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vlag kan in top want Paulus bestaat vandaag 25 jaar.
Een kwart eeuw geleden had nog bijna niemand ooit gehoord
van Paulus van Daesdonck, de man die 650 jaar geleden aan
de oevers van de Mark woonde.
Van Paulus van Daesdonck uit 1350 is weinig bekend. Jos
Verdaasdonk zette voor ons op papier wat we van hem weten,
terwij 1 U ook kunt lezen waarom we onze kring zo genoemd
hebben. Nu kent bijna iedereen in weide omgeving Paulus van
Daesdonck, de jubilerende kring in Breda en Alphen-Chaam.
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Jan van de Westerlaken zette alle hoogtepunten uit de afgelopen 25 jaar op een rij, een indrukwekkende rij.
Veel bijeenkomsten, veel publicaties en een museum, waar
velen jaloers op zijn.
Kees Leijten zette de geschiedenis van ons heem in de afgelopen kwart eeuw op papier.
Ad Jansen verhaalt de geschiedenis van Ulvenhout in het
afgelopen millennium.

Gisteren, zondag 2 april , opende Pau.lus een tentoonstelling gewijd aan die 25 jaar en aan een aantal interessante
zaken ,die dank zt) Paulus voor ons heem bewaard. zijn gebleven. Arie van Harten, gedeputeerde van Cultuur in de
Provincie Noord-Brabant opende de tentoonstelling.
PauIus van Daesdonck, een vereniging met ruim 600 leden
jubileert en daarom gaat
DE VLAG IN TOP
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Grasmaand 2000

Beste Heemvrienden

,

Als U deze Brieven van Paulus in de bus vindt zijn 2 en 3
april weer achter de rug. Op deze twee dagen herdachten we
op een feestelijke manier dat Paulus 25 jaar bestond.
Deze Brieven van Paulus 1'29 is dan ook helemaal aan dit
zilveren jubileum gewijd.
Er is de afgelopen 25 jaar binnen de heemkundekring en het
museum heel wat gebeurd. U kunt daar uitgebreid over lezen
in deze Brieven en veel van bekijken in het museum. Op de
tentoonstelling liggen veel foto's en artikelen over de
afgelopen 25 jaar Paulus.

tentoonstelling kunt U nog bezichtigen op de zondagen
7 mei en 4 juni van 14.00-17.00 uur en elke woensdagmiddag
van 14.00-16.00 uur
Misschien kunt U uzelf nog terugvinden !
Deze

Met vriendelijke groet
het bestuur van de
Heemkundekring Paulus van Daesdonck

Namens

Jan van der Wesberlaken,
voorzl tter .

De vlag

in top, Paulus jubileert

(foto

Kees Leijten)
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HERINNERINGEN AAN PAULUS
door Mart van de Ven

burgemeester Nieuw-Ginneken 197 4-1987

Najaar 1.974.
Jan van der Hesterlaken overlegt met enkele belangstellenden over de oprichting van een heemkundekringHet kteine groepje komt na enig onderzoek aI snel tot de
conclusie dat er voldoende enthousiasme is onder de inwoners van Nieuw-Ginneken om de nieuwe idee verder vorm te
geven.

AIs nieuwbakken raadslid weet hii ook spoedig de steun te
verkrijgen van het gemeentebestuur en op 3 april 1975 wordt
ten huize van Kees teijten het definitieve besluit genomen
om van start te gaan.
De Heemkundekring Paulus van Daesdonck is geboren en zal in
de daaropvolgende kwart eeuw uitgroeien tot een actieve en
vitale kring met ruim 600 leden.
Een kring die binnen de gemeente Nieuw-Ginneken een reëIe
bijdrage levert aan binding tussen haar drie kerkdorpen en
haar inwoners.

kring die bovendien haar plaats binnen het brabants
weet te verzekeren door tal van grensoverschrijdende
activiteiten.
Maar bovenal een kring die bij uitstek in staat is om de

Een

heem

cultuurhistorische verworvenheden van de verdwenen gemeente
te bewaken en in te weven in de gemeenten Breda en AlphenChaam.
Een hartelijke felicitatie met het zilveren jubileum is
derhalve welverdiend!

t{ijn persoonlijke herinneringen aan Paulus ziin veelvuldig
en voorzien van een eigen betrokkenheid. Een drietal herinneringen springen er duidelijk uit.

1986 Op

6 septenber 19B6 opende burgeneester Mart van de
het Museun door het onthullen van'de "Levensboon"

Ven

een geschenk van de geneente

N i euw- Gi

nneken

.

Vooreerst het ontstaan van Paulus van DaesdonckIIet persoonlijk overleg net Jan van der Hesterlaken om als
gemeentebestuur het initiatief te steunen bewaar ik als een
Éerinnering aan twee gelijkgestemde zielen die het ontbreken van een heemkundekring in Nieuw-Ginneken als een gemis
ervaren.
Een werkelijk indrukwekkende herinnering wordt gevormd door
het succes dat Paulus bereikte met het organiseren van de
jaarlijkse brabantse heemdagen in de zomer van 1980. Gedurende 4 dagen werd Nieun-Ginneken overspoeld door tal van
heemvrienden uit de gehele provincie ter uitvoering van een
goed verzorgd program.

187

156

Een van de hoogtepunten was ongetwijfeld de avondbijeenkomst op Ànneville, vanwege de goede x,eersomstandigheden op

het grasveld voor het historische landhuis, waar tot in de
nachtelijke uren brabant werd gevierd.
Een markante herinnering ook is de opening van het museum
aan de Pennendijk in L986. Na 10 jaren van noodhuisvesting

eindelijk een eigen onderkomen.
Een museum dat in de loop der jaren tal van exposities
heeft gekend, zeer veel gasten heeft mogen begroeten en van
waaruit het cultuurhistorisch bezit van de kerkdorpen kon
worden behartigd.
Zo zíjn er moge vele herinneringen die het vermelden waard
zijn, naar de redactie heeft mij gemaand tot enige beperking. Het zij zo.
1980 Een zoneravond op Anneville

Nu, 25 jaar na de oprichting en in de functie van voorzitter van de overkoepelende stichting Brabants Heem vind ik
het een eer en genoegen een kleine bijdrage te mogen leveren aan dit jubileun.
Heemkunde leeft bij uitstek in Noord Brabant. In L10 kringen met 22440 leden krijgt het rijke cultuurhistorisch
verleden van onze provincie de aandacht die het verdient.
Ik wens de jubilerende kring toe dat zíj ook in de gewijzigde omstandigheden hetzelfde enthousiasme en hetzelfde
niveau blijft behouden waarvan zij aI een kwart eeuw heeft
getuigd.
De oude spreuk ulk geef en blijf gaaf" moge daarbij het
motto zíjn.

Etten-Leur, voorjaar

2000

llart van de Ven

oud Burgemeester van Nieuw-Ginneken

Voorzitter van Brabants

L987

'n Oranjebitter bij
in het Goud"

"Oranje

Heem

Ë
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HERINNERINGEN AAN PAULUS
door Peter van der Velden
burgemeester van Nieuw-Ginneken 1988-1994
Denkend aan Nieuw-Ginneken. . . .
Dan word ik toch een beetje weemoedig. Uat

wil je ook, mijn
eerste burgemeesterschap in een harmonieuze gemeenschap met
grote sociale en naatschappelijke betrokkenheidHerinneringen aan muziek, harmonie, dans en schutterij
komen bij mij boven. Haar ook herinneringen aan besturen
met de menselijke maat, werken voor en met mensen, het
grootste goed wat een bestuurder kan overkomenIk ben nu burgemeester van de gemeente met bijna het grootste grondoppervlak van Nederland. 106.000 Inwoners telt de
gemeente Ennen, r,aarover ik het heb. Een echte werkgemeent", ontworsteld aan het veen en na de ontginning van het
veen groot geworden door industrie en landbouw. Een boeiende en interessante gemeente, mooi gestoffeerd in het groen,
met naast grootstedelijke problenatiek, ook nog veel plattelands-eigenschappen. Uaar nog veel werk te doen is om het
predikaat van grootste industriestad van het noorden te
behouden. Ik denk dat het lukt, de mensen hier zijn er aan
gewend on s.rmen de schouders er onder te zetten-

L992 Openinq van de tentoonstel I ing
"Nieuw-Ginneken 50 jaar jong"

Denkend aaa Nieuw-Ginneken. . . .
Dan ben ik blij dat ik mee heb mogen werken aan

de herin-

we er destijds bewust voor
hebben gekozen lleen weg door het Markdal aan te leggen. Het
ziet er gelukkig nu goed uit en ik denk dat menig NieuwGinnekenaar blij is met de keuze van toenOok heb ik nog mee mogen werken a.rn de ontwikkeling van
Bavel, Galder en Strijbeek, net hele mooie resultaten.

richting van de Dorpstraat. Dat

Denkend aan Nieuw-Giruteken. ...
Dan denk ik aan de heenkundekring Paulus van Daesdonck. Een

markante vereniging die op wel heel bijzondere wijze veel
inwoners heeft weten te binden aan Nieuw-Ginneken. Ik denk
dan aan het nooie Iruseum aan de Pennendijk in het rustieke
Brabantse huisje net zijn vele wisselende tentoonstellingen. Een ontmoetingsplek voor velen- - L994 Opening van de tentoonstelling "Nieuw-Ginneken
tweede wereldoorlog"

in

de

191

190

Ik kan nij nog herinneren dat we, na de opening van neer
een tentoonstelling na afloop sanen net we1 zeer markante
Nieuw-Ginnekenaren als Jan Soeterboek net zijn accordeon en
Jan Jorissen net zijn geweldige stem gezellig aan tafel
zaten en dat dit uitgroeide tot een heuse liederentafel,
waar onder het genot van menig brandewijntje er lustig op
los gezongen

werd.

Herinner ik mij ook Ad Verkooijen, een creatief ondernener
uit Galder-Strijbeek en de geweldige debattm die ik met
hem voerde over de geschiedenis van de streek. Tegen de
parate kmnis van Ad kon ik nooit oP.
Nieun-Ginneken was voor nij een periode waarin ik geleerd
heb dat niet het gemeentebestuur bepaalt wat goed is voor
een geneenschap, maar dat de innoners dat bepalen. Het is
goed te beseffen wat de plaats is van een bestuur en van

die inwoners. ook maatschappelijke instellingen en het
verenigingsleven zijn mede bepalend in een gemeenschap. De
heemkundekring Paulus van Daesdonck heeft daarin een belangrijke ro1 verrnrld en vervult die ongetwijfeld nogDaarvoor dank en proficiat net het 25-jarig bestaan van de
vereniging.
Vanuit het noorden van het land gaan mijn herinneringen
vaak terug naar Nieuw-Ginneken en ik hoop ooit nog eens te
kunnen aanschuiven aan die fantastische liederentafel met
de prachtige markante figufen uit uw zo boeiende samenleving.

voorjaar

door Anne Bax-Broeckaert

burgemeester Nieuw-Ginneken 1994- 1996

Bij het 25 jarig iubileum van de heemkundekring Paulus van
Daósdonck wil ik gaarne stilstaan bij mijn eerste "Herinneringen aan Pau1us".

