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vh Nieuw-Ginneken 1 5 Hooimaand 2004

MIJLPAAL

Plotseling stond hij er weer Mijlpaal nummer 2 op de Ginneken-
weg. Een bloembak houdt hem verborgen. Maar we vonden hem.

Ad Jansen is in de archieven van de familie Hurkx gedoken en
vond er vele interessante gegevens over dit Ginnekense bedrijf.

Dit jaar is het 70 jaar geleden dat de legendarische Deken Doctor
Dirckx uit Bavel vertrok. Een lange weg houdt zijn gedachtenis
levendig. Jan Jorissen verhaalt nogmaals het afscheidslied.

Kent u het beeld DRIE VLINDERS in Ulvenhout ? Adriaan van
Beek vertelt er over.

Er wordt steeds meer bekend over de slag bij Strijbeek ,die we in
onze geschiedenislessen nooit tegenkwamen. U leest er over in
deze Brieven.

Vele kleine en grote berichten over ons heem vullen de bladzijden.
Dit jaar is het zestig jaar geleden dat we bevrijd werden. Paulus
wUdt er een tentoonstelling aan. Het is in onze hedendaagse
geschiedenis een niet te vergeten

MIJLPAAL
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heemkundekring
PAULUS VAN DAESDONCK

vh Nieuw-Ginneken 15 dondermaand 2004

Beste Heemvrienden,

We zitten midden in de zomer als u deze brieven ontvangt.
Nederland werd op het Europees Kampioenschap Voetbal door
Portugal naar huis gestuurd. We stonden weer met beide voeten
op de grond.
U *as, bent of gaat op vakantie, maar op 1 septemlier begint ons
nieuwe verenigingsjaar. Het dertigste ! Ook de voozitter is dan
terug van vakantie
Met dat nieuwe verenigingsjaar krijgen we een nieuwe burge-
meester, voor Bavel en Ulvenhout een oude bekende, zelfs onze
ereburger !

ln het nieuwe verenigingsjaar verandeil de agenda die u in de
vorige aflevering vond danig.
De Laurentiuskerk in Ulvenhout bestaat 100 jaar. We besteden
daar een aparte tentoonstelling aan in de pastorle op 5 en 12

september. Dan verschijnt ook een speciale uitgave over het
kerkgebouw en alles daar omheen. Voor slechtg 3 euro kunt u het
kopen op de pastorie of in het museum.

De tentoonstelling over 60 iaar bevrijding opent dus pas in
oktober.
Zo kan de tentoonstelling over Ginneken, die zo suc@svol was
ook in september nog bekeken worden in ons museum..

Voor onze tentoonstellingen vragen wij u foto's.
Wilt u ze liever niet uit handen geven, loop dan langs bij de
FOTOSJOP ROOVERS Prins Hendirkstraat 192. Jan Roovers
maakt ter plekke een kopie van uw foto op onze kosten.
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We zien u graag op onze jaarvergadering op maandag 13
september in zaal Flamingo, Dorpstraat 66.Ulvenhout
Let wel, de avond begint al om í 9.30 uur.
Na de jaarvergadering zal de Rijsbergenaar Cor Rombouts u
vertellen over het drama van de Vloeiweide op 4 oktober 1944.
Het was de inleiding op onze bevrijding . Een vreselijk drama.

Op 18 september fietsen we naar de Vloeiweide. Lees de nadere
informatie in het Weekblad van Nieuw-Ginneken.

Op Zoktober openen wij de tentoonstelling "60 Jaar Bevrijd"
Mogen wij ook op uw medewerking rekenen ?

ook het komende jaar wordt weer een actief en interessant jaar.
Maar eerst een welverdiende vakantie.

Met Heemgroet
Namens het bestuur van de
heemkundekring Paulus van Daesdonck

Kees Leijten
Vice voozitter

EEN INTERESSANT BOEK VOOR EEN CADEAUTJE
LOOP EENS BINNEN IN ONS MUSEUM
U VINDT ER VELE UITGAVEN VAN ONZE KRING.
VOOR PRIJZEN VANAF 2 EURO I

MET ONS BOERDERIJENBOEK SGOORT U ALTIJD !
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AGENDA 2A04 (2e)
juli
1-31 museum gesloten
15 Brieven van Paulus 150

augustus
1-31 museum gesloten
31 einde 29e verenigingsjaar

september
01 Begin van het 30" verenigingsjaar
05 Tentoonstelling í00 jaar Laurentiusparochie in

pastorie opening í {.30 uur
Tentoonstelling Ginneken laatste keer geopend

13 29e jaarvergadering í 9.30 UUR
zaal Flamingo Dorpstraat 66 Ulvenhout
Na de pauze lezing door Cor Rombouts over
"De Overval op de Vloeiweide, nu 60 jaar geleden".

