gratis entree geven op vertoon van Uw spoorkaartje. 

L. Heemkundig Weerbericht (2). 

25 december 

6 Januari 

een witte Kerstmis maakt een groene Pasen; 
is op ~erstmis de hamel klaar, ver~acht dan een vruchtbaar jaar; 
vliegen op Kerstdag de muggen rond, dan dekt op Pasen ijs de 
grond. 

als Driekoningen is in 't land, dan komt de vorst in 't vaderland. 

M. Uitspraak (4). 

Wie zich het verleden niet kunnen herinneren, zullen veroordeeld zijn hun 
fou t en te herhalen~ 


