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TRAMMETJ E.
il

Het trammetje , dat eens met één PK er voor de verbind i ng onderhield tussen Ulvenhout , Ginneken en Breda, is in dit nummer
van uw t i jdschrift een belangrijk onderwerp van gesprek .
Zo maar i neens dook de paardetram weer op na 70 jaren in de
ve r getel heid te zijn geweest .
Ook andere verhalen, artikelen en mededelingen over onze Kring
en ons museum vragen uw aandacht .
Paul us van Daesdonck hield zijn 17e jaarvergadering, nieuwe
pl annen werden bekend gemaakt.
Een ni euwe tentoonstelling vraagt uw- aandacht .
De gemeente Nieuw- Ginneken bestond dit jaar 50 jaar en Paulus
van Daesdonck werkte mee aan de herdenking van dit gouden jubile um en aan de herdenking van 50 jaar annexatie van Ginneken
door Breda .

·en bestRttngswerk1n .

VERKOOYEN TRANSPORT

STRIJBEEK B.V.

Heel Ni euw- Ginneken hoopt thans gespaard te blijven van de
annexa t ie. We hopen over enkele jaren op'bezoek te kunnen gaan
bij onze buren in Ginneken namens onze eigen Groene Gemeente
met ons e i gen
TRAMMETJE
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heemkundekring

PAULUS VAN DAESDONCI<
Nieuw - Ginneken

Nieuw-Ginneken, Zaaimaand 1992.
Beste Heemvrienden,
Het achttiende verenigingsjaar van Paulus is van start gegaan
met een fietstocht op Open Monumentendag langs de grenzen
van onze gemeente.
De zeventiende jaarvergadering is ook al weer achter de rug.
Over het verloop daarvan vindt U elders in deze Brieven meer.
De tentoonstelling over 50 jaar Nieuw-Ginneken is intussen
opgeruimd en we mogen constateren dat deze tentoonstelling een
succes is geweest. Meer dan 1600 mensen hebben deze tentoonstelling bezocht en velen hebben enthousiast gereageerd.

en ook de electrische tram. Uiteraard wordt er speciaal aandacht besteed aan de Ginnekensche Tramweg Maatschappij,
de G.T.M. Velen zullen aan deze tram nog herinneringen hebben.
lk wil die graag op deze avond of op een ander moment vernemen.
Aanvang 20.15 uur.
In dit jubileumjaar van Nieuw-Ginneken zijn er nog twee aktiviteiten waar ik graag uw aandacht voor vraag n.l. van 27 t/m 31
oktober de revue "Op zoek naar Nieuw-Ginneken"in Jeugdland en
het symposium "Spanningsveld tussen traditie en vernieuwing op
het Brabantse land in de 19e en 20e eeuw" in zaal Bruininks in
Bavel. Deze dag staat onder de leiding van professor Dr.H.van
den Eerenbeemt en begint om 9.30 uur.
Er is komende maanden weer volop te genieten en voor elk wat
wils. Neem er dan ook maar eens de tijd voor.!

Met vriendelijke groeten
Namens het bestuur van de Heemkunde-

De nieuwe tentoonstelling is inmiddels geopend door de wethouder voor cultuur ~.i. van Nieuw-Ginneken, de heer Bob
Zwijnenburg.
Op de tentoonstelling ZlJn bidprentjes te vinden van bekende
Nieuwginnekense mensen, zoals b.v. van pastoor Vermunt en
deken Dr.Dirckx.
Verder zijn er oude ansichten van Bavel, Ulvenhout en GalderStrijbeek uit eigen collectie en uit de collecties van Frits
Denee uit Ulvenhout en Jan Vissers uit Bavel. Prachtige
plaatjes van de paardetram die bij'tcafé tegenover de kerk in
Ulvenhout staat te wachten, de oude jongensschool, de Kerkstraat, de Dorpstraat, de Molenstraat, de Galderseweg, het
pleintje bij café Leijten en nog veel meer.
Op maandag 16 november hebben we weer een avond in de Fazanterie.
E.n waar zal het anders over gaan dan over de Ginnekense paardetram. Wij heb.ben de heer Leideri tz bereid gevonden ons op deze
avond dia's te laten zien en te vertellen over "de tramwegen
van Noord-Brabant". Het wordt een rondrit per dia door de zestigjarige geschiedenis van de tram in Noord-Brabant. Globaal
van 1880 tot 1940. Alle trammen die in Noord-Brabant gelopen
hebben komen aan bod. Zowel de paardetrams als de stoomtram

Westerlaken.
voorzitter.

GELEZEN. 'J
door Kees Leijten.
DE MOSSELKREEK.
In de "Archeologische Nieuwsbrief" van de ''Archeologische
Vereniging Breda" van juni 1992 lazen we dat de gemeente
Breda op voorstel van deze vereniging het straatje tussen het
Florijn-college en de Tolbruggarage de naam "Mosselkreek"
heeft gegeven.
De Mosselkreek was een waterloop, die van achter de Karrestraat naar de Mark afwaterde. Op een plaats ongeveer in
het verlengde van het nieuw benoemde straatje, onder het wegdek van de Nieuwstraat, vroeger de Steenbrugstraat geheten,
liggen nog restanten van het brugje over de Mosselkreek.
Door deze naamgeving wordt het historisch karakter van de
binnenstad van Breda weer wat versterkt.
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AGENDA 1992/1993 (71)
sept.

okt.

nov.

1 Begin 18e Verer;'i gingsjaar.
6 Museum open.
Laatste dag tentoonstelling 50 jaar NieuwGinneken.
12 Open Monumentendag.
Fietsen met Paulus: "De gr~nzen afgetast".
Verzamelen N.H.Kerk Ginneken om 14.00 uur.
28 17e Jaarvergadering in de Fazanterie, aanvang
20.15 uur.
Na de pauze treedt de Brabantse Troubadour Lia
de Haas op.
4 Opening nieuwe tentoonstelling
"Nieuw-Ginneken op prent en kaart".
15- BrÏev.en. vanPauiÜs - 9Ï. -- - - .
. --27 -31 Revue "Op zoek naar Nieuw-Ginneken"in Jeugdland.
Museum open.
Tentoonstelling "Nieuw-Ginneken op prent en
kaart".
15 Archeologische dag in Tilburg bij Boerke Mutsaerts, aanvang 10.00 uur *
16 Lezing over de Brabantse Tramwegen door W.J.M.
Leideritz in de Fazanterie, aanvang 20.15 uur.
27 Symposium: "Spanningsveld tussen traditie en vernieuwing op het Brabantse Land in de 19e en 20e
eeuw" in zaal Bruininks te Bavel. Aanvang 9.30
uur.

dec.

6 Museum open.
Tentoonstelling "Nieuw-Ginneken op prent en
kaart".
15 Brieven van Paulus 92.
31 Einde gouden feest gemeente Nieuw-Ginneken.

jan.

3 Museum open.
Laatste maal"Nieuw-Ginneken op prent en kaart".
18 "Ut Muziek" treedt op voor Paulus in Bavel.

feb.

7 Opening nieuwe tentoonstelling.
14 Schatten bij Paulus IV op de Pekhoeve.
15 Brieven van Paulus 93.

mrt.

7
7-21
15
20

Museum open.
Archeologische dagen in Boxtel *
Lezing.
Dialectendag in Den Bosch *

5
apr.

3
4
15
17-18

Paulus wordt meerderjarig.
Museum open.
Br.,ieven van Paulus 94.
Na~onaal Museumweekend.

mei.

2 Museum open.
16 Excursie Paulus.

juni.

6 Museum open.
27 Bavel Anno 1920.

juli.

4 Museum ges loten.

aug.

1 Museum gesloten.
11-14 Heemkundig Werkkamp t e Halsteren*
31 Einde 18e Verenigingsjaar.

* Activiteiten Brabants Heem, waaraan ook U kunt deelnemen.

DE GRENZEN AFS?TAST.
door Jac Jesp~rs.
Traditiegetrouw organiseerde Paulus op zaterdag 12 september
open monumentendag, een fietstocht langs een aantal monumenten in de voormalige gemeente Ginneken en Bavel, die 50 jaar
geleden ophield te bestaan.
Omstreeks 14.00 uur verzamelden zic h een vijftigtal personen
bij de Nederlands Hervormde Kerk in Ginneken.
Bij het Chassémonument heette Paulus zijn fietsers welkom,
waarna leden van de hervormde gemeente de leden van de heemkundekring ronèleidden en deskundig uitleg gaven.
De boekjes over de kerk werden veel gekocht. Op het kerkhof
werden de grafmonumenten bewonderd.
Een voor~ichter van het Hoogheemraadschap West-Brabant leidde
het gezelschap rond door de Franse, Engelse en Duitse tuinen
van Bouvigne, ook de geschiedenis van Bouvigne, zijn bewoners
en zijn stichter Brecht (o.a. Huis Brecht) passeerden de revue.
De fietstocht, die steeds in de nabijheid van de rivier De
Mark bleef, ging vervolgens over het landgoed "De Blauwe Kamer" van het Brabants Landschap naar boerderij Daesdonck.
Paulus van Daesdonck, die hier 650 jaar geleden leefde werd in
herinnering geroepen.
Rond 16.30 uur ging de groep uiteen. Zoals zo vaak werd ook nu
weer de opmerking gehoord: "Ik ben in deze gemeente geboren en
heb er altijd gewoond, maar hier ben ik nog nooit geweest".
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EEN MAGISCH TEKEN'.
door Henk Mulder .

Toen wij de boerderij Geershoek betrokken , viel het miJ op
dat overal de muurankers een bijzonder teken staat:
twee horizontale bal kjes met daartussen twee gekruiste , daar
door de smid ingehakt in de tijd dat alles nog handwerk was .
Misschien een soort handtekening zoals je dat ook op oud zil verwerk ziet?
In latere trof ik dit teken ook op veel andere oude boerderijen in de buurt, maar ook veel verder hier vandaan, dus
duidelijk het werk van een andere smid . Op mijn tochten in
het binnenland van Amazonia , heb ik iets soortgelijks gezien
op de binnenkant van korjalen . Daar werd mij toen verteld dat
het te maken had met het gevaar van slangen op de rivier . Het
zou de in zittenden ertegen beschermen, afsluiten .
Zou dat ook het geval zijn bij die muurankers?
Toen kreeg ik het wapen van Enschede onder ogen en zag daar
weer hetzelfde . Rond 1670 verschijnt dat in de historie en
volgens de Twentse Oudheidkamer betekende het: scheiding tussen Overijssel en het bisdom Münster .
Nu is Enschede een verbastering van het Duitse Entscheidung
dat besluit betekent . Dat woord besluit wijst ook naar afslui ting, tot hier toe en ni et verder .
Ten slotte: de nederlandse spoorwegen gebruiken het x-teken
als waarschuwingssymbool bij onbewaakte overwegen . Het is opmerkelijk hoe zo ' n simpel teken op zo verschi llende plaatsen
opdoemt als signaal voor gevaar of bescherming daartegen .