18 Fietstocht naar de Vloeiweide met toelichting ter plaatse
Vertrek 13.00 uur bij museum

oktober
02 museum open

Opening tentoonstelling 60 jaar bevrfld í4.00 uur
15 Brieven van Paulus 151
25 Lezing over de Bevrijding te Bavel

november
07 Museum open
15 Lezing

wijzigi ngen voorbehouden

Het museum Paulus van Daesdonck is geopend:
- Eerste zondag van de maand van 14.00-17.00 uur
- elke woensdag 14.00-16.00 uur
- op verzoek 076-561 .27 .42

Het museum is gesloten in juli en augustus

I
10
11
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29e JAARVERGADERING
op maandag 13 september 2oo4 houdt onze heemkundekring zijn
negen-en-twintigste algemene ledenvergadering in Café-Zaal
Flamingo Dorpstraat66 utvenhout. Aanvang í9.30 uur

AGENDA
1 Welkomstwoord door de voozitter en mededelingen
2 Notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 1s-09-2003

gepubliceerd in B.v.P.146 pagina 13-15.
3 Jaarverslag door de secretaris
4 Verantwoording van het financieel beleid en de getdmiddelen in

het afgelopen verenigingsjaar door de penningmeester
5 Verslag van de kascommissie ( mevrouw Joke van Baal en de

heer Harrie van de Mast)
6 Benoeming van de leden van de kascommissie voor het

verenigingsjaar 200É.-2005. Joke van Baal treedt af.
7 Vaststellen van de door de penningmeester opgestelde begro-

ting voor het jaar 2004-2005.
8 lngevolge artikel 17 van het Huishoudelijk Reglement treden

volgens rooster af de heren wim Langen en Adam Verkooij-
en. Zij stellen zich niet herkiesbaar. Het bestuur draagt An-
neke Oomes-van den Berg.voor als nieuw bestuurslid
lngevolge artikel 6 lid 2 van het huishoudelijk reglement dienen
de namen van andere kandidaten minstens 5 dagen vóór de
vergadering aan het secretaiaat bekend te worden gemaakt
onder overlegging van een voordracht met 10 handtekenin-
gen en een bereidverklaring van de kandidaat,dat deze een
eventuele benoeming zal aanvaarden.
Bespreking van het programma voor het a.s. verenigingsjaar
Rondvraag
Sluiting van de jaarvergadering omstreeks 20.1S uur.

om 20.15 uur zal cor Rombouts uit Rijsbergen een lezing ver-
zorgen over de overval op de Vloeiweide, nu zestig jaar geleden.

ln de pauze koffie met worstenbrood
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IN MEMORIAM
ln de afgelopen maanden zijn weer enkele van onze leden overle-
den. We ontvingen een overlijdensbericht van

... april M.v.Nispen-Graumans Lovensdijkstraat 7 Breda
27 mei Lode Jordaens Stationstraat 98 Essen (B) 73 jr

Dat zij mogen rusten in vrede

?23

NIEUWS UIT
HET MUSEUM 55
door Kees Leijten

DATA GEWIJZIGD

GINNEKEN IN BEELD LANGER OPEN

1OO JAAR LAURENTIUSKERK OPENT 5 SEPTEMBER

60 JAAR BEVRIJD OPENT ZONDAG 3 OKTOBER

***

GINNEKEN IN BEELD GROOT SUCCES
De tentoonstelling over Ginneken is een ongekend suces gewor-
den. vele honderden bezochten ons museum en waren
enthousiast.
En zoals altijd groeide de tentoonstelling met nieuwe
voorwerpen, foto's en vaandels. ln de hartpagina van deze
aflevering van de Brieven van paulus zo'n afbeelding met vele
onbekende gezichten.
Voor onze collectie kregen we twee vaandels van sint-christo-
phorus, die ergens op een zolder in Breda lagen.
ook het vaandel van de R.K.Middenstandsvereniging DE
HANZE uit 1903 werd aan de collectie toegevoegd.. wie weet
daar iets over te vertellen ?

GINNEKEN IN BEELD IS LANGER OPEN
TOT EN MET WOENSDAG 15 SEPTEMBER

De tentoonstelling van Ginneken is ook nog te zien op de
woensdagen 1,8 en 15 september en zondag 5 september.

Paulus zou het zeer op prijs stellen bij het overlijden van een van
onze leden een rouwbrief en bidprentje te mogen ontvangen.
Wij kunnen er dan melding van maken in ons tijdschrift. Rouwbrief
en bidprentje worden aan onze vezameling toegevoegd

MIJLPAAL TERUG
Bij de verbouwing van het
pand Ginnekenweg 172 is
in 1999 Mijlpaal nummer 2
plotseling verdwenen.
Een klein monument dat
vele kilo's weegt verdween
zo maar.
Ad Jansen wijdde er in BvP
128 dd 15-02-2000
uitgebreid aandacht aan.
Paulus heeft bij de gemeen-
te er op aangedrongen de
paal op te sporen en terug te
plaatsen.
Het duurde vele jaren.
De paal bleef zoek.
Gemeente Breda liet een
kopie maken.
Onlangs is de paal terug
geplaatst.
Maar wel weer verborgen.
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N I EUWE TENTOONSTELLI NGEN

LAURENTIUSKERK 100 JAAR 5 en í2 sepember
De parochiekerk van Ulvenhout bestaat 100 jaar. Dat wordt
natuurlijk gevierd.
Op verzoek van het Comité Laurentiuskerk 100 jaar organiseert
Paulus in de pastorie op 5 en 12 september een tentoonstelling
van foto's en voorwerpen over deze kerk.
Wie heeft nog foto's van het rfik beschilderde interieur; van
plechtigheden in de kerk; van bouw of verbouw van de kerk
Vroeger was de ruimte tussen de school en Nelemans bebouwd.
Wie heeft daar foto's van ? Er stond ook een H.Hartbeeld en
een openbaar urinoir. Foto's gezocht !