Denhend aan Nieuw-Giwteken. . . .

Emmen,

HERINNERINGEN AAN PAULUS

2000

Peter van der Velden
oud-burgemeester van Nieuw-Ginneken
burgeneester gemeente Emmen

Kort na mijn benoeming, op 1 december 1994, als burgemeester van Nieuw-Ginneken, mocht ik op I ianuari 1995 net een
tikje tegen de slinger van de moederklok het gereviseerde
en gangUàar genaaktó oude torenuurnerk van de paterskerk
uit Meersel-Dreef in werking stellen-

t7 februari 1995 is tijdens een bijzondere zitting in
nàt museum door de stichting Paulus llluseum het recht van
erfpacht verkregen over het museum met bijbehorende,grond'
Hiermede droeg de gemeente Nieuw-Ginneken het volledige
zeggenschap over het museum over aan het stichtingsbestuur
,oói 40 jaàr. Dit heuglijke feit werd, zoals gebruikerijk
bij bijzóndere gelegenheden, in het museun beklonken met
een "biandewijntje màt suiker". l{et deze bijzondere zitting
werd door het gemeentebestuur bekrachtigd de grote waarde
die Uw heemhundàkring heeft voor het behoud van het culturele erfgoed.
Meerdere malen mocht ik in de jaren voor de gemeentelijke
herindeling te gast zijn bij het museum.
Op de'Iaatste niddag van het jaar anno 1996 vond een unieke
ó tistorische oudeiaarsgebeurtenis plaats op het gemeentehuis.
Op de laatste B en U vergadering werden enkele kostbare attiibuten, toebehorend aan de gemeente Nieuw-Ginneken, overhandigd aan de voorzitter van de heemkundekring Paulus van
Daesdónck, zodat die bewaard blijven voor het nageslacht'

Op

Het waren

- het boek met de namen van de ereburgers en erelegpenninghouders van tle gemeente. Dat boek- werd opgemaakt door de
zusters van Catharinadal
de voorzittersh.rmer, die de burgemeesters bij de raadsvergaderingm hanteerden.
een mooiè vaas, die gebruikt werd bij schriftelijke stemrning tijdens de raadsvergaderingen en waaruit de burgemeester bij de raadsvergadering de "voorstemmer" trok.
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legt voor het laatst

de

Burgeneester Anne Bax-Broeckaert
anbtsketen af.
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Tevens kreeg de voorzitter van het paulus, Museum een oorkonde overhandigd, waarop de vier wapens van de kerkdorpen
en het "oude" wapen van Nieuw-Ginneken in de authentieke

kleuren zijn geschilderd.

Na afroop van de zitting op het gemeentehuis mocht ik, de
alrerraatste officiële daad als burgemeester, in uw heemkundig museum de tentoonsterling u55 jaar Nieuw-Ginneken"
openen, met het onthullen van het wapen van Nieuw-Ginneken
dat boven de hoofdingang van het gemeentehuis hing en wat
nu geschonken werd aan de heemkundekring. rnmiddels siert
't Gemeentewapen de gever van het museum. Na de opening heb
ik met enige weemoed de ambtsketen afgeregd en overtranaigo
aan uw voorzitter, zodat ook dit bijzonder mooie kleinood
voor het nagesracht bewaard kan blijven in Nieuw-Ginneken.

Zoars u merkt heb ik vele goede herinneringen aan paurus.
rk wir uw bestuur hiervoor hartelijk danken. ook dank voor
uw grote inzet bij het bewaken van het curturele erfgoed
van Nieuw-Ginneken en veer sterkte voor de toekomst.
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HOOGTEPUNTEN VAN

25 JAAR PAULUS
door Jan van der hlesterlaken.

Bij het samenstellen van het overzicht van de activiteiten
dió Paulus de afgelopen 25 jaar op touw heeft gezet kwamen
bij mij sonmige herinneringen sterker naar boven dan ande-

re.
Enkele daarvan wil ik voor deze speciale Brieven van Paulus
aan het PaPier toevertrouwen.
Zo heb ik ruim 25 jaar geleden een aantal mensen eens gepolst of ze belangstelling hadden om eem heemkundekring mee
!e helpen oprichten. 0p 3 april 1975 komen vijf mensen bij
elkaar en de taken worden a1s volgt verdeeld.
- Jan van d.er Westerlaken wordt voorzitter.

-

1986 Op 6 septenber opent Paulus ziin nuseum.
Het bestuur bestond toen uit: (staande vlnr) Ad Luijten, Win
Langen, Jan van der Westerlaken, Leo Nouwens, Kees Leijten,
Jan Grauwnans, Ad Lodewijk. (Zittend vlnr) Adan Verkooiien
en Jac Jespers.

Kees Leijten vice-voorzitter.
Jac Jespers secretaris.
Ad Luijten 2e secretaris.
Leo Nouwens Penningmeester.

A1 tijdens de 1e jaarvergadering op 27 september L976 wordt
het bestuur uitgebreid met Ad Lodewijk uit Bavel'
Bij de tweede jaarvergadering op LZ september 7977 wordt
Jan Grauwmans aan het bestuur toegevoegd omdat hij aI vanaf
het begin vele werkzaamheden voor Paulus verrichtte.
Tijdeni de vierde jaarvergadering op 24 september 1979 werd
*e[ algemene stemmen Adam Verkooijen uit Galder-Strijbeek
in het bestuur benoemd.
Nu waren alle gemeentedelen van de toenmalige gemeente
Nieuw-Ginneken in het bestuur vertegenwoordigd en was het
bestuur eigenlijk pas compleet. Orndat er behoefte bestond
om het aandeel van Bavel in bestuur te versterken wordt op
de tiende jaarvergadering op 16 september 1985 het bestuur
uitgebreid met Wim Langen uit Bavel.
Tijíens de L1e jaarvergadering op 15 september 1986 stelt
Leo Nouwens zich niet meer herkiesbaar en is daarmee na L1
jaar het eerste bestuurslid dat afscheid neemt van het
bestuur van Paulus. Ad Lodewijk neemt het penningmeesterschap over. Hij za! deze taak maar 1 jaar vervullen want
tijdèns de 12e jaarvergadering op 1'2 oktober 1986 neemt ook
Ad wegens drukke werkzaamheden afscheid uit het bestuur van
Pau1uÀ. Het bestuur wordt nu uitgebreid met Pieter van
Hooijdonk uit Bavel en Dick Meeren uit ulvenhout.

1gg
1gB

Jac Jespers wilde na 13 jaar met de secretariaatswerkzaamheden stoppen. Hij bleef echter wel 1id van het bestuur.
Jan van Dorst uit Bavel werd. in het bestuur opgenomen en
werd meteen ook de secretaris van de kring.
Hiermede kwam het bestuur op het huidige aantal van tien
bestuursleden.
Binnen het bestuur ontstond een grote leegte door het overlijden van Pieter van Hooijdonk op 28 januari 1992. Hij
overleed op 63-jarige leeftijd en was een heemkunde man in
hart en nieren.
Na 18 jaar bestuurslid.maatschap en veel verdienstelijk werk
voor Paulus neemt Jac Jespers in 1993 afscheid.
"Tussen Witte tlolk en Annevi1le", is we1 zijn belangrijkste
boek en is nog steeds het standaardwerk over de geschiedenis van Nieuw-Ginneken in de 2e [í.0.
Tijdens de 22e jaarvergadering op 22 september 1997 wordt
het bestuur weer op volle sterkte gebracht door de benoeming van Jos Verschuren en Toon Goos.

Alles bij elkaar heeft de kring zo'n 25A bestuursvergade.ringen achter de rug waarin de plannen gesmeed werden voor
zo'n 400 activiteiten.
Eén hoogtepunt was ongetwijfeld het Brabants-heemkanp dat
lve bij ons eerste lustrum in 1980 gehouden hebben op het
landgoed Anneville en waaraan ongeveer 150 heemkundigen uit
heel Brabant deelnamen. Overdag werd er door ons heem gef ietst en 's avond.s werd er genoten van onze harmonieën,
het smartlappenkoor en de vendelzwaaiers en dat alles in de
tuin van Anneville tot diep'in de nachtrwant het was prach-

tig

weer!

Met weemoed denk ik nog vaak terug aan de optredens van de
op en top Brabander Jan Naaykens, maar ook aan NoI van
Roessel, aan de te vroeg overleden Ad de taat, aan Huub van
Elmthoven, Ut Muziek uit Bergeyk, Gerard Maasakkers, de
zingende veearts Rinus Rasenberg, öe optredens van Klank en
vreugd.'en van Reuzel en Spekvetr Ger Coppens en Lya de
Haas.

[rnippenberg is de kampioen wat het aantal optredens
voor ons betreft.Hij heeft achtmaal opgetreden met steeds
een ander onderwerp. t{et veel plezier denk ik ook terug aan
de praatavonden met ouderen die we in Bave1, Ulvenhout,
Strijbeek en Galder gehouden hebben.
Ik denk ook aan de onvergelijkelijke bezoeken, die we gebracht hebben aan het klooster in Meerseldreef, waar we
altijd gastvrij ontvangen werden door pater Wilfried.

Willie

Er waren ook lezingen met opmerkelijke gevolgen. Zoa1s de
lezing over de pelgrimstocht naar santiago die compostella,
die voor sommige leden de aanzet geweest is om ook een
voet-of fietstocht te ondernemen.

Deze losse herinneringen zijn maar een greep uit de ongeveer 125 optredens die door Paulus georganiseerd zijn.
Ik hoop dat U er niet aI te veel gemist hebt.

Een hoogtepunt in 25 jaar Paulus was ontegenzeggelijk de
opening van het museum in 1986. Hierna zijn in het museum

zo'n 30 tentoonstellingen gehouden over actuele situaties
zoals het 50-jarig bestaan van de gemeente Nieuw-Ginneken,
maar ook hebben vele verenigingen t.g.v. een jubileum de

mogelijkheid aangegrepen een tentoonstelling in te richten.
vóór 1986 hebben we in aIle gemeentedelen tentoonstellingen
ingericht naargelang de vraag en de actualiteit, jarenlang
hebben we delen van onze collectie in het gemeentehuis en
de bibliotheek geëxposeerd. Tijdens Bavel Anno Lg20 hebben
we zelfs 1-5 x een expositie ingericht in de fameuze "Jan
Boomaarshallen" oftewel in de stal van de boerderij van Jan
Boomaars.

Een hoogtepunt is zeker ook het zo gewaardeerde periodiek:
de Brieven van Paulus. Kees teijten is van het begin af de
stuwende kracht achter deze niet geringe opgave. Kees heeft
hiervoor al verschillende malen een pluim gekregen. Ik
steek er nog maar eens een pluim bij.

