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FIETSEN
Fietsen in ons heem is een aangename bezigheid.
Het aantal fietsroutes stijgt met de dag. Waren het aan-
vankelijk alleen de Baronieroute en de Vijf-Eikenroute, dit
jaar kwam er de Spinola-route bij die voert langs de kampe-
menten van Spinola in de zeventiende eeuw.
U kunt starten bij de kerk in Ulvenhout.
In dit nunmer de gerenoveerde Monumentaal-Groen-route, die
enkele jaren geleden ontwikkeld werd door onze kring in sa-
menwerking met de kringen van Teteringen en Prinsenbeek.

Ad Jansen neemt U deze keer mee naar de Bieberg, het stukje
Breda dat helemaal georiënteerd is op Ulvenhout.

Mj.ster Diepstraten, enkel jaren geleden overleden, vertelt
U posthuum over de leerlooierijen in Bave1. Een interessant
artikel dat we nog in portefeuille hadden.

Adriaan van Beek vervolgt zijn tocht langs de kleine monu-
menten. Deze keer de herinneringen aan pastoor Vermunt.

Onze redacteur Anneke Oomes verhaalt over het bezoek van
onze tram aan Breda tijdens de historische feesten.

VeIe andere artikelen en berichten completeren nurmer 140.
Waarschijnlijk hebt U ons tijdschrift gemist in juIi, de
telefoontjes gaven het aan, maar we hopen dat U ons de ver-
tragÍng niet kwalijk zult nemen. IlJe moesten zo nodig even
op vakantie. Met de caravan we1 te verstaan.
Nu we thuis zijn houd.en we het weer bij

FIETSEN
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lreemku nde kring

P.{ULUS VAN DAESDONCK

Nieuw - Ginneken

0ogstmaand 2002

Beste Heemvrienden,

De meeste leden van Paulus zullen nu U dit leest hun va-
kantie aI wel achter de rug hebben. Het is nu voor Paulus
tijd om aan zijn nieuwe verenigingsjaar te beginnen

De eerste activiteit van het 28e verenigingsjaar beginnen
we op zondag L september met een tentoonstelling over gOU-

den bruiloften in de vorige eeuw.
We hebben er een vijftigtal bij elkaar, waarvan de oudste
uit 1931.

De hele buurt was vroeger in de weer om er een grOOtS

feest van te maken. De mannen plantten dennenboompjes
tussen het woonhuis en de'kerk als de afstand niet aI te
groot hras en de vrouwen waren avonden bezig met het
maken van roosjes van crèpepapier voor in de boompjes.
Gelukkig zijn er veel foto's over deze feesten gemaakt,

waarvan U een gedeelte in ons museum kunt bekijken.
De opening vindt plaats om L4.00 uur door een echtpaar dat
de gbuderr bruiloft aI achter de rug heeft en dit in oude

klederdracht zaI doen.

Op 23 september vindt onze jaarvergadering plaats in café-
zàa1 Flamingo Dorpstraat 66 Ulvenhout. Na de jaarvergade-
ring kunt U genieten van een heerlijk warm worstenbrood'.
Na àe pauze zal op groot scherm de video vertoond worden
die Jan Grauwmans gemaakt heeft over "ONZEU tram. U ziet
waar de tram gevonden Ís, hoe hij er toen uitzag, het
transport naar café Marie Christianen, de restauratie aI-
daar èn de feestelijk eerste tocht naar het Ginneken met
voorop de harmonieën Concordia uit Ginneken, Caecllla ult
Bavel en Constantia uit Ulvenhout.

>-27

Een schitterend gezicht: de drie harmonieën met daarachter
de twee prachtige trekpaarden van Piet Meeuwissen uit
Bavel met de tran en daar weer achter een stoet mensen,
over de Ulvenhoutselaan.
Een beeld dat voor altijd op je netvlies zal blijven. Deze
documentaire wordt voor het eerst vertoond en het is
verrassend hoeveel mensen op deze video, die gemaakt is
tussen 1.992 en 1994 , vastgelegd zijn.
Een waar document , waar U met veel genoegen t 3 kwartier
naar zult kijken.

Op 6 oktober zal in het museun de tentoonstelling over 50
jaar UTELO geopend worden. Eigenlijk is UTELO een aantal
jaren ouder, want in het begin wordt het gewoon de "tuin-
tjesclub" genoemd. In die periode gaf l,Ialther van Es cur-
sussen over het verzorgen van tuinen. Hij bedacht ook de
naam "Uw Tuin Een LustOord". In 1952 is de vereniging
opgericht door mevrou!Í Peeters en de heren Heestermans en
Verdaasdonk.
Sinds 1968 kon iedereen lid worden van de vereniging die
voorheen alIeen voor leden van de Boerenbond bestemd was.
Tijdens een tentoonstelling za1 door de leden van UTELO

een demonstratie bloemschikken gegeven worden. De opening
vindt plaats om 14.00 uur.

Met vriendelijke groet,
Nanens het bestuur van de

Heemkundekring Paulus van Daesdonck

Jan van der Westerlaken, voorzitter.
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27e JAARVERGADERING

Op maandag 23 september 2002 houdt onze heenkundekring zijn
zeven-en-twintigste algenene ledenvergadering in Café-ZaaI
Flamingo Dorpstraat 66 Ulvenhout. Àanvang 20.15 uur

AGENDA

L tdelkomstwoord d.oor de voorzitter en mededelingen
2 Notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 10-09-200L

gepubliceerd. in 8.v.P.136 pagina 5 en 6.
3 Jaarverslag door de secretaris
4 Verantwoording van het financieel beleid en de geld.mid-

delen in het afgelopen verenigingsjaar door de penning-
meester

5 Verslag van de kascommissie ( cle heren Kees Neefs en
Piet van Disseldorp)
Benoeming van de leden van de kascommissie voor het ver-
enigingsjaar 2002-2003. Kees Neefs treedt af.
Vaststellen van de door de penningmeester opgestelde be-
groting voor het jaar 2002-2003.

I Ingevolge artikel 17 van het Huishoudelijk Reglement
treden volgens rooster af de heren Jan van der trfesterla-
ken en Adam Verkooijen.Zij stellen zich herkiesbaar.

Ingevolge artikel 6 lid 2 van het huishoudelijk reqle-
nent dienen de nanen van andere kandidaten ninstens 5
dagen vóór de vergaderjng aan het secretariaat bekend
te worden genaakt onder overlegging van een voordracht
net L0 handtekeninqen en een bereidverklaring van de
kandidaatrdat deze een eventuele benoening zal aan-
vaarden.

9 Bespreking van het programma voor het a.s. verenigings-
j aar

10 Rondvraag
11 Sluiting van d.e jaarvergadering omstreeks 21.00 uur.

Pauze ( t 21.00 21.30 uur ) Koffie met worstenbrood

Na de pauze zal Jan Grauwmans ons vergasten op een fraaie
film over de geschiedenis van ONZE tram.
Hoe we hem vonden; de vervoersproblemen; de restauratie en
de triomftocht naar Ginneken met niet minder dan drie har-
monieën.
Een heel interessante reportage van 8-10 jaar geleden.

AGENDA 2A02/2003 ( 120 )
aug.

sept.

okt.

15
31

1

1

nov. 3 Museum open
18 Lezing

dec. L museum open
15 Brieven van Paulus 142

2003
jan 5 museum open

19 activiteit

febr 2 museun open
Nieuwe tentoonstelling "Jaar van d.e Boerderi j "

L5 Brieven van Paulus 143

maart 2 museum gesloten i.v.m. carnaval
9 museun open

17 lezing

april 6 museum open
13 museumweekenè__> museum open
1.5 Brieven van Paulus L44
2t lezing

Het museum is geopend:
elke eerste zondag van de maand van 14.00 u.-L7 -00 u.
elke woensdag van 14.00 u. 16.00 u.
voor groepen op verzoek (076-561.27.42)
in de maanden juli en augustus is het museum gesloten

(Wi j z igingen voorbehouden )

23

Brieven van Pau1us 140
Einde 27e Verenigingsjaar

Begin van het 28e verenigingsjaar
Museum open;
14.00 u. @ening Tentoonstelling:
"Gouden Bruiloften in de vorige eeuwen".
Jaarvergadering in ZaaI Flamingo Dorpstraat 66
Ulvenhout. Aanvang 20.L5 uur
Na de pauze " Onze tram van wrak tot juweel"

Museum open
14.00 u. Opning Tentoonstelling u50 jaar LTTELOU

Brieven van Paulus 14115
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PauLus duidelijk aanwezig in de Nieuwe Ginnekenstraat
(foto Anneke Oones)
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HISTORISCH SPEKTAKET BREDA 750 JAAR
door Ànneke Oomes-van den Berg

0p zondag 2 juni zinderde de stad Breda niet alleen van de
warmte maar ook van de activiteiten. In het kader van de
viering van het ?sQ-jarig bestaan van de stad gaf men op
verschillende locaties in de stad, kleurrijke voorstellingen
over de geschiedenis van Breda.
Een en ander begon op de Grote Markt waar de middeleeuwen
uitgebeeld werden met een middeleeuwse markt, terechtstel-
Iingen, een processie, pestlijders en nog veel meer.
Tevens mochten we er getuige van zijn dat Hendrik de Vierde
de stadsrechten verleende aan Breda.
Vanaf de Grote Markt trokken de hoofdrolspelers in een stoet
die voorafgegaan werd door de fictieve familie Punt (die aIle
evenementen van commentaar voorzag) naar het Kasteelplein
hraar de Spaanse tijd tot leven kwam met zaÍLg, dans, vendel-
zwaaien, en een tableau-vivant van het beroemde doek Los Lan-
zas.
Met medeneming van d,e Spaanse hoofdrolspelers, WiIIem van
Oranje met zijn vier vrouwen, soldaten en geestelijken trok
de stoet naar het Spanjaardsgat waar de list met het turf-
schip werd nagespeeld.
Vervolgens begaf de stoet zich naar het Van Coothplein waar
Napoleon en zijn soldaten de talrijke bezoekers een kijkje in
de keuken gunde.
0p het Van Coothplein was het erg gezellig mede door de muzi-
kale opluistering van harmonie Constantia uit Ulvenhout. Vlak
om de hoek flaneérden de dames en heren uit de 19e eeuw langs
de statige Passage waar een theetuin was ingericht-
De gegoede burgerij liep er langs spelende kinderen geheel in
19e eeuwse stijl.Voor wie het lopen te vermoeiend was, reed
de Ginnekensche Paardentram ( van Paulus van Daesdonck) voor
50 eurocent een rondje van Van Coothplein tot de Wilhelmina-
brug en terug. Onderweg werd de geschiedenis van deze tram en
zijn route kort maar krachtig uitgelegd door conducteur Jan
van der Westerlaken. Achterin hielp l{im Langen de passagiers
met het uitstappen. Onderweg met de paardentram kwamen we

iemand tegen die daar eigenlijk niet zou moeten zijn.
Koningin trJilhelmina uit de twintigste eeuw vierde alvast de
overwinning die ze later op die dag op de Parkstraat zou be-
halen. Wilhelmina reed daar mee in een stoet oude legervoer-
tuigen die werd voorafgegaan aan een tiental mensen die de
vlucht uitbeeldde.
Via het Oranjeplein, waar de annexaties van Breda nog eens
werden nagespeeld ging de stoet met historische figUren naar
de Ginnekenmarkt.
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Onderweg kwam men langs diverse 2gste en 21ste eeuvíse muziek-
en dansgroepen
Op de Ginnekenmarkt arriveerde de stoet in de huidige tijd en
hier werd 's avonds een groot afsluitend feest gehouden.

Het vÍas een heel interessante zondag en zeker niet alleen
voor hen die geinteresseerd zijn in geschiedenis maar voor
iedereen die in en om Breda woont.
Een compliment voor de Ginnekense harmonie Concordia die
het initiatief nam voor dit heuse spektakel.

"Koningin Wilhelnina" passeert de Napoleontische tijd
(foto Anneke Oones)

VELDKAPELTEN
EIk jaar wordt in november de Brabantse Monumentenprijs
uitgereikt voor een bepaald monument. Dit jaar is het
onderwerp VELDIGPELLEN.
Het bestuur van Paulus van Daesdonck heeft de zes veldka-
pellen van het oude Ginneken en Bavel voorgedragen. In elk
dorp van deze in t942 opgeheven gemeente staat nog een
veldkapel (Bave1; Galder; Gínneken; Heusdenhout; Strijbeek
en Ulvenhout).
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PARENDE MULDERS
EN

DANSENDE WANTSEN
IN DE KRUIDENTUIN VAN DE
door Harry Verhoeven.

Een boerderij met de naam "Peckhoeff"
streeks 1730 en aI voor 1600 lag er
hoeve genaamd "De Croen".