60 JAAR BEVRIJD 3 oktober-l5 januari
ln het najaar van 2004 zijn we 60 jaar bevrijd.
Paulus wil met een tentoonstelling aandacht besteden aan die tijd
met o.a- de rol van Anneville. Onlangs verwierven we het archief
van de oud-militairen rondom Prins Bernhard uit die tijd.
Ook aandacht voor de boerderijen en woonhuizen die verwoest
werden

We zoeken nog steeds naar foto's over
- de feestelijkheden rond Anneville,
- foto's van verwoeste boerderijen en woonhuizen,
- andere foto's die betrekking hebben op oorlog of bevrijding in

ons heem

Mogen we uw foto's enkele dagen lenen ?

VROUWENORGANISATIES 6 februari-3O juni
Vroeger waren de vrouwen en mannen georganiseerd in aparte
boeren.- en arbeidersorganisaties. Ook voor de jeugd en jonge-
ren waren er aparte verenigingen voor jongens en meisjes..
De jongsten waren btj de verkennerij ingedeeld naar leeftijd en
kunne. Van al die vrouwenorganisaties zoeken we foto's
Wie helpt ? We kopiëren ze graag. U krijgt ze snel weer terug

Bij de sloop van de Melkfabriek sint-Brigida te Bavel in 1gg0 ging
de "EersÍe SÍeen" verloren.
Een of andere veruamelaar had er zich meester van gemaakt.
Dank zij speurwerk van de Club van Ere-Baviaonen werd de steen
teruggevonden en door Kees Jansen aan paulus aangeboden.
De tekst luidt

OPGERICHT
19 OCTOBER 1901

Ch.A.Oomen pres
Ant.oomen vice -pres
Ger.A.Kriellaars penn.
C.v.d.Poel secr.
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Vaandel ontworpen door Richard Peskowski.
Een zijden vaandel, dat ons geschonken werd.

vaandel van De Hanze. De R.K. Middenstandsvereniging uit 1903
waarvan we tot nu toe niefs te weten kunnen komen
Wie helpt ons ??
Wie waren lid ? Wanneer hield de vereniging op te bestaan ?

Vaandel ontworpen door Wil Vaes
Een jonger vaandel dat aan onze collectie kan worden
voegd

toege-
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SÍeen café Hurks in de Dorpstraat te
Jong, nu Golden Rose)

Ulvenhout (later Wim de
geschenk Toos Hurkx

ASPERGEVELDEN
Van de familie Oninckx-van Gurp kregen we onlangs twee foto's
uit het verre verleden van ons museum
Op de bovenste foto de achtezijde van het pand Pennendfik 1

(ons museum) met v I n r Jos van Gurp en Goof Verdaasdonk
Op de onderste foto een groep met vlnr:
Mw Van Gerven; M.Verdaasdonk; N.van Gurp; J. van Gurp;
T.Verdaasdonk; A.van Gurp; G.Verdaasdonk
Op de achtergrond gebouwen behorend bij brouwerij De Roskam

Carnavalsbord, geschenk loos Hurkx.
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GEDACHTEN WERDEN GEDICHTEN

'Gedachten werden gedichten'. ls de dichtbundel die onlangs
verscheen van de hand van ons 86-jarige en altijd actieve mede-
lid Ad van Eijl-van de Klashorst .

ln deze bundel verzamelde zij talloze gedichten en vezen die zij
in de loop van zestig jaren schreef bij allerlei gelegenheden.
Heemkundekring Amalia van Solms uit Baarle was bij de presen-
tatie op 6 mei gastvrouw voor Ad van Eij! die lid is van Amalia
van Solms (Baarle) en Paulus van Daesdonck (Nieuw-Ginneken)

Goed doel
De opbrengst van de bundel 'Gedachten werden gedichten' stelt
de schrijfster beschikbaar aan een goed doel, de Stichting Pavel
uit Baarle.
"De uitgave financier ik zelf en de opbrengst die geef ik aan een
goed doel. MUn Iaatste hemd heeft toch geen zakken" lacht zij.

De bundel 'Gedachten werden gedichten' telt 29 gedichten over
liefde, dieren en de natuur, de seizoenen en kerstmis en is ver-
krijgbaar voor 5 euro bij heemkundekring Ama-lia van Solms in
Baarle. (Heemhuis Baarle Hertog)
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NIEUW LICHT OP SLAG BIJ STRIJBEEK
door Kees Leijten

We wisten het niet precies, maar het blukt dit jaar precies 190
jaar geleden te zijn dat er nabij Strijbeek een grote slag plaats
vond op het einde van de Napoleontische tijd.
onze Vaderlandse (lees Hollandse) geschiedenis plaatste het
einde van de Napoleontische tijd op 1813, toen de prins van
Oranje voet zette op Nederlandse grond en hij de soeverein
werd van Nederland.
In Brabant was Franse tijd echter nog niet voorbij.

Op 2 januari 1814 vond er bij Strijbeek een grote en bloedige
slag plaats tussen de Franse troepen aan de ene zijde en de
Kozakken en Pruisen als hun tegenstanders.
Aan de Pruisische zijde vochten ook Britten, Saksen en Zweden
mee
De gevechten vonden plaats aan de Nederlandse zijde van de
Strijbeekse Beek, de velden achter Restaurant De Douanier. Het
was hartje winter.De velden waren bevroren.. Al vechtend
zakten ruiters en paarden door het ijs in het moeras.
De laatste jaren zijn nog herinneringen uit die tijd boven
gekomen.
Negen dagen later op 11 januari viel de beslissende, bloedige
slag bij Hoogstraten. Het was 11 januari 1814. Aan beide zijden
sneuvelden ongeveer 2000 man.