Chapeau Kees!

Ik denk en zeker niet op de laatste plaats aan aI die mensen, die achter de schermen voor Paulus bezig waren en
zijn. De mensen die zich ingezet hebben bij de verbouwing
van het museum, het restaureren.van de tram, het maken van
vitrines en assisteren in het museum.
veren hebben op een of andere manier hun medewerking aan

Pau1us gegeven, maar ik kan niet nalaten om één ervan met
nane te noemen : Jan Soeterboek. Jan was geboren op AIIerzielen in L930 en is gestorven op Atlerheiligen in 1992.
Jan hield van opmerkelijke zaken.
Jan was een man met vele talenten
Jan tekende 54 tekeningen op de voorpagina van de Brieven
en maakte 25 logo's voor de Veldnamen.
Jan was een verteller, een schrijver en een dichter. Hij
schreef 20 verhalen voor de Brieven van Pau1us en in aI die
verhalen blijkt zijn sociale bewogenheid en zijn liefde
voor de natuur. Een van de mooiste verhalen vind ik: "Het
kleine wonder van Meerseldreef" in de Brieven nr. 58.

zffi
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zijn lust en zijn leven. 0p de zondagwas, zat Jan met zijn trekzak,
zijn borreltje en zijn sigaretje in het cafeetje te spelen
en te zingen en hij genoot dubbel als je meezong.
Hij was de motor van "En gíi Sterre". "Klank en vreugd" en
was het Kaaike in "Reuzel sn Spekvet".
Jan wordt nog steeds gemist bij Paulus.
Ik wil iedereen bedanken, die in de afgelopen 25 jaar op
een of andere manier iets voor Paulus betekend heeft.
Vrijwilligers, bestuurders, dè Sponsors, d€ medewerker, de
bestuursled.en, de oud-bestuursleden en de }eden, die door
hun belangstelling dit alles mogelijk gemaakt hebben.
Ik hoop, dat U nog lang van de activiteiten van Paulus zult
Muziek maken was Jan

middagen

dat het

museum open

kunnen genieten!

IIIAAROM PAULUS VAN DAESDONCK ?
door Kees Leijten

Het is vandaag, 3 april 2000, een kwart eeuw geleden dat op
initiatief van Jan van der tdesterlaken een zestal mensen
bij elkaar zaten om te komen tot de oprichting van een
heemkundekring. Er waren in Brabant a1 zo'n 42 kringen en
wij zouden de 43e kring worden. (thans in 2000 reeds 110 ! )
De Nieuw-Ginnekenaren die lid waren van een heemkundekring,
waren tot dan toe lid van de Bredase kring of nog steeds
lid van de kring uit hun vroegere woon- of geboorteplaats.
Nieuw-Ginneken had geen kring. Er was er in de vijftiger
jaren wel een geweest, maar die was in 1953, daar de meeste
bestuursleden Bredanaars waren, de kring voor Breda geworden.
Toen we

het erover eens waren de kring op te richten, moesten we ook een naam weten te vinden. VeIe mogelijkheden
passeerden de revue.
We wilden een kring zijn voor de

gehele gemeente Nieuw-Ginneken,
d.us moesten we vermijden dat het
een naam werd die te veel geasso-

cieerd. was of zou worden met of
Bavel of Ulvenhout.
Aan de Mark onder Galder lag
vroeger het kasteeltje Daesdonck
en een van de bekende bewoners
daarvan, in de veertiende eeuw,
was Paulus of Pauwels van (der)
Daesdonck.

lru.ficfintlar.

2OOO BESTUUR PAULUS VAN DAESDONCK

staande vlnr: tlin Lanqen, Kees Leijten, Jos
Jan van der Westerlaken, Jan van Dorst, Jan

Dick Meeren, Ad Luijten.
zittende vlnr: Adan Verkooiien en Toon
(

Verschuren,
Grauwmans,

Goos

foto Bob Zwijnenburg)

frIqr.,:.le-rr,,r,cecn-r,

.

In de oude Laurentiuskerk in Ginneken lag in 1"940 nog een grafsteen van een van de leden van
dat geslacht.
Zo kozen we die avond voor
t'Paulus van Daesdonck"
Een nieuwe kring was geboren met
een, naar later b1eek, goed aan:sprekende naam, vand,aag 25 j aar
geleden.
Oudste grafsteen van het geslacht
in L940 nog aanweziq in
de Ned.Herv. Kerk te Ginneken.
(tekening C.D.Bakker)

Daesdonck
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hIIE WAS PAULUS VAN DAESDONCK?
i
i

l;

door Jos Verdaasdonk

voorzitter

Heemkundekring

Teterings Erfdeel

Teteringen

lr

Van de redactie van het tijdschrift "Brieven van PauLus"
van de heemkundekring Paulus van Daesdonck kreeg ik het
verzoek om iets over Paulus van Daesdonck te schrijven.(1)
Graag maak ik van deze gelegenheid gebruik om de heemkundekring Paulus van Daesdonck van harte geluk te wensen met
haar vijf en twintig jarig bestaan. Tevens spreek ik de
wens uit, dat zij ook in de toekomst nog veel voor de Nieuw
Ginnekense gemeenschap mag blijven betekenen. De heemkundekring heeft in de afgelopen vijfentwíntig jaar duidelijk
getoond, dat zL) een grote ro1 speelt in Nieuw-Ginneken en
verre omgevíng.
het Huis Daesdonck in 1.671 en

1729

loop der jaren verloren gegaan, maar gelukkig heeft een
aantal de tand des tijds doorstaan. Zo ook de zegel van
PauweLs van der Daesdonck. Duidelijk zijn op het zegel het
andreaskruis en de Franse lelies te zien. De foto die het
zegel toont is uit 1350 en bevindt zich in het Algemeen
Rij ksarchief in 's-Gravenhage. ( 2 )
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De heemkundekring is genoemd naar de oudste bekende Van der
Daesdonck en wel Pauwels van der Daesdonck. Hij leefde in
de veertiende eeuw. Pauwels wordt van 1344 tot 1364 genoemd
als leenman van de Heer van Breda.In diverse oude stukken
wordt zijn naam genoemd en worden door hem ook stukken gezegeld. Belangrijke stukken werden in die tijd voorzien van
verschillende waszegels. E1k belangrijk en i.nvloedrijk persoon had een eigen zegel. Vele van deze zegels zí1n in de

*.:..:;;.i
::: t: :ti:::t:t:::::
:::: :.: ::t::::::

is vermoedelijk de eerste eigenaar geweest van de
hofstad Daesdonck, gelegen aan de linker oever van de Mark
onder Ginneken en Bavel, in de omgeving van de huidige
Scheele Brug. Het was een achterleen van het huis van Breda
en in bezit van het vermaarde geslacht der \tan Daesdoncken,
in de regering van Breda en elders zeer bekend. Pauwels zal
hier zeker ook gewoond hebben. Het omwaterd huis werd later
het ladderkasteeltje genoemd. Ladderkasteeltje, waarschijnlijk een verbastering van de naam Lauderr è€Íl Schotse
majoor, die het goed Daesdonck in 1696 kocht. (3)
Helaas is het huis in 7832 afgebrand.(4)
Pauwels

n4

n5
In jaarboek 46 van de Geschied- en oudheidkundige kring "De
Oranieboom" schrijft Drs. J. van Hooijdonk over de Catharinastraat onder meer het volgende"Twee straten kwamen voor vestiging in aanmerking omdat die
dicht bij het hof van de heer van Breda Jan van Polanen
lagen: De Visscherstrate en de Katerstrate. Onder de nieuwe
bewoners behoorden aanzienlijke families en de landadel
waaronder ook de familie Van der Daesdonck. " Of Pauwels van
der Daesdonck in de Caterstrate heeft gewoond, wordt niet
vermeld.

Waarschijnlijk is het wel.
heb ik nergens kunnen vinden of Pauwels van
der Daeidonck getrouwd is geweest en of hij kinderen heeft
gehad. WeI worden er rond deze tiid meerdere Van der Daes-

Jammer genoeg

doncken genoemd.

een inpressie van Daesdonck getekend door Jan Soeterboek,
naar aanleiding van het terugvinden van de siuitsteen van
de ingang van het kasteeltje

Zoals eerder gezegd is Pauwels van der Daesdonck een invloedrijk persoon geweest,dat blijkt o.a. uit het feit, dat
vele belanórijke stukken uit die periode door hem gezegeld
zijn.
In het archief van de Nassause Domeinraad I; Raad en Rekenkamer te Breda, bevinden zich zeven zegels van Paulus van
Daesdonck uit de periode 23 december 1344 -1 mei 1364.(2)

In het boek Middeleeuwse rechtsbronnen van stad en heerlijkheid Breda d,oor Mr. F. Cerutti worden verschillende
door o.a. Pauwels van der Daesdonck gezegelde stukken genoemd..

23 december L344 (186)

uit het huis van Breda waaronder Pauwels van der
Daesdonck oorkonden dat voor hen verscheen Margaretha van
Liedekerke met haar echtgenoot Jan van Levendale, dat zt)
Leenmannen

ten behoeve van lJillem van Duvenvoorde, heer van oosterhout
en Breda afstand hebben gedaan van aI haar goederen en
rechten in de heerlijkheid Breda, tegen een rente van 20
pond per jaar.

de zegel van was aan
de akte van L7 juni 1354
berustend in het A.R.A.

te

Den Haag

22 mei 1350 ( 198 )
willem van Duvenvoorde oorkondt dat hij verkocht heeft aan
zijn dochter Beatrijs zijn hofstad te Dongen, de watermolen
aldaar met visrecht en treft maatregelen omtrent de wijze
van vererving van deze goederen. wordt bekrachtigd met vele
zegels, *aarónder die van Pouwels van der Daesdonck.
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25 JAAR PAUTUS VAN DAESDONCK
25 JAAR LID

13 november 1353 (205)

uit het huis van Breda verklaren op verzoek van
Jan van Polanen dat de lage heerlijkheid tot drie pond toe
in de dorpen Roosendaal, Etten en Oosterhout wederom in

Leenmannen

leen worden gehouden door de heer van Breda.

o.a. door Pauwels van der

Was gezegeld

I

Daesdonck.

juni 1354 (209)
Jan II van Polanen en Wil1em, Heer van Oosterhout oorkonden
dat ztl hun geschillen over de nalatenschap van Willem van
1.7

Van onze 610 leden

tid.

Onze

zijn er niet

jubilerende leden zijn

J. v-d. Hesterlaken C. Leijten
L. Nouwens
À. Luijten

Met deze vier voorbeelden wÍI ik volstaan.
Ofschoon er van de persoon Pauwels van der Daesdonck niet
veel bekend is, hoop ik toch een beeld van hem geschetst te
hebben. Ik denk dat de heemkundekring indertijd een goede
naam gekozen heeft.