PEKHOEVE

stond hier al
op deze plaats

Misschien behoren de mulders (meikevers) en de vuurwantsen
die elk jaar in de kruidentuin te vinden zijn tot popula-
ties die even oud zijn als de bebouwing op dit terrein.
Dat hier regelmatig mulders gevonden worden is niet ver-
wonderlijk. Meikevers hebben een voorkeur voor kleine
akkers en graslanden op zandige bodem, vooral als die
omgeven zijn door heggen van beuk of haagbeuk. Zo'n heg
wordt hier "bukentuin" genoemd. Het hele gebied van de
Pekhoeve is door zo'n "bukentuin" omgeven en de kruiden-
tuin heeft er zelfs nog eentje extra.
llie op een zwoele avond in mei wat bij de kruidentuin
rondsnuffelt treft ze zeker aan, meestal vliegend rondom
de straatlantaarns. Soms vliegen ze letterlijk tegen de
lamp...een doffe tik en ze liggen versuft in het gras. Dat
biedt een mooie kans om ze op kleur te onderzoeken: de
lichtgekleurde, die lijken vol te zitten met een wit
poeder, werden vroeger "bakkers" genoemd en de brui-
ne.. . . t'paters".
Meikeverlarven leven drie tot vier jaren in de grond,
vretend aan de wortels van gras of andere planten.
Volgroeid heten zíj engerlingen. In het najaar maken ze
een gedaanteverwisseling door. ïn mei van het daaropvol-
gende jaar kruipt de kever uit de grond. Dan begint een
vliegend leven dat hoogstens vier tot zes weken duurt. Ze
voeden zich met jonge bladeren, zii paren, er worden ei-
tjes gelegd en ze sterven. Van de larven is bekend dat zij
bij voedselschaarste aan kannibalisme doen: de oudste lar-
ven eten dan soortgenoten uit jongere jaren op. Dit kan de
verklaring zijn voor het optreden van zogenaamde meikever-
jaren, zoals die vroeger om de vier of vijf jaren voorkwa-
men. In zulke jaren zorgden enorme aantallen meikevers
voor grote schade in de landbouw.
In 1836 schreef J.H. Hoeufft het boek "Proeve van een
Bredaasch Taal-Eigen"

om-
een
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Dialectwoorden, gebonden aan onze streek, worden in dit
boekwerk toegelicht en vaak ook verklaard.
Om de betekenis van het woord 'porren' toe te lichten zegt
Hoeufft: "Wat porren er van avond eene menigte mu1ders".
Porren is (zoemend ?) vliegen; de waarneming zou uit zo'n
meikeverjaar kunnen zijn.

In het voorste deel van de kruidentuin, vlakbij de oude
lindeboom, krioelt het in de tweede helft van april van de
vuurwantsen. Ze scharrelen er rond in de vOOrjaarszon en
paren in het ru1Ie zand tussen slierten hondsdraf.
Vuurwantsen ( zíe tekening) zijn ovale insecten van 9 tot
1,2 millimeter, prachtig zwart en menierood van kleur-
Schadelijk zijn ze niet. Het zijn planteneters, die vooral
leven van resten van zaden van de lindebOom. Larven ont-
wikkelen zich binnen een jaar in de bodem. De volwassen
dieren overwinteren op een vorstvrije plaats. De soort
leeft "gezellig", dat wil zeggen in grote groepen bijeen-
Om vogels en andere insekteneters af te weren hebben ze
stinkklieren. Voor een pijnlijke steek hoeft U niet te
vrezen. De zuigsnuit is minder ontwikkeld dan bij zijn
familielid de wandluis, die ook wel bedwants genoemd wordt
(wandtuis is een verbastering van "wants-Iuis". ) Ook onder
de leilinden die vóór de Pekhoeve staan komen vuurvíantsen
talrijk voor.
Al meer dan een eeuw geleden heeft men aan deze vuurwants
losse stukjes "onbekend" chromosoommateriaal ontdekt, die
om die reàen "X-chromosoom" genoemd werden. Snel daarna
werd duidelijk dat X-chromosomen betrokken zijn bij de
bepaling van het geslacht van elke nakomeling.
Onlangs bleek dat deze vuurwantsen over afweerpeptiden
beschikken, hlaarmee zíj aanvallen van bacteriën kunnen
afslaan. Misschien leveren zij ons in de toekomst bescher-
ming tegen bacteriëIe infectieziekten, maar dan zonder het
gevaar voor resistentie. Het laatste is vaak het probleem
bij het gebruik van antibiotica, zoals we weten van de
MRSA-bacterie.
Natuurbescherming en zotg voor ons heem moeten waar dat
mogelijk is hand in hand gaan. Het blijkt dat zelfs een
kleine kruidentuin daarbij een belangrijke rol kan spelen.
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JEUGDHERINNERINGEN ].0
van Thé van Naodeze +

Leerlooieri j en in
Nou heb ik het over de jaoren vlak naor den oorlog van '14-
'18. In dieë tijd waren er in Baove1 vijf leerlooierijen.
Die van Biemanskes in 't Haontje, die van de gebroeders Van

Loon aon 't Kerkeind, dan die van Jan Bruins aan de Dorps-
straot (nou de Kerkstraat), dan ook nog in dezelfde straat
de looierij van Jan Smeekes en de leste in de buurt die van
Jan Martens.
Ik geloof dat de twee in de Dorpsstraat het beste floreer-
den. Die van Jan Bruins laag in 'ne groten Hof, die d'r aI-
tij mooi bijlaag. Daor zorgde Naon den Bakker we1 veur, die
meó Jan Bruins getrouwd sIaS. Den oudste zeun Cor, die zow

laoter het bedrijf voortzetten, mar nie in Baovel, want ze
verhuisden nar de Rijen, net as trouwes Jan Smeekes, die in
de Rijen mee 'ne Roovers ging saome werken. Bij Jan Bruins
hadde ze nog ne zeun, die nadderhaand priester gewooren is;
da hras Pieter. Dan hajje ze nog een meske ook, geloof ik.
Die looierij van Jan Bruins zaag er altij goed onderhouwe
uit en de hof ook en daor stonne altij lekkere père aan 'n
paor boome. Daor gienge wij avertoe wel's speule - mar dan
mochten we nooit in de looierij kome. "Daor mokte gullie
oew eige mar veul te vuil; spul mar in den hof!'Bij Jan
Martes durfde wij nie te koome; daor hajje ze zóne kwaoie

'n hond. Die zat wel in een kooi van sterk gaos. Mar die
kon me toch te keer gaon! Neie, daor hajje wij het nie op.
Mar het mjeeste en het liefste spulde wij in en om de looi-
erij van Jan Smeekes. Jan hras echt ne makkelijke goeie
meeó, net as trouwens z'n vrouw, Mina van Kuyk. Daor hajje
ze een hele stel kiendere: Jo en Sjef en l,lim en Harrij en

Jaontje en nog 'n meske, waor ik de naom van kwijt ben-
Smeekes wonde in 't huis waor Den Dré in woonde en waor
Piet van Gieneke in kwaan te wone toen de Smekes familie
nar de Rije verhuisde 0nze Jan en ikke waren, as hle nie
bij Drikke of bij Naontjes waren' steevaast bij Smekes te
vijnen. Daor konde lekker sPeu1e.
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Bekaanst altij mochten wij in de looierij speule: beneje,
as Jan nie aon 't vljeze was, want as ie daor mee bezig
was, dan was het daor nie bekwaom om 'ne voet te verzette:
zo'n vette rommel was 't er dant Die koeiehuie meestar
geÍmporteerd uit Argentinië wieren eest 'n tijd 1ang in
looikuipen gelooid - die stonden of liever lagen in den hof
'n stuk of zes geloof ik - daor lagen die huien dan 'n tijdin te weken onder run en aander rooistof om de haren makke-
lijk af te kunnen schraope.
Wij spulden wel eens op en rond die looikuipe, mar da moch-
te wij eigelijk nie, want ache daor intrapte, dan stonkte
uren in de wend. En stienke dee 't ook as Jan aan 't vleeze
was. Dan wier zo'n vieze vette slijmerige huid, die weke
lang in de kuip haj gelege om haar en slijmvel er af te
looie, over 'ne kromgerugde aflopenden bok getrokken en dan
begon Jan smeekes mee 'n krom mes mee 'Ír handvat aon twee
kaante da vel schoon te krabbe, zodat alleen nog het srappe
lenige vel overbleef. Dan begrepte wel da wij daor nie
mochte kome, want dan moeste sterk op oew bjene staon om
daor overend te blijve en stincke dat 't dan daor dee! Jan
smeekes was daor ar tege gehard, zeetie. ze hoefden ons nie
te waorschouwe om daor weg te blijve. }Jij snapten mar nie
da Jan smeekes daor overend kon brijve staon om te werken -
As 't goei weer was spulde wij even vrolijk in den hof en
hielpe avertoe wel's mee errepels uitdoen, of den hof 'nbietje mee opruime Ene kjeer was ik 's ne keer wat te
rouw gewiest bij 't errepels steke en toen staak ik mitte
riek in m'ne voet Gauw nar huis en daor heed oons Marie
mijne voet gewassen en er tn verband omgedaan 's Àander-
dags waren we wir terug bij de smee - Toen mochten we op de
looizolder speule want de huie die daor honge te droge,
honge nie overal AIs ze daor goed gedroogd waren, wiere
ze mee 'ne wals plat gewalst; mar dat deeë ze op de vurzol-
der en mochten wij op den aachterzolder speule.
Jan smeekes mokte bekaanst arreen mar zoollèr - Later in de
Rije is ie overgestapt nar zachtere sorte 1èr. Mar daor zen
líij nooit meer wieste speulen!
o, nou nog evekes waor die looierije stonden: Dieën Biemans
woonde, waor Christ Schaap gewoond heet - Jan Bruins, waor
nou Marie v.d. Avoort woont - de looierij van Jan Martens,
víaar de ouwe meskesschool ston en de looierij van smekes,
aan 't Kerkstraatje hraor nou 't parkeerprein van den Dré
zich uitstrekt De leerlooierij van de gebr. van toon
stond op Kerkeind 20 waar Jan nou woont.

* Eerdere artikelen van "Miater Diepstraten" werden reeds gepubliceerd in
Brieven van PauLus 96;97;98;99;702;104;7lB;lZl en l2S.
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MONI,JMENTAAL GROEN BREDA
FIETSROUTE BEWEGWIJZERD
door Kees Leijten

Ter gelegenheid van Open Monumentend^ag 1999 gaf Stadsar-
chief Breda een fietsroute uit getiteld

"llonunentaal Groen Breda'.
De route werd samengesteld door de heenkundekringen van
Prinsenbeek en Teteringen met assistentie van Paulus van
Daesd.onck.
In 2000 werd de route voorzien van bordjes die onlangs,
waar nodig, werden vernieuwd.

UUSETIU

!{e starten bij het museum van Paulus aan de Pennendijk 1.
U rijttt de Pennendijk verder op en slaat de zesde straat
linksaf, lrJeversdries. lJordt Hertespoor.
Net voor de bocht naar links, fietspad op en even later
rechtsaf , f ietsbordj e AI,II{B Route Baronie volgen, na de
viaducten van de A 58 rechtdoor.
BÀVEt
Bi j AI,IWB paddestoel 23580 Iinksaf over het viaduct. 0p
viersprong bij restaurant Vanouds De Brouwers oversteken.
Tweede straat rechtsaf, Bolbergseweg
Deze blijven volgen tot driesprong linksaf, Tervoortseweg.
Op driesprong links, Dorstseweg. Eerste straat rechtsaf,
Kluisstraat. Deze blijven volgen, eerst zandpad, later
asfalt.
BREDÀ
Bij verkeerslichten oversteken en linksaf, richting Breda
aanhouden. Einde fietspad Heerbaan oversteken, linksaf en
de eerste straat rechts lrleilustlaan.
Eerste straat links af Langveld. Steeds rechtdoor Langveld
wordt Lage Kant. Op het einde rechts en meteen weer links-
df, Hooghout. Einde linksaf, Beverweg.
Eerste straat rechtsaf Mgr.Van Hooijdonkstraat en hier
meteen linksaf. Blijven volgen tot het eind, daar }inks
àf, Hertog Hendriklaan.
Fietspad rechts volgen, hlilhelminasingel oversteken, over
de brug en direct rechtsaf de binnensingel op.
(de bordjes wijzen U hier eerst nog even linksaf naar het
Stadsarchief en Breda's Museumrmaar keren hier weer terug)
Deze singel blijven volgen tot de gevangenis.
Rechtsaf de brug over, de Ignatiusstraat in.
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Deze straat volgen en bij het tweede verkeersricht recht-
door, Teteringsedijk. Bij verkeerslicht linksaf Ooster-
houtseweg. Net over spoonegovergang meteen rechtsaf,
Parelle1weg wordt Lageweg.
TETERIilGEN
Bij voorrangskruising rechtsaf Posthoorn. Deze blijven
volgen onder viaduct door, daarna eerste straat rechtsaf
Galgestraat. Na een paar honderd meter bocht naar rinks
volgen, Cadettenkamp.

op viersprong bij ANWB-paddestoer 20844 rechtsaf, Dongen-
sebaan, wordt Kalbergseweg. Na circa 2 km bij ANWB-padde-
stoel 20850 linksaf, Tilburgsebaan. Rechts van u tigt
landgoed oosterheide, daterend van het begin van de 20ste
eeuw. Let op: Bij ÀNI{B paddestoel 20838 recht oversteken.
Voorzichtig.
vraggelsebaan. Bij A}IWB paddestoer 20055 rechtsaf Hoeven-
eind. Bij t-splitsing AI,II,IB paddestoel 20839 rechtdoor
Meerberg.
Meerberg blijven volgen word,t Salesdreef .
Dan tweede weg linksaf, Harterrdeg. Bij huisnummer 9 recht-
saf Hartelweg.
Bij voorrangsvÍeg Terheijdenseweg, let op !!, oversteken en
linksaf Terheijdenseweg. Bij verkeerslichten rechtsaf,
Regenbeemd (Krochten Noord) .
Eerste straat linksaf, Konijnenberg. Bij viersprong met
verkeerslichten rechtsaf richting Haagse Beemden.

over de Moerlakenbrug fietspad blijven volgen.0nderaan
rechtsaf Achter Emer, Rietdijk. Deze blijven volgen, wordt
even fietspad tussen woningen door. Bij Texasbar links
aanhouden. Eerste weg linksaf Bredestraat.
Deze weg blijven volgen en bij de tweede straat rechtsaf
Hooij donkseweg.
Daarna linksaf, Kluisstraat.
Bij driesprong rechts aanhouden, Grintweg. Eerste weg
links omhoog naar viaduct volgen. Over het viaduct van de
A 16 heen.
PRINSE}IBEEK
U ziet in de verte café restaurant De Elsakker liggen.
u rijdt rechtd.oor, Brielsedreef en de bocht mee naar links
maken, blijft Brielsedreef.
Bij driesprong rechtdoor, Overveldsestraat links volgen.
Deze helemaar uitrijden tot voorrangskruispunt, rechtsaf,
weg met vrijliggende fietspaden, Schutsestraat.
Eerste straat linksaf zanddreef. Deze helemaal uitrijden
tot bosrand Liesbos en rechtdoor het bos in.