In 1819 krijgt onze stad van de Hoge Raad van Adel, daartoe gemachtigd bij Koninklijk Besluit van 20 februari 1816, het recht dit
wapen te voeren. Rond 1840 wordt weliswaar nog steeds datzelfde schild gevoerd, het is dan echter wel gedekt met een gouden
prinsenkroon. Aan weerszijden wordt het vastgehouden door een
klimmende, aanziende leeuw.
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GRENZELOOS HEEMKAMP GESLAAGD.
door Ke e s Le ijte n.

VINKELSE TROUBADOUR VERTOLK T BRABANTSE LIEDJES .
door An neke Oomes .

Meer dan 200 Brabanders me l dden zich aan voor het heemkamp ,
dat dit jaar van 19 - 22 augustus in Baar le gehouden werd .
Maar slechts 150 deelnemers konden gep laatst worden , waarvan
12 leden van onze Kring .
Donderdagmorgen fietsten we in de stromende regen met 150
mannen en vrouwen naar Turnhout met een speciaal '' Baarle 1000 "paspoort op zak . Bij de grens stempelden "echte '' Belgische en
Nederlandse "Commiezen " onze paspoorten af .
Jammer van het slechte weer .
Excursies werden gemaakt in Turnhout , Baarl e , Zondereigen en
Ulicoten .
Een pr ach ti ge manie r om elkaar s heem te l e r en ken nen .
Vol gend j aar gaan we naar Hal s t e r en . Rese rveer de datum .
(11 - 14 augustus 1993) .

Het zestiende verenigingsjaar van heemkundekring Paulus van
Daesdonck i s inmiddels weer geopend met een druk bezochte
jaarvergadering op maandag 28 september 1992. Na het offi cië le ge deelte van de avond werden de aanwezigen getrakteerd
op het gebruikelijke worstebrood . Na de vrolijke pauze waarin iedereen gezellig heeft kunnen bijkletsen, werd begonnen
aan het muzikale gedeelte van de avond .

*Zij , die medio maart een aanmeldingsfo r mul ier wi ll en ont vangen gelieve dat mij reeds n u even t e mel den.

LIA DE HAAS .
Dit keer was Lia de Haas te gas t bij Paulus van Daesdonck .
Lia de Haas is een 34- jarige , natuurgeneeskundig therapeute
die voor haar hobby Brabantse liedjes vertolkt. Ze begeleidt
zichze l f hierbij op de gitaar en doetdat op verdienstelijke
wijze .
Lia de Haas praat de liedjes in het Vinkels dialect aan elkaar maar zingt over het algemeen niet in het Vinkels dialect .
Zij zingt l iedjes van verschillende Brabantse schrijvers die
overal vandaan komen. Ze probeert het dialect waarin het
liedje is geschreven zo goed mogelijk na te doen .
OUDE BEKENDE VAN PAULUS .
Lia de Haas bracht liedjes ten gehore van vele bekende Brabanders zoals Gerard van Maasakkers , Huub van Eindhoven , Adrie
van Roosendaal, Cor Zwanenburg en een oude bekende van Paulus
van Daesdonck : Ad de Laat . (Het is overigens al weer 7 en een
half jaar geleden dat De Laat samen met Nol van Roessel een
avon dvullend programma bracht.)
Luisteraars van Om roep Brabant zullen een aantal liedjes vast
weleens gehoord hebben bij die omroep , zoals bijvoorbeeld het
liedje van Gerard van Maasakkers : "He ga de mee " . Toch was het
voo r " Paulus -begrippen " erg rustig in de fazanterie, want er
werd niet meegezongen . Bij het laatste liedje kwam daar echter
verandering in . Lia de Haas nodigde iedereen uit het inmiddels
bekende lied van Ad de Laat : "Brabant mijn Brabant " mee te
zingen . En onze kring zou onze kring niet zijn, als daar geen
ge hoor aan zou zijn gegeven .

- Paspoort controle en ' n tweetal stempels .
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VERSLAG VAN DE 17 e JAARVERGADERING VAN DE HEEMKUNDEKRING PAULUS VAN DAESDONCK, GEHOUDEN OP MAANDAG 28
SEPTEMBER 1992.
door Jan van Dorst.
1. De voo r z i tter ope nt om 20 . 20 uur de vergadering en heet
alle aanwez igen van harte welkom .
Hij dankt dege ne n, die wat meege brach t hebben vo or Pau lus .
Deze keer bidprentjes , oude ansichten en een oude mee l zak .
Hi j haa l t de hoogtepunten aan van het afge l open verenigings jaar , zoal s de l iedjesavond bij Brui ni nks, de Histo r ische Optoch t en de te ntoonste l ling te r ge l egenheid van het 50 jarig
bestaan van de Gemeente Nieuw- Ginneken .
2 . De no t ul en van de a l gemene ledenvergaderi ng d . d . 16 septembe r 199 1 gepub l icee r d in B. v . P. 86 pag . 9 en 10 worden zonder
op- of aanmerkingen goedgekeu r d .
3 . Het j a a r ve r s l ag ove r he t afge l open ve r en i gi ngsjaar wo r dt door
de secre tar is voo r geleze n en doo r de vergade r i ng voor kenni sge ving aangenomen .
4 . De penningmees t e r doet vers l ag van het f inanciël e bel e i d .
De ont vangsten be droege n r uim f 18 . 000 ,- en de uitgaven r ui m
f 17. 000 ,-, zodat er een saldo overblee f van f 1 . 000 ,-

MOOIE LIEDJES, MOOI GEZONGEN.
Na deze uitbundi ge vertolking van dit lied bedankte Jan van
der westerlaken Lia de Haas voor haar aanwezigheid in de Fazanterie op deze maandag . Hij wees nog e ens op de hoge kwaliteit
van haar stem, de mooie liedjes en de filosofie die a chter de
meeste liedjes sc huil gaat.
Toen onze voorzitter nog eens benadrukte uit wat voor een
klein dorpje Lia de Haas eigenlijk komt, bleek dat ook zij,
net al s bijna elke Brabander, e norm c hauvini s tisch is. Zij nam
het meteen voo r dit kleine dorpje (in de buurt van Nuland) op,
door erop te wijzen dat er maar liefst drie af~l~gen va~ de
s nelweg naar Vinkel leiden. En er zijn maar weinig dorpjes van
dit formaat waarvoor hetzelfde geldt . Lia de !laas was zo vlot
en fel met hàar opmerking dat on ze voo rzitter moest zoeken _
naar zijn woorden. Wat lang voor onmoge lijk we rd gehouden is
uiteind e lijk t oc h waarhe id geworden, Jan van der We s t e rlaken
had ni et di r ec t een wee r woo r d e n was t ijdelijk ui t gep r aa t.
Gelukkig z ij n veel woorden na zo ' n geze l lige , mu z i kal e avond
overbodig .

5 . De hee r H. Baartmans deelt name ns de kascommi ssie mee , da t
de penn ingmeester zi j n zaken héé l goed voo r e lkaa r had . Hij
vraagt he t bestuur om aandacht t e wi llen bestede n aan de vo l gende 2 punte n :
i n de ledenadminist r a ti e zu ll en in- en ui t re den s wee r gege ve n
moete n wo r den .
- e r zal een inventarisatie gemaakt moe t en worden van al l e artike l en in het museum .
6 . De penningmeester geeft een uiteenzetting over de begroti ng
voor het komende verenigingsjaar . Deze begroting wordt ongewi jzigd vastgesteld .
7 . H. Baar tmans treedt af als lid van kascommissie . J . Bax uit
Ulvenhout is bereid ziJn plaats in te nemen . Volgend jaar zal
hij samen met J . van Kaam uit Bavel de boeken e n bescheiden cont r oleren .
8 . Ingevo l ge artikel 17 van het Huishoudelijk Regl ement zijn 1 de
he r en J .A.M. Grauwmans , W. A. Lange n en H.J. M. Meeren aan de beur t
om af t e treden . Zi j s t e llen zich he r ki esbaa r . Daar e r bi j de
s ec r etar is geen tegenkandi da t en zij n binnengekomen, wo rden a llen
wegens enk e l voud i ge kandi daa t s telling bij acc lamatie he rkozen .
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9. De voorzitter maakt het jaarprogramma voor het nieuwe verenigingsjaar bekend.
Het eerste evenement, de fietstocht ter gelegenheid van Open Monumentendag heeft reeds plaats gevonden.
Na de jaarvergadering zal Lia de Haas optreden met Brabantse
liedjes.
Op 4 oktober zal in het museum de tentoonstelling van oude ansichten en bidprentjes geopend worden.
Op 16 november zal de heer Leideritz een lezing houden over oude
trams. Uiteraard zal onze paardentram ter sprake komen.
In januari zal bij Bruininks optreden 't Muziek uit Bergeijk.
Begin februari wordt er weer een nieuwe tentoonstelling geopend
in het museum.
14 februari zal in de Pekhoeve weer "Schatten bij Paulus" georganiseerd worden.
Paul van Zummeren verzorgt op 22 maart een lezing.
In mei zal onze jaarlijkse fietsexcursie plaats vinden.
Ter gelegenheid van Bavel Anno 1920 zullen wij ook eind juni
weer iets organiseren in Bavel.
10. Tijdens de rondvraag wordt gevraagd, of het waar is, dat de
pomp, welke in het Ginneken staat op de hoek Raadhuisstraat/
Schoolakkerplein, uit Bavel komt.
Dit zou een pomp zijn, welke vroeger in de Valkenierslaan heeft
gestaan. Er volgde 'n interessante discussie. Niemand wist 't
fijne er van.
Naar aanleiding van een vraag over de contributie. wordt door de
penningmeester medegedeeld, dat de contributie voortaan weer
middels acceptgiro's geincasseerd zal worden.
Naar aanleiding van de hoge porto-kosten wordt medegedeeld,
dat hierop niet bezuinigd kan worden.
11. Om 21.10 uur sluit de voorzitter de vergadering.
Hij dankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en biedt namens
de Kring een worstebroodje aan.