J. van der Aa
P. Bagchus
H. Bloemers
B. Bonninga
J. Coppens
J. van Doesburg
A- v.Dort-v.Deursen
À. Gooiker-Dings

2 Ín Brieven van Pauius 5 van juni i976 maakt de redactie meiding van het
feit, dat de kring een foto van het zege) van Pauwels van der Daesdonck
heeft gekregen- Over het zeEel ze)f schrijft Kees Leijten in Brieven van
Paul.us 85p217
'
3 zie " Kasteel Daesdonck" door J-van der Westerlaken

BvPB5p205

4 zie "Het afbranden van àet kasteel Daasdonk" door dr F.A.Btekeimans
BvP4

jp248

5 Zie ook "Fragmenten van het kasteeL Daesdonck teruggevondentidoor Dr
F. A.

Brekelmans BvP32p1 87 -

:

De oprichters:

Duvenvoorde hebben beëindigd, waarin onder meer regelingen
worden getroffen over de heerlijkheden Oosterhout en Dongen
en het huis Strijen.Werd bezegeld door vijftien heren waaronder Pauwels van der Daesdonck.

7 Jos Verdaasdonk presenteerde op 14 maaÍt 1993 zijn boek " Tweeduizend
maal- "Verdaasdonk, Van Daesdonck oÍ Verdaesdonck" , een studje over deze
ook in ons heem veel voorkomend. Waarachijnlijk
uitgebreide famiTie,
ligt hun stamiand. aan de Mark. (BvP94p2O4)

minder dan 80 reeds 25 jaar

J.
J.

Jespers
Grauwmans

en:

Th.Höngens

Th.v.Hooijdonk

Tj.de Jong
À. Kremers
C. de tange
J. Harttin
J. Oomen
H. Polman
A. Ronbouts
F. Ruys
C. Segers
A. Stevens
J- Verdaasdonk

C. van Alphen
C. Bastiaansen
Ch-Blokdijk
J. v.Buul
C. Dielissen
J. van Dongen

H.

Eland

J.

Hogeslag

M. Gooyers

Zeegers

td.

J.

Bonekamp

ConstantRebecque

D. Diepstraten
A. van Dorst
F. van Genuchten
C. Gooyers
À. van Hooijdonk

M. v.Hooijdonk

I. Horsten-van

J. de Roover

BS de Rosmolen

n. Kock
N. Kools
À. todewijk
A. v. Lammeren
l,I. v.Mackelenbergh À. Marijnissen
J. Oomen
H. v.d. Mast
C. Peeters
M. Oomen-v.Poppel
F. van Riel
C. Pompe
G. van Schaik

F. Sluijters

G. Takkenkamp
H. Verhoeven
H. van Vonderen
C. Verkooijen
A. v.d.[lesterlaken R. v.d.Uesterlaken
C- t{ilking-Iserbyt
E. Hillems

F.

F. Asselbergs
P. Bijnen

J- v.d.Zwaard

Th.Schreurs
J. Soeterboek
À. van Tilburg
À. Verkooijen
C. de Vries
R. Hesterterp
A. van de Houw

Dun
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25 JAAR PAULUS
EEN OVERZICHT

VAN ACTIVITEITEN
door Jan van der Westerlaken.
L975

3 apr oprichting Heemkundekring Paulus van Daesdonck.
30 sàp ferste presentatie van Paulus in de Pekhoeve.
uitgave van HET 1e boekje met de monumenten van
Nieuw-Ginneken.

Lezing van Mevr.v.Dort over heemkundige plekjes in
Brabant.
100 mensen melden zich aan als ]idB dec Lezing Dr.Brekelmans: Geschiedenis van de monumenten
in Nieuw-Ginneken, in de tluif in Bavel.
27 dec Wandeling langs Patersmoer waar de voorzitter een
spookverhaal vertelt en de Witte Wieven verschijnenMevr.van Dort met:Kerstmis in de Kempen in Café 0ud-

1975

de oprichters

de

Strij

van

heenkundekring
Paulus van Daesdonck :

Jac Jesperst Jan van
der Westerlaken, Leo

Nouwens, Kees Leijten,
Ad Luijten

beek.

1.976

2 feb Jean Bergé en zijn dochter presenteren een show van
historische kleding in bejaardentehuis De Donk in

Ulvenhout.
17-18-19 apr 1'976 Paastentoonstelling.
Foto's en dia's met als onderwerp: l'lonumenten in
NÍeuw-Ginneken in de Pekhoeve in Ulvenhout, 600
bezoekers

1976

Jonge bezoekers op de
eerste tentoonste I I ing
van Pauius in de schuur
van de Pekhoeve

!

13 jun Fietstocht door Galder, Strijbeek, Hond.sdonk, Luchtenburg en Anneville met B0 leden.
22 aug Tentoonstelling over 70 jaar harmonie Constantia in
de schuur van de Pekhoeve in Ulvenhout.
27 sep 1e jaarvergadering.
Na de pauze de film van Charles Luijten: Als het
koren rijp is.
21 nov Bezoek aan oudheidkundig streekmuseum Jan Uten Houte
in Etten-Leur.
1977

6 jan Driekoningenavond.

Lezing van Jac Jespers over: Landgoederen in NieuwGinneken in 't wapen van Nieuw-Ginneken in Galder.

2.l1
28

28

feb Lezing door drs WiIIy t{nippenberg over:
van adellijke stiftdames en vrome Begijntjes in
mrt

ho-

De Brouwers in Bavel.
Jan Naaykens met:

tel

Leer ze mij kennen, de Brabanders, in de Pekhoeve in

Ulvenhout.

6 mei Uitgave boekje: Mo1en de Korenbloem.
Tentoonstelling Mo1en de Korenbloem.
Lezing door ir van Bussel over de molens in het Brabantse land.
Dit alles ter gelegenheid van de restauratie van de

,t**r
tg/O. /Je, t? fnld

ry'/e
a'W

korenmolen gehouden in de molen.
t7 jun Uitgave boekje Mariaschool.
Tentoonstelling over 130 jaar Mariaschool.
18-19 jun Tentoonstelling van landbouw-en bakkerswerktuií"n in de "Jan Boomaarshal" t.g.v. Bavel Anno 1920.
26 jun Fietstocht langs Bavelse monumenten.
1.2 iep Jaarvergadering bij Dré Bruininks in Bavel.
Lezing door Harrie Verhoeven over het Goudbergven in

Stri j beek.

10
30
2B

okt "Oirschot" door mw Schreurs-Jansen.
okt Excursie naar Oirschot.
nov "Sintheerklaas en zijn schimmel"
door drs W.Knippenberg in café Oud-Strijbeek.

1978

24 jan "Brabantse Humor" d.oor NoI van Roessel in de Fazan-

terie.

6 mrt Kent U dit Nieuw-Ginneken?
door mw Annie van Dort-van Deurzen.
13 mei Molenfeesten te Bavel.Uitgave boekie molen "De Hoop"
Tentoonstelling van molenaarsgereedschap.
Lezing Dhr Prins over: De Hollandse Molen.
1.8 jun Wandeling door historisch Breda o.1.v. Jac Jespers.
23 jun Wandeling met harmonie Constantia door Luchtenburg.
1-2jul Tentoonstelling van oude schoolklas tijdens Bavel
Anno 1920.
11 sep Jaarvergadering in de Fazanterie.
Film over de Molenfeesten.
r.3 nov Nieuw-Ginneken in de pré-historie door Ton Reyers.
18 dec Praten met oudere inwoners in het Karrewiel in
Bavel.
7979

29 jan Johan Biemans met: Brabantse Humor op klompen.
5 mrt Praten met oudere inwoners van Ulvenhout.

n5
30 jun Winkel van Sinkel, tentoonstelling tijdens Bavel
Anno 1,920.

I

8-30 sept.Tentoonstelling 75 jaar Laurentiuskerk.
Uitgave: Drie eeuwen kerk in Ulvenhout.
24 sep Jaarvergadering en films van Charles Luijten
Meersel-Dreef.
26 okt Tentoonstelling 75 jaar Rabobank Ginneken.
Boek: Van Ginneken tot Nieuw-Ginneken.

over

5 nov Lezing Anton van der Lee:
Het dagelijks leven in de Middensteentijd.
18 dec Praatavond Galder-Strijbeek.

1980

L979

Een bezoek van het bestuur aan het heenkundenuseum
Essen net de legendarische Alfons Tirelieren

28 jan Willem lven met verhalen over Brabant.
24 mrt Lezing Peter van der Velden:
Het land van Mark en Aa.
28-29 juni Bavel Anno 1920.
Tentoonstelling "De gevoelige p1aat".
L4-17 aug. 32e Heemwerkkamp van Brabants Heem "Trug van
weggewist", op het landgoed Anneville.
27 okt Jaarvergadering.
Na de pauze dia's van het heemkamp. 300e lid.
24 nov Praatavond in Galder in het Wapen van Nieuw-Ginneken

in

in

Ga1der.

r.981

12 jan Bezoek aan Capucijnerklooster in Meerseldreef.
Lezing Pater hlilfried over het leven in een Capucij-

Í

ï

ner-klooster.
22 feb Excursie naar de liniën van de Munnikenhof in Terheij den.
23 mrt Jan Naaykens met: Brabantse Volkshumor.
3 mei Excursie naar het Spinola kampement in Ginneken
o. I . v. tr*Iien Laarakker.
28 jun Tentoonste]ling over: "het Rijke Roomse Leven" in de
Jan Boomaarshallen in Bavel.
LZ sep 1981 Presentatie van het boekje:
Driekwart eeuw Constantia.
74 sep Lezing Piet Drijvers over de Brabantse boerderij.
26-27 sept. Fototentoonstelling in De Harmonie in Ulvenhout t.g.v. 60 jaar imkersvereniging St. Ambrosius.
L2 okt Jaarvergadering.
Na de pauze een lezing over stropen door de veldpo1

itie.

9 nov Lezing drs W. Frnippenberg over Devotionalia.

1980 L35 Fietsers in het

t

heen

van paulus van

Daesdonck
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1982

18 jan "Ut Muziek" uit Bergeyk.
15 mrt Lezing Albert Delahaye:
De historische mythen van Nederland.
2 mei Excursie naar het heemerf in Goirle.
27 jun Tentoonstelling t.g.v. Bavel Anno l92A:
" Van Radiospoel tot T.V.satelliet"
20 sep Jaarvergadering.
Na de pauze lezing van Laurens Siebers over de
landgoederen in Nieuw-Ginneken.
16 okt - 5 nov Tentoonstelling over David Tomkins in het
gemeentehuis van Nieuw-Ginneken.
L5 nov Lezing "Koorbanken" door pater trJilfried Mertens in
het klooster van Meersel Dreef.400e lid gehuldigal.
13 dec Praatavond op De Donk.
1983

17 jan Brabantse liedjes door Gerard van Maasakkers.
21, feb Filmavond over Ulvenhout in de zestiger jaren.
14 mrt Lezing over bedevaarten in Noord-Brabant, door
[í.Knippenberg.
25 apr lezing over: de Chaamse Beek door Stefan GeertsChrist Buiks houdt deel L van zijn boekjes over
Veldnamen

1983

Excursie naar

Merijntje Gijzen
in Nieuw-Vosseneer

'! :.:'!.