PRINCET{trÀGE
Verharde weg As- en Huisdreef rechts volgen
Rechtsaf, over viaduct rechts en rechts de
van de ttmnel links.
Voor de snelweg rechtsaf d,aarna rechtsaf de
Op het einde van de tiesstraat bij café
rechtsaf Sprundelsebaan.
Eerste verharde weg linksaf, Rithsestraat. Verharde weg
volgen. Na het bruggetje over de Bieloop eerste straat
rechts, Achterste Rithweg, einde Iinksaf Raamschoorseweg ,
dan eerste weg rechtsaf over bruggetje over de Turfvaart,
rechts aanhouden en rechtsaf naar Mastdreef. Deze helemaal
uitrijden tot Sintelweg, hier linksaf.

Bij voorrtrngsweg Rijsbergseweg voorzichtig oversteken en
dan Iinksaf. Eerste straat rechtsaf Oude Rijsbergsebaan.
Eerste weg rechtsaf, Tweegelandenbrugweg.
Eerste weg linksaf, 0udlandstraatje.
Op het einde rechtsaf, Effenseweg en over het viaduct de
weg blijven volgen.
GINNEKE}I
Op het einde rechtsaf Overaseweg richting Dennenlucht.
Tweede straat linksaf, Heistraat, links aanhouden.
Op het einde rechtsaf, Marellenweg.
Bij café-restaurant Den Deijl linksaf bospad op Eeuwig
Laantj e.
Dit pad blijven volgen, kruisingen oversteken tot ANWB
paddestoel 21,857, hier linksaf richting café-restaurant De
Boswachter en informatiecentrum Staatsbosbeheer De Oudhof .

tot het eind.
tunnel in. Eind

tiesstraat in.
De Puitenkuil
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Bi j N,llJB paddestoel 218s9 rechtsaf Bouvignedreef . op het
eind rechtsaf, Bouvignelaan. Na paartje zzl4 N linksaf,
voorzichtig fietspad op en volgen tot aan de Mark.
Rechtsaf en fietspad langs de Mark volgen.
UIVENHOUT
Bil de brug over de Mark de brug over gaan en rechtdoor,
sulkerpad. Einde pad rechtsaf en eerste straat linksaf,
Mgr. Van Hooi j donkstraat.
voor d.e haag links aanhouden en de Mgr.van Hooijdonkstraat
vervolgen. Einde straat rechtsaf Dorpstraat.
0p rotonde de derde afslag nemen, 't Hofflandt. Het Maria-
kapelletje dateert uit 1938. Rechtsaf pennendijk.
U bent weer bij het ruser:n aangeland. Einde
- §traatnaanbordjes en andere aanduidingen staan steeds rechts van U.
- Hocltt U een bordje missen, wilt tt dat dan melden bij btin Langen of Kees

Leijten, àestuurs.Ieden van pau_lus van Daesd.onck.
- de route is ongeveer 65 km lang; u kunt de route overal. aanvanqen.

ÏN MEMORIAIU
rn de _afgelopen maanden zijn weer enkele van onze ledenoverleden:
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NIEUWS UIT HET MUSEUM 47
door Kees Leijten

BIDPRENTJES
Bidprentjes of gedachtenisplaatjes zijn belangrijke histo-
rische en genealogische bronnen.
Indien U deze week of in de toekomst bidprentjes opruimt
denk dan aan ons museum, waar ?,e volgaarne in ontvangst
worden genomen. Alles is welkom. Eén exemplaar of dozen
voI. Ook dubbele exemplaren zijn geen bezwaar. lrle kunnen ze
weer ruilen. Denkt U aan Paulus 2

We kregen in de afgelopen periode weer ruim tweehonderd
prentjes binnen. Oud en nieuw. !

ORANJE EN HET HEEM VAN PAULUS
Ter gelegenheid van het huwelijk van kroonprins WilIem
Àlexander met Móxima hebben wij vanaf 3 februari een ten-
toonstelling van een 45-tal persfoto's die gemaakt zijn
tijdens het bezoek van het koninklijk paar aan Breda op 4
september j.I.
De tentoonstelling werd op 3 februari geopend door burge-
meester Mr Christ Rutten.
Het was een succesvolle tentoonstelling die veel bezoekers
trok.

BOERDERIJEN
Het jaar 2003 is het jaar van de boerderij. Paulus wil daar
in het museum uitgebreid aandacht aan besteden.
Wij zoeken foto's van de boerderijen in Bavel, Ga1der, Gin-
neken, Grazen, IJpelaar, Heusdenhout, Strijbeek en Ulven-
hout zoals die er uitzagen vóór 1940.
Zoals U gewend bent krijgt U de fotor Dà kopiëren, binnen
twee weken ongeschonden weer terug. Wie helpt ??
De S.H.B.O. (Stichting Historisch Boerderij Onderzoek te
Arnhem) zegde reeds haar medewerking toe.

03 april Sjef Backx Molenstraat ga
26 mei Koos de Kort Dorpstraat 9L
A7 juni Janus Vissers Geersbroekseweg
19 juni CarI tíilking Valkrustdreef 4Z
14 juli Wout Boelaars Huize Ruitersbos

Dat zíj mogen rusten in vrede

Alphen 80 jr
Ulvenhout 79 jr

25a Ulvenhout 85 jr
Breda 79 jr
Breda 91 jr

Paulus zou het zeer op prijs stellen bij het overlijdenvan een van onze leden een rouwbrief en bidprentje te
mogen ontvangen. tlle kunnen er dan melding van maken in onstijdschrift. Rouwbrief en bidprentje woiden aan onze ver-zameling toegevoegd.
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KLOMPENMAKER 
.

van ons lid Frans verschueren ontvingen we het klompenma-
kersgereedschap van zijn vad.er. Het is op onze zolder ge-
exposeerd tussen het gereedschap van de leerlooier en de
meubelmaker

ROZENKRANSEN
van Henk Martens kregen we twee rozenkransen (paternos-
ters), die hij kreeg van zijn oom Broed.er Martens (broer
van Jan en Jac Martens), die werkte in de sloppenwijken van
Rio de Janeiro. ze zijn gemaakt van pitten van vruchten.

GOUDEN BRUILOFTEN IN DE VORIGE EEUW
0p 1 september a.s. zal Paulus de tentoonstelling met fo-
to's over gouden bruiloften openen.
Niet minder dan 60 bruiloften zijn er te zien.
De oudste is uit 1931 ( Ginneken).
VeeI mensen staan op de foto's. Misschien U ook wel.

i *

KNIPSEL
In ons archief vond.en we
nevenstaand knipsel over
de felicitatie die Nieuw-
Ginneken aan Breda zond
bij de geboorte van de
100.000 ste.

BROMMERPLAATJES
Onze oproep voor een brommer-verzekeringsplaatje was niet
zonder succes. trle vroegen 2000 en 2001.
Inmiddels is onze collectie compleet.

UTELO
0p zondag 6 oktober opent Paulus een tweede tentoonstelling
in zijn museum gewijd aan het gouden jubileum van UTELO.
Het is een tentoonstelling van veel bloemen en tuinen op
foto's van de jubilerende vereniging. Mocht U die aan kun-
nen vullen dan houden we ons vanzelfsprekend aanbevolen.



BREUK
Van de heer P. Vetjens
ontvingen we deze BREUK

die eens toebehoorde aan
de boomschutterij die in
de tweede helft van de
vorige eeuw in Ulvenhout
schoot.
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STREEKTAAT IS ''VEUL'' MEER DAN
SPREEKTAAL

op zaterdag 21 september opent het Brabantse provinciehuis
,iin poortàn om liefhebberó van de Brabantse streektaal te
orr[,.r"irg"tt. Nadrukkelijk is ook de niet-Brabander van harte
welkom. De vraag is: hebben streektaal en identiteit iets
met elkaar te maken ? En waarom dan wel 2

vier deskundigen gaan in op deze en andere vragen.
vier anderen vertellen over hun bezigheden met de streek-
taal bij de heemkunde, voor de klas of met muziek.
vier Brabantse artiesten zorgen voor muzikale verstrooi-
ing.
Deólname kost inclusief lunch en een publicatie over dit
onderwerp e 9150
Datum 21-september 9.30 -16.45 uur; plaats: Provinciehuis'

U kunt zich inschrijven tot 1 september door de deelname-

kosten over te maken op giro 810.806
t.n.v. Nederlands Centrum voor Volkscultuur te Utrecht'

Vergeet niet naam en ad,res te vermelden ! ! !

Info NCv 030-276.02-44
In het museum van Paulus ligt een folder'

ADRIMN VAN CA},IPEN
EEN MISDADIGER UIT ONZE STREEK
Een van de meest tot de verbeelding sprekende misdadigers
uit de 18e eeuw in onze streek is ongetwijfeld Àdriaan van

campen. Door het brandschatten van de boeren in Bavel,
Oorét en Oosterhout eras Adriaan van Campen jarenlang een

plaag in onze contreien. VeeI is aI over hem gepublÍceerd,
maar nog niet alles is bekend.
Hij *"ró in 174G geboren te Baarle Nassau en op t7 april
nffi op de markt te Breda terechtgesteld'
ZlSn màeder verhuisde in 1757 van Baarle naar Ulvenhout en

woonde in een huisje bii de Roomsche Kerk. In 1770, in het
jaar dat Adriaan huwde, overleed zL)' *

Onlangs ontving Paulus een brief van een nazaat van Arnol-
dus van Campen, de jongste zoon van Adriaan'
Deze heer t * b*p"í z-oekt nadere informatie over Jacomi j -
na Adriaans WiLlàmse, de moeder van Adriaan, over haar

vermoed.elijke echtgenoot Peter Berckmans en over de na-

tuurlijke 
-vader 

.tatt adtiaan die Peter Aart van Camp heet-
te. óe redactie ontvangt gaarne reacties van U.
* gegevens uit iaarboek De OranjebooÍn irg 7974 pag 32 e'v'

KONINKLI JKE ONDERSCHEIDING
Ter gelegenheid van Koninginnedag werd ons litt
koninklijk onderscheiden voor zijn verdiensten
enigingsleven van Ulvenhout.

Piet Nuijten
in het ver-

Roovers
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Het H.Hartbeeld onthuid

247

BEEIDEN IN DE BUURT 11
door Adriaan van Beek.

Onder de titel 'Beelden in de Buurt' laten we u kennisma-
ken met beelden en andere sierende elementen uit het werk-
gebied van Paulus. Hierbij besteden we zo mogelijk aan-
dacht aan de maker en aan de (cultuurhistorische) achter-
gronden. In aflevering 11 van d.eze serie staan enkele
erfenissen van de Ulvenhoutse pastoor Vermunt centraal.
Uw opmerkingen en suggesties zijn uiteraard. van harte
welkom

HEILIG HARTBEELD
Pastoor Vermunt was in menig opzicht een opmerkelijk man.
Zo spreekt de lengte van zijn pastoraat, bijna 39 jaar,
van eind 1919 tot juni 1958, zeeÍ tot de verbeelding, maar
ook de wijze waarop hij als echte dorpspastoor zijn kudde
leidde: goedhartig, vad.erlijk en graag van alles op de
hoogte. Vanaf i92t tot aan de oorlogsjaren ijverde hij
bijvoorbeeld voor versieríng van 'zijn' Ulvenhoutse Lau-
rentiuskerk: "beslist de fraaist versierde kerk van het
bisdom".
Het paste dan ook geheel in zijn stijl om bij zijn 25-
jarig priesterfeest, in 1923, een beeld vern het Heilig
Hart te laten plaatsen. Natuurlijk paste het ook bij de
mode van die tijd. In de 19e eeuw waren afbeeldingen van
het Heilig Hart van Christus populair geworden. Christus
met het (opvallend vormgegeven) Heilig Hart werd een
symbool van goddelijke liefde die boven aIIe partijen zou
staan in een tijd van grote sociale onrust. Vanaf eind 19e
eeuw sprak men ook over Christus Koning. In de eerste
helft van de twintigste eeuw werd dat heilig hartbeeld ook
voor elke parochie een onmisbaar "uithangbord" van het
Rijke Roomsche leven. In onze omgeving kwamen er onder
meer H.Hartbee1den in Bave1 1919, Teteringen 1920,
Princenhage (Doelen) - 1,922, Breda (Waterstraat) - 1.923,
D-^I^ 

'rr^^---1.+^$-^-l\ 
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Beek (nu Prinsenbeeh) in 1932.
Het Ulvenhoutse beeld kreeE een plekje in de Dorpstraat.
Uiteraard ging de onthulling op zondag 3 juni met uitge-
L-^.: r^ s^^^+^I .: -:l-L^l^- -^----, M^- .,.:'l .'l^ .-<al- -.: ^+ ^-i^-!rrElrJE rEE§LCÀlJrl'rrEucrr ycPcror\r. r'.lEtl ÍlrrrJE yct§L rrrEL LrllttEr

doen voor de intronisatie van het heilig hart in Bavel,
enkele jaren eerder (zie BvP 139).