De Chaamse dichteres Pien Storm van Leeuwen heeft op de
rand van het slagveld , op de Bergweg ten zuiden van het
Goudbergven, een z\/erfkei geplaatst met het volgende gedicht:

OVER ZIJN GRENZEN
REIKT MACHT NAAR AL MEER
VOERT VECHTERS VAN VER

NAAR VREEMD LAND
BELANGEN LANGS LANSEN BETWIST

KLEUREN EEN BEEK EN ZIJN BEEMDEN
IN STRIJD

ZOMERZOTHEID
door Ad van Eijl-van de Klashorst

Zomerpracht
Korte nacht
Vogelzang
Komt op gang
Naakt op 't strand
Rug verbrand
Liters ijs
Ver op reis
Hee! 't gezin
't Vliegtuig in
Dolle pret
Laat naar bed

Temperatuur
Daalt met't uur
Dan maar vlug
Naar huis terug
't is gedaan
Truiweer aan!



De laatste jaren is er in het gebied ten zuiden van de beek nog
vee! oud oorlogstuig uit die periode gevonden. Het was vroeger
een moerassig gebied. Velen vonden er de dood en werden ter
plaatse begraven. BN/De Stem-journalist Norbert Bökkerink
verhaalde enkele jaren geleden reeds over deze veldslag naar
aanleiding van een gesprek dat hij in het museum van Paulus
van Daesdonck had met enkele amateur-historici. Langzaam
komt de geschiedenis boven water

Jan Huijbrechts uit Meer heeft een uitgebreide studie verricht
naar dit gegeven dat noch in de Nederlandse , noch in de
Belgische geschiedenis ter sprake komt.
Binnenkort verschijnt van hem een boek onder de titel "Tussen
Antwerpen en Breda" dat handelt over deze oorlogsperiode.

POOSPLAATSEN
Ook langs de Mark plaatste Pien Storm van Leeuwen in het
kader van de "poosplaatsen langs de grens" nog een tweetal
zwerfstenen.
Een ter hoogte van Heerstaatjen, de andere daar waar de
Kerzelse Beek als een voorde het fietspad langs de Mark kruist.

BUNDEL
Donderdag 1 juli j.l. verscheen bij uitgeverij Hein van Kemenade
POOSPT AATSEN door Pien Storm van Leeuwen, een bundel
met foto's en gedichten van de 27 poosplaatsen die tussen
Heerstaaijen en Goirle geëffectueerd zijn.
27 Stenen met een toepasselijk gedicht door 24 dichters

-POOSPLAATSEN door Pien Storm van Leeuwen ISBN 90.71376.22.2 ; prijs 9,95 euro
-Zie ook Brieven van Paulus 1471148 p 115 \
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DE LIJN VAN EEN DAKRAND
door Kees Leijten

op 1 november 2003 verscheen er een gedichtenbundel van de
Bredase dichteres Silva Ley (pseudoniem voor J. van Aelst-ver-
steden *ïilburg 1927) onder de titer "De lijn van een Dakrand".
Een gedichtenbundel over bijzondere Brabantse boerderijen.
Van silva Ley publiceerden we in Brieven van paulus 131
(15-1 0-2001) een gedicht over Oud tJpetaer.
ln de bundel staat een gedicht dat betrekking heeft op de boer-
derij van Peters Strijbeekseweg 12 en het onderstaande gedicht
op de boerderij van Bastiaansen Bolbergseweg 14.

DE HOFSTEE

ln een wijde bocht
aan een weg tussen dorpen
de hofstee, voornaam

als in een lijst gevat
van eikenstammen
voor wie er nadert

het keienstraatje-
of men de houten karren
nog hoort ratelen

handbrede gleuven
onder de stalramen, lucht
voor het slapend vee

het ruige gebint
-bomen zoals ze groeiden-
schragen het rietdak
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in de hoge til
boven het geurend hooi
schrikt een tortel weg

de varkenskotten
nu leeg, straks de kraamkamers
voor het lammeren

langs de rozenhof
de beukenhaag, een sluippad
naar de schapenwei

canada's ruisen-
een dierbaar laantje, dat ooit
naar akkerland liep

dubbelruitig licht
in de grote pronkkamer
het zomert buiten

uit elke windhoek
liggen huis en schuren scheef
het schone toeval

toegewijd bewaard
voor de dochters van de zonen
'als het God belieft'
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EEN GOTISCH KLOKJE

hagen witte vlier
twee uitgewoonde wilgen
tot de dood geknot

daarginds het voorhuis
fijngebikt, gelaagd, geleefd -
rozen aan de muren

een gotisch klokje
op het dak, zal het ooit nog
Angelus luiden?

een t.v.-antenne
kantelend aan de schoorsteen
meldt de nieuwe tijd

een opkamerraam
heeft de luiken w'tjd open
de ruitjes geteld

daar wakker worden
met de merelzang, geratel
van boerenkarren

ham-uit-de-schouw
gesnipperd tegen de boezem
de geur van vers brood

pannen op het vuur
manspetten aan de deurhaak
grootmoeders handen

het drie-eeuws gebint
in de lage Vlaamse Schuur
grrjs van de webben
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de hoge hooideur
wijkt een spleet, een kalf schrikt
van het zomerlicht

uit de schaduwhoek
in de 'kerkooi' glimt als nieuw
een rode trekker

een veldmuis vlucht
over het erf, de wolfshond
gromt vervaarlijk

?57

2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18

1920 21 2223 24 25

PATRONAATSHARMON I E S I NT LAURENTI US
Door bemiddeling van ons lid Diny Dielissen-Riemstag ontvingen
we een groot aantal namen van de leden van de patronaatshar-
monie op de foto in BvP 149 pagina 1l4t1ls., die haar vader
J.Riemslag (geb. 30-06-1910) zich nog herinnerde .