*

1984

1.984

Veidnanen

I

verschenen.

Het eerste exenplaar
voor Jan Grauwmans

ten

doop.

28 mei Excursie naar "Merijntje Gijzen" in Nieuw-Vossemeer.
25 jun DeeI 2 en 3 veldnamen Bavel.
26 jun tentoonstelling over Groot en K1ein lJpelaar in de
Jan Boomaarshal te Bavel.
19 sep Jaarvergadering.Inleiding van Christ Buiks over:
Veldnamen deel 4 en 5 Ulvenhout en Geersbroek.
Optreden van "'t DorPsvolk"
24-31 okt Tentoonstelling over 100 jaar school te Galder.
2L nov Lezing "Kastelen in Noord-Brabant" door mevrouw
M.Schreurs- Jansen in Oud Strijbeek.
Veldnamen 6 en 7 Strijbeek en Grazen verschijnen-

16 jan Brabantse Avond met Kees Hoosemans in de Taveerne.
27 feb "De honderd spreekwoorden van Breughel", lezing door
pater Wilfried Mertens in 't klooster van MeerselDreef.
19 mrt Lezing "Heksen en Bijgeloof" door Witly Knippenberg
3 apr Filmavond over harmonie en kerktoren.
14 mei Lezing M.v.Nispen: "De pauselijke zouaven".
Veldnamen deel 8 verschijnt. 450e 1id gehuldigd.
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mei Bezoek aan ZouaveÍrmuseum in Oudenbosch.
ju1 Tentoonstelling "Oud Speelgoed" t.g.v. Bavel Anno
L92A. Veldnamen deel 9 en 10 BoI- en Eikberg
l7 sep Jaarvergadering.
Veldnamen deel 11 en LZ Notsel.
Optreden van de zanggroep "De Gebroeders" uit Heeze
2 okt Gemeenteraad besluit Paulus museum aan te bieden.
LZ nov Marc de Schrijver: "Schuttersgilden".
15 dec 50 Brieven van Paulus.
27
L

1985

2t jan Nol van Roessel en Ad de Laat met "Brabant

ge veran-

dert".

11 feb Het schijngevecht tussen Carnaval en Vasten.
Lezing door pater lrlilfried Mertensrondersteund door
Jan Soeterboek in klooster Meesel-Dreef.
LB mrt Lezing "Herbergen" door drs W.Itnippenberg.
3 apr 500 leden!
27-28 apr Heusdenhout Veldnamen 13-14.
3 mei Uitgave boek van Jac Jespers: "Tussen Witte VIoIk en
Annevi

1

le "

3-10 mei L985 Tentoonstelling over de oorlogsjaren.
30 jun Bavel Anno 1920:Curiosa uit de collectie van Paulus
26 aug Pater Ton van de Wouw vertelt over Nieuw-Guinea.
16 sep Jaarvergad.ering.
Lezing Harrie Verhoeven over oude kinderboeken.
7 okt Annie v Dort en Nel van Loenhout vertellen over de
Brabantse muts.
1B nov Lezing door Erik Kolen over Heemkunde.
2B dec Muziekgroep "En gij Sterre" brengt bezoek aan ons
toekomstige museum.

1985

Het eerste bezoek aan
ons toekonstige nuseun:
de kerstzanggroep
uEn

Gij Sterre"

1986

Er wordt hard gewerkt

aan het nuseun.
Jan van Dongen is een
van de vele vrijwilligers

t

1986

6 jan Muziekgezelschap "'t Ploegeske".

18 jan Veldnanen L4-15 :Ginneken-dorp.

Tentoonstelling: "Oud. klaslokaal" in het patronaat
van Ginneken
2 feb Pau1us exposeert in Mariëndaal in Ginneken.
10 mrt Dhr W. Knippenberg over: Teuten en Marskramers.
25 mei Wandeling in Strijbeek rondom het Goudbergven en het
kamp Bisam.

29 jun Bavel Anno 1920 - Oude klederdrachten.
Veldhamen 1.7-18 Lijndonk en Tervoort.
6 sep Opening Paulus Museum met burgemeester M. van de Ven
harmonie Constantia, vendelzwaaiers, volksdansgroep,
harmonie St.Caecilia, het Dorpsvolk, K.P.J. wagenspel, de Hofzangers, Drumband Ulvo en de Blaosaope.
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L5 sep Jaarvergadering.
Astrid Hoogerheijde

draait films over Ulvenhout.
4-5okt Expositie Heusdenhout.
18 okt Expositie in klooster Meersel-Dreef.
10 nov "Van kwikzalven tot kwakzalven" Lezing door Frank
Schijven.
28 dec "En gij Sterre" bezoekt het
L987

museum.

4 jan Opening tentoonstelling "Oranje

in 't

Goud"

door burgemeester M. van de Ven.
12 jan Muziekgezelschap "Brabant Bont".
16 mrt Drs. ïí. Knippenberg "Kerkpatronen en Bedevaarten in

1987

0p de fiets naar Alphen

West-Brabant.
17 mei Fietstocht naar Willibrorduskapelletje in Alphen.
24 mei Presentatie boekje "Kerken in Bavel" t.g.v. 100-jajarig bestaan van de kerk in Bavel.
28 jun Bavel Anno 1920. Fototentoonstelling: 100 jaar kerk
in Bavel.Veldnamen t7-2A (Lijndonk en Tervoort)
31 aug Lezing door Wien Laarakker over Callotpaden.
6 sep Opening tentoonstelling Ulvenhout 700 jaar.
13 sep Wandelen met Paulus over de Callotpaden.
1"4 sep Ir.Waesberghe: De geschiedenis van het bier t.g.v.
100 jaar café Bruininks.
3 okt Koperen Paulus.
1,2 okt Jaarvergadering. Daarna films van Charles Luijten.
23 nov Lezing Karel Leenders over Valkrust.
1988

1_987

Bruidspaar Anneke van den
Berg en Frans Oones brengt
een bezoek aan ons museun

3 jan Opening tentoonstelling: Gezondheid.szorg in vroeger
jaren door dokter Fons van Loenhout.
11 jan "Beelden uit mijn kinderjaren".
Een avond met Jan Soeterboek, Roeland Stoop en Jan

Jorissen.

mrt "Zigeunerbed.evaarten" door Dr.W.Knippenberg.
25 apr "AIs de Zie1e luistert" Diakl.ankbeeld in klooster
14

29
26
L7

Meersel-Dreef Veldnamen 2!-22-23 Galder.
mei Excursie naar Bokrijk.
jun Bavel Anno 1920: Bavel in beeld.
sep Opening fototentoonstelling: Monumenten
Ginneken.

in

Nieuw-

sep Jaarvergadering en Iezing van Karel Leenders over
het Oud-Hof van Ulvenhout.
Museum wordt ondergebracht in een stichting.
24 okt Lezing door Staf Peeters: "Een voettocht naar
St.Jacobus" in café Oud-Strijbeek.
19
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14 nov Mevr Schreurs-Jansen over genealogie.
L dec Veldnamen 24-25 0verakker.
20 dec Stichtingsakte Paulus' Museum verleden
Van Bavel.

bij notaris

1989

I jan Opening tentoonstelling over de verkennerij door
oud-kapelaan Van Ginneken.
23 jan "Liedjes uit de oorlog" door Jan Jorissen, Jan

1988 De akte Stichting Paulus'

notaris Van Bavel

Museum

verleden voor

Soeterboek, Roeland Stoop en Pieter van Ginneken.
13 mrt Lezing door drs. [,I.Ihippenberg:"Adellijke stiftdames
en vrome begijntjes".
15 mei Excursie naar Thorn.
25 jun Bavel Anno 7924.
10 sep Opening tentoonstelling Imkerii door burgemeester
Peter van der Velden.
18 sep Jaarvergadering. Daarna lezing van d.e heer Braat
over het Brabants landschaP.
27 nov Paul Spapens over Smokkelen in Brabant.
1990

22 jan Jan Jorissen met liedjes van nà de oorlog.
Ondersteund door Jan Soeterboek, Roeland Stoop en
Pieter van Ginneken
4 feb Opening tentoonstelling "Miniatuur Ginneken" koetsen
van Jac van Steen.
12 mrt Fotoclub Nieuw-Ginneken met dia-klankbeeld over
Nieuw -Ginneken.

apr Opening tentoonstelling 15 jaar Paulus.
7 mei Lezing van Dhr.Schulten over de inval van de Duitsers in mei 1940.
24 jun Bavel Anno 1,920. Schatten bij Paulus.
22 aug Presentatie boek over Van Schermbeek.
8 sep Fietstocht door onze landgoederen.
1

l7 sep Jaarvergadering.

Daarna de muziekgroep de Glacis uit Bergen op Zoom.
7 okt Opening tentoonstelling over Kerststallen.
L4 nov Lezing dr.Van Laere met "Van Palmbos naar 't Strooike", over geboorte, huwelijk en overlijden.

L99 1

2L jan Rinus Rasenberg treedt op als I'De zingende veearts".

L990 Tentoonstel)ing "Kerststallen"

3 feb Opening tentoonstelling: Schutterijen in Nieuw-Ginneken. Acht schutterijen exposeren.

Geopend door Frank Jansen.
18 mrt Lode Jordaens vertelt over de "Kiekenhoeve", het
Karrenmuseum

T

in

Essen.

22'
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apr Excursie naar de Grote Kerk in Breda.
jun Schatten bij Paulus tijdens Bavel Anno 1924.
2 sep Opening tentoonstelling over speelgoed door Ben de
Boer en Nelly Heemskerk.
t4 sep Fietstocht naar Groot en K1ein IJpelaar.
16 sep Jaarvergadering. Daarna optreden Drik de Bruin met
zijn lepelbasser.
t8 nov Lezing Lode Jordaens over geloof en opvoeding in

28
30

Grootmoeders

tijd.

1992

L992 Liedjesavond net Jan Jorissen en Roeland

Stoop

5 jan Opening tentoonstelling: 50 jaar Nieuw-Ginneken door
burgemeester Peter van der Velden.
20 jan Liedjesavond m.m.v. Jan Jorissen, Jan Soeterboek,
Herman Po]man, Roeland Stoop, Pieter van Ginneken en
het SmartlapPenkoor.
23 feb Schatten bij Paulus in de Pekhoeve.
L6 mrt Weerman Johan Verschuren
L6-22 mei Paulus exposeert "Klederdrachten" in Ginneken
28 jun Historische optocht door Nieuw-Ginneken t.g.v. 50
jaar Nieuw-Ginneken.
tZ juI Fietstocht naar 's-Gravenmoer.
12 sep Fietsen met Paulus "De grenzen afgetast".