Het H.Hartbeeld verplaatst naar het kerkplein
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Bij de aanleg van de Pastoor Vermuntstraat, 1957-58,
verhuisde het beeld naar de tuin bij de kerk. Bij de
"beeldenstorm" in 1963 werd het opgeruimd. Het werd zorg*
vuldig in puin geslagen en alleen de sokkel bleef bewaard.
Die stenen klomp ligt nu nog in de voormalige tuin van
beeld.houwer Jan Vaes, aan de Pasbaan in Breda.

40 JARIG PRIESTERJUBILEUM
De parochie pakte opnieuw groots en geheel in de stij I van
de jubilaris uit bij het 40 jarig priesterjubileum van
pastoor Vermunt in 1938.
Na inzameling van gelden werd. een wegkruis opgericht en
een kleine Mariakapel gebouwd. Ze kregen een p1ek, oP wat
de krant noemde "..de twee voorraa.ÍirSt€ kruisingen van de

Eameente.. " aan de Annevillelaan, waar nu het benzine-
station ligt, en bij de splitsing van de Pennendijk en de
I{oLenstraat. De beide geschenken werden door kapelaan
Fassaert overgedragen aan d.e Pastoor. Namens aLle parochi-
anen kweet deze zich van zijn taak met een hartelijke en
opgewekte toespraak. Pastoor Vermunt zorgde vervolgens
zelf voor de inzegening.

WEGKRUIS
Het wegkruis, in witte steen, was geleverd via van der
GeLd. Het was, naar een ontwerp van de 's-HartoEenbosche
beeldhouwer, in een niet bekend atelier vervaardigd. De

ontwerpen van Hendrik van der Geld (1838-1914) werden na
zijn dood gebruikt door zijn zoon Adrianus. Die liet ze in
gespecialiseerde ateliers en verkocht ze onder de naam van
Van der GeId. Dit kruis za]- een van de laatste werken
onder die naam geweest zijn. Met het overlijden van Adria-
nus in 1938 kwam namelijk een einde aan het bedrijf. (zie
ook BvP 139).
Rond 1960 moest het wegkruis plaats maken voor een uit-
breiding van garage Van Hooijdonk. Men vond een goede plek
op het Ulvenhoutse kerkhof, waar het enige jaren later
geruisloos verdween.

MARIAKAPEL
Het Mariakapelletje was een ontwerp van de Ulvenhoutse ar-
chitect Siebers. Het bescheiden bakstenen gebouwtje, met
een rieten dak, kreeg een plek op grond van de weduwe Van

Boxel-Jacobs.
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Een perceeltje van ongeveer 56 centiare, ofwer 56 frz,
gelegen aan het eind van de Dorpstraat, ingeklemd tussen
Pennendijk en Molenstraat. Eind 1938 verkocht zíf die
grond, met het kapelletje, aan de parochie. De bomen rond
het kapelletje werden niet mee verkocht, d.ie bleven eigen-
dom van de verkoopster.
Het eerste beeld, een houten Maria, was een geschenk van
de plaatselijke Mariaschool. Na enige jaren werd dat beeld
verplaatst naar de Laurentiuskerk. Het nieuwe, gipsen
Mariabeeld in het kapelletje was geen lang leven bescho-
ren. Nadat het vernierd was, werd het vervangen en opnieuw
vernield en vervangen enzovoort. Na de laatste restauratie
van het kapelletje in 1986 werd een houten beeldje van
Maria met kind onder een kunststof storp geplaatst. Een
leerling houtsnijder in oostenrijk maakte de ru!{e versie
en het kreeg in ulvenhout de finishing touch. Het kapelle-
tje geniet tot op de dag van vandaag de onmisbare toewij-
ding van enkele buurtbewoners. zíj zorgen voor schoonma-
ken, voor de bloemen en kaarsen en voor het op tijd openen
en sluiten van dit monumentje.

NOG MEER JUBILEA.
ulvenhout hurdigde 'zijn' herder voor de derde maal op
zondag 6 juni 1948. Het gouden priesterfeest van pastoor
verrnunt werd op indrukwekkende wijze gevierd, maar het
geheer had een wat ingetogener karakter dan de eerd,erejubilea. Er was een ereboog, op het kerkplein, met als
tekst: "1898 -1948 Blijve God u zegenen" en uiteraard. was
er een feestelijke kerkdienst. zoals gebruikelijk ontbra-
ken toespraken, zang en cadeaus niet. Talrijke bloemen,
een aantal palmen en een kerkmissaal begeleidden de vele
felicitaties. Namens het gemeentebestuur bood burgemeester
Rouppe van der voort verlichting aan voor het kapelretje.
Het licht binnen zou voortaan gelijk met de straatverlich-
ting ontstoken worden.
ook het 60 jarig priesterfeest van pastoor vermunt werd
gevierd.0p zondag B juni was er natuurlijk eerst een
plechtige H.Mis van dankbaarheid en daarna een langdurige
feestelijke bijeenkomst in "ZaaI A. de Jong". Hier in "de
Harmonie" onthulde de burgemeester op symbolische wijze de
naam van de straat die naar de pastoor genoemd zou gaan
worden.
De nieuwe weg langs de meisjesschool zou binnenkort pas-
toor vermuntstraat gaan heten. Naast het gemeentebestuur
waren er afgevaardigden van tal verenigingen en organisa-
ties.
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Ulvenhout gaat zrjn Herder huldigen
Vijftig-jarig priesterf eest uan

pastoor Vermu,nt

I

Behalve de straatnaam kreeg Vermunt ook een miniatuur
kerkbank. Hiermee werden hem de nieuwe banken voor de kerk
overhandigd, waarvoor zijn parochianen het geld bijeen
gebracht'hadden. In de middag was er een defilé van alLe
jeugdverenigingen, waarbij uit handen van een van de
gidsen een gedenkalbum kreeg. De feestelijkheden werden
besloten met een serenade door de Ulvenhoutse harmonie
Constantia.

PASTOOR VERMUNT
Adrianus Vermunt was afkomstig uit Etten. Na zijn pries-
terwijding in 1898 werd hij kapelaan in Zeeuws-Vlaanderen
(Eede), in West-Brabant (Nieuw-Vossemeer, Alphen, Gilze)
en opnieuw in Zeeuws-Vlaanderen (Hontenisse). In 191-9

benoemde bisschop Hopmans hem , op 46 jarige leeftijd, tot
pastoor in Ulvenhout. Het terugtreden van Vermunt in 1958,
85 jaar oud "..Iegde een schaduw over zijn diamanten-
feest.." Zijn emeritaat, na 60 jaar priesterschap, duurde
niet lang. Hij overleed op 23 juli 1959 in zijn geboorte-
plaats.

BEELDEN IN DE BWRT is een serie van publicatjes over sierende nonumenten
en beel.den in onze dorpen.
Tot nu toe verschenen:
Bavel : Brigida (131);Ouverture (133); Bevrijdingsmonument (138);

H.Hartbeeld (139)
Gal.der : Mariakapel (136);
Strijbeek: Hubertus ( 1.31 ) ;
ul"venhout: Het Laatste Hasker (130); Bevrijdingsmonument (L32);

Anna ten Drieën(L35);Stoeiende Kinderen/Tristan en IsoTde (1j7

Kruisbeeld op hoek
van de Steenstraat
(thans Annevil le-
laan) voor qarage
Van Hooijdonk.

FEN PASTOQR gaat jubileren. Vijf-
- tig Jaar lang heeft de herder van
Uivenhout zijn priesterlijke taak ver-
richt en daarvan heeft hij er 29 m
Ulvenhout doorgebracht.

Een zegenrijk pastoraat is het zijne
geweest en dat moet gevierd worden,
vinden ze in de parochie.

Pastoor Vermunt had het liever niet
gehad: een mens oo leeftijd, een man
van 76, heeft afgerekend met het leven
Eerbetoon en huidebetuigingen raken
zo iemand niet meer. Maar de Paro-
chianen oordeelden anders.

Iemand als . pastoor Vermunt, die
zijn sporen in Ulvenhout verdiend
heeft, wil men op zo'n dag gaarne
laten merkeD, hoe men zijn werken oP
prijs stelt. En we kunnen ons zo voor-
stellen dat mijnheer pastoor zich daan'
bij - zij het node - heeft neergelego.
Nlaar één restrictie verbond hij toch
aan deze toezegging: geen coiiecien.

Met of zonder coilecte, 6 Juni is er
feest in Ulvenhout. De eigenlijke da-
tum is de vijfde van die maand, maar
die datum valt op Zaterd,ag, dus heeft
men het feest naar de Zondag ver-
schoven.

krantenknipsel L948



In het archief
waarschijniij k
het bruidspaar

van Pauius bevindt zich deze
gouden bruiloft. Maar wie ziin
of een van de anderen ?

foto van een
het ? Kent U



Afb.l: De Hoeve Beversluijs en de Bieberg op het ninuutplan
van 1.830.

Overzicht per huisnummer Bieberglaan

Eigenaar v.d. Eerste Eerste aanvragerl
grond, í830 bouw opdr.gever

Kloveniersgilde 1925. 1913. 1924
' 1916
' 1913
' 1856

2000
" 1906n

Domeinen 1930

Jac.Boomaars 1925
' 1926
' 1925
' 2002. 1878
' 1884
' 't929

Domeinen 1929

Hendr.v.Riel,herbergjrer | 2 huizen; achter nr.9 werkplaats van G.L.l/Vsse
G.L.W'rsse, timmerman | 2 huizen
Jos Claasen, timmerm. | 2 huLen

Abr.Verdaasdonk | 2huizen;1865:vergroo(-
I 1907 sloo/herbouw A.v.Nooten.

I VnlstaanOe nieuraóouvtrwoning, ca í975
H.Martens I Vdjstaande nieuuóouvwoning
A.vanNooten l2hu2en
Ned.hervormde I lngangsgebouw begraafrlaats,
Gemeente G'ken I architect G.H.Kleinhout en A.J.v.d.Steur

C.N.Baalbergen I Bok van 4 woningen; arch.C.N.Baalbergen
C.N.Baalbergen I Blok van 8 woningen, arch.C.N.Baalbergen
C.N.Baalbergen I Blok van 4 woningen, arch.C.N.Baalbergen

Vrijst. nieuuóotnrvwoning op terrein nr.40
P.H.Sterclq, tÍjenhouder Langgevelboerdedj

J.Brotrwers, arbeider 1 AÍsplitsing van nr.40; afgebroken.

Ned.herv.Gemeente I Woonhuis begrafilaab;
architect G. H.Kleinhout en A.J.v.d.Steur

DE BIEBERG,
EEN GEHUCHT ONDER UTVENHOUT
door Ad Jansen

Inleiding
De Bieberg behoort sedert 1.942 bij de gemeente Breda. De

gemeentegrens werd bij de annexatie in dat jaar getrokken
bij een watergang die net ten noorden van de Prinsenhoeve de
Ulvenhoutselaan passeert. Deze grens tussen het grondgebied
van Breda en van de voormalige gemeente Nieuw-Ginneken is nu
nog zichtbaar door de overg.rng van de asfaltweg in de klin-
kerbestrating van de Dorpstraat.
In woegere tijd werd Ulvenhqrt echter aal de n@rdzijde begrersd
door de Baveise-Lei die ten noorden van de Bieberg loopt. De

Chaanse beek vormde de zuidelijke begrenzing van de tiendklamp
tussen de beke, waarin oorspronkelijk.de abdij van Thorq lnaar
later de Heer Í/an Breda de tienden hief r. Over de Engelààdbibrug
inde vroegere Molenstraat (nu de Slotlaan) lag het tiendgebied
van Koekelberg en Notsel. Het gedeelte net ten zuiden van de
beek wordt in de zestiende en zeventiende eeuw vaak Ulvenhout
over de Beke genoemd. De bebouning van Ulvenhout concentreerde
zich in drie kernen : rond Grimhuysen, aan het einde van de
Dorpstraat en het begin van de Pennendijk, en tenslotte bij
de Bieberg. Dat er steeds een open ruimte is gebleven tussen
dit gehucht en de twee andere kernen aan de huidige Dorpstraat
is te danken aan de Prínsenhoeve en het Ulvenhoutsebos, die
tot de bezittingen van de Heer van Breda behoorden en later
onder de Domeinen vielen. §edert kort is de Prinsenhoeve en
pen deel van de bijbehorende grond in andere handen overgegaan
I

De Bieberg
Zoals op zoveel andere plaatsen in het stroomgebied van de Mark
heeft men bij de Bieberg te maken met een wa$ hoger gelegen
terrein hraar de loop van de Mark omheen buigt J. Enkele andere
voorbeelden ten zuiden van Breda zíin Zandberg, Buystelberq
en Koekelberg, terwijl er ook rivierduintjes lagen bíi Notsel,
Heerstaaijenen llooidon*. Buiks verklaart de naam Biebeqg dan
ook als: lichte verhevenheid, waar wilde bijen huisden r. Een
blik cp de tqog afisdte kaart rran Girmeken leert, dat tet tenrein
van de gelijknamige begraafplaats, ongeveer anderhalve meter
hoger ligt dan de beemden langs de Mark. De naam Bieberg wordt
reeds vermeld in de vijftiende eeuw. Een goede beschrijving
geeft de landmeter Jacob Lips, die omstreeks 1'620 een kaart
van het Mastbos tekende
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Afb.2: Esste bl,ad van de g:iid&rief wor de Ginrckense Klwaniets,
22 februari 1697 ( A.R.A. s-Gravenhage, copie in G.A.B.).
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De bieberch, aen de oostzijde van de Marck, daer nen ordinaris
des soners veele hoyscheepe 7ost, behoorende aan de hoeve van

Illvenhout, uesende een groote hoochde, neest net gras bewassen
5. De oppervlakte van dit hogere terrein, dat zich uitstrekte
rnnaf de Ulvenhcutselaan naar de huidige begraafplaats, bedroeg
ongeveer drie en een halve bunder ( 4t hectare). De huidige
niàberglaan wordt pas vermeld in de negentiende eeuw a1s het
Biebergsdreefje. Of de Bieberg iets te maken had met het reeds
in de zestiende eeuw bestaande Gildebroers vant Bie-Gildt te
Ginnekenis echter slechts een veronderstelling 0. Een verband
met Jan de Bye, die in $e vijftiende eeuw mede-eigenaar was

van de hoeve Beversluys' lUlvenhoutselaan nr. L23bis), liikt
echter niet erg waarschijnlijk.