DOM
In ons vorige nummer van Brieven van Paulus was het artikel
"Uit het museum 6" (BvP 90 p 236) geillustreerd met fraaie
tekeningen, die we overgenomen hadden uit Heemschild, het
tijdschrift van de heemkundekring "De Oude Vrijheid'' uit St.Oedenrode. We verzuimden er de bron bij te vermelden. Dat is
niet onze gewoonte. Onze excuses aan de tekenaar Michiel van
Willigen uit Zijtaart, die het tekende als illustratie bij
het artikel "Enkele interessante vondsten" in genoemd tijdschrift.
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JAARVERSLAG VAN DE HEEMKUNDEKRING PAULUS VAN DAESDONCK TE NIEUW-GINNEKEN OVER HET VERENIGINGSJAAR
1991-1992.
door Jan van Dorst.

VERENIGING.
Ter gelegenheid van Open Monumentendag verzamelden op 14 september een dertigtal leden van Paulus op het kerkplein in
Bavel.
Jac Jespers had een tocht uitgezet langs een aantal schitterende boerderijen, het klooster van de paters van de H.H.Harten
en het vroegere klein seminarie IJpelaar.
Op 16 september werd de Algemene Ledenvergadering gehouden
in de Fazan te1·ie.
Na de pauze trad de tweeëntachtig jarige Drik de Bruijn uit
Rijsbergen op met zijn metgezellen. Hij heeft ons versteld
doen staan van zijn vitaliteit en vingervlugheid op zijn
lepelbasser.
Op maandag 18 november hebben tachtig leden weer genoten van
de prachtige dia's en de Vlaamse verhalen van Lode Jordans, de
conservator van de Kiekenhoeve en het heemkundig Museum in
Essen.
Ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van de gemeente
Nieuw-Ginneken hebben op 20 januari 400-500 mensen in de
nieuwe zalen van Bruininks in Bavel kunnen genieten van
liedjes en sketches van één dame en tien heren, welke voor
deze gelegenheid hadden gekozen voor de naam Ratatouille.
Deze avond was een geweldig succes. Het was een mooi cadeau
voor de jubilerende gemeente en haar inwoners.
Op 1 februari hebben wij afscheid moeten nemen van ons bestuurslid Pieter van Hooijdonk, die na een kortstondige ziekte
was overleden. Hierdoor is in ons bestuur een grote leegte
ontstaan. Wij zijn erg dankbaar voor alles wat Pieter voor onze
kring heeft gedaan.
Het "Schatten bij Paulus" veroorzaakte op 23 februari een ware
stormloop op de Pekhoeve. Helaas hebben wij een aantal mensen teleur moeten stellen. Tot ongeveer zes uur waren taxateurs
bezig om kunst en kitch op hun waarde te beoordelen.
Johan Verschuren, weerman bij Omroep Brabant, verzorgde op 16
maart een heel interessante lezing over het tot stand komen van
zijn weersvoorspellingen.
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Op 21 maart hebben wi j ons lid Wim Colsen uitgeleide gedaan.
Hij was op 83 jarige leeftijd overleden. Wim hield voor onze
kring het plakboek van krantenknipsels bij. Hij bouwde hiermee
een waardevol archief voor onze kring op.
Hoogtepunt in dit verenigingsjaar was ongetwijfeld de Historis che Optocht, we lke op 28 juni ter gelegenheid van 50 jaar
Nieuw-Ginneken door Bavel trok . Paulus had een groot aandee l
in de organisatie hiervan . Ruim 400 personen hebben aan deze
optocht meegedaan.
Onze jaarlijkse fietse xc ursi e ging dit jaar naar de kaas - en
wijnboerderij van de familie v . d.Ven in ' s - Gravenmoer. Dit evenemen t op 12 juli was het laa t s t e van het vereni gingsjaar .
BRIEVEN VAN PAULUS .
In het af ge l ope n ve r enigings j aar ZlJn de Brieven van Paulus
numme r 86 t ot en me t numme r 90 versc henen. Veel l of voor onze
hoofdredacte ur Kees Leijten en al dege ne n, di e eraan meewe rken
om i ede r e keer weer een boekwe r k te presente r en, da t zéé r gr aag
gelezen wo r dt en van hoog niveau is .
MUSEUM .
Op 1 september hebben Ben de Boer en Ne llie Heems ke r k de ten toonste ll ing SPEELGOED geopend . Deze te ntoons t e lli ng is to t en
met december te bewonderen geweest . 275 personen bezoc hten deze
tentoonste lli ng .
Op 5 j anua ri werd de tentoonste l li ng "Nie uw- Ginn e ke n 50 j aa r
jong " geopend . Deze tentoonstell ing is door 1600 personen bezocl ~ Het museum is het afgelopen verenigingsjaar 36 maal geo pe nd geweest.

BIJGE LOOF 60
Uitgeval l en me lk tande n moet je onde r he t hoofdkussen bewaren .
De enge l en beschermen dan het ki nd .
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Heemkundekring Paulus van Daesdonck trotse eigenaar van tram uit 1886

Paardetram terug in Ginnel{en
door André van Hulten .
De Nieuwginnekense heemkundekring Paulus van Daesdonck i s sinds
zaterdag 5 september de trots e be zitte r van een van de ouds t e
paa rdetrams van Nederl and.
"Bij het opruimen van ee n bouwseltj e in Gald er aan he t beg in
van de zomer kwam he t tramme tje te voo r sc hi j n", aldus J an van
de r Westerlaken, voo r zit t er van de heemkunde kring , di e dui delijk
ve r guld is met de ni euwe aanwinst. "Meerde r e ins t ant ies, zoal s
he t Openluchtmuse um in Arnhem en he t Karrenmuseum in het Bel gisc he
Essen, wilden het kopen . Maar uite i nde lijk zijn wij de eigenaars geworden dankzij de finan c iël e ste un van de Sti chting
Anne x 50 uit Ginneke n".
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De tram is gemaakt in 1886 voor de Ginnekensche Tramweg Maatschappij. Tot 1903 werd de verbinding onderhouden tussen het
station in Breda en de Markt in Ginneken. In 1903 werd deze
lijn doorgetrokken tot Ulvenhout, waar bij de kerk het paard
werd uitgespannen en aan de kant van de tram gezet om de rit
terug naar Breda te beginnen . "Er moeten nog Ulvenhouters zijn
die de tram hebben zien rijden " , zegt Jan van der Westerlaken,
"en omdat we de pl icht hebben de tram in zijn authentieke stijl
terug te brengen, zijn we er erg in geinteresseerd om zoveel
mogelijk te weten te komen over hoe hij er precies uitzag, hoe
de dienstregeling was, wat een kaartje kostte enzovoorts".
In 1920 werd de paardetram opgeheven en vanaf dat jaar werd de
verbinding te Breda en Ulvenhout verzorgd door de bus maat schappij " Mbnopole".
Zaterdag werd de tram, die nog heel goed in de verf zit, met
man en macht en met zwaar materiaal van de firma Verkooijen
uit Strijbeek, overgebracht naar de schuur van Staatsbosbeheer
i n het Ul venhoutse bos .
Het is de bedoeling dat na de restauratie zo nu en dan weer
een ritje met de tram gemaakt zal worden .
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HET TRAMMETJE VAN PAU LUS .
door Ke es Le ijte n.
Het trammetj e , da t Paulus on l angs kree g aangeboden vanu i t he t
Gi nn eken was vroege r de sc hake l tuss en he t dorp Ulvenhout en
he t dorp Ginneken .
De r ai l s liepen aanvanke lij k a an de oostzijde van de Ulvenhoutse l aan en ging-en te r hoogte van de kerk van Ulvenhout naar de
west zijde .
Toen he t tramme tj e in 1920 zijn di e ns t e n stopte we r d het gekoch t door de fami l ie Machie lse van de Bieber g , di e e r een
wonink j e van maakte .
Profes sor J . W.N. Le Heux, di e aan de Ul venhoutse l aan woonde ,
niet zo ver van de Bie berg , heeft he t tramme tj e eens be sc hreven
in "De Putjess che ppe r " onder het pseudoniem David Tomkins .
Het leek ons aardi g dit verhaal onverkort t e publi ceren . He t
aaemt de tijdgees t van de t wi ntige r j a r en, ee n man i e r van
onge compliceerd sc hrij ve n, zoa ls we dat nu nie t me er zouden
doen .
"De Putjessc heppe r", da t zic h a fspe elt op de Bi e be r g en in
Ulvenhout , vers cheen in 193 1 al s bijdrage aan een s chool l eesboekje . Het werd ook eni ge malen als r a dioverhaal ui t gezonden.
* z ie BvP 39: "Davi d Tomkins" door dr s . Ha rrie Verhoeven .

D e Putj ess chepper
DOOR

DAVID TOM KI N S.

r. Het Geboortefeest.
Ulvenhout is een dorpje, dat niet op alle kaarten van
Noord-Brabant te vinden is. Het ligt aan een straatweg,
die van Breda uit zuidwaarts naar de Belgische grens
voert.
Even vóór Ulvenhout loopt een rechter zijweg tussen
oude beukebomen door naar een buurtschap, die
"de Bieberg" heet.
Eigenaardige mensen wonen daar, heel anders dan
de boeren uit de omtrek.
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Men zegt, dat ze van Zigeuners afstammen: hun ogen
zijn donker, hun haar is zwart, hun leefwijze is
ongeregeld. D e ene dag doen ze dit, de andere dat.
Wat ze uitvoeren, kan niet altijd door de beugel:
er knalt op Je Strijlieáse hei wel eens een schot,
als de jachttijd gesloten is! En ook kan het gebeuren,
dat een marskramer de voet tussen deur en drempel
zet, als de jeugdige huisvrouw niet één van zijn mooigevlochten, wit-tenen mandjes koopt. Of dat hij
dreigend bromt: "Dat moet anders worden!" als
ze betoogt, dat ze toch heus niet elke week een
nieuwe bos bruine veters nodig heeft.
Toch zijn ze zo kwaad niet voor wie ze eens flink
in de ogen kijkt, liefst met een kwinkslag en een
dubbeltje nu en dan .
't Zij11 ll'rdlltll' !!t'l'll 1ni:duklL' typl'll, ll\ililt 111<1nrn·11
en vrouwen, die er een eigen levenswijze en eigen
kundigheden op nahouden, mensen dikwijls met een
warm hart en een helder verstand .
Op een stormachtige namiddag in October was n
feest op Je Bie berg, ler ere van Je geboorte van
Louis Machielse.