28 sep Jaarvergadering. Na de pauze de Brabantse Troubadour
Lya de Haas.
4 okt Opening tentoonstelling: "Nieuw-Ginneken op prent en
kaart" door wethouder Bob Zwijnenburg.
16 nov Lezing over Ginnekense Paardentran door W. teideritz
27 nov 1.992 Symposium "Spanningsveld tussen traditie en
vernieuwing op het Brabantse land in de 19e en 20e
geuw. "
1993

25 jan Ut Muziek uit Bergeyk.
Het 600e 1id in de bloemetjes gezet.
L4 feb Schatten bij Pau1us op de Pekhoeve.
7 mrt Opening tentoonstelling: Scholen in Nieuw-Ginneken
door directeur van de Rosmolenschool Jan Jonk.
L5 mrt Lezing van drs A.Jansen over ontwikkelingen in het
onderwij s.

22 mrt Lezing door PauI van Zummeren: "Het sreer, het lijf
en de Sinten".
16 mei Excursie naar Bredaas Museum.
11 sep Fietstocht langs kapellen.
13 sep Jaarvergadering. Daarna optreden van "Reuzel en
Spekvet".

1992

t_

Op de

jaarvergadering zonq Lya de

Haas

'."11
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7 nov Opening tentoonstelling "Carnava1 in Nieuw-Ginneken"
door Prins Peter de Grote van Bavianenland en Prins
Bema van het Bosuilendorp.
8 nov Lezing door Fons Drijvers "Mooi en le1ijk " van de
Brabantse boerderij.
L994

10 jan Lezing door dokter Jan van Eijck "He1p de dokter
komt".
30 jan Schatten bij Paulus.
6 mrt Opening tentoonstelling "BIik op b1ik" door Ad van
der Schootrtaxateur.
L4 mrt Lezing door Cees Booij over "Grafmonumenten, zerken
en het begraven in kerken".
L9 mei Voorafgegaan door 3 harmonieën rijdt de prachtig
gerestaureerde paardentram van Ulvenhout naar
L5

Ginneken.

Brieven van Paulus deel 100.

tentoonstelling "Nieuw-Ginneken in de 2e
W.O. door burgeneester Peter van der Velden.
9 sep Fietstocht langs oorlogsmonumenten.
19 sep Jaarvergadering en optreden van Muzenmart.
L4 nov Erik DoIné over het restaureren van monumenten.
4

1.994 De geheeL qerestaureerde paardentran trekt begeleid
door drie harnonieën Ginneken binnen.

jul

sep Opening

r.99s

I jan Torenuurwerk in werking gesteld

door burgemeester

Anne Bax-Broeckaert.

16 jan Lied.jesavond met Jan Jorissen, Roeland Stoop en
Herman PolmanrTon hrijngaards en Atie Vermeulen.
29 jan Schatten bij Paulus.
5 feb Opening tentoonstelling "Monumenten in steen en
aardewerk" door mevr.Agnes Jansen.
17 feb Stichting Paulus' Museum krijgt museum in erfpacht.
13 mrt Lezing mr.O.Dierckxsens: De geschiedenis van het
notariaat en de notariële archieven.
apr Rijksmonumenten. Lezing met dia's d.oor Jan Jonk en
Guus Rombouts.

24
3

9

20

1gg5 De danes Margreet Brok en Agnes Jansen bii
tentoonstelling net 300 puddinqvornen

de

apr Lezing dr.Govers over pilotenlijnen.
sep Opening tentoonstelling: Op en om de grens door
voorzitter Jan van der Westerlaken.
sep Jaarvergadering. Daarna vertelde pater Theuns over
het ontstaan van tuin en grot te Meersel-Dreef.
sep Fietstocht naar "de boerderij van Sjoke".
nov Lezing van Paul Spapens over "De Grens".
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1996

15 jan Ut Muziek uit Bergeijk.
28 jan Schatten bij Paulus.
4 feb Opening tentoonstelting: " Duiven houden als hobby",
door Piet de Weerd alias d'n dikke Bruine.
11 mrt Jan van der Westerlaken met een lezing over molens.
L sep Presentatie boekje "Gemaallijst 1.795".
Opening tentoonstelling "200 jaar Brabant" door
gedeputeerde drs. Arie van Harten.
2 sep Lezing prof.Claes "1796 Omwenteling en verandering".
L4 sep Fietstocht langs industriëIe monumenten.
30 sep Jaarvergadering. Daarna een lezing over de spreekwoorden van Breughel door voorzitter Jan van der
Westerlaken.

nov Lezing Max Langenberg over schilderijen "De kunst
van het bekijken".
1.2 dec C,C.U. kookt voor Paulus.
3t dec Opening tentoonstelling "Gemeente Nieuw-Ginneken 55
jaar" door burgemeester Anne Bax-Broeckaert.
De laatste dag van de gemeente Nieuw-Ginneken.
Overhandiging van ambtsketen van burgemeester aan
L1

museum.

L997

13 jan Lezing
lecten.

1 feb

L997

Het wapen van de geneente

Nieuw-Ginneken siert
voortaan het nuseum van
Pauius van Daesdonck
1996

D'n Dikke Bruine opent
de tentoonstelling :
"Duiven houden

als

hobby"

ITHO

ru

West-Brabantse d.ia-

verricht opgravingen naar overblijfselen
initiatief van Paulus

van

Grimhuysen op

10 mrt Muziekgroep Klank en Vreugd.
7 sep Opening.tentoonstelling "Vier harmonieën in ons
heem" door Anne Bax-Broeckaert.
Presentatie straatnamenboek Nieuw-Ginneken.
L3 sep Open monumentendag: "Oude schoolgebouwen".
5 okt Onthulling oude gemeentewapen door Anne Bax en Peter
van der Velden.
22 sep Jaarvergadering. Daarna M.Schreurs-Jansen met familienamen.
17 nov Lezing: "De l,leidenkist" door Cees Prinsen.
1998

1 feb Opening tentoonstelling: 100 jaar

Koninginnedagen
mevr drs. Ineke Strouken.
9 feb Lezing van Cor Swanenberg over : Humor in het
Brabants dialect.
16 mrt Lezing door Karel Leenders over de landschaps gegeschiedenis van Geersbroek.

door

I

dr Hans Heestermans over

{r"
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mei Fietstocht over Geersbroek.
mei Erik Kolen met "Eer en schande".
6 sep Opening tentoonstelling: Bedrijvigheid in ons heem.
L4 sep Jaarvergadering. Daarna een lezing van Ad Jansen
over GrimhuYsen.
16 nov Lezing door Frans Verschuren over het West-Brabants
9

11

dialect.

1999

10 jan Ger Coppens zingt Brabantse liedjes.
Opening tentoonstelling: "33 jaar Carnaval in Ulvenhout" door Prins Joost X.
Uitgave boekje: "33 jaar Bosuilendorp".
7 feb Opening tentoonstelling: "100 jaar Staatsbosbeheer"
door burgemeester Chris Rutten.
6 mrt Museum bestaat L2 t/2 jaar.
22 nrt Ad Jansen verzorgt een lezing over de historie van
Bave}.
27 jun Onthulling bord plattegrond Grimhuysen.
6 sep Lezing van Karel Leenders over de landschapsgeschiedenis van Bavel.
11 sep Fietstocht om Breda.
L8 sep Fietsexcursie door Bavel.
3 okt Opening nieuwe tentoonstelling Bavel 700 door Jac
van der Veeken.
15 nov Jaarvergadering. Daarna werd de film van Charles
Luijten vertoond "AIs het koren rijp is".

t7 jan

Astrid Kerseboon wil neer weten over PauJus

2000

9 jan Ineke Strouken opent tentoonstelling "Over eten
Gesproken t.g.v het in gebruik nemen van de nieuwe

vitrinekast, gesponsord door C.C.UL6 jan Liedjesavond met Lya de Haas.
20 mrt "Ulvenhout in het tweede Millennium". Lezing door
Jansen.

2 apr Opening tentoonstelling Pau1us 25 door de gedeputeerde voor cultuur in Noord-Brabant drs. Arie van
3 apr

20A0 Ineke Strouken opent de tentoonstel)ing
"Over eten qesproken"

t

re

Harten.
Heemkundekring Paulus van Daesdonck 25 jaar.

Feestelijke bijeenkomst

in de Fazanterie.

Ad
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DE DERTIGSTE TENTOONSTELLING
door Kees Leijten
zondag 2 april j.1. opende de Gedeputeerde voor curtuur in
de Provincie Noord-Brabant, ons eigen rid drs Arie van
Harten, de 30e tentoonstelling in ons museum.
sinds de opening van ons museum op 6 september 1986 waren

dat de volgende exposities:

1986 1 Leuke dingen uit eigen bezit
1987 2 Oranje in het Goud
3 Ulvenhout 700 jaar
19BB 4 Gezondheidszorg in vroeger jaren
5 Monumenten in Nieuw-Ginneken

1989 6 Verkennerij
7 d'Oude Inkerij
1990 I Miniatuur Koetsen
9 Kerststallen
1991 10 Schutterijen
1989

de Verkennerij

11 Oud Speelgoed
7992 LZ Nieuw-Ginneken 50 jaar jong
13 Nieuw-Ginneken in Prent en Kaart
1993 14 Scholen in Nieuw-Ginneken
15 Carnaval in Nieuw-Ginneken
1994 16 'n Blik op Blik
17 Nieuw-Ginneken in de 2e Wereldoorlog
1995 L8 Monumenten in Steen en Aardewerk
(Puddingvormen en foto's monumenten)
19 Op en om de grens
1996 2A Duiven houd.en a1s Hobby
21. 200 Jaar Brabant
t997 22 Nieuw-Ginneken 55 jaar
23 Vier Harmonieën in ons Heem
1998 24 100 Jaar Koninginnedagen
25 Bedrijvigheid in ons Heem
(Foto's Bedrijven en 't Opgraven van Grimhuysen)
1999 26 33 Jaar Carnaval in Ulvenhout
27 100 Jaar Staatsbosbeheer
28

Bavel

700

2000 29 Over Eten Gesproken
30

L997

55 Jaar Nieuw-Ginneken

Paulus

25

252
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25 JAAR PAULUS VAN DAESDONCK
DE GESCHIEDENIS VAN DE LAATSTE 25 JAAR
GELEZEN IN DE BRIEVEN VAN
door Kees Leijten
1975

- op 3 april wordt de heemkundekring Paulus van Daes-

L977

L30 jaar
Mariaschool

197B

Wethouder

Harrie

Oonen

be-oefent het
schoonschrijven

in

de

Jan Boonaarshal

PAULUS

donck opgericht.
Op 1. april wordt het netmrmmer van Ulvenhout 076.
AlIe telefoonnunmers kriigen er 61 of 65 vóór.
Openbare Basisschool De Klokkebei te Ulvenhout opent
zijn poorten.

t976 - 0p 77 april opent Burgemeester M.van der Ven de eerste tentoonstelling van Pau1us van Daesdonck in de
geheel gerestaureerde schuur van de Pekhoeve
- In de St-Jacobskapel te Strijbeek wordt een beeld
geplaatst van St.-Jacob gemaakt door Harry Storms
uit Chamotteklei.
1977 - Hubertuskapel te Strijbeek en molen De Korenbloem te
Ulvenhout opnieuw gerestaureerd.
130-jaar oude Mariaschool te Ulvenhout geheel gerestaureerd weer in gebruik genomen.
1978

-

te Bavel gerestaureerd.
Basisschool De Tweeschaar te Bavel geopend.
De zusters van Roosend.aal trekken zich terug uit het
onderwijs in Bavel.
In de nieuwe gemeenteraad word.t tot wethouder gekozen Jac van Gils.