IIet leengoed Beversluys
Tussen de Buystelberg bij de rotonde in de Ulvenhoutselaan en
het begin van het dorp Ulvenhout lagen oorspronkelijk slechts
drie be:derijen. Aan de rcstzi jde de heve h [#.Íten de Piitsanheve,
aan de oostzijde net ten zuiden van de Bavelse Lei de hoeve
Beversluys. De eerste, qlak voorbij de rotonde, wordt vermeld
in de zeventiende eeuw 0. De Prinsenhoeve werd op de huidige
plaats onstreeks 1400 Wsticht dogp de lber van Bneda, tet venrargirg
van de veel oudere Oude IIof t. Beversluys dateert minstens
van de vijftiende eeuw. Evenals Grinhuysen in Ulvenhout en
Coeckelberghnet ten zuiden van dit dorp, beloorde Beversluys
tot de leengoederen van de Heer van Breda ".
De oudst-bekende vermelding van Beversluys dateert van 1433.
In dat jaar gaf Jan Anthonis Bloc een lijfrente op zijn gerecht
deel van de hoeve genaamd 'tgoed terBeversluys onder Ginneken,
IBm bestmven van zijn moeder juffrorr Aliten van der Beversluysll. De familie Van der Beversluys heeft wellicht haar naam

aan de hoeve in Ulvenhout gegeven. In 1416 is Jan Peterszn.van
der Beversluys, de vader van bovengenoemde juffrouw, schout
te Princenhage. Aangenomen dat de Heer van Breda het leengoed
BeversLuys omstreeks 1400 heeft uitgegeven, zou Jan de eerste
Ieenman kuruten zijn geweest.
Het omgekeerde is echter ook mogelijk. In dat geval heeft de
familie de naam ontleend aan hun bezit. Volgens Buiks zou de
nairm dan kunnen betekenen: afdanning in het water (de Bavelse
tei) opgerorpendoor beverst'. In feite is hét verband tussen
de naam nan het Íped en de familie die tet in leen hield hetzelfde
probleem als bij de twee andere lenen in Ulvenhout: Grinhuysen
en Coeckelbergh.
In 7474 was Juffrouw Correlie Relofs&chter rran Daehlem, Vrouwe
van Donggtrr leenvrouwe van Beversluys.



Foto 7: De
gebroeders
Hanel ) .

hoeve Beversluijs
Kanters en rechts

onstreeks 7904,
de fanilie Hanel

net links de
(coL1. fan.
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zij had d.e hoeve verkregen van haar vader Roelof hlillemszn.van
Daehlem van Dongen, ter gplegenheid van haar huwelij k omstreeks

1463 met trliltem de By" lJ. Er hoorden ook enkele percelen bij
die in cijns waren uitgegeven.
IIet ged omvatte ínL542 25 burder (ruim 32 hectare). Het grmtste
deeí Iag bij de hoeve aan de oostzijde van de we9, terwijl er
noq 4 bundei beemd aan de westzijde lag, tussen de Mark en de

stíaat 14. Leenman was Philips van Spaengien, capitep nijns
i"n. heeren der princen van aurangien opte borcht tot breda,
ói" n"t complex ook in 1521 in leen hield. Na deze familie komt

het goed in hantlen van de familie De Bye. De gepensioneerde
mili[air hlillem de Bye verkocht tet in ].750 aan Mons. Jan Baptist
Frackers, koopman en brandewijnstoker te Bredat een stede en

erÍ/e qsant Barcrsluys dsell<e g6qt uotd lesttoerig te heesen" '
15. Í; fiïg koopt Sèbastiaan Frackers van de erfgenamen van

Jan Baptist Fràckers het gehele complex voor 2000 gld.
Een iaar later deed hij het alweer van de hand aan Pieter Lenaarts
16. ói"t" zoon Adriaàn, brouwer in Oosterhoutr'verkocht de

boerderi j in 1845 aan de in 1796 te Oosterhout geboren landbq,rwer

Oornelis Kanters, getrorud met Adriana Co.IEIia Leenq4rtsr evereens

uit Oosterhout, *a"t zíi geboren werd in L806 '' - Tijdens de

volkstelling van 1839 woonde hij als pachter op de hoeve, met

zijn vrouw, zes kinderen, 2 knechts en drie meiden. De bouwtneve

rciat in 1845 h Biesloef genoemd, een naam die welli&t ontleend
is aan de fanilie De Bie en tot in de jongste tijd in de volkgnond
is blijven bestaan lU. Toen de hoeve enkele decennia geleden
eer, *oónboerderij werd, is de naam lIoeve Beversluys weer in
ere herstelt.

Het complex omvatte in 1845 31.86.67 hectare grond, verdeeld
in zo'n 35 percelen en kostte FI. 9.650r-. Een deel hiervan,
met een oppervlakte van I hectare, lag bij de hoeve ten zuiden
yan de eavàfse Lei, Örs mder Ulvenhout. De percelen ten nocden
van de Bavelse Lei behoorden onder Ginnekeni ze lagen aan de

mtzi jde yan de weg naar Ulvenlnut hrssen de huidige Allerteiligerweg
en de Éeek en beslbegen een oppervtakte van bijna 14r5 hectare;
aan de westzijde van de straat behoorden er twee percelen bij
net ten noordln van de beek, ter grootte van ruim 5 hectare
(zie afb.1). De rest lag verspreid over lijndonkr- Geersbroek
en Ulvenhout. Van het oorspronkelijke bezit waren door Lenaars
slechts twee beenden aan de Mark verkocht.Foto 2: De ongetrouwde broers Kanters voor hun nieuwe huis

ULvenhoutselaan L23, onstreeks 1.904. V.1.n.r: Janus, Sjef en
Toon Kanters. De danes behoorden tot de fanilie Van den
Assun. In het nidden Mia van den Assun, alias "Moeke" uit het
l{apen van Nassau aan de Prinsenkade in Breda. De andere danes
woonden in Musis Sacrun te Arnhen. HeJenaal rechts: de
huishoudster Mieke van Gool (colL.fan. Hanel).
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Afb.3: Detail vérn de tiendkaart vírn Ginneken, L7L3.
Middenboven de Bieberq, net de schutsboon en het huiske van
de Kloveniers op de hoek van de Ulvenhoutselaan. Links de
Hoeve BeversTuys, daaronder de BaveTseTei, rechts de grote
hoeve van Bouvijne (=lflvv Haperen) en het brugje over de Mark.
Het zuiden ligt hier aan de bovenzijde van de kaart
(R.A.N.B., copie in G.A.B. ).
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De pachters van de hoeve Beversluijs
De hoeve Beversluyswas eeuwenlang een pachtboerderij, totdat
in 1845 de fanilie Karters eigenaar werd. \^gqralliista vermel&n
de bewoners vanaf 1739 tot en met 1807 rv. In L739 was de hoeve
vertmurd aat Jan Ttprnre Sdralibmm, getror.wd net }hria Schippera.
Ze hadden vier kinderen en tïEe kostgangers, terwijl ze bovendien
twee meiden hielden. Omstreeks 1750 hlas Cornelis Nuijten de
pachter. Hij bewoande de hoeve net zijn vrorw Witlemijna Voeten,
zes kinderen, één kostg.rnger, twee knechts en één meid. In 1765
woondener zes personen op de hoeve: Jan van Miert en zijn vrouw
Cornelia Beenhackers, trÍee knechts en twee meiden. Twintig jaar
later was er weer een nieuwe pachter: Jacobus Mulders en zijn
vrouwMaria Huijgens, met enkele kinderen, drie knechts en twee
reiden. In 1790 kocht, zoals boven reeds gemeld, Pieter Lenaerts
de hoeve, die hij kort daarna zelf betrokken heeft. tiij hlas
getrou!{d met Elisabeth Meeren. Ook de moeder Petronella van
Dijk tocnde op de berderij. Ibt echtpaar had in 1795 tuee kirdenen:
een zoon_ Adriaan en een dochter. Er woonde nog een..neef'op de
hoeve, terwijl het personeel bestond uit twee knechts en één
meid. In 1802 was Pieter nog alleen over. In 1806 was hij wel
de eigenidr.r maar verder woonden op de boerderij Cornelis van
Beek met vrouvr, vier kinderen en één lostgarger. De zoon Adriaan
Leenaars die na de dood van zijn vader de boerderij erfde, was

brouwer te Oosterhout. De hoeve werd dan ook weer verpacht.
Bij de volkstelling van 1829 woonden er Adriaan Vloeimans uit
Teteringen, zijn vrouw Àdriana van Beek, drie kinderen, één
Imecht en één meid. Iharna moet Connelis Kanters de hoeve hebben
overgenomen.

De gebroeders Kanters op de hoeve Beversluijs
Na de dood van Cornelis Kanters waren het zíin kinderen die
hetbedrijf voortzetten en de hoevebewoonden. Uit het huwelijk
van Cornelis en Adriana Cornelia Leenaers werden tussen 1831.

en 1844 tien kinderen geboren, de laatste vier in Ginneken.
Na het overlijden van Cornelis omstreeks 1844 en v€rn ziin vrourÍ
in 1863 werd het bedrijf op de hoeve voortgezet door de oudste
dochter Adriana Cornelia (1831-1898) met een zuster en vier
broers. Drie zonen, net name Josephus Franciscus (1832-1905),
trdrianns Cornelis (1S43-1928) en Antonius Jdtannes (1844-L923) 'bleven ongehuwd. Maria cornelia (*L872), dochter van een andere
broer Petrus Gijsbertus Kanters, woonde als kind op de hoeve
bij hen in.
In 1904 bouwden de drie ongehuwde boers een rentenierswoning
aan de Ulvenhoutselaan nr.!23 (zie foto 2) en werd A.Verschttren,
later in Ginreken bebnd als terbergier Betb Verxhtren pachter
van de boerderij.

,Hot tEir-"t »u.- ,.d au
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Foto 3: Boerenarbeid
op de Hoeve Bever-
slui js, onstreeks
1930-L940. Op de
ploeg Sjet Hanei en
de knecht Geert Cou-
weleer. Op de voor-
grond: kinderen van
de fanilie Asselbergs
die noq steeds Ulven-
houtselaan 123 be-
woont (coLL. fan.As-
selbergs).

Foto 4: Buren op de
Uivenhoutselaan, on-
stree.ks 1936-1.937.
V.1.n.r: Baronesse de
Constant Rebecque van
Zuylen van NijeveLt,
De Heenakkers, nr. L1"7,
George Hanei en zijn
zoon Sjef (L23bis),
Jan lJillen de Con-
stant Rebecque net
hond Jolnny en Frans
AsselbeÍgs, Ulven-
hou tse laan L2 3.
(colL. Paulus van
Daesdonck).

t
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Door verkoop en delirg waren er ten reeds verscheidene percelen
van het oorspronkelijke bezit afgescheiden. Uiteindelijk werd
in 1911 George ltrarel, getrord met Cornelia Maria l(anters, eigmaar
van de hoeve met enkele percelen grond. De rest rnn het grondbezit
bleef voorlopig onverdeeld aan de hoeve verbonden.

De familie Hamel op de hoeve Beversluijs
Ceorge Wilhelmus Adriarus Hamel (1867-1949) starde uit een binrnn
de gemeente Ginneken en Bavel bekend geslacht van bakkers. Er
ras aI rond 1800 een bakker Hamel gevestigd op de Teteringsedijk
cnden lbusdenhout. De vader van Ceorge, Hendricr:s Àdri.rnus [tramel,
getrouwd met Àdriana Schraven, had een bakkerij in het dorp
Ginneken, op de plaats rraar nu de Koningin Emmalaan begint.
George was aarnankelijk dan ook bakker rran beroep. In 1896 begon
hij een eigen bedrijf in Ulvenhout, nu Dorpstraat 56, waar tot
voorenkele jaren bakkerij Van Dorst gevestigdwas. Hij trouwde
in 1898 net Connelia l4aria Kanters (1,872 Omterhcut-1930 Ulvenhcut) ,
dochter van Petrus Gijsbertus Kanters (1841-1914) en"van Anna
Meuwissen. De vrouw van George Hame1 was dus een nicht van de
zonen van Correlis l(antens cp de Bieshef, zoals de hcwe Bwensluys
toenwerd genoemd. Dat víarenomstreeks 1900 Josephus Franciscus
(Sjef), Adrianus Cornelis (Janus) en Àntonius Johannes (Toon)
Kanters (zie foto 1).
In 1,944 brandde de boerderij tijdens de bevrijding af, maar
werd enkele jaren herbouwd. In de jaren 1960-1970 verkochten
de kinderen Hamel het, complex, waarna het een woonboerderij
werd. De huidige eigenaars hebben het complex herschapen in
een fraaie tuin, die in de zomermaanden door het publiek kan
worden bezocht.