Het trammetje liep van de Bieberg naar Ulvenh o ut.
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Dit feest had plaats in huize Sportzicht, een gebouwtje
van bescheiden afmetingen, waar je eerst eigenlijk
wat vreemd tegenover stond .
Het was smal, langwerpig en had een plat dak stenen schenen bij de bouw niet gebruikt te zijn,
tenminste je zag aan alle zijden niets anders dan zwart
asphaltpapier. Uit een tamelijk hoog gelegen venster
zonder gordijntjes stak een rechthoekig omgebogen
kachelpijp naar buiten, die blijkbaar als schoorsteen
C: '. enst deed.
Een meter boven de grond was een bekleding van
aardappelzakken aangebracht, hi er en daar afgewisseld
met een bont katoentje.
Als een speels windvlaagje zo'n doek optilde, zag
je een paar wagenassen, waarvan de raderen waren
afgenomen en bij nader onderzoek werd het je langzamerhand duidelijk, dat de familie Machielse een
afgedankte goederenwagen van de Zuidn _derlandse
stoomtram bewoonde .
De vader van Louis had er een suite van ge maakt:
een woonvertrek en een slaapkamer met een geelkoperen
vogelkooitje aan de zolder tussen beide. De keuken,
uit het hout van pakkisten en steigerplanken sa mengetimmerd, was los aangebouwd.
De achterzijJe van Je wagen stonJ naar Je zandweg
gekeerd, die de Bieberg verbindt met de grote
straatweg ·--· Je voorzijde booJ een prachtig vergezicht
over weilanden en bossen, waarboven het spitse
kerktorentje van Ulvenhout uitstak. Je zag er, uit
het grijs verleden, een oude boerderij "de Verbrande
Hoeve" en de tuin van de verdwenen heerlijkheid
Grimhuysen - je zag er ook, als symbool van de
nieuwere tijd, twee goalpalen op een weiland. Vandaar
de naam Sportzicht.
Zou een dergelijk verblijf door Machielse gekozen zijn
in overleg met zijn broer, die de laatste conducteur
was geweest van de stadse paardetram? Want wie
deze gekend had, kort, dik, blozend en lachend,
met vaderlijke zorg voor de rumoerige schoolkinderen,
moest wel de indruk hebben gekregen, dat het verblijf
in een tramwagen bui ten gewoon genoeglijk was.
Tegen vijven kwamen de gasten, Koos en Marie
voorop.
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Koos, middelmatig van lengte, mager, gespierd, knap
van gezicht, droeg zijn zwart colhntje, een slappe
witte boord en een werkelijk artistiek gestrikt, blauw
gevlamd dasje. Marie was in de groene zij.
Ze haastten zich niet, temeer, omdat Koos last had
van rheumatiek in zijn rechter been. Dat bvam door
inwerking van de frisse buitenlucht na het lange
stilzitten in de centraal verwarmde gevangenis, zei h.ij.
Want Koos had "gezeten". Waarom? Ach, zo'n
dagelijks voorkomend kibbelpartijtje met een andere
koopman in ongeregelde goederen.
Je wordt hels, je trekt je mes, de ander rent naar
de marechaussee en zo ben je er weer eens bij voor
een keertje.
Gelukkig, dat Marie, een grove, zware, zwarte vrouw
in die tijd . alleen erop uittrok met de wagen, o~
langs de hmzen naar "bullen" te vragen en die bij een
opkoper van de hand te doen.
Zó had ze het geld voor de groenzijden japon bij elkaar
gekregen en geen Spaanse senorita kon haar feestkledij zwieriger dragen!
Kort na Koos kwamen de Lange en Jefke, die beide
o~getrouwd waren . en een zekere beruchtheid genoten
bij de grenskomffilezen. Want ze . kenden elk paadje,
elke droge sloot, elk dennebosje om en nabij de
grens. Ze maakten veelvuldig nachtelijke wandelingen
naar België en kwamen steeds met bagage terug.
De Wet noemt dat "smokkelen" - de bewoners van
de Bieberg spraken meer van "grenshandel", hoewel ze
d.~ommels goed wisten, dat het niet mocht. Maar ja, er
Zijn nu eenmaal mensen, die bedriegen niet erg vinden,
als het op het betalen van belasting aankomt e11 <lat is
heel treurig: diefstal blijft diefstal. ook al kies je er een
ander woord voo< !
Gepakt werden Jefke en zijn maat zelden: ze hadden
de h~ofdeigenschap van hun ras, namelijk deze: bij
nadermg van onraad met lange schuifpassen, die
ongemerkt in draf overgingen, spoorloos te kunnen
verdwijnen.
De Lange en Jefke waren elk in de kost bij een stratemakers familie: ze hielpen in dit bedrijf mee, als er
geen grensdienst was, evenals trouwens Machielse
l'll Koos dl·lkn, wanneer op •11H In gt·liinl wt·111q:
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te verdienen viel. Jefke woonde m bij Jan Ooninkx
en de Lange bij Dolle Dries. Deze waren, evenals
Machielse, gezegend met een talrijk gezin, dat, zolang
het weer dit toeliet, buitenshuis vertoefde. Want
drie kleine kamertjes zijn gauw gevuld, zelfs als de
inwonende oom genoegen neemt met een plaggenhut
in de tuin.
Alleen Koos en Marie hadden geen kinderen, daarom
verwenden ze elkaar maar wat. Als Koos naar de
stad moest voor zaken, nam hij Marie mee op de
onheilspellend piepende bagagedrager van zijn fiets
en als er lompen vervoerd werden op een tweewielige
kar met een mager paardje ervoor, hield Marie de
teugels en de zweep, terwijl Koos achterin op zijn rug
een sigaret lag te roken.
Eenmaal zelfs had de Ulvenhoutse laan het spektakel aanschouwd van een open vijfdehallds-auto,
getrokken door twee honden, geduwd door Koos
en met Marie op de kussens, fier als een vorstin en
door een zwartzijden paraplu beschermd tegen de
brandende zonnestralen!
De suite van huize Sportzicht vulde zich met de gasten,
die eerst om beurten naar de kleine Louis gingen
kijken. Daarbij vertelden de vrouwen elkaar de ongelooflijkste verhalen van stuipen, pokken en zinkings
op de harsentjes, terwijl de mannen weldra op fluisterende toon de kansen bespraken van de een of andere
onderneming, waaraan wat te verdienen viel.
"'n Skoon boreliógske" mompelde Marie goedkeurend,
terwijl ze aandachtig het slapende kind in de bedstêe
bekeek, "daar zulde plezier van beleven!"
"En een stuk minder om eten!" bromde Machielse,
zich achter 't oor krabbend.
"'t Had een tweeling kunnen zijn!" troostte vrouw
Ooninkx.
"Hoeveel hedde nou?" informeerde Jefke, al blazend
op een kom hete koffie, die hij tussen zijn eeltige
werkhanden hield geklemd.
"Zeven!" ·
"'t Zevende kind brengt een auto mee!" riepen dolle
Dries en de Lange tegelijk. Toen keken ze elkaar
verbluft aan en barstten in een··daverend gelach los.
Onderwijl vulde de woonkamer zich met de kostelijke
geuren van wildbraad, die, tussen de planken door,
uit het keukentje ontsnapten.

2~
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Heerlijk rook het: de kanarie begon ervan te zmgen.
"Wat is er met die auto?" vroeg Machielse.
"Gij gac..t te voet, maar hij rijdt later met de tuf-tuf!"
lachte Koos, op de baby wijzend. "Zeven is een geluksgetal!"
"'k . Mag het hopen," zei de moeder, maar meteen
werd haar aandacht afgeleid door een stevige gebraden
haas, die plotseling midden op tafel stond.
"Met de complimenten van meneer de baron!" riep
de vrouw van Dolle Dries.
"Ge hebt 'm goed geraakt!" fluisterde deze de Lange toe.
En inderdaad, de stroper had een paar dagen geleden met
succes de landerijen van baron de Peerdecam afgejaagd.
Weldra hoorde men in huize Sportzicht geen ander
geluid dan dat van kletterende vorken en kauwende
kiezen en zo vierden de stratemakers van de Bieberg
het geboortefeest van Louis Machielse .

"î§rieuen \Jan ~aulus"
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DE GINNEKENSE PAARDETRAM .
door Jan van der Westerlaken.
Tot ieders verbazing is dit voorjaar bij de Galderse Meren
een originele paardetram te voorschijn gekomen , nadat de
houten ombouw, die er vroeger omheen get immerd was, afgebroken werd. Iedereen werd met stomheid ges lagen toen bovendien
bleek dat deze tram nog ge l open had tussen het station in Breda via de Markt in het Ginneken naar de Roskam in Ulvenhout.
Waarschijnlijk is dit de enige nog overgebleven origine l e
paardetam, die op dit traject ge l open heeft.
Ik heb geprobeerd om de geschiedenis van dit voertuig te
reconstrueren.
De allereerste paardetram liep in New-York in 1832 . Europa
volgde pas in 1854 met paardetrams in Moskou en Parijs. In
Nederland liep de eerste paardetram in Den Haag in 1864 en
Amsterdam volgde in 1875. In de jaren tachtig van de vorige
eeuw bleek er ook in Breda belangstelling te zijn voor het
vervoer per paardetram. Het was de gepensioneerde majoor M.A.
Kuytenbrouwer, die op 5 november 1883 de Ginnekensche Tramweg-Maatschappij oprichtte. Hiervoor moesten drie gemeentebesturen concessie verlenen n.l. Breda, Teteringen en Ginneken c .a. Het beginpunt van de G.T.M. was gelegen bij het
Staatsspoorstation in Breda. Vandaar liep de lijn door de
Willemstraat, ove r de brug linksaf naar de Sophiastraat, Korte
Bosc hstraat, Boschstraat, Veemarktstraat, Grote Markt, Halstraat, Houtmarkt, Ginnekenstraat en via het van Coothpl ein
naar een opstelspoor vóór Concordia . Daarna via de Nieuwe
Ginnekenstraat en de Wilhelminastraat naar de Ginnekenweg
naar het ei ndpunt even voorbij het oude Ginnekense raadhuis.
De offi ciële open ing vond plaats op 24 maart 1884. Aanvankelijk werd een uurdienst onderhouden, maar al vrij snel werd
dat veranderd in een kwartierdienst .
In 1888 werd de lij n uitgebreid van de Ginnekenmarkt via de
Duivelsbruglaan naar hotel Mastbosch . Deze lijn had een spoorbreedte van 600 mm dit in tegenste ll ing tot de lijn Breda-Ginneken die een breedte had van 1067 mm.
In 1890 opende de Zuid-Nederlandsche Stoomtramweg-Maatschappij
, een lijn van de Markt in Breda naar Princenhage, maar wel met
een paardetram!
Na veel problemen kwam er in 1902 nog een lijn van het station
naar het Mastbosch maar nu via de Nieuwe Prinsenkade, de Gasstraat en de Vismarktstraat en het van Coothplein. Via de
Nieuwe Ginnekenstraat en de Wilhelminastraat nam men de nog in
aanbouw zijnde Baronielaan(die toen nog Boulevard heette}