í Grootveld; 2 Moerenhout; 4 Richard peskowski (hongaar); g
Hein van Dijk; 11 vermeulen; 12 Jan van opstal; 13 de Jong;14
kapelaan schul; 15 Thé verdaasdonk; 16 p.de Jongh; tz wim
HuUben; 18 Jan Middelaer; 1g Rini Brouwers; 20 sjeflansen? 21
Vermeulen;22 Wim Riemslag 24 Jack Mertens

HEEMKUNDIG WEERBERICHT 1 38
HEILIGEN IN DE WEERSVOORSPELLING 75

J u I i -Hooimaa nd-Dondermaa nd
Is d'eerste juli regenachtig
Heel de maand is twijfelachtig

Au g ustus-Warmtemaand-Onweersmaand
Komen de hondsdagen met veel regen (10-18/S)
Dan gaan we slechte tijden tegen

Septem ber-Herfstmaa nd-Fru itmaa nd
Als Sint Giel blaast op zijn hoorn (2919)
Boeren zaait dan uw koren
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SCHOONDONK
ln Brieven van Paulus nummer 119 plaatsten we een tekening van
Johan Looijen van een onbekende boerderij te ulvenhout uit
1928. Niemand reageerde op onze oproep.
Het boerderijenboek bracht de oplossing van de tekening.
Het was boerderij Schoondonk op Galderseweg 89, die in lgOT
afbrandde.. ( Boerderijenboek pagina 44)
Van mevrouw De witte-sweep , die op de boerderij geboren werd,
ontvingen we enkele mooie foto's.
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SI ERH EKWERK VOOR ANN EX-5o-BOOM
ln 1992 toen Ginneken herdacht 50 jaar geleden te zijn gean-
nexeerd door de gemeente Breda schonk de gemeente Nieuw-
Ginneken een herdenkingsboom die door burgemeester Peter van
de Velden geplant werd op het eind van de Gaffelstraat, zoals op
het andere einde van deze straat de Wilhelminaboom staat.
De boom heeft er vele jaren kaal bijgestaan.
Onlangs kon het buurtcomité met geld van het project "Hart voor
je buurt" een smid opdracht geven een hekwerkje te maken met
de wapens van Breda en (Nieuw-)Ginneken,identiek aan het
hekwerkje rond de Wilhelminaboom .
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DEKEN DOCTOR DIRCKX.
BIJ ZIJN AFSCHEID VAN BAVEL IN 1934

Dit jaar is het 70 jaar geleden dat pastoor-deken Petrus Dirckx
uit Bavel vertrok. Het jaar daarna overleed hij te Roosendaal.
Jan Jorissen (-1922) herinnerde zich nog het lied dat de
schooljeugd zong bij zijn afscheid.

Geef acht, geef acht,
Wie had dat nu gedacht
dat onze Deken heen zou gaan
en dat zo onverwacht.

En of je lacht of schreit.
HU blijft bij zijn besluit.
Ja, dat weten we allen, zoete lieve Gerritje
Ja, dat weten we allen, zoete , lieve....

Wat hij eenmaal besloten had
dat moest gebeuren; anders....
Ja, dat weten we enz.

De Deken zocht al maanden, maanden lang
naar een plaats waar hij heel goed rusten kan
Bij zusters in het stadje Roosendaal
was het naar ztln zin

Want Zusterzorg, die is perfect,
geen wonder dat zijn Eerwaarde daar,
heel spoedig dacht dat neem ik maar
ffi, ffi, ffi,ffi,

En nu onze Deken hier henen gaat
En nu voor het laatst hier voor ons staat
Nu past ons een hartelijk afscheidswoord
Dat willen we doen zoals 't behoort
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Jan Jorissen:

Beste Hoogeennraarde Deken,
jarenlang waart Ge hier pastoor
't kleine Bavel bracht U zorgen
maar U vond steeds tijd daarvoor.

Uw beleid en werl<zaam leven,
bracht Voor Bavel heel veel goeds
Bavel zal U steeds gedenken,
Bavel, nee vergeet U niet.
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Beelden in de Buurt - 20
door Adriaan van Beek

Op het grasveld voor vezorgingshuis 'De Donk' in Ulvenhout
staat een groot, opvallend kunstwerk. De vuilwitte stenen kolos,
boven op een massieve vierkante sokkel, steekt af tegen het
groen van het gazon en kan geen enkele bezoeker ontgaan.
ln deze serie over beelden en andere sierende elementen uit het
werkgebied van Paulus deze maal aandacht voor drie vlinders.
Uw opmerkingen en suggesties zijn uiteraard van harte welkom.