Het Kloveniershuis wordt herberg
Hoge plaatsen leenden zich vanouds goed voor de vestiging van
een nederzetting. Beversluys bleef echter tot de achttiende
eeuw de enige boerderij nabij de Bieberg. Eigenlijk ligt deze
hoeve ook niet direct op de Bieberg zelf, maar een flink stuk
ten oosten van de weg aan de Bavelse Lei, terwijl de eigenlijke
Bieberg juist aan de westzijde van de weg van Ginneken naar
Ulvenhcut gesitueerd is. E orzaak van het lange tijd onberoond
blijven van deze natuurlijke hoogte kan gelegen zijn in het
feit, dat de grond eigendom was van de Heer van Breda en tot
de Hoeve van Ulvenhout (Prinsenhoeve) behoorde.
Eerst omstreeks 1.700 gaf de Heer van Breda enkele stukken grond
Iangs de weg rran Ginreken naar Ulvenlput ter hoogte rran de Bieberg
in cijns uit . Op 22 febnrari 1697 kreeg het gil& van de Ginnekerse
KI cxren iers e en gi ldebri ef uan ll i I len- II I 
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Prins van Oranje en Heer van Breda tv. Zie afbeelding 2.



Foto 5: De Bieberg in de jaren L920, net rechts het oude
Chaans Herbergje (CoL1.G.A.B. ) .
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De Kloveniers schoten nette öussen ofte roer, waarvoor hen een
terrein door de Heer ter beschikking werd gesteld, groot 84

roeden (ongeyeer 26 aren), gelegen ten zuiden van de huidige
Bieberglaan rr. Er werd een huisje aan de weg gebouwd, ongeveer
op de plaats waar nu Café De Bieberg staat (Ulvenhoutselaan
96). Dít Cloveniershuiske stagt al afgebeeld op een tiendkaart
van Ginneken, gemaakt in L7L3 tt 1zíe afb.3). Na 1800 is hieruit
een openbaar café rioortgekcmen. De gilden leden toen een rnodlijdend
bestaan. De kodetsclnp ofte Gil& van de Clovqiers te Uivahant
r,erd in 1852 opgeheven. Er raren ten nog maar zes leden: Midtiel
Laurijssen, dagloner te Ginnel<en, hoofdnan \ran het gilde; Pieter
Dielissen, dagloner te Teteringen, deken; Hendrik Coenraats,
dagloner te Gilze, ondetdeken; AntonyMeeren, bouwman en vrrcht-
ri jder, Tlnmas Jaobs en Jan Jansen, bijentrorder, allen te Girneken,
leden.
Het huis met erf, tuin en weiland, samen ruim 46 are groot,
werdvoor Fl. 1.500,- verkoclt aanAntonij Bakkeren, dagloner
en herbergier te Ulvenhout rr. Hij moet aI vanaf t829 in het
rrcormalige Clorieniershuis hóben geuoond en er een edrte hertrerg
van gemaakt hebben. Voordien had vanaf 1815 tot en ongeveer
t829 Laurijs van A1phen patent als herbergier. In 1850 woonde
de in 'J.787 te Ginneken geboren herbergier Antonie Bakkeren er
met zijn vrouw Maria van Alphen, drie zonen, twee dochters en

npg een kostganger. Zijn café heette toen tret Chaans Herbergje
t+. rn 1856 wilde hij zíin bezit openbaar verkopen, hetgeen
echter mislukte. In 1b58 werd de herberg met 23,56 are verkocht
aan de Ginnekense bakker Andries BaIlintijn. Het westelij k deel
rran het tenrein werd eigerdon van trbratram Verdaasönk, die hiemp
twee huisjes bouwde (Bieberglaan 23 en 25).
De familie Ballintijn verpachtte de herberg. In 1865 woonde
er de uit Princenhage afkomstige Johannes Jordaens (r,1829),
van beroep wagenaar. In ]870 had hij patent als tapper. Na zijn
dood stond het patent tot 1885 op naam van zijn weduwe Maria

' rran Meer. Na haar dood in dat jaar werd zij opgetolgqpor Hendrik
van Riel, die een drankvergunning had tot 1919 o".

In lgLZ gingen de erven Ballinti jn over tot de qlenbare verkcping
y.an het bezit, waartoe ook de herberg op de Bieberg behoorde
r0. Herbergier Hendrik van RieI (1851-1938) kocht het uit twee
woningen bestaande pand met een tuin en een perceel daarachter
voor FI. 950t-t samen 23 are en 50 centiare. Hij kocht ook een
huisje tegenover zijn café voor fl. 650r-, het middelste van
vijf aan elkaar gebouwde woningen. Sedert 1888 was Van Riel
aI eigenaar van de twee zuidelijke woningèÍl, zodat hij nu drie
van de vijf woningen in eigendom had.

Foto 6: Café De Bieb€rg, zoals het in L932 werd gebouwd door
Corneiis Sips op de plaats van de oude herberg. Rechts de
zaal, die in L957 werd bi jgebouwd ( coLL. Paulus va.n
Daesdonk).



Foto 7: Bij de bouw van een
huis ter hoogte van Bieberqlaan
29 werden brokken natuursteen
aangetroffen, die hier in het
verleden gestort noeten zijn
ter vulling van een noerput.
Het betref t 1.6e-eeuws laat-
qoti sch beeldhouwwerk ( Schelde-
gotiek), afbraak van een kerk
of voornaam huis (info
drs.E.Dolné). Wellicht gestort
tijdens de belegering van Breda
in 7625, dan wei door de
Cloveniers na L700 (foto
A.W. Jansen,2001 ) .

Foto B: Rinus Nuijten en zijn
vrouw Kee Fransen hadden
gedurende veie jaren een winkel
in groenten, fruit, tabaks- en
kruidenierswaren op
Ulvenhoutselaan L43, waar twee
honderd jaar lanq de herberg De
Witte Leeuw en na lA00 De Witte
Zwaan was gevestigd (coll.
Paulus van Daesdonck).
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Van Riel werd geboren te Ginneken als zoon van Johannes van
RieI en Pieternella van Hooijdonk. voordat hij herbergier werd
op de Bieberg woonde hij bij zíjn oom op de prinsenhoó.re. Toenhij in 1885 de herberg overnam, trouwdà hij met Anna cornelia
Karremans uit Etten. rn dit gezin werden tussen 1gB7 en 1g93vijf kinderen geboren. Met uitzondering van de zoon Johannes
JacÖus (*1887) ovenleden alle kindenen in hur eerste lerrensjaar.rn 1913 kocht van Riel uit een openbare verkoping
Café Vuanfunlr, narfafé De llamonie aan de mrpstmàt tL ultrentrrrt,
voor FI. 5.200r- tt. Hij verhuisde naar dè oorpstraat, waarz\\ zoon bij het café ook nog een bakkerij had. càre De Bieberg
deed hij in 1920 van de hand aan Francisors Johannes Àntonissen]
lanbouner en slagen. Deze ridrtte dan mk in L92t aan de zrÍ.dzi jde
van het café een slagerij in. Àntonissen was getrcwd ret Catharina
verheijen. Het gezin telde acht kinderen. rn 1930 verkocht hijhet café aan Cornelis Sips.
Deze werd in 1897 geboren op de Bieberg (Biebergl.aan 40) als
zoon van de uit Rijsbergen afkomstige Johannes sipl ( 1g63-1931 )
en Àdriana trlaria Voeten (*1868). Cornelis trouwàe in 1925 met
,Johanna Àdriana- logers. rnr]932 herbcuwde sips het café en kreeg
het pand de huidige vorm rö. Na een eeuw als chaams llerbergjZ(zie foto 5) door het reven te zijn gegaan, kreeg het nieuwe
etablissement een meer eigentÍjdse naam: caÍé De Bieberg. rn
1957werd er langs deBieberglaan een zaal gebouwdmet een grote
kelder daaronder (foto 6). vanaf 19s9 zetten de dochter van
cornelis sips en schoonzoon Henk Martens de zaak voort tot en
met 2000.

Herberg flet Leeuwke of De flitte Leeun
café De Bieberg is nu het enige horecabedrijf op de Bieberg.
Tussen 1700 en 1.859 hras er ook aan de overzijae vàn de weg een
tnrberg gevestigd met de fraaie naam IIet Leatike, later b ltitte
Leeuw en na 1800 De hritte Zwaen geheten.
rn 1697 gaf de Heer van Breda ook aan de oostzijde van de weg
een stukje grond in cijns uit. zo vermelden de cijnsboeken van
Ginneken in 1699, dat cornelis Adriaenssenvan tteel bij octrooi
van 30 september 1,697 had ingenomen: viJftien roedà vroente
seijnde een Triangel off drijelqgeck, wàst s,heeren baen ende
noortwaert Jan llendrik de Bye tv. rn 1,?32 werd Adriaan Frans
Beens eigenaar. Hij koctrt in dat jaar van de ulventputse pastoor
en grordeigernarïenman Jrgpors perguin voor 260 gld en híuijston
g1t.ho_ffr gro?rt 15 roeden ru. Beens was àospes in het herbérgje
Het LeeuwkerL. Na zijn dood werd de herbeig in 1256 door ,íln
dodtter cpenbaa verkoctrt. De nier.we eigenau uas Cornelis Cmrelis
van Beek.

I
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Foto 9: De dochter Jo Nuijten
net een klant voor haar
winkeltje, Ulvenhoutseiaan L43
( col7. Paulus van Daesdonck) .

Foto 10: Adriana Maria Voeten,
weduwe van Johannes Sips, bij
de schouw in haar boerderij
Bieberqlaan 40, onstreeks L9i0.
Schilderij, gesigneerd H.A.,
qenaakt in 1939 vírn een foto,
door een bij de fanilie §ips
inqekwartierde Nederlandse
nilitair. Eigendon Henk en Riet-l
Martens-§ips ( foto Kees ILeijten).

271

In 1751 woonden diens ouders Cornelis van Beek en Elisabeth
Vrins aan de orcrkant rran de ueg als phter van tet Cloveniersluisj e.
Dat blijkt uit een acte van dat jaar, waarin hij voor schepenen
van Ginneken verscheen, wonende tegenover het Leeuwke bij I#t
bruggetje op de Ginnekense Steenweg en tavenier aldaar rt.
Van Beek kocht Het Leeuwke voor 520 gld. In L756 heette het
terbergj e È ltitte Leqpw. Later zette de weÖrwe de herberg rroort
tot omstreeks L790 JJ. In L795 lieten de kinderen openbaar
verkopen: een huijsinqg, stal, hof, groot L6 roeden, vanouts
genaant DeWitte Leeurr{. De nieuwe eigenaar Jan Gommer Janssen
(1755-1825) was klompenmaker in Ginneken. In 1803 lie[,hij het
pand opnieuw veilen, vanouts genaant De Witte Swaen "'. Koper
was Jan Hendrikx (1772-1850). Hij was timmerman van beroep,
maar daarnaast had hij ook patent als .kroeghouder, inslag net
de fles. In 1839 ging het café naar hlillem Gits, van beroep
linnenwever. Het nu in twee woningen gesplitste pand heette
toen nog steeds De llitte Zwaan. Gits deed de kroeg alweer in
1850 over aa!,de uit Arnemuiden afkomstige'Johanna Maria Blom
(1812-1886) r0. Deze was een ongehuwde particuliere, maar niet
lang meer. Toen het tweede deel van het pand leegkwam, werd
dit narelijk vertur:rd aan de scberuraker Jdrarrps Àdriantrs Haefltens
(1810-1870), waarmee ze in 1854 in het huwelijk trad. Het is
niet bekend, of ook Gits getapt heeft, maar Johanna Blom stond
in 1859 in ieder geval nog te boek a1s kroeghoudster. In 1865
had haar man Haefkens alleen nog patent a1s schoenmaker. In
1870 was het pand opnieuw verdeeld in twee woningen. In de ene
woonde nog steeds de schoenmaker, en in het tweede deel zíjn
zoon Johannes Hendricus Haefkens, die bode op Breda hlas. In
1886 was ook Johanna BIom overleden, waarna de zoon overging
tot de verkoop van de woningen. Voor Fl. 1.200r- werd de boven
reeds besproken Hend,rik van Rie1, herbergier in de herberg aan
de overzijde, eigenaar van de twee woningen, met erf en tuin
Er een perceeltje borrllard, sanen grod elf are en dertien centiarert. In L920 verkocht Hendrik van RieI zijn pandjes tegenover
Café De Bieberg. De twee woningen van de vroegere herberg De
hritte Zrnan gin(Fn naar de drukker ei uitgerrer Hennasrs Bladergrc€trr
Ulvenhoutselaan 1,47. In 1935 werden de pandjes die hij van Van
Riel in 1920 had overgencmen, openbaar venkaht. De nietwe eignaar
was ÀchiIIe Marinus van den Kerkhof. In 1969 werd de rij van
vijf pandjes afgebroken. Nu staan hier één vrijstaande villa
en twee woningen onder-één-kap, Ulvenhoutselaan L39 t/n 1,43.

In de twee woningen waarin eens de herberg IIet Leeuwke later
De Witte Zwaan was gevestigd, woonde vanaf ongeveer 1913 de
bloemist, tuinman en handelaar in groenten en fruit Marinus
Nuijten (*1887).