waarna men bij hotel Mastbosch aankwam. Hier en daar werd van
het G.T.M. spoor gebruik gemaakt wat vaak aanleiding tot problemen gaf. Er is zelfs sprake van woeste taferelen en koetsiers die met zwepen op elkaar insloegen. Deze Tramweg-Maatschappij Breda-Mastbosch werd meestal kortweg aangeduid met BM.
In 1903 bereikte het paardetramnet zijn grootste omvang doordat de G.T.M. doorgetrokken werd naar Ulvenhout.
In de Bredasche Courant van zaterdag 30 mei 1903 lezen we "dat
de tram onder begeleiding van een massa wielrijders en hardlopers Ulvenhout binnen rolde".
Van het station naar Ginnekenmarkt waren er 59 ritten vice versa
per dag! De frequentie naar Ulvenhout was sterk afhankelijk van
het weer, omdat bij mooi weer veel wandelaars het Ulvenhoutse
bos wilden bezoeken.

- de tram stopte bij café Hurks (later De Jong, thans Chinees
Restaurant Gouden Roos).
Het paard staat weer in de richting Ginneken.

Dr.Colson, de wonderdokter, die in die tijd in Ulvenhout woonde
trok van heinde en verre mensen aan met allerlei kwalen. Zij
maakten ook vaak gebruik van de paardetram, die op drukke dagen
soms 16 ritten v.v. maakte. De reis van Ginneken naar Ulvenhout kostte 5 cent en van het station naar Ginnekenmarkt een
dubbeltje.
De G.T.M. heeft 18 rijtuigen in dienst gehad, gelijkelijk verdeeld in open en gesloten rijtuigen. Na opheffing van de dienst
in 1920 zijn er drie rijtuigen door brand verwoest, werden er
6 aan de gemeentetram in Breda verkocht, werd het rijtuig dat
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in bezit van Paulus is waarschijnlijk omgebouwd tot omnibus en
werd de rest aan een sloper verkocht.
Het was vooral de R. A. P. autobusdienstRijdt Altijd Precies) die
de paardetraml ijnen in Breda de das omgedaan heeft . Tegen deze
conc ur r entie war en zij niet opgewassen .
In de jaren twintig is het exemplaar dat nu gevonden is aan de
Biebergl aan terechtgekomen, waar het tot na de 2e W. O. als woning in gebruik is geweest. Degene die daar nog ie ts van weten
te herinneren wil ik vrage n met mij kontakt op te nemen . In
deze Brieven vindt U overigens een verhaal van David Tom~ins
(schuilnaam voor Prof . Leheux ) waarin sprake is van deze paardetram .
Na de 2e W. O. is de tram tere c ht gekomen bij de Galderse Meren
waar hij als weekend - huisje heeft gediend .
In de vo l gende Brieven zult U verder op de hoogte gehouden worden over nog meer wetenswaardigheden van "onze" tram .
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- "Onze " tram in de Willemstraat .

, *· dank aan Marie Louise van den Wijngaard voor het krante -

knipsel en de advertentie .
- De statige Ulvenhoutselaan waarlangs het
hout werd getrokken. In het plaveisel is
zien . Boven de beschadiging van de kaart
dubbel spoor . Daar passeerden twee trams

trammetje naar Ulven de rails n og juist te
zien we 'n stukje
elkaar.

- ** Uit Reis - en Wandelgids door H. Vosbergen , Ulvenhout 1915
dank aan Jan Geerts uit Teteringen, die ons een copy zond .

OoJer de ~igu lonen •oc Je muzic~ we~1l
Ulvcuhoul Liu11cn~cre1lcn, wuar van vtracli1llentle huizen. tic rmtionule vlag atil hing i11 d1!
tropisch Wlll'llltl lucht. \'oor het cnfé \'1111 1le11
llt.'cr llurks Wl•rJ hult ~cl1oudl'U en de ht1!rc11
traJeo Linnen. Nll clln vc1lriEsd1tlnd gh111

BREDASG~lE

COUTIANT
· van Zondag 3l Mei W03.

cÎinrnpniriio te licbLen gedronku.n nnm de burgemc1!ater rnn Gin11eke11 het w.oord co 'P.rnk "!Ie
nnnwezigen 11ct Wl'lkom loc. !:ipre~er •ging n.11.
hl'l vul.~tann vau deze 11icuwu, lijn en de rnoe1lukhcdcn, wnnrme0 'c men te knmpen gehad hnJ
l'll ZPid1! Ie, hllpen, dnt deze Liitb:-ciding zou
11lrckkl'11 Zûi>\\el lol vooruitgang vnn Ulvcnhoaj,
Ginneken en llu\'cl, nis tot bloei vnn Je Ginn'e ·
kcn~chc trnrri \\'cg-mnnlschnppij en . 1·erklnnrJe
d1 · nic.1iwc lijn plcclilig rnor ge0pco11.
Een kvl'odig l1ocra Lcgroollc Jeze uitspraak.
0'a dc11 burgcmecsl~ spr:iken do hccren
Bode, voorziller mu (;i1111el!c11 \'ooruil, de
heer Mcl~cr~, uamens 1lc bewoners vnn Ulvenhout,
de heer Lodcr, directeur vuu 1le Zuidersloomlram;
en de l1c·N ,\'c.rn1c11lcn, prcai1lcnl van Giunckcn1ch
~~nrll'nkol?r, die nllen h11n b~'!le wcn!;chen
111lten voor her' welzijn en Je · 1Jloc1 vnn do
11ic11wc lijn.
Een rit ln11g11 Je nieuwe 1 lijn ia ~n heerlijk
toch ljc, een prncl1tig overlommcrdo weg, over
goed"gcleg~l.c rnils. en in zncl1l-vecr!'ndo wng~n•
terwvl n.lbv hel c1111le 1ler Lnnn, het •choo1111le
rn11 dti Jric omliggende· Losse hen den reiziger
onwc!erslnunl.ianr lol een Lczock nooJigt.

Derde (làatste) Blad. j

LAATSTE NIEUWS.
01•cull1K lrnmlUu .
llc l'.icu 11·c lijn d1•r Gi1111ck1-'11scl1e lr11111 1s
i;:islcrcumiddu~ l'_CUÎ;.,~zi11:1 lc•!~lc'ijk gcol'c11d.
1'e drio uur slo11dc11 naliij de remise drie
\'c.ri>icrJc 1ijtuic;cn gcrl·c1I, ;.:11irli1111ks n111 ;;rvl'll
alingcnle~ zich in sierlijke! liucl11t:n l1111g:1 de
l>o\'cr.zydc, nf~cwiyt•l1l door 1·roolijk wuppcrcuil~
vlilggclJ«'ll cu Je1·c11di;.; gekleurde w11pc1111. De

Giu11cken:Jchc l11u-mo111c Co11corJia unm plnnls
În Jt> YOOrllC Jl'r Wll~!'ll:' 1 lcrwijl Ïll Je v0Jge111Je
zich zcllcn Je Luri;l'llll'l'Sl r vo11 Giunckcn cu
'fcleri11g~11, le1lcn mn Jen rnaJ dier gcrnccnlcu,
Je <lirt.'Cltrnrcn Jer \'crschilhrnJc trams, ook
Je oud Jircclc!Ur Jer. Ginuckcn tram, cle 1·0-0rzittcr va& de wrceuiging. Oinnckcn Vooruit,
comml6sari:11cn en ou111!celhouJcrs 1·00 tic trnm
en. depululies rno . vcn1chilleodc vcrceuigingen.
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TENTOONSTELLINGEN (4)
"Zonder Antenne'!
"Zonder Antenne'' is een tentoonstelling in het PTT Museum in
Den Haag over radiodistributie en kabelverbindingen nu. De
expositie belicht vooral, zowel vanuit producent als consument, de techniek en historie van Radiodistributie (ook wel
draadomroep) en kabelverbindingen.
Het begin.
In 1924 installeert A.L. Bauling , een 17-jarige scholier uit
Koog aan de Zaan, een paar luidsprekers bij de buren. De luidsprekers verbindt hij aan zijn radiotoestel, waardoor de buren
mee kunnen luisteren naar de radiouitzendingen. Bauling is de
eerste die in Nederland Radi od istributie bedrijft. In het begin
vraagt hij een kleine vergoed ing en binnen vier jaar i s hij
dire cteur van zes radiocentrales.
De tentoonstelling.
De tentoonste lling laat de ontwikkeling zien vanaf de beginperiode van de radiodistributie in Nederland tot en met de
hedendaagse kabelsystemen voor T.V.
PTT museum, Zees traat 88 Den Haag .
van 8 ok tober - 17 januari.

TRAMMODEL IN HET MUSEUM.
Bij de opening van de tentoon s telling van prentbriefkaarten
en bidp rentje s in ons museum op zondag 4 oktober was ook de
heer H.Brech, die de heemkundekring zijn diensten aanbood bij
de restauratie van de paardetram.
De heer Brech is een begenadigd modelbouwer .
De tram van Paul us had hij ze l f reeds als model in ZlJn collectie met daarop " Ginnekens che Tramweg Maatschappij".
Hij bood spontaan aan het model te exposeren in ons museum.
De tram prijkt reeds in de vitrinekast.