DRIE VLINDERS
Op een zonnige dag in september, alweer een flink aantal jaren
geleden, stal ik mijn fiets tegen de heg en ik pak mijn fotospullen
uit om de kunst bij 'De Donk' vast te leggen. Drie dames in het
wit, zonder twijfel bejaardenverzorgsters die hun dienst er op
hebben zitten, komend luid praten naar buiten. Als zij mij in de
gaten krijgen zrjn ze meteen geïnteresseerd. "Wa bende ant
doen ? Kunde mij niet op de foto zette? " Als ik uitleg dat mijn
belangstelling uit gaat naar het stenen beeld, komen ze niet
meer bij van het lachen. "Vinde mij dan nie mooier as dieje
mergpijp?"
De titel van dit kunstwerk, drie vlinders, is bij weinigen bekend.
Het vraagt ook de nodige fantasie van de toeschouwer om in de
grote gebogen vormen de vleugels van deze ongewervelde
dieren te herkennen. De Bredase beeldhouwer Charles Lous
heeft ook nooit bedoeld een natuurgetrouwe weergave te maken.
Bij dit werk heeft hij zich laten inspireren door deze opvallende
insecten, door de sierlijkheid, de gratie en het lijnenspel van
vlinders. Zijn uitdaging was dit te vangen in steen. Hij zocht een
tegenwicht voor het stereotiepe beeld van de bewoners van wat
toen nog een bejaardenhuis heette. Oudere mensen, in de herfst
van hun leven, hadden volgens hem behoefte aan speelse en
vrolijke vormen.

t
Gedenkt ln de H. Mls en ln uw gebed de zlel van

zaliger den Hoog Eerwaarden zeer gel. Heer
PETRUS GERARDUS HENRICUS

DIRCKX r. u D'
Kanunnlk van het Kathedraal Kaplllel, 

1

Lid van de derde orde van den H. Franclscus,
Minister van de prlester derde orde.

Rector van het St. Elisabethgesticht te Roosendaal.

geboren te Roosendaal den 9 Maart 18ó5,
priester gewijd te Hoeven den 26 Mei
1888, overleden te Roosendaal op 2ó Mei
1935, voorzien van de H.H. Sacramenten

der stervenden.

Ik smeekte en verstand werd mij gege-
ven ; de wijsheid leerde ik aan zónóer
bijbedoeling; en ik deelde haar mede zon-
der afgunst, en haar riikdom verborg ik
niet. ïíijsheid VII ; 7t 13,

O God ! die uw dienaat Petrus, als deel-
hebber aan het Priesterschap der Aposte-
len met de priesterlijke waardigheid veÍ-
eerd hebt, verleen ons, bidden wii U, dat
hij ook in hun gezelschap voor eeuwig
worde opgenomen, door O.H.I. Christus.

Beminde broeder en zuster, gedenkt
miiner aan het altaat en in het heiligdom
des Heeren.

Heer, verleen hem de eeuwige Íust, en
het eeuwig licht verlichte hem ; dat hii in
vrede ÍusÍe. Amen.
- -o;;tt"
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foto Kees Leiiten
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Bij de bouw van 'De Donk' in 1969-70 worden de kosten van een
kunstwerk begroot op een half procent, 15.000 gulden.
Uiteindelijk loopt de rekening op tot ongeveer fl 20.000 . Bij de
officiële opening van het gebouw, in oktober 1970, wordt geen
aandacht besteed aan de drie vlinders. Wel nemen directie en
bestuur een fraai klein beeldje in ontvangst, voorstellende de
Heilige Familie. Het staat nog altijd in de entree van De Donk.

Een nieuw logo
Ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van 'De Donk' in 1995
worden een nieuw logo en een nieuwe vlag ontworpen voor de
Ulvenhoutse instelling. Mevrouw Anita van der Velden
Vermeeren uit Galder Iaat zich bij het creëren van deze
beeldmerken inspireren door het kunstwerk in de tuin. ln zijn
jubileumtoespraak zwaait directeur v. d. Graaf de ontwerpster
alle lof toe. Zij heeft zich op een juiste wijze laten inspireren en
ware kunstwerken geschapen, met een tretfende symboliek. Hij
legt uit dat de drie welvingen staan voor sierlijkheid, beweging en
luchtigheid. De verbinding tussen deze drie elementen is het hart
van 'De Donk'. De grootste, middelste figuur staat voor het
intramurale deel, voor wonen, zorg en welzijn onder één dak. De
linker afbeelding verbeeldt de zorg van het flankerend beleid, de
zotg naar buiten zoals maaltijddienst, dagopvang, tijdelijke
opname en de zorg voor bewoners van de aanleunwoningen. Op
rechts is extra aanvullende zorg gesymboliseerd voor de
zwaarste zorggroep, de lichte verpleeghuiszorg of
groepsvezorging. Volgens de directeur schetsen vlag en logo
'De Donk' in vrije vlucht: "Meegaand en meewerkend aan
verantwoorde zorg en aan de steeds veranderende zorgvraag
van ouderen".
Charles Lous zal er van genoten hebben dat 25 jaar na dato zijn
schepping in steen nog zoveel enthousiasme en bevlogenheid
oproept.

lluix O, Donlt
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EEN ONBEKENDE BIJEENKOMST
Elke tentoonstelling in ons museum brengt weer een aantal mooie
foto's boven tafel.. Zoals deze. Achtentwintig heren en één dame.
De foto is genomen op het bordes van het raadhuis omstreeks
1940. Het is geen officiële bijeenkomst want de burgemeester
heeft geen ambtsketen om. Kent u een of meerdere personen ?
Weet u een datum ? Wat voor bijeenkomst is het ?
Graag uw reactie naar de redactie, het museum of een van de
bestuursleden.

L



F\

ISË
§§$
s§§

§ §Ë§ë P\J O-*§ §)dV

§§§H
§s b.pa I (U-.