De bebouwing van de Bieberg omstreeks 1830
In 1830 was de situatie op de Bieberg nagenoeg dezelfde a1s
in de zeventiende en achttiende eeuw. De eerste kadasterkaart
van omstreeks die tijd laat duidelijk zien Íraar toen de huizen
stonden en wie de eigenaren daarvan waren.
Aan de oostzijde van de weg lag de hoeve Beversluys van de Oos-
terhoutse brouwer Àdriaen cornelis Lenaerts. Behalve de grond
aan de oostzijde van de weg, zowel ten zuiden a1s ten noorden
van de Bavelse tei, had hij ook nog aan de westzijde van de
weg enkele beemden in eigendom, gelegen direct ten noorden van
de Bavelse Lei (zie de kaart). De driefroek aan de oostzijde,
waarop toen twee huisjes stonden, voortgekomen uit De Witte
Leeuw, waren eigendom van Jan Hendrikx. De grond ten zuiden
van deze herberg behoorde tot de Domeingrond.en.

Àan de westzijde blijkt de Ulvenhoutse bouwman Jacobus Boomaars
(Molenstraat L) eigeiaar te zi jn rran de lnrcelen tussen de latere
Bieberglaan en de Bavelse Lei. volgens de kaart van het Mastbos
van L62L van de randnreter Jacob tips strekte het bezit van de
Heer van Breda zich in dat jaar nog uit tot aan de Bavelse Lei.
Èze lnrelen zijn in 1698 fur de lber van Bneda in cijns uitfgven
aan Gysbregt Anthonisen ooren'. Bij een deling in 1739 venwierven
Jenneken Oomen en haar man Jan Pieter Schoenmakeqs de grond
tussen de Bavelse lei en de huidige Bieberglaan r0. In 1767
verkochten zij dit perceer zaailand genaamd De Biehergbij een
openbare verkoping aan Joost Vlarnincx, boer op de hoeye achter
het Maria-kapelletje aan de huidige Molenstraat Je. Daarna
is deze grord steeds venbonden gebleven met deze hoene, eigendom
van achtereenvolgms de familie Boomaars en Van Boxel.
Ten zuiden van de Bieberglaan behoorde de grond in L830 tot
& Prinsenhoeve, öe evenals de eigenrijke Bieberg a.rn het einde
van de laan, eigendom was van Domeinen. ÀIleen de zuidelijke
hoek van de Biebergraan met de ulvenhoutselaan vormde een uit-
zondering. Het pand, eens het Kloveniershuiske, was in 1830
rng steeds eigendom van het Gilde vande Cloveniers van Ginteken
rntussen was het een gewcÍre henbeng gaorden, verpaót aan Antonij
Bakkeren.
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Hij was getrouwd met de uit Breda afkomstige Jacoba Cornelia
Fransen. rn het zuidelijk deer van het pand ( ulvenhoutselaan
143) haden zij een winkertje in grenten, fnrit enkmideniersmren
(zie foto 8 en 9).
De familie bleef het pand bewonen tot het werd afgebroken.
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De verkaveling van de grond van de Bieberg na 1830
Een verdere verkaveling en bebouwing van de percelen langs de
Bieberglaan en van d.e percelen rond de uitmonding van deze laan
op de r€g naar Ulvenlrcut, bepn pas aan het ein& van de regentierde
eeuw goed op gang te komen. In principe zijn aIIe panden in
deze buurtschq) verrezen op vi j f bezitomploren (zie de bij lagen) :

L. Cloveniershuis (Caté De Bieberg):
Ulvenhoutselaan 96 t/m 100; Bieberglaan 3 t/n 37.

2. Eoeve Moienstraat 1. (Jac.Boonaars, fan.Van Boxel):
Ulvenhoutselaan 76 t/n 94; Bieberglaan 2 t/m 60.

3. Hoeve Beversluys: Ulvenhoutselaan 123bis t/n L37.
4, Herberg De tritte Zwaan: Ulvenhoutselaan 139 t/n 143.
5. Doneinen: Ulvenhoutselaan 145 t/n 749; Bieberglaan 57,

64; begraafplaats De Bieberg.

BÍj de bebouwing van de noordzijde van de Bieberglaan speelden
enkele "projectontwikkelaars" een overheersende rol. Tussen
1.925 en 1930 bcusden tinmeurar G.Ï,.Wisse en bcudsrrdip C.N.Baalhergen
24 woningen. Geheel anders is de ontwikkeling aan de zuídzijde
van deze ïam, waar de grond tot 1858 geheel en daarna groterdeels
in harden was van de lrerbergiers van café De Biebeng. De bebanwing
strekte zich uit over een langere periode en vertoont een meer
gevarieerd beeld dan die aan de overzijde van de straat; de
herbergier Hendrik van Riel n.rm van de veertien panden er zelf
slechts vier voor zíjn rekening. Het einde van de laan wordt
aan de zuidzijde gedomineerd door het ingangsgebouw van de
begraa&laats, ret aan de mordzij& een rccnhris \roor de beheerder.
De Nederlards Hervormè Gemeente te Girneken kcn de grord hiervor
aan het einde van de jaren twintig van de twintigste eeuw kopen
van de Domeinen.
Het oudste pand aan de Bieberglaan is de vroegere boerderij
nr.40, die hien in 1878 góqrd wend doc P.H.Sterclo(, bijenlptden.

De panden die aan de Ulvenhoutselaan ten zuiden van de Bavelse
Lei werden opgetrokken zíjn nagenoeg alle tot stand gekomen
door particulier initiatief. Ze dateren zowel van de laatste
jaren van de negentiende eeuw als van het eerste kwart van de
twintigste eeuw, Het betreft zowel zeer eenvoudige woningen
als enkele villa s. De Dienst der Domeinen verkocht slechts
in een enkel gevaI (Ulventntrtselam 145-149) grord v@r uitbreiding
van de bebouwing in de richting Ulvenhout. Hierdoor bleef de
Bieberg een kleine wijk, die eigenlijk bij Ulvenhout hoorde,
IIEBr in de jaren dertig van de twintigste eerrr via een aineen(Fsloten
bebouwing verbonden werd met het dorp Ginneken, dat zelf aan
de stad werd vastgebouwd.
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Gevo1g hiervan is geweest, dat de Bieberg al bij de annexatie
vanl942, samen met Ginneken, bij Bredawerd gevoegd. Ulvenhout
werd de kern van de toen gevormde gemeente Nieuw-Ginnekm. In
L997 kwamen Ulvenhout en Bavel eveneens bij Breda.
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NIEUWS UIT HET GEMEENTE-ARCHIEF
Onlangs verscheen ARCHMLIA 8, het f raai uitgevoerde

tijdschrift van het Stads-archief. Gratis verkrijgbaar.
- Dit najaar is er weer een cursus Oud-Schrift
VrijdaEniddag voor beginners en maandagavond voor gevor-
derden. ÀanmeLden z.s.m. bij het archief

De Open-Monumentendag vEIn zaterdag 14 september organi-
seert het Stadsarchief dit iaar niet buiten, maar binnen.

Op de website (http://stadsarchief.breda.nl) wordt de
geschiedenis van het 750-jarige Breda gePresenteerd.
Elke maand een ander ond.er-lverp
Op het eind vEIn dit jaar komt er een CD-Rom uit met de
volledige tekst. U kunt die CD-Rom nu reeds bestellen voor
r 7150. Na 1 januari wordt het e 12,52.

Bij het Stadsarchief is een nieuwe fietsroute versche-
nen: "Fietsroute langs monumentale uitspanningenrr.
Verkrijgbaar op het archief en in het museum van Pau1us-
U kunt de route aanvangen vóór het museum ! ! ( 33km )



ZON EN VREUGD
In het vorige nunmer meldden wij U dat wij door bemidde-
ling van Henk Bogaerts in het bezit kwamen van een brochu-
re rran het "Vacantie Kinderhuis" voor de Rotterdamse jeugd
te Ulvenhout. (p.184)
Onlangs ontvingen we door bemiddeling van Bas Dusseldorp
het originele receptieboek met foto's van de eerste-steen-
legging van dit huis.
Ook vele foto's van de bouw zijn er in opgenomen.
IlJe zijn erg blij met deze aanvulling voor ons archief.
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COTLECTIE PAULUS' MUSEUM I25
In de afgelopen maanden kwamen weer vele kleine en grote
voorwerpen binnen voor onze collectie. We hebben alles
ondergebracht in de volgende deelcollecties:

ÀRCHEOLOGIE
Zandsteen ornament met opengewerkte eikenbladeren

ARCHIEF
vijf jaarverslagen zuivelfabriek Ulvenhout; receptieboek 50
jaar Zuivelfabriek St.-Laurentius Ulvenhout; bladmuziek;
14 boeken Ieidraad voor Land- en Tuinbouw-onderwijs

CURIOSA
16 medailles boterkeuring Zuivelfabriek Ulvenhout; 16 brom-
fietsplaatjes; kleedje voor theetafel; 9 Gapers

DEVOTIONALIA
150 bidprentjes; gebedsprentjes; santjes; jaaroverzichten
overledenen; 2 rozenkransen van vruchtenpitten; 1 super-
pl ie;

GENEESKUNDE
Elektrisch apparaat voor pijnbestrijding;

FOTOCOLLECTIE
Foto van bierbrouwerij De Roskam; foto's zuivelfabriek
Ulvenhout; foto's burgemeester De Kort

KAPPER

Tondeuse; apparaat om scheermesjes te scherpen;

a
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KLEDING
West-Brabantse muts;

KLOMPENMAKER

Grote set gereedschap;

KONINKTIJK HUTS

Twintigtal foto's; vier boeken; button Alexander en Móxima;
plakboek huwelijk Margriet en Pieter;

TEXTIEL
Gehaakt kleedje; antieke geborduurde bedsprei;

VERENIGINGSLEVEN
Zegelboekje metaalbewerkersbond; een Breuk met medailles
van boomschutterij Ulvenhout;

IíERELDOORLOG
Distributiekaarten en losse bonnen;

WINKEL
Twee kaarten met nangelknopen; pak lucifers VIVO; winkel-
blik Van Nelle Stoomkoffiebranderij

DE SCHENKERS IíAREN :
Mevrouw, mijnheer of familie: F. van Aert; J.Boes;
J.van Dorst; J. van Engelen; E.Geerts; J. v.d. Heijden;
L. van Hooijdonk; H.Graumans; B.Hulshof ; A.Jansen;
L. de Jong; R. Koopmans; !{.de Kort-Beljaarsl hl.Langen;
H.Martens; C.van Schendel; B. van de Velden; C.v.d. Velden;
P.Vetjens; J.Gelok; F.Verschueren; N. van t{ettum;
J.v.d. tlijngaard;

ONZE VADER
Jeannine de Lange vond.
op een rommelmarkt in
Frankrijk dit wandbord
met het ONZE VADER in
het Frans.
Ze schonk het aan het
museum. Het heeft nu
een plaatsie de kaPel.
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VERSTORING CULTUREEL LANDSCHAP
A1s de plannen van landinrichting Ulvenhout-Galder door-
gaan zal het Oud-Hof op een eiland komen te liggen tussen
de Mark en een te graven geul.
Het is onbegrijpelijk dat de gemeente Breda deze ingreep
in het culturele landschap van het Oud Hof toestaat.
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BÏBLIOGRAFIE
BRIEVEN VAN PAUTUS JAARGANG 27
door Kees Leijten

018 ADRIAÀN VA}I BEEK
007 Koningin van de Vrede Beelden 7 ec-eb
008 2 Stoeiende Kinderen/Tristan&Isolde ec-bc
009 Bevrijdingsmonument Bavel Beelden 9 ec-ba
010 Heilig Hart in Bavel Beelden L0 ec-ba
011 Heilig Hart in Ulvenhout Beelden 11 bc-ec

O3O BESTT'I'R

281

183 HOOGSTRAATSE GAZET
018 Roken

237 AD hI. JN.ISEN
042 Vier Historische Boerderijen
043 Herenhuis Raadhuisstraat L

044 Dillenburgstraat en Middelaer
045 Historische huizen in Beekhoek
046 Hoeve van Ulvenhout
047 De Bieberg een gehucht bij Ulvenhout

239 JAI'I JAI.ISEN
002 Oud Ypelaar (Silva LeY)

279 DR KAREL LEENDERS

017 Juridische Strijd aan Beek

280 KEES LEIJTEN
526 In goed Nederlands
527 Van Ginnekenschen Huize
528 Den Ypelaer
529 Nieuws uit het museum 43
530 Replica van MijIPaaI
531 Waardeloze Stamboom
532 Ontdekkingstocht West-Brabant
533 Nieuws uit het museum 44
534 Breda 750
535 Bijzondere Haan
536 WierWatrWaar, wanneer
537 Munten in de belangstelling
538 Nieuwe Rij ksmonumenten BAV-GIN-ULV
539 Nieuws uit het museum 45
540 Thoornsche Marktprijs der Rogge 467
541 Wie zijn dit 137
542 Tuin museum opnieuw ingericht
543 Kerkramen
544 Nieuws uit het museum 46
545 Op L apriI. . .
546 Veldkapellen
547 Monumentaal GroenBreda
548 Nieuws uit het museum 47