I"lo1en

7979 - Hans Peeters vindt te Strijbeek een stenen schaaf
van meer dan 40.000 jaar oud.
Rabobank Ginneken bestaat 75 jaar.
Te Oostburg overlijdt op 12 september Pastoor Doens.

1980

t

organiseert het 32e Heemkundede Stichting Brabants Heem.
In de nacht van 1 op Z september brandt d'oor brandstichting de schuur van De Pekhoeve af.
Jan Smeekens ,d.ie 25 maal Nederlands kampioen gewichtsheffen werd, overleden.
Pau1us van Daesdonck
kamp van

*
214
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1981

Harmonie Constantia viert het 75-jarig bestaan
Gemeente Breda maakt plannen bekend om de Pelmolen
te slopen.

1982 Kruisboogvereniging St-Jacob te Galder opgericht.
Luchtbuksvereniging Diabolo te Bavel opgericht.
- In het gemeentehuis van Nieuw-Ginneken houdt Paulus
een tentoonstelling gewijd aan David Tomkins.

- Dr Frans Brekelmans neemt afscheid als gemeentearchivaris van Breda, maar blijft wel archivaris

van

Nieuw-Ginneken.

1983 Galder viert het 100-jarig bestaan van de school.
- Brabants Heem start actie tot behoud van het K1eine
Monument.

Rijkswaterstaat start met het slopen van huizen voor
de aanleg van een omleiding van de A5B.
Bert Brouwers gehuldigd als het 500e lid van de

L990- 1994

De Tran, zoals we hen vonden en zoals

hij

heemkundekring Paulus van Daesdonck.

werd

1984 Start van d.e restauratie van de kerk van Bavel.
Start van de restauratie van het pand Pennendijk

1.

(t.b.v.Heemkundig museum Paulus van Daesdonck)

1985 Bavels Oud-pastoor Johannes F.M.Vermeulen op 25 september overleden. Hij werd 83 jaar.
Jac Jespers schrijft: Van Witte WoIk tot Anneville.
1986 Paulus van Daesdonck opent op 6 september zijn

mu-

seum.

In de nieuwe gemeenteraad wordt Jan Rops wethouder

gekozen.

1987

- Mariaschool Ulvenhout wordt na 140 jaar gesloten.
- Mart van de Ven per 1 januari 1988 benoemd tot burgemeester van Etten-Leur

1988

- Peter van der Velden burgemeester van Nieuw-Ginneken
(1988-1994).

- Te Ulvenhout wordt de anderhalve eeuw-oude Mariaschool gesloopt om plaats te maken voor bejaardenflats en een supermarkt.
- 0p 20 december wordt het museum van Pau1us ondergebracht in een nieuwe stichting: "Stichting Pau1us'
Museum"
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1989

Grote Delegatie uit Nieuw-Ginneken neemt op L september in Zakopane deel aan de herdenking van de
inval van d.e Nazi's in Po1en op 1. september 1939.
Op 21 december wordt de nieuwe Rijksweg A5B om UIvenhout geopend.

Bavel viert 60-jaar Brigidaschool.
Bavel viert het 150-jarig bestaan van de molen.
In het Oud-Hof in het Mastbosch presenteert Paulus
van Daesdonck op 22 augustus het boekje "Het Mastbos
en het werk van houtvester Van Schermbeek".
Pau1us organiseert voor het eerst "Schatten bij PauIus" op 24 juni te Bavel.
- 0p 19 juni arresteert de politie in de Heistraat in
Ulvenhout een lra-terrorist.
- 0p 20 juni heeft de gemeente Nieuw-Ginneken voor het
eerst-en laatst- in de historie 3 wethouders.
Naast de zittende wethouder J.A.Rops worden gekozen:
J.C.v.d. Westerlaken en B.Zwijnenburg.
- Nieuw-Ge1uid verschijnt voor het laatst op 25 dec.
Frank Jansen Nederlands jeugdkampioen handboogschieten.
- Nieuwbouw Koetshuis te Bavel in gebruik genomen.

1990

,,}.i

1991

-

t992

-

1997

Grinthuysen opgegraven

rc-

-

er met loden kokers bij de wornieuwe gedenkbomen geplant in het Ulvenhoutse bos.
0p 10 oktober brandt het buitenhuis Valkrust af
De schutterij van Bavel betrekt op 11 november een
nieuw clubhuis.
Koor van Galder bestaat 50 jaar.

0p

I

november worden

tels vier

0p 29 maart wordt Generaal Maczek ,de bevrijder van
Bavel 100 jaar.
Bij een ernstig busongeluk op de A58 onder Ulvenhout
vinden 7 toeristen uit Heusden (B) de dood.
0p 2 september opent de openbare school te Bavel
zijn poorten.
0p 5 september krijgt Paulus eem oude paardentram

ten

geschenke.
Congres "Spanningsveld tussen traditie en vernieuwing op het Brabantse platteland" onder voorzitterschap van Prof. H.van den Eerenbeemt ter gelegenheid
van 50 jaar Nieuw-Ginneken.
0p 28 januari overlijdt Pieter van Hooijdonk (Bavel)
bestuurslid van Paulus van Daesdonck.
Basisschool De Rosmolen Ulvenhout viert 70 jaar.

-

il'
2r9

1993 0p 2 mei overlijdt in de Ardèche in Frankrijk Oudburgemeester Dr W.de Kort.Hij wordt op de Lichtenberg in Nieuw-Ginneken begraven.
Op oudejaarsavond treedt de Mark buiten de oevers.
1994 Brieven van Paulus deel

100 verschenen.

De Ginnekense paardentram, geheel gerestaureerd,

maakt zijn eerste rit op 19 mei van Ulvenhout naar
Ginneken voorafgegaan door 3 harmonieën.
Burgemeester Peter van der Velden benoemd tot burgemeester van Rosmalen.
Koningin Beatrix opent op 4 november de Hogeschool
West-Brabant in het voormalige Seminarie lJpelaar te
Bave] in gezelschap van Loco-burgemeester J.van Gils
Anne Bax-Brouckaert burgemeester van Nieuw-Ginneken
Stanislaw Maczek, bevrijder van Bavel en ereburger
van Nieuw-Ginneken overleden op 11 december.
Bij het klooster van de paters der H.H.Harten te
Bavel wordt een beeld van Pater Damiaan onthuld ,
gesneden door de priester-kunstenaar Omer Gie1iet.
Oprichting van Vereniging Dorp Bave1 op 28-A2-1994Basisschool De Tweeschaar sluit L augustus definitief de poorten na 75 jaar.
0p 20 maart schenkt huisarts Sluijters een beeldje
aan de Nieuw-Ginnekense gemeenschap.

1998 Open nuseundag, een drukte van belang

stelt de gerestaureerde torenklok
in het museum van Paulus in gebruik.
Stichting Paulus' Museum verwerft het boerderijtje
Pennendijk L voor 40 jaar in erfpacht.
- Wethouder Jac van Gils te Bavel overleden.
P.van Yperen volgt hem op aIs wethouder.
0p 1 februari publiceert het college van Breda na
sterk aandringen van Pau1us van Daesdonck de 460e
Thoornsche Marktprijs der Rogge.
- 0p 3 april bestaat Paulus 2A jaar !
- 0p 1 januari wordt het waterschap "Mark en Weerijs"
opgericht.
0p 10 oktober worden alIe telefoonnunmers 10-cijferig. Ulvenhout, Ginneken, Galder en Strijbeek krijgen een 5 vóór aIle nunmers; Bavel krijgt netnunmer
16L en 43 vóór alle nummers.

1995

1998 Koninginnedag.

t

christ Rutten spreekt de kinderen toe

Burgemeester Bax
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1996 Brabant bestaat 200 jaar als provincie.
Het Nederlandse parlement besluit de gemeente NieuwGinneken na 55 jaar op te heffen. De geneente wordt
verdeeld over Groot-Chaam en Groot-Breda.
Depot Paulus verhuisd uit de voormalige Brigidaschool op de platte boerenwagen.
- De laan van de Chaamseweg naar Huize Valkenburg met

-

een monumentenprijs geëerd.

- Voornalige Brigidaschool te BaveI gesloopt.
Bij de verkiezingen op 27 november worden in de gemeenteraad van Groot-Breda vijf inwoners van NieuwGinneken gekozen en in Alphen- Chaam twee.
- Op 10 december stelt de gemeenteraad ín zijn laatste
vergadering de dorpswapens voor Bavel, GalderrStrijbeek en Ulvenhout vast.
0p 12 december organiseert de Culinaire Club NieuwGinneken (C.C.U. ) een diner ten bate van het heemkundemuseum Paulus van Daesdonck. Er nemen 130 mensen aan deel. De netto-opbrengst bedraagt f 9000r-.
0p L januari 2000 wordt van de opbrengst een vitrinekast in gebruik genomen.
Op L4 december neemt de bevolking van Nieuw-Ginneken in een speciale bijeenkomst afscheid van "ziin"
gemeente.

-

Op 31 december opent burgemeester A.Bax-Broeckaert

de tentoonstelling "Nieuw-Ginneken 55 jaar".
Het is haar laatste daad als burgemeester van Nieuw
Ginneken.De gemeente wordt na op de dag af 55 jaar
bestaan te hebben oPgeheven.

1.997 Nieuw-Ginneken bestaat niet meer.
Pastor Baeten (Ulvenhout ) gaat met emeritaat.
Pastor Riemslag (Bavel) overleden
Grote delegatie uit Velinès bezoekt Ulvenhout
- Molen de Hoop (Bave1) gerestaureerd.

1998
L999

700

jaar Bavel

-

Dansschool Los de Malaga uit Bavel vestigt wereldrecord dansen.
't Klein verschil opent nieuwe winkel te Bavel
In Bave1 rijst groot verzet tegen hoge geluidswal.

1999 Bavel viert het 700-jarig
-

bestaan
Gesta bestaat 50 jaar
Ulvenhout krijgt meer dan 60 banken
Bevrijdingsmonument in Ulvenhout opnieuw vernield.
Sportboys Bavel bestaan 30 jaar
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PAULUS VAN OACSOONCK

NIEUWS UIT
door Kees Leijten

OVER ETEN GESPROKEN
Onder grote belangstelling opende Ineke Strouken op zondag
9 januari de nieuwe tentoonstelling "Over eten gesproken",
die wij samen met het Nederlands Centrum voor Volkscultuur
uit Utrecht hebben ingericht.
De tentoonstelling ,die uitgebreid in de pers werd besproken en veel 1of oogstte is inmiddels weer afgebroken.