* ËEËOE ËO

(
Ëi Ë§
R §:
€E §
s9N
Ë eËBY(\

§§Ë$
§§È§
ïo*'q)
EËE!
:§EiB'= § 9È

§Ë ËË
s§ As

249

HURKX EN DE PELIKMN TE GINNEKEN
VAN STALHOUDERIJ NAAR TOURINGCARBEDRIJ F
door Ad Jansen

lnleiding
ln 1990 kwam er een einde aan het Touringcarbedrijf en
Reisbure au De Pelikaan van de familie Hurkx in de Raadhuisstraat
te Ginneken. Daarmee verdwenen de bekende bussen uit het
Ginnekense straatbeeld, die jarenlang de smalle poort tussen de
huizen nr. 12 en 16=18 in- en uitreden. Achter de huizen aan de
westzijde van de Raadhuisstraat was in de loop der jaren een
groot garagecomplex verrezen, waar de meer dan twintig bussen
konden worden gestald en onderhouden. Met de touringcars is
ook dat complex verdwenen. Op het binnenterrein worden nu
woningen gebouwd aan een pleintje met de naam BurgemeesÍer
Beenshof. Mr.Laurentius Beens (1781-1857) heeft echter nooit de
ÍrÍel burgemeester van de Gemeente Ginneken en Bavel gehad.
Tijdens de inlijving bij het Franse Keizerrijk, werd hU in 1812
benoemd tot notaire impériale. In 1813 werd hij tevens de derde
maire van de jonge gemeente. Na de omwenteling bleef hij tot
1824 aan als notaris en kreeg hij de titel van provisioneel
burgemeesfer, in 1819 gewijzigd in de oude naam schout. Notaris
Beens resideerde omstreeks 1815 in de vroegere Cathelijnen-
hoeve, Raadhuisstraat 10 1. Wat de locatie betreft is de naam
Burgemeesfer Beenshof dus goed gekozen.

Voorgeschiedenis
De plaats waar in 1916 Johannes Hurkx zijn bedrijf vestigde had
toen al een gevarieerde geschiedenis van enkele eeuwen achter
de rug. ln de late Middeleeuwen behoorde een groot perceel
achter de westzijde van de Raadhuisstraat tot een zeer oude
boerderij, genaamd de Ste.Cathelijnenhoeve. De gebouwen
stonden aan de huidige Raadhuisstraat op de plaats van het oude
raadhuis (nr.6) en het daarnaast gelegen winkelpand (nr.8-10). De
Cathelijnenhoeve omvatte ook de percelen achter de later ge-
bouwde panden Raadhuisstraat 12-18, waar in de jongste tijd de
slagerij van Van Opstal en de stalhouderij van Hurkx gevestigd
waren (zie de kaart).
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Meer zuidwaarts lag aan de huidige Ulvenhoutselaan een
voornaam huis genaamd De Wijngaed. Sedert de aankoop in
1772 door Cornelis Valk van Aelst 2 heet dit buiten naar hem
Valkrust Hierbij behoorden ook de percelen ten westen van de
Raadhuisstraat van de huizen 20-32. ln de zestiende en zeven-
tiende eeuw zijn de twee complexen zelfs enige tijd in één hand
geweest 3.

Sinte Cathelijnenhoeve en De Wijngaert
De SÍe.CaÍhelijnenhoeve heeft zich tot in het begin van de
negentiende eeuw kunnen handhaven. ln de zeventiende en
achttiende eeuw was dit huis vaak eigendom van de secretarissen
van de Heertijkheid Ginneken en Bavelo.Bi de verkoop in 1770
aan secretaris mr. Antony Johan Damisse bedroeg de oppervlakte
176 roeden s. ln 1790 verkochten zijn erfgenamen het complex
aan de op kasteel lJpelaar wonende Luitenant Colonel bij de
Armee dezer Lande lsaac del Court. De hoeve was toen een
voornaam herenhuis met de naam Srnfe Catharinenhove en mat
met de tuin 171 roeden u. tn 1791 verkocht Del Court 1O roeden
aan de noordzijde van zijn perceel met een deel van de stal voor
de bouw van het dorpshuis (nr.6)7.
Na zijn dood werd zijn bezit in 1796 openbaar verkocht aan drie
beleggers uit Princenhage, die het huis twee jaar later met 14
roeden verkochten aan de gepensioneerde ch rirurgijn-majoor van
een regimenÍ SwiÍsers Hendrik Landsrein u. De koper had recht
van overgang door de poort naast zijn huis, over het erf dat de
verkopers behielden. Dezelfde verkopers verkochten aan Peeter
Peeters een deel van de grond van de Cathelijnenhoeve, ter
grootte van 100 roeden. Omstreeks 1800 moet deze er een huis
op gebouwd hebben e. Het betreft het terrein van de huidige
panden Raadhuisstraat 12-18, waar later de stalhouderij van
Hurkx en de slagerij van Van Opstal werden gevestigd.

Aan de westzijde van de Raadhuisstraat stonden rond 1800 nog
twee andere woningen (zie de kaart). Deze waren gebouwd op
percelen die oorspronkelijk tot De Wijngae,rf behoorden. Ter
hoogte van de huizen nr. 20-24 stond een pand bestaande in twee
woningen, eigendom van de weduwe van Jacob Fuchs.

Foto 1:

Johannes Hurkx (1 881-1948),
stal houder, g rondlegger v an
het touringcarbedrijf
De Pelikaan (coll. Hurkx).