549 Koninklijke Onderscheiding
550 Adriaan van CamPen

551 Streektaal veul meer dan spreektaal
552 Nieuws uit 't Gemeente-archief
553 Zon en vreugd
554 Verstoring Cultureel Landschap
555 Bibliografie

fb-fm

br-ed
be-ec
be-ec
br-ed
bc-et
bc-ec

bq-jo

139-218

136-029
137-066
137-091
138-123
139-199
t40-257

137-1.L4

078 W.J.DTEPSTRATEN (THé VAlr NAODEZE)
011 Leerlooierijen in Bavel (herr.09) ba-hn

202 Agenda 116
203 Zalig Kerstfeest
204 Agenda 117
205 In Memoriam
206 Agenda 118
207 Agenda 119
208 In Memoriarn
2Ag 27e Jaarvergadering, convocatie
21.0 Agenda 120
zll In Memoriam

038 CHRIST BUIKS
073 Drie Generaties in één huis
074 Verhuur van de Prinsenhoeve

085 JAI.I VAN DORST

035 26e Jaarvergadering
036 26e Jaarverslag

094 SJAÀN VAN DUN

001 ReÍk mij de Hand

103 ÀD VAN EIJL-VA}.I DE KTASHORST

025 Het Paard
026 Blokken voor 't vuur
027 Kerstmis 2001

182 HOOFDREDACTEUR
117 Paard en Heem
LL8 Krantenknipsel
1L9 Oranje
120 Prinsenhoef
LzL Fietsen

aa-ab
ab-fg
aa-ab
ab-ht
aa-ab
aa-ab
ab-ht
ac-af
aa-ab
ab-ht

ba-df
df-et

af-ak
ag-ak

bb-ip

j o-Pun
ec-jo
ij-jo

r.36-011
137-077
138-157
139-209
140-247

136-004
L37-061
137-065
137-069
138-120
139-180
139-192
140-228
t40-229
140-240

137-081
138-165

140-235

136-005
136-007

137-r.07

137-080
137-106
137-1.1.5

ed-mc 136-001
lj-mc t37-062
cr-mc 138-117
et-mc L39-177
bf -hf ua-225

bb-gc 138-145

bv- j cl 136-003
bi-jn 136-013
ba-bq 136-014
1c-Id 136-019
bi-ec 136-055
j i-jn 136-0s9
bu-ji 136-060
1c-Id 1.37-071
bf-dc L37-112
bb-eq 138-144
hq-fc 138-146
di-hv 138-149
bi-eb 138-151
1c-Id 138-152
bu-fn 138-154
hg-fc 138-175
ak-1d 139-141
bc-eq 1.39-1.92
lc-1d 139-193
fb-fm 1.39-222
bi-eg t40-232
bf -hf 1,40-237
1c-Id L40-24t
bc-ck 140-244
ge-jn 140-245
bh-jb 140-245
bj-cj L40'275
bc-kk L40-276
bm-kd L40-279
jh-jt 140-280
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289 SILVA LEIJ
001 Oud Ypelaer

324 JOIIAN VN{ DER I-íADE/PrET I'íARIJNTSSEN
001 Paard,entuig en Aanspanning

354 N.INEKE OOI'MS-VN,I DEN BERG

073 Piet Nuijten zoekt energie in Bvael
074 Laurens Siebers over kerkhoven
075 Quizavond Westbrabantse Kringen
076 Humoristische Liedj esavond Pau1us
077 Eerste P1aats voor Paulus
078 Kroniek uit land van Paulus 24
079 Ulvenhout over de Beke
080 Historisch Spektafel Breda 750

381 STEEF PAS

001 Prehistorisch begrafenismaal

473 ANNET STEENBERGEN

001 40 Koetsen luisteren opening op

528 HARRY VERHOEVEN

012 Hondsd,raf in Kruidentuin
013 Koninginnepage
014 Stinkende Gouwe
0L5 Meekrap
016 Parende Mulders en dansende Wantsen

552 JAI,I VAI.I DER }íESTERLAKEN
136 Convocatie 106
137 Convocatie 107
138 In Memoriam Ad Luijten
L39 Dorpsquiz Bavel
140 Convocatie 108
1,41 Convocatie 109
t42 Convocatie LLO

836 REDACTIE 136
001 Gehoord (uitspraak)
002 Nazomer
003 Collectie Paulus'Museum L2L
004 Historische Asbak
005 Heemkundig tÍeerbericht 125
006 Heiligen in weersvoorspelling 63
007 Uitspraak L28

bq-jo 137-144

fm-km 137-103

ae-fm 136-025
ae-iI 137-073
ae-it 137-087
ae-fq 138-121
ae-it 1,38-t22
bd-dj 138-161
bc-ed 139-181
bf-]p 140-231

da-do 139-219

km-1f 136-021

kc-kl 136-056
kb-kI 137-113
kc-kI 138-173
kc-k1 L39-207
kb-kI 140-233

ab-ac 136-002
ab-ac 137-063
ab-ht 137-065
ab-ba 137-100
ab-ac 138-118
ab-ac 139-178
ab-ac 140-226

jd-je 136-006
io-jd 136-009
Ic-1d 136-057
bi-eg 136-058
ic-kh 136-059
ic-kh 136-059
je-jd 136-060

hf-jn 137-069
bc-hj 137-087
fc-1c 137-088
j o-I..m 137-101
1c-1d 137-111
ij-jv 137-11s
ic-io 137-116
ic-kh 137-116
je-jd 137-116
bd-cg 137-116
hl-jx 137-076

ab-ht 138-159
fq-ic 138-164
lc-Id 138-176
ic-io 138-176
ic-kh 138-170
jd-je 138-176

bc-kk 139-184
ck-1f 139-185
be-ck 139-188
bj-ck 139-189
bh-gq t39-792
jd-jr 139-194
1c-1d 139-197
ha-hk 139-179
bp-fb 139-213
ic-io 139-221
ic-kh t39-221
be-hr 139-222
fc-1d 139-223
fc-1d 139-224
je-jd t39-224

fa-fc 14A-277
1c-Id 140-277
fg-fq t40-284
ic-kh 740-284
ic-kh t40-284
jd-je 140-284
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837 REDACTIE 137
00L Genealogische dag
002 Constantia 95
003 Wie zijn dit ?

004 Het Paard (uit Nw'Geluid)
005 Collectie Paulus' Museum l'22
006 Kerstgadachten
007 Heemkundig Weerbericht 126

008 Heiligen in de Weersvoorspelling 64

009 UitsPraak 129
010 Allemaal Nieuw-Ginnekenaar
011 Websites om te noteren

838 REDACTIE 138
001 In Memoriam
002 Regenvoorspeller anno 1893

003 Coltectie Paulus' Museum 123

004 Heemkundig Weerbericht 127

005 Heiligen in de Weervoorspelling 65

006 UitsPraak L30

839 REDACTIE 139
001 Zon en Vreugd
002 Dag van Móxima en Wil1em Alexander
003 Ginneken aan Wilhelmina
004 Geersbroek aan Wilhelmina
005 SPort en Vrije Tijd in KemPen

006 Salamander
007 Collectie Paulus' Museum

008 Brabants-Heemd'agen
009 Reus van Ginderdoor en Goudbergven

010 Heemkundig Weerbericht 128

011 Heiligen in de Weervoorspelling 66

012 Historisch SPektakel
013 Wie zijn dit ? (137)
014 Wie zijn dit ? (138)
015 UitsPraak 131

840 REDACTIE 140
001 Wie zijn dit ?

002 Collectie Paulus'Museum 125

003 Ondeugend Gedicht uit 1731

004 Heemkundig Weerbericht 129

005 Heiligen in de Weerverwachting
006 UitsPraak 132
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ONDEUGEND GEDICHT UIT 1731
In "De Vlierbes", tijdschrift van de heemkundekring van
Beerse lazen we het volgende ondeugend gedicht uit 1731:

L De mensch is preysselijck
2 Die het huewelijck blaneert.
3 Hij doet zeer Weysselijck
4 Die overspel hanteert
5 Die ene vrouwe trout
6 Is dwaas en zot
7 Die hem eerlijck hout
B Hij doet tegen God.

Het wordt wel beter als je eerst de oneven regels leest en
daarna de even regels.

HEEMKUNDIG I^IEERBERICHT 729
HEI LIGEN IN DE Ï,{EERSVOORSPELLING 67

Jul i -Hoo imaand-Dondermaand
Libertus' heldere zonneschijn (14/7)
Met witte wolkjes dun en fijn
doet zeggen wijd en zijd
de sneeuw za1 vallen vóór de wintertijd

Augu s tus - Wa rmt emaand- Onwee r smaand
De Sint Laurensdagen (10/B)
Brengen regen op de hagen

September-Her f stmaand- Fru i- tmaand
Zo 13 september een vrijdag is
Dan is de herfst zeer droog gewis

BRIEVEN VAN PAUTUS

is het infornatieblad voor de leden van de heeokundekring Paulus van Daes-

donch. Het staat internationaal geregistreerd onder ISSN-0166-0438, ver-
schijnt vijf maal per jaar en geeft naast veel informatie voor de Ieden ook
vele hleinó bijzonàerheden en saillante details uit de geschiedenis van de

vroegere Xeerlijkheid Ginneken en Bavel, de geneente Ginneken en Bavel en

de geneente Nieuw-Ginneken.

Redactie : Kees Leijten; Ànneke oomes; Jan van der westerlaken
Redactieadres : Craenlaer 18, 4851 TK Ulvenhout, 076-5612742
Lay-out en vormgeving: Kees Leijten

De heemkundekring'Paulus van Daesdonck'werd opgericht 3 april 1975 en ko-
ninklijk erkend als vereniging op 25 november 1975. De vereniging is inge-
schreven bij de Kaner van Koophandel te Breda onder nunmer v 282568.

secretariaat : Àbdij van Thornstraat 18, 4854 KG Bavel, 0161-43.34.88
Bankrekening : 52.18.33.639 t.n.v.Paulus van Daesdonck
Girorekening : 37.13.311 t.n.v.Paulus van Daesdonck
Ledenadninistratie : Paulus van Daesdonck, Postbus 89, 4850 ÀB Ulvenhout.

MUSET'U

De heemkundekring heeft 'n eigen heemkundig museum op 't adres Pennendijk 1

Het nuseun is geopencl cle 1e zondag van de maand van 14.00 - 17.00 uur en

elke woensdag van 14.00 - 16.00 uur, Voor groepen op verzoek.
Schenkingen voor de collectie gaarne in het nuseum op werkdagen van 8.30 -
16.00 uur. In juli en augustus is het rnuseum gesloten.
IIet nuseun is ondergebracht in de "stichting Paulus' Museum" (s 10,49.?9)

BESTWR
J,C. van der llesterlaken
C.J.H. Leijten
J.À.van Dorst
U.À. Langen
H.J.U. Meeren.
À.P.J.11. Luijten +

À. P.U. Goos
J.À.[í. Grauwmans
À.M.1.1. Verkooijen
À.H.U. Verschuren

PUBLICÀTIES

1975 Monumentenboekje
1977 Molen 'De Korenbloen'
1977 130 jaar Mariaschool
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 Veldnamen 1-25(1983-1988)
1984 Carnaval Oud en Nieuw-Ginneken
1985 Bibliografie I
1985 Tussen Witte l,Ío1k en AnneviIIe
1986 Wandelen in Strijbeek
1987 Kerken in Bavel
1.987 Wanctelen in Ulvenhout (Ca11ot)
1990 Het Mastbos en Van Schermbeek
1994 De Ginnekensche Tramweg Mij -

1994 Bibliografie II
1996 l,Iandelen op Luchtenburg
1996 Veldnamen 26 (Inclex)
1996 Gemaallijst 1795
1997 Straatnamen
1999 Carnaval in Ulvenhout
1999 Geschiedenis Boswachterij UIv-

voorzitter 1999
vice-voorzitter 2000
secretaris 2000
2e secretaris 2001
penningmeester 2001
2e penningmeester 1999
medewerker ULvenhout 2000
medewerker Bave1 2001
medewerker GaIder/Strijbeek 1999
technisch coördinator 2000

J.M.E.ltl.Jespers Euro - 2125

J.C.van der Westerlaken - 2,25
C.J.M. Leijten - 2,25
H.Dirven,K.Leenders e.a. - 2,25
Dr.J.L.M. de LePPer - 2,25
H.Dirven,J.v.d.Westerlaken - 7,50
J.en R.v.d.ldesterlaken - 5,-
Drs.H.Verhoeven(BvP 39) - 3,50
À.Verkooijen e.a.(BvP 44) - 3,50
Ir.Chr.Buiks(Per deel) - 2,25
Brieven van Paulus 46 - 3,50
M.Beugels,C.Leijten(BvP 55) - 3,50
J.M.E.M. Jespers - 7,50
J.Jespers en Drs.H.Verhoeven - 2,25
Dr.C.S.M. Rademaker SS.CC - 5,-
Ir.hr.Bonekamp,M.ScheePers - 2,25
À.J.Spierings - 4,50
P.van de Ven e.a. - 9r-
C.J.M. Leijten (BvP 101) - 3,50
Jacques Jespers - 2,25
Ir.Chr.Buiks,J.SPoorenberg - 3,50
J.M.H.Broeders,À.W.Jansen - 2r25
À.W.Jansen - 5,-
Ben C. Martens - 4,50
C.P.M. van ÀIphen - 4,50UITSPRAAK 732

- Wil je iets veranderen in
dan moet j e beginnen met

de toekomst
de goede kant uit te werken

LIDUÀÀTSCHÀP
Het verenigingsjaar van de heemkundekring loopt van 1 september tot 31 au-

gustus. Naàst-diverse heemactivitei.ten, lezingen, tentoonstellingen en ex-

óursies geeft de kring het tijdschrift 'Brieven van Paulus' uit' Het lid-
maatschaf, van de Kring geldt voor het gehele gezin en bedraagt voor het
verenigingsjaar 2001-2002: 15,- Euro per jaar'