25 JAAR

PAULUS

"25 JAAR

PAULUS"

april

heet de tentoonstelling die op zondag 2

geopend werd.
0p maandag 3 april

bestaat onze heemkundekring 25 jaar. tíe
terugblik in ons museum dat diezelfde week, op 6
april, precies 13,5 jaar bestaat.
Veel foto's over 25 jaar heemkunde in de voormalige gemeenten "Ginneken en Bavel" eÍr "Nieuw-Ginneken" , 25 jaar heemkunde in Bavel, Galder, Ginneken, Heusdenhout, Strijbeek en
houden een

Ulvenhout.

Vele uitgaven over de historie van deze dorpen.
Interessante zaken die we in die afgelopen 25 jaar voor de
gémeenschap konden bewaren. Kortom 25 jaar heemkunde.
De tentoonstelling staat er tot 15 juli.

60 JAAR U.V.V. '40

wereldoorlog, werd
in Ulvenhout de voetbalclub U.V.V. opgericht, die later a1s
U.V.V.'40 door het leven zou gaan.
Frans Oomen beschreef de historie van het voetbal in Ulvenhout reed.s in de Brieven van Paulus 32-34(1,), waarin U kunt
lezen dat de in L907 opgerichte "Zwartjes" officieel LruVEMM heette I Dus in 2007 een eeuw voetbal in Ulvenhout t
U zult begrijpen dat wij er in het museun graag aandacht
Op 20 september 1940, middenin de tweede

aan besteden

in

december 2000.

Hebt U nog oude foto's van de Zwartjes voor Paulus ? 0f
andere interessante foto's over de voetbalhistorie in
Ulvenhout ?
(7) zie Brieven van Paulus

32p1.63; 33p237; 34p37)

E.H.B.O. ULVENHOUT JUBILEERT
Dit najaar zal ook de E.H.B.O. jubileren. De EHBO bestaat
dan 50 jaar. Paulus zal er in zijn museum een tentoonstelling aan wijden vanaf 3 septmber. Hebt U nog oud materiaal
van de EHBO ? We denken aan foto's, brieven , circulaires,
boekjes of verband- en hulpmateriaal uit de begintijd ? We
horen dat dan graag van U. Help Paulus exposeren !
ALLIANCE D'AMITIé ].50 JAAR
De handboogvereniging Alliance d'Amitié bestaat op L juni
2001 anderhalve eeuw. Een jubileum waar ook Paulus niet
voorbij kan gaan.
Ook over deze vereniging hebben we in de Brieven van Paulus
reeds gepubliceerd. Frans Carton beschreef de historie.*
We zullen er in het komende jaar gegarandeerd. meer over
horen. Hebt U nog foto's, krantenknipsels of andere herinneringen aan Alliance ? Paulus hoort het graag van U.
* zie Brieven van Paulus 49p29 ; 50p99 ; 57p735; 52p205)

BIDPRENTJES GEZOCHT
De laatste twee eeuwen

is bij het overlijden van een dier'
bare in de katholieke wereld steeds een bidprentje of gedachtenisplaatj e gedrukt.
Aanvankelijk met veel Christelijke spreuken en psalmen,
maar vooral in de laatste halve eeuw met veel informatie
over de overledene.
Bidprentjes of gedachtenisplaatjes zijn daarom belangrijke
historische en genealogische bronnen.
Ook onze heemkundekring heeft reeds vele plaatjes, maar

blij ft driftig doorverzamelen.
Indien U deze week of in de toekomst bid.prentjes opruimt
denk dan aan ons museum, waar ze volgaarne in ontvangst

worden genomen.
Oude en nieuwe, enkel of dubbel. Alles is welkom.
Ook dubbele zijn geen bezwaar. We kunnen ze weer
Denkt U aan Paulus ?
PAUTUS OP TELETEXT

ruilen.

Veel informatie vinden we tegenwoordig op teletext.
de teletext van 0mroep Brabant zijn een aantal pagina's
gewijd aan de Brabantse Musea. Op pagina 415 vindt U ook

Op

ons

museum.

?
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is het informatieblad voor de leden van de heemkundekring Paulus van Daesdonck. Het staat internationaal geregistreerd onder ISSN-0166-0438, verschijnt vijf maal per jaar en geeft naast veel informatie voor de leden ook
vele kleine bijzonderheden en saillante details uit de geschiedenis van de
vroegere Heerlijkheid Ginneken en Bavel, de gemeente Ginneken en Bavel en

AGENDA 2OOO ( 10e )

de gemeente Nieuw-Ginneken.

apri 1 2 PAU LUS 25 Opening tentoonstel l ing
door Arie van Harten, gedeputeerde voor Cultuur in
de provincie Noord-Brabant.

e

Paulus van Daesdonck 25 j aar

20.15 uur Feestelijke bijeenkomst in Fazanterie
3 Brieven van Pau1us 729
mer

7 Museum

open

Secretariaat
Bankrekening
Girorekening
Ledenadministratie

:
:
:
:

Abdij van Thornstraat 18, 4854 KG Bavel, 0161-43.34.88
52.18.33.639 t.n.v.Paulus van Daesdonck
37.13.311
t.n.n.Paulus van Daesdonck
Paulus van Daesdonck,Postbus 89, 4850 AB Ulvenhout.

16.00 uur. In juli en augustus is het museum gesloten.
Het museum is ondergebracht in de Stichting 'Paulus Museum' (S 10.49.79)

2 Museum gesloten
12 Einde tentoonstelling "PAULUS 25"
15 Brieven van Paulus 130

31 Einde 25e verenigingsjaar

BESTUUR

J.C. van der Westerlaken
C.J.M. Leijten
J.A.van Dorst
W.À. Langen
H.J.M. Meeren
A.P.J.M. Luijten

Alphen

À.P.M.

J.À.M.

Goos
Grauwmans

À.M.M. Verkooi.jen
À.H.M. Verschuren

sept 1 Begin 26e verenigingsjaar

3 Nieuwe tentoonstelling "EHBo-Ulvenhout
25e j aarvergadering

1 Museum open
15 Brieven van Paulud

De heemkundekring 'Paulus van Daesdonck' werd opgericht 3 april 1975 en koninklijk erkend als vereniging op 25 novenber 1975. De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer V 282568.

De heenkundekring heeft 'n eigen heemkundig museum op 't adres Pennendijk 1
Het nuseum is geopend de le zondag van de maand van 14.00 - 17.00 uur en
elke woensdagmi.ddag van 14.00 - 16.00 uur. Voor groepen op verzoek.
Schenkingen voor de collectie gaarne in het museum op werkdagen van 8.30 -

aug. 6 Museum gesloten
9-12 52e Brabants-Heemdagen te

okt

: C.J.M. Lei.jten en J.C. van der Westerlaken
: Craenlaer 18, 4851 TK Ulvenhout, 0'16-5672742
: C.J.M. Leijten

Redactie
Redact i eadres
Lay-out en vormgeving

MUSEUM

juni 4 Museum open
juli

BRIEVEN VAN PAULUS

50"

nov 5 Museum open
13 of 20 activiteit

15 Einde tentoonstelling "EHB0-Ulvenhout 50"

dec 3 Nieuwe Tentoonstelling "UW-40 zestig jaar"
( Wi

999
7997
1

vice-voorzitter
secretaris
2e secretaris

199 7
1

penningmeester
2e penningmeester
medewerker Ulvenhout

998

i99B
1999
199 7

technisch coördinator
medew. Galder/Stri j beek

1
1

998
999

t997

PUBLICÀTIES

131

15 Brieven van Paulus 732

voorz i tter

j z iqingen voorbehouden )

UITSPRAAK 121

1975 Monumentenboekje
1977 Molen 'De Korenbloem'
1977 130 jaar Mari.aschool
1978 Korerunolen 'De Hoop'
1979 Drie eeuwen kerk in Ulvenhout
1980 Van Ginneken tot Nieuw-Ginneken
1981 Driekwart eeuw Constantia
1982 David Tomkins
1983 100 jaar schooL Galder
1983 Veldnanen 1-25( 1983-1988 )
1984 Carnaval Oud en Nieuw-Ginneken
1985 Bi.blioqrafie I
1985 Tussen lritte lrol.k en Ànneville
1986 lrtandelen in Strijbeek
1987 Kerken in Bavel
1987 Wandelen in Ulvenhout (Callot)
1990 Het Mastbos en Van Schermbeek
1994 De Ginnekensche Tramweg Mij.
1994 Biblioqrafie II
1996 Wandelen op Luchtenburg
1996 Veldnamen 26 (Index)
1996 Gemaallijst 1795
1997 Straatnamen
1999 Carnaval in Ulvenhout
1999 Geschiedenis Boswachterij UIv.

(uitve rkocht )
J.M.E.M.Jespers
J.C.van der Westerlaken
f
E_
C.J.M. Leijten
f
E.
H,Dirven,K.Leenders e.a.
Í
(uitve rkocht )
Dr.J.L.M. de Lepper
H.Dirven,J.v.d.Westerlaken
20,f
J.en R.v.d.Westerlaken (uitve rkocht )

(-

Drs.H.Verhoeven(BvP

39

7, 50

)

À.Verkooijen e.a. (BvP 44)
Ir.Chr.Buiks(per deel )
Brieven van Paulus 46
M.Beugels, C. Lei j ten(BvP 55

(-

7,50
7,50
)

J.M.E.M. Jespers
J.Jespers en Drs.H.Verhoeven
Dr.C.S.M. Rademaker SS.CC
Ir.W.Bonekanp,M.Scheepers

À.J.Spierings

10,

20

101)

Jacques Jespers
Ir. Chr. Buiks, J. Spoorenberg
J.M.H. Broeders, A.W. Jansen

-

E

10,

P.van de Ven e.a.

C.J.M. Leijten (BvP

7, 50

20, q-

-

,'

(7

,50

7

,50

A.W. Jansen

q10, -

Ben

10,-

C. Martens

C.P.M. van Alphen

10.

-

LID}IMTSCHÀP

-

Een fatsoenlijk mens kan niet door
gaan zonder zijn naaste te helpen.

dit aardse tranendal

(Isabelle AIlende 'í

7942)

Het verenigingsjaar van de heemkundekring

loopt van 1 septeÍÈer tot 31 au-

gustus. Naast diverse heemactiviteiten, J.ezingen, tentoonstellingen en excursies geeft de kring het tijdschrift 'Brieven van Paulus'uit. Het lidmaatschap van de Kring geldt voor het gehele gezin en bedraagt voor het
verenigingsjaar 1999-2000 f 30,- per jaar.