HET PLAKBOEk VAN PAULUS II.
Paulus mag zich ge lukkig prijzen met een nieuwe medewerke r die
het krantenknipsel-archief van Paulus verder gaat bijhouden .
Het i s de heer Harrie Verhoeven uit Ulvenhout.
Wij wensen Harrie veel succes toe.

TOESPRAAK TER GELEGENHEID VAN DE OPENING VAN HET
NIEUWE GEMEENTEHUIS VAN NIEUW-GINNEKEN TE ULVENHOUT
Uitgesproken door A.Meeren (nestor van de raad).
Mijnheer de Voorzitter,
Ruim tien jaar is het geleden dat begonnen werd met de voorbereidingen voor de bouw van dit nieuwe gemeentehuis. Uw voorganger, de heer Rouppe van der Voort, heeft met inzet van al
zijn krachten daarvoor geijverd, maar het is hem niet gelukt
tijdens zijn ambtsperiode alhier dit plan te verwezenlijken.
Er is een spreekwoord dat zegt, dat alwie het dichtst bij het
vuur zit zich het beste warmt en u zat nogal dicht bij het
vuur en dat is misschien wel een van de oorzaken geweest dat
niet lang nadat u hier burgemeester waart de vergunning afkwam, dat met de bouw kon wordery begonnen.
.
En nu vandaag is het zover dat ons nieuwe gemeentehuis door
de Commissaris der Koningin, zijne Excellentie mr. dr. Kortman officieel is geopend.
Mijnheer de Voorzitter, ik geloof dat er, niet alleen voor
het gemeentebestuur of de ambtenaren, maar voor alle ingezetenen een reden is om blij te zijn dat we een eigen gemeentehuis hebben. Voor ieder die hier zijn werk moet verrichten zal het werken veel prettiger zijn dan in het oude
gemeentehuis. Ook voor de raadslieden zal dat het geval zijn
en voor velen van ons zal de afstand korter worden om naar
het gemeentehuis te komen en de service die ons hier geboden
zal worden zal veel beter zijn dan in het oude geval. Het
gemeentehuis staat nu veel meer centraal in onze gemeente
wat voor iedere ingezetene alleen maar gemak kan brengen.
Ik meen te mogen zeggen dat we een prachtig gemeentehuis
hebben en dat velen ons zullen benijden om dit bezit.
Mijnheer de Voorzitter, zojuist hebt u onze eerste openbare
-raadsvergadering in dit nieuwe gemeentehuis geopend. Ik zou
zeggen: .een feestelijke gebeurtenis. Bij feestelijke gelegenheden is het gebruikelijk dat er cadeaus worden aangeboden. ,
De raad heeft besloten om het gemeentebestuur bij deze gele-''genheid een krui3beeld als geschenk aan te bieden om op te
hangen in de raadszaal. Mijnheer de Voorzitter het is geen
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duur geschenk en de kunstwaarde ken ik niet. Maar v oor ons
kan het kruisbeeld toch wel iets betekenen.
Enkele dagen geleden hebben wij het Kerstfeest gevierd.
Als ze ons, gelovige christenen, zouden vragen wat denkt u
van het Kerstfeest, of wat zegt u het Kerstfeest, dan zouden
wij antwoorden dat wij met dat feest als het ware gekonfronteerd worden met het voor ons onbegrijpelijke mysterie dat
Gods Zoon voor ons d e menselijke natuur heeft willen aannemen en uit liefde voor ons die smadelijke en pijnlijke
kruisdood heeft willen ondergaan om voor ons de mogelijkheid
te scheppen weer kinderen Gods te kunnen worden. Ja, Hij
heeft een grote liefde voor ons gehad, een liefde die om
wederliefde vraagt •

- De nestor van de raad , de hee r A.Meeren, spreekt de r aad
toe bij de opening va n het gemeentehuis op 4 januari 1964 .

Gasten bij de opening van het nieuwe gemeentehuis op
4 - 1 - 1964.

Mijnheer de Voorzitter, een jaar of 4 - 5 geleden kreeg ik van
het Provinviaal Opbouworgaan een uitnodiging om een vergadering
bij te wonen, uitgeschreven doordat Opbouworgaan. Er waren verschillende sprekers die ieder voor zich een eigentijds probleem behandelden.
Burgemeester Alberts had het over de problemen van de noodgebieden, burgemeester Pop besprak de woningnoodproblemen, dokter
Mol releveerde de problemen rond de gezondheidszorg en 2 katholieke geestelijken en een dominee hadden het over de zielzorgproblemen van deze tijd. Er was nog een spreker, zijn .naam
herinner ik mij niet meer, en die had het over het probleem:
de mens. Op een gegeven ogenblik zei die spreker, dat achter
iedere planning de mens staat en dat naast die mens een andere
mens staat, een evenmens. Mijnheer de Voorzitter, ik geloof
dat die spreker het grootste probleem aanvoerde van deze tijd.
Wanneer wij een blik slaan op een kruisbeeld dan herinneren we
ons weer de grote liefde van Hem die op het kruisbeeld uit
liefde voor de mens heeft willen sterven en dan zullen wij
ons ook herinneren dat Hij gezegd heeft, dat wij onze evennaaste moeten beminnen als onszelf. Wanneer dat de eeuwen
door gebeurd was, dan zou de wereld er thans heel anders uitzien,
Mijnheer de Voorzitte r, in dit nieuwe gemeentehuis zullen ook
wel eens plannen worde n gemaakt waarachter "de mens" komt te
staan. Maar wanneer wij allen, die de plannen opstellen, goedkeuren of uitvoeren dan rekening zullen houden met de belangen
van onze medemensen, althans voorzover dat mogelijk en toelaatbaar is, dan geloof ik dat wij zullen handelen zoals Christus
van ons vraagt en dan zal de kleine gemeenschap van NieuwGinneken daar zeker van profiteren. Mijnheer de Voorzitter,
vanuit dit gezichtspunt gezien, mag ik u dan mede namens mijn
kollega's u dit kruisbeeld als geschenk aanbieden.
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KRONIEK UIT HET
LAND VAN PAULUS

•

KRONI EK UI T HET LAND VAN PAULUS (7)
samengesteld door Jan Grauwmans.

DE BOERDERIJ BIJ ANNEVILLE.
Bij het artikel van Jan van der Westerlaken in "Brieven van
Paulus" afl.90, pag . 209 wil ik het volgende opmerken:
De oorspronkelijke boerderij op het (latere) landgoed Anneville
dateerde uit 1842. In dat jaar kocht Prosper Cuypers een
huisje van Adr . Loenen , dat hij tot hoeve vergrootte en voor
tijdelijke bewoning door hemzelf inrichtte .
In het onderschrift bij de tekening van de boerderij op het
grondgebied van Anneville moet het jaartal 18/4 gelezen worden
als 1854 . Het franstalig bijschrift op pag. 209 luidt:
"Ferme de la terre d'Anneville à Ginneken".
Op pag.~12 staat bij de kinderen van Prosper Cuypers en Anna
van Velthoven vermeld "Edouard Cuypers 22 mai 1845". Dit is de ze lfde als Prosper's zoon, de in regel 13 vermelde Frederic
Cuypers , die gehuwd was met Johanna Storm.
Voor een en ander moge ik verwijzen naar mijn artikel "Prosper
Cuypers en het landgoed Anneville" in Jaarbo ek Oranjeboom
XXXVI (1983), pag . 105-133 en voorts naar het uitvoerig opstel
van Herman Dirven, "Het landgoed Anneville te Nieuw Ginneken '',
in "Brieven van Paulus " 28 (1980), pag . 215- 243 .

JANUARI 1992.
1 . Nieuw- Ginneken bestaat 50 jaar .
3 . Gemengd Koor Ulvenhout, de Klarinetgro~p van harmonie Con-

Dr . F. A. Brekelmans

EXCURSIE NAAR DE ST.- CHRISPINUSHOEVE.
door Kees Leijten .
Ondanks alle betere voorspellingen was het weer bar en boos,
die zondag 12 juli toen onze Kring een excursie hield naar
de geitenboerderij van Kees van der Ven in ' s Gravenmoer.
Kees van der Ven, een heemkundige bij uitstek, vertelde boeiend
over zijn geiten, zijn bokken en zijn bedrijf, 'n milieuvriendelijk bedrijf. Een dia- serie,
geitenkaasproeverij en een wandeling over zijn bedrijf vormden de inhoud van deze excursie.
Een interessante middag voor hen die de regen trotseerden.

stantia en een combo uit het Jongerenkoor Ulvenhout verzorgen een concert in de Laurentiuskerk van Ulvenhout t . g.v.
dit jubileum. Hierna vond er in de hal van het gemeentehuis
een zeer druk bezochte receptie plaats.
5. Burgemeester P.van der Velden opent in het museum van Paulus een expositie over 50 jaar Nieuw-Ginneken.
6. De erelegpenninghouders van de gemeente Nieuw-Ginneken bezoeken het Markiezenhof in Bergen op Zoom.
11. Het fameu ze vastenavond orkest "Toeteroet" uit Bergen op
Zoom bezoekt het land van Paulus.
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20 . Liedjesavond bij Bruininks . Het Smartlappenkoor met muziek
van Ratatouille . Meer dan 500 bezoekers op een Paulus- avond .
23 . In de rubriek "Ergens onderweg " schrijft Norbert Brokkerink
' n aardig artikel over Arduinen
kilometerpal en, waarvan
er een inmiddels in de voortuin van het museum staat .
24 . De voorman van de buitendienst van de gemeente Nieuw- Ginneken
Drikske van Gils neemt na een dienstverband van 38 jaar afscheid. Voor al zijn werk wordt hij onderscheiden met de eremedaille in zilver behorende bij de orde van O. N.

25. Koninklijke onderscheiding voor Ad Leppens uit Bavel in
zilver 40 jaar in dienst van de firma Ambac in Bavel en
voor zijn vele verdiensten voor de Bavelse gemeenschap .

OPfNBARf
BAS ISSCHOOL

25. Officiële opening openbare school in Bavel aan de Zuster
Boomaarsstraat . Wethouder Jan Rops opent . De naam van de
school : "Tourmalijn " .
28 . Ons bestuurslid Pieter van Hooijdonk overlijdt op 63 jarige
leeftijd.
FEBRUARI .
4 . Voor de 3e keer ir. korte tijd wordt het postkantoor in
Bavel overvallen .
8 . De K.V.O. Bavel neemt afscheid van haar voorzitter Riet van
de Wijngaard- Jorissen.
Joke Oomen-Hendriks uit Bavel volgt haar op.
10. Een collecte voor Zakopane brengt 10.466 gu lden op.
15 . Prinsengeburenbal bij Bruininks in Bavel .
22 . Burgemeester P.van der Velden opent een expositie in het
gemeentehuis van Bas Dusseldorp, Saskia Knaapen en Meike
Asselbergs.
22 . Sauwelen in Ulvenhout.
23. Voor de 3e keer "Schatten bij Paulus". Dit keer in de Pekhoeve. Er was ee n overweldigende belangstelling .

28 . Voor de 3e keer wordt de "Bosratiaon " uitgereikt. De heer
Jos Verschuren uit Ulvenhout ontvangt hem uit handen van
Prins Bema voor zijn verdiensten op maatschappelijk en
sociaal cultureel terrein .
28 . Sleuteloverdracht in het gemeentehuis en aanvang van het
Carnaval 1992.
MAART.
1. Carnavalsoptochten in de dorpen van ons heem . Vooral in
Galder viert men extra feest i . v . m. het 25 jaar bestaan .
3. In Bavel wordt bij de Huif een echte apen- broodboom geplant , compleet met een oorkonde in de grond . Een echte
Bavianenboom .
12 . Utelo viert haar 40-jarig bestaan met een receptie en een
gezellige avond.
13. Op initiatief van de milieuwerkgroep start een aktie:
"Pak je eigen canvastas" . De winkeliers ondersteunen deze
aktie van harte.
16. De weerman van omroep Brabant : Johan Verscheuren houdt
een lezing voor de leden van Paulus .
17. Drumband Ulvo heet vanaf nu "Ulvolume".
18. Ons actief lid W.Colsen overleden j_n de leeftijd van 83
jaar.
22 . Handboogs c hutterij Soranus uit Bavel bestaat 125 jaar . Er
is een receptie en voor de oud leden een reunie.
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- De Apenbroodboom geplant (3 maart)

BERT

Pak je eigen canvastas (13 maart)

22 . Voorjaars conce rt van harmonie Constantia . Dit conce rt
wordt aangeboden aan Sjef Coppens die op 28 januari afscheid nam als voorzitter van de harmonie. Hij was 10 jaar
voorzitter . Hij werd benoemd tot erebestuurslid.
22 . Docenten muziekschool verzorgen een concert in de hal van
het gemeentehuis .
22 . Onderscheidingen bij harmonie Constantia :
Ad Mertens: zilveren insigne wegens zijn 25 jarig lidmaatschap van Constantia; Cor Voeten : verguld insigne wegens
zijn 40- jarig lidmaatschap ; Sjef Coppens goud voor 10 jaar
voorzitterschap.
22 . De A jeugd van vv Bavel wordt kampioen.
25. Boomplantdag. De jeugd va'.1 N. G. plantte · 1000 eikebomen in
het Annabos.
25-26. Een delegatie van het bisdom Tehuantepec bezoekt de
Laurentiusparochie in Ulvenhout en het heemkundig museum
a,
Paulus van Daesdonck .
29 . Generaal Maczek wordt 100 jaar . De burgemeesters van Breda ,
Baarle- Nassau , Teteringen en Nieuw- Ginneken gaan hem in
Edenburgh (Eng . ) feliciteren . Loco- burgemeester Rops is er
bij namens Nieuw- Ginneken .
30 . Laatste werkdag van Kees Leijten !
31. Koos Timmers uit Ulvenhout neemt na 40 dienstjaren afscheid
van de R.B.T. veiling in Breda . Hij wordt onderscheiden met
de eremedaille in zilver behorend bij de orde van Oranje
Nassau.
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APRIL.
2 . Sjef Bakx wordt dri e bandenkampioe n van Ulvenhout.
Hans Frijters wordt 2e . Me t het hoogs t gemiddel de van 0969
en ver2 . Burgemees ter P.van der Velden opent het vergr o t e
nieuwde zalenc ompl ex Bruininks in Bavel.

- 10 april

3 . Slotavond van de kerkloterij in Bavel . De opbrengst is voor
de re stauratie van de kerk . De opbrengst i s f 170 . 298 , 4 . Grote rommelmarkt bij v . v . Bavel .
7 . De bond van oude r en te Gal de r bestaat 25 jaar.
10 . Kees Leij t en neemt afscheid van de St . J ozef Mavo te Breda .
Na 31 , 5 dienstjaren op die school waarvan 10 jaar a l s direkteur. Kees wordt voor al zijn verdiensten koninklijk ondersc hei den en wordt Ridder in de Orde van Oran j e Nassau .
10 . J an Jorissen wordt 70 jaar . Voor zijn vele werk vooral op
c ultureel ge bied ontvangt Jan de zilve ren erelegpenning
van de geme ente Nieuw- Ginneken .
12 . De Jongerenkoren uit Nieuw- Ginneken ve r zorgen een koffie concert in de hal van het gemeentehuis .
14. De toneelclub van de K.P . J . Bavel voert de kluch t "Drie
vrouwen om een ... " op in de vernieuwde zaal Bruininks .
16 . Opening van een vest iging van de "Marskramer " in Ulvenhout .
26 . Braderie in Ulvenhout .
29 . Koninklijke onders c heidingen waren er voor:
Dhr.P.v . d . Loo , ridder in de orde van O. N. (Ulvenhout)
Dhr . R.Timmerman , off icie r in de orde van O.N.(Ulvenhout) .
Dhr . A. Rattink , ridd e r in de o rde van O. N. (Ulvenhout)
Dhr . C Bastiaansen, eremedaille in goud in de orde van O. N. (Bavel
30 . Ontvangst van gedecoreerde n in het gemeentehuis . De harmoni eën
Constantia en Caecilia brengen een aubade . Volop Oranjeactiviteiten in de dorpen van ons heem .
MEI.

4. Kranslegging bij het monument naast het gemeentehuis . Het
geme ngd koor van Galder zingt enkele toepasselijke li ede r en .
5 . Bevrijdingsdag .
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6. Wethouder Rops steekt eerste schop in de grond voor de bouw
van een nieuwsociaal culturele accomodatie in Ulvenhout.
7 . De heemkundekring Ulendonck (Oosteind) bezoekt ons museum.
9. Een 25 tal Poolse oudst rijders bezoeken Bavel en Ulvenhout
met oude legervoertuigen .
11 . Doris Aarssen uit Ulvenhout is 60 jaar lid van harmonie
"' Vondel te Breda. Hij wordt verrast met een serenade .
13 . Koos Jansen neemt na 10 jaar voorzitter te zijn geweest, afsche id van het Waters chap De Bovenmark .
15. Aanvang van de festiviteiten Ginneken Annex 50 . Burgemeester
P. van der Velden plaatst een windvaan op het voormalige raadhuis in de Raadhuisstraat.
16-23 . Paulus exposeert uniformen op Ginneken Annex 50 (non,
bruine pater, witte pater, suisse , marechaussee, gemeentebode, douane 1980 en douane 1835) .
17. Voor de 40e keer de wielerronde van Bavel .
19 . Ernstig busongeluk op de A 58 ter hoogte van Anneville. Een
bus met reizigers uit het Belgische Heusden klapt op een
sti l staande vrachtauto . 7 doden en 14 gewond en .
22. Laatste dag van de wandelvierdaagse in Ulvenhout. Jongste
deelnemer is 3 maanden en de oudste 87 jaar.
23. De muziekgezelschappen uit de gemeente verzorgen een mu zikale manifestatie bij Bruininks in Bavel.
23 . In het Beekdal te Ulvenhout worden de eerste Premie- A-woningen opgeleverd .
26 . De Raad van Nieuw-Ginneken herdenkt de doden van het verkeersongeluk op de A 58 op dinsdag 19 juni.
26 . Manuel Garcia (fractie Leefbaarheid) neemt afscheid als
raadslid. Hij wordt opgevolgd door de heer C. van der Put .
29 . Het College van Nieuw-Ginneken en vertegenwoordigers van
de hulpinstanties bezoeken de herdenkingsdienst voor de
doden op de A 58 in Destelbergen .
30 . Viering van het 50 jarig bestaan van de bijenhoudersver .
St .Ambrosius uit Bavel. Klazien uit Zalk , Johan Verschueren de weerman en het Smartlappenkoor uit Bave l verzorgen
een gezell ige avond.
31 . Fanfare " Voor Eer en Deugd" gaat voor het eerst in hun bestaan dauwtrappen . Ze doen dit met o . a . een bezoek aan Ul venhout en een uitgebreide serenade aan de burgemeester en
zijn gezin .
JUNI .
1 . Voor de derde maal in enkele jaren gaat de Ulvenhoutselaan dicht . Weer is Breda voor de automobilisten uit Ul venhout een half jaar lang "verder dan U denkt ".
5 . Start van de renovatie van het Sportpark De Roosberg in
Bavel . Wethouder Jan Rops steekt de eerste schop in de
grond .
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7 . Oud-Ulvenhouter Johan van der Aa is de 1000e bezoeker aan
de tentoonstelling "Nieuw- Ginneken 50 jaar jong" in het
museum van Paulus van Daesdonck .
9 . De wethouders Zwijnenburg en Rops metsel en een ee rste en
laatste steen in een complex woningen aan het Lavende lhof
in Bavel.
13. Voor de tweede keer wordt de Ster van Ulvenhout verreden,
een wielertocht van 250 km.
19. Ulvenhouts Welzijn bestaat 30 jaar.
19 . Jaarlijkse regionale sportdag voor de basisscholen uit
Chaam, Galder en Ulvenhou t.
20 . "' t Fietsc lubke " bestaande uit Christ Christianen , Jan
van Dongen, Jan Graumans , Jan Grauwmans, Jac Lips en Dré
Sommen rijden de Ronde van de Groene Gemeente. Zij worden
op het gemeentehuis gestart door burgemeester P. van der
Velden.
26 . Opening van het geheel vernie uwde en uitgebreide rij wiel - en bromfietszaak van H. Mathijssen in Bave l.
26 . Een truckersconvooi rijdt voor en met gehandicapten kin deren door onze gemeente .

27. Bavel Anno 1920 van start.
28 . Grote historische optocht in het kader van Nieuw-Ginneken
.50 jaar trekt door Bavel .
29 . Een dansgroep uit Zakopane brengt een tegenbezoek aan
Nieuw-Ginneken. Zij zijn te gast in Galder/Strijbeek bij
de dansgroep Vodangro.
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Het museum ve rande rt s t eeds van aanbli k door de ve l e le uke
giften die binnen komen.
We kunnen de giften onderbrengen in de volgende kolle ktie s :
Bakker
Meelschep
Bibliotheek
Album van Nederland
Café
2 bierpullen met t i nn en de kse l, dri e biertonnen
Curiosa
Brief van Mini s t e r President ; Sch ilde rijuTram-werkplaats #
Electra
Zeer ouderwetse s t of zuiger
I!nkerij
Bijenkorf
Keuken
Thermometer, 2 zinken emmers
Klederdracht
Jas
Kleding
Houten mal voor de productie van hoge hoeden
Land-en Tuinbouw/Veeteelt
Allerlei boerengereedschap o.a. gieremmer

l' : \ :

./
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28 juni Paulus i n de o ptocht .

~
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Oudheidkamer
2 koperen vazen - petroleumstel - oude strijkplank - koperen
cachepot
\ ,,

Religie
Reliquie van Petrus Eymerd -1e communiebord - console voor
Mariabeeld - heiligenbeelden
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Schilder
Ouderwets verfpotje
Speelgoed
Kinderpuzzle
Timmerman
Allerlei gereedschap - 3 schaven - boorswing
Washuis
Was klok
En dan natuurlijk de paardetram, die we als gesche nk kregen
aangeboden door Ginneken Annex 50.
Een schilderij, dat ons werd aangeboden door Jan Jansen uit
Breda . Het is het schildersbedrijf van Adank aan de Ginnekenweg, waar de tram in onderhoud was.
De schenkers waren :
mevrouw, de heer, de familie E. Cuber , A van Eyl, H Frijters,
J Hamels, J Jansen, C Leijten, J Melssen, H Mulder, G Oomen ,
J vd Ouweland, J Roden, J Stof fels en de Stichting Annex 50 .

DE TRAM VAN JAN.
Traditiegetrouw leverde Jan Soeterboek ook deze maal weer een
fraaie tekening voor de omslag van ons tijdschrift . Vanzelfsprekend was de paardetram van Paulus het onderwerp voor Jan
z ' n c reativiteit.
GENEALOGISCH NIEUWS .
door Kees Leijte n.

De Koninklijke Heemkundekring "Essen" organiseert op zaterdag
24 oktober een contactdag voor genealogen in het College
Rouwmoer 7 Essen (1 0 . 00 - 16 . 00 uur) . U kunt er zoeken en
speuren, maar ook contacten leggen .
De Nederlandse Genealogische Ve reni ging, afdeling Kempen en
Peelland willen in 1996, wannee r onze provincie 200 jaar
bestaat, een publicatie het licht doen zien met afstammelingen
van de hertogen van Brabant.
Wie heeft een van de hertoger. onder zijn/haar voorouders?
Neem dan contact met ons op .
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Oktober - Wijnmaand - Zaaimaand .
Wie met Lu cas rogge zaait(18/10)
' t jaar daarop met genoegen maait .
- Henk Mulder
Hij kwam ze zelf afl e veren bij het museum.

.-r;:·- , .: ' \

November - Slachtmaand - Nevelmaand.
Met Allerheiligen(1/11) vochtig weer
Dan vo l gen de sneeuwbuien keer op keer .

J
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"Wat wilt U weten over Brabant?"
De Brabant - Databank geeft antwoord.
DE BRABANT - DATABANK .
De bibliotheek van de Katholieke Universiteit Brabant (KUB)
beheert sinds enige jaren de Brabant- Co llectie . Deze omvangrijke en voortdurend g roei ende verzameling boeken en prenten
heeft met de intr'.:lductie van de Brabant- Databank veel aan toe gankelijkheid gewonnen . De Brabant- Databank is een volledig
geautomatiseerde elektronische kaartenbak met meer dan 30.000
Brabantica- t i tels : boeken , tijdschriften en artikelen over het
heden en verl eden van Brabant. De Brabant- Databank geeft de
gebruiker een snel antwoord op de meest uiteenlopende vragen:
"Wat is er bekend over dit onderwerp , hoe heet dat boek, dat
artikel , wie is de auteur , waar is het verschenen , hoe kan ik
het in handen krijgen? "
De Brabant- Databank bestrijkt in principe a l le onderwerpsge bieden . U treft er overzichtswerken aan met betrekking t ot de
algemene , sub- regionale en lokal e geschiedenis van het gewest .
Daarnaast is de Brabant- Databank de vraagbaak bij uitstek voor
informatie over specialistische onderwerpen en gedetailleerde
studies : volks - en heemkunde , rechtsgeschiedenis , sociale , economische , staatkundige , militaire en agrarische geschiedenis,
kerkgeschiedenis , gesc hiedenis van kunsten en wetenschappen ,
literatuur , toponymie , historische geografie, dialectologie ,
archeologie , cartografie , geneal ogie .
Via een helder en geb ruikersvriendelijk menu met zoeksleutels
op titel , auteur of tre fwoord , verschijnt het antwoord op uw
vraag in seconden op het beeldscherm . Desgewenst kan een lijst
van titels uitgep rint worden . De Brabant-Databank is buiten
de Universiteitsbibliotheek in elke Openba r e Bibliotheek van
Noord - Brabant te raadplegen . Instellingen en personen kunnen
ook via de eigen computer rechtstreeks alle informatie opvragen. Het bezit van een PC met modem volstaat in dat geval .
Wanneer deze gebruiksmogelijkheid U aanspreekt , kunt U het
best even contac t opnemen met de bibliotheek van de KUB . Het
speciale informatienummer is 013 - 662 127.

UITSPRAAK 84 .
Futlozen hebben voor niets gees tdrift
zij laten alles wat moeite kost over aan anderen .

het informatieblad voor de leden van de heemkundekring • paulus · van Daesdonck"
Nieuw-Ginneken. Het staat internationaal geregistreerd onder ISSN-0166-0438.
verschijnt vijf maa l per jaar en geeft naast veel informatie voor de leden
vele kleine bijzonderheden en saillante details uit de geschiedenis van de
ere Heerlijkheid Ginneken en Bavel, de gemeente Ginneken en Bavel en de
ente Nieuw-Ginneken .
c .J.M . Leijten en J.C. van der westerlaken
Craenlaer 18, 4851 TK Ulvenhout, 076-61 27 42
J . A.M. Soeterboek
c.J.M. Leijten
De heemkundekring •paulus van Daesdonck" -werd opgericht 3 april 1975 en kon1nKlijk
erkend als vereniging op 25 november 1975.
De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer
v 282568.
Abdij van Thornstraat 18, 4854 KG Bavel, 01613-34 88
lekretariaat :
52.18.33.639 t.n.v. Paulus van Daesdonck
Bankrekening
37,13.311
t.n.v. Paulus van Daesdonck
Girorekening
}Adenadministratie
" ulus van Daesdonck, Postbus 89, 4850 AB Ulvenhout
~
De heemkundekring heeft een eigen heemkundig museum op het adres Pennendijk 1.
let museum is geopend elke le zondag van de maand van 14 . 00 uur-17.00 u. en
VOOf groepen op verzoek. Schenkingen voor de kollektie gaarne op de adressen:

A.P.J.11. Luijten
tf,A.
Langen
a.M.M.
verkooijen
IBSTUUR
:r.c.v-:-d .
C.J.M.
.J. A. v.
tf.A.
8.J.M.
A. P.J.M.
.f, A.M .
&.M .M.
.J,M. E.M .

Wester laken
Leijten
Dorst
Langen
Meer en
Luijten
Grauwmans
verkooijen
Jespers

't Hofflandt
36
Ulvenhout
Kloosterstraat 46
Bavel
Strijbeekseweg 44a Strijbeek

071\-l\12Q26
01613-1467
076-101280

voorzitter
vice-voorzitter
secretaris
2e secretaris
J>!nningmeester
2e penningmeester
technisch koOrdinator
medew. Galder/Strijbeek
medew. Ulvenhout

J!!BLICATIES
1975 Monumentenboekje
1977 Molen "De Korenbloem"
1977 130 jaar Mariaschool
1978 Korenmolen "De Hoop"
1979 Drie eeuwen kerk in Ulvenhout
1980 Van Ginneken tot Nieuw- Ginneken
1981 Driekwarteeuw constantie
1982 David Tomkins ·
1983 Veldnamen 1-20 (1983 - 1986)
1983 100 jaar school Galder
1984 carnaval in oud- en Nw. Ginneken
1984 Gouden Paulus
1985 TUssen Witte Wolk en Annev i lle
1986 wandelen in Strijbeek
1987 Kerken in Bavel
,
987 wandelen in Ulvenhout (Callot)
1990 Het Mastbos en het werk van houtvester van Schermbeek

( 1990 l
( 1991 l
( 1991 l
( 1992 l
( 1992 l
( 1990)
( 1992 l
( 1991 l
( 1991 l

J.M . E.M. Jespers (uitverkocht)
J.C. van der westerlaken
C.J .M. Leijten
B.J. Dirven, K.A.H.W. Leenders e.a.
Dr. J.L.M. de Lepper
B.J . Dirven, J.C. van der Westerlaken
J.C. en R. van der wèsterlaken
Drs . H.J . C. Verhoeven (B.v.P. 39)
Ir. Chr. Buiks
A.M.M. verkooijen e.a. (B.v.P. 44)
Brieven van Paulus (46)
Redaktie e.v.a. (B.v.P. 50)
Jac Jespers (uitverkocht)
Jac Jespers en Drs. Harry Verhoeven
Dr. c . s.M. Rademaker ss.cc.
Ir. w.J. Bonekamp, M.P.C. Scheepers
A.J. Spierings

DMAATSCHAP
t verenigingsjaar van de heemkundekring loopt van 1 september tot 3~ augustus .
ast diverse heemaktiviteiten, lezingen, tentoonstellingen en excursies geeft
e kring het tijdschrift •Brieven van Paulus• uit.
t lidmaatschap van de Kring geldt voor het gehele gezin en bedraagt voor het
renigingsjaar 19'E-19'D f 25,-- per jaar.