Deze militair had dit blok met erf en schuur in 1 771 gekocht uit de
openbare verkoping van de erfgenamen van Anthony Goblet,
eigenaar van het goed De Wijngaert, dat toen in een aantal delen
uiteen viel. Ten zuiden van deze twee woningen (20-24) moet
omstreeks 1790 nog een blok van twee huizen (nr.26-28) ztjn
verrezen op een gedeelte van een perceel van één bunder, dat in
1771door Valkruèt werd verkocht aan Jan Josef van Unnink 10. ln
1793 kocht de Ginnekense chirurgijn H.J.B.Maasen deze panden
11 . Het eerder genoemde blok van de huidige huizen 20-24
bestond echter al voor 1730 12.

De hovenierderij van $hristiaan Kooijen
Zoals boven vermeld moet Peeter Peeters omstreeks 1800 een
huis hebben gebouwd op de plaats waar in de twintigste eeuw de
familie Hurkx gevestigd was.



l?to 2: Tiidens w.o.-1 waren bij Hurkx gemobitiseerde
Nederlandse militairen ingekwartierd. op de foto eén grcep ruiters
in de poort van Hurkx, omstreeks rgr6-1919 (colt.Hirkxj.

Foto 3: De bij Hurkx ingekwartierde militairen vieren het einde van
W.O.-1 in 1918. Hier de groep voor de paardenstal. Op het bord
staat: '1914-1918, Leve de vrede, het kokspersoneel' (coll.Hurkvl
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ln 1805 verkocht deze Peeters zijn woning via een openbare
verkoping aan de eigenaren van Café de Vragtwagen (Markt 12)
Antoni Antonissen en Maria van Rijen ". Het gaat dan om: een
Huijsinge, stal en clijn huisje, schuur, hof en erue aan elkander int
dorp tegenover de school (= ingang Viandenlaan) aldaer, met den
vrijen uijtgang van agteren, groot 100 roeden, oosÍden SÍeenweg
(=Raadhuisstraat), suijd juffrouw Fuchs (= nrs.20-24) en
J.H.Maas€n (=n;.26-28), west J.L.Ruiisch (=yrlkrust) en noord de
heer Landsre,f,, (=nr.10) en de volgende koop. De prljs bedroeg
Í1156,-. De tweede koop bestond uit de helft van de hof naast
koop 1, achter het gemeentehuis, met de vrije uitweg via koop 1,
groot 70 roeden. Hiervan werd voor / 556,- de Ginnekense
secretaris en stockhouder Jacobus Antoni van Opstall eigenaar.
Daarna werd het huis met het achterliggende terrein door Antoni
Antonisse verhuurd aan de Ginnekense hovenier Christiaan
Peeterszn. Kooijen (1773-1830) en zijn vrouw Johanna Hendrikx.
Na de dood van de herbergier en zijn vrouw kon Kooijen zijn
gehuurde pand voor Í1 100,- kopen. Het huis met een klein huisje,
schuur, hof en erf, groot í00 roeden, met een vrije uitgang naar
achteren, grensde toen oostwaarts aan de straat, zuid aan de
grutter Adriaan Molenschot 1a (= nrs. 20-24),west aan de eigenaar
van Valkrust Jan Milders en noord aan de eigenaar van de
voormalige Cathelijnenhoeve Daniël Matak (=nr.8-10) 'u.
Na de dood van Christiaan Kooijen in 1830 hertrouwde zijn vrouw
met Cornelis Bastiaansen,hovenier en vrachtrijder. !n 1842
verkocht Johanna Hendrikx een stukje erf langs de straat, groot 48
centiaren aan de herbergier in het Rood Hert (Markt 7-12) Mathijs
van Alphen. Deze bouwde er een huis op, dat hij verhuurde aan
de timmerman Paulus van Wijck. ln 1854 verkocht de hovenierster
de rest van haar bezit aan de Ginnekense voerman Johannes van
Opstal. Het bestond uit een hovenierswoning, stal, erf en tuin,
totaal 22 aren en 14 centiaren 'u. Daarmee begon een nieuw
tijdvak voor de percelen Raadhuisstraat 12-18.

Stalhouderij Van Opstal
Johannes van Opstal (1821-1909) werd in Chaam geboren als
één van de veertien kinderen van Sigebertus van Opstal (1789-
1871) en Catharina Roovers (1796-1849). Direct nazijn aankoop
in Ginneken trouwde hij er in 1855 met Johanna Boeren (*1826).
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Uit dit huwelijk werden in Ginneken zeven kinderen geboren,
waaronder vier zonen: Cornelis Jacobus (19s7-1gs4l, petrus
(1861 -1932), Adrianus (1Boo-19s3) en Hendrikus (1gog-t 949) i7.

cornelis was stalhouder tegenover de Laurentiuskerk ,, . zïlnbroer
Petrus nam later de stathouderij van zin vader over
(Raadhuisstraat 14-18), Adrianus vestigde zich àls slager in een
nieuwgebouwd pand op het terrein van zijn vadei aan de
Raadhuisstraat 12, Hendrikus begon een slagèrij op Markt s.
De stalhouderij van van opstal floreerdè gbed Johannes
ontwikkelde op zijn terrein een grote bouwaótiviteit. ln 1g7s
bouwde hij een nieuw pand, waarin later de slagerij van zoon
Adrianus werd gevestigd. Nadat hij in 1g66 het meesthoordelijke
deel had teruggekocht van Mathijs van Alphen, werd de oude
hovenierswoning verbouwd tot twee volwaardige woningen (nr.16-
18). Ook het achterhuis werd vernieuwd en er werd een t«oeishuis
opgetrokken 1e. ln 18g7 splitste Johannes van opstal zijn terrein
over de gehele lengte in twee delen. De zoon Adrianus kocht het
pand nr.12 waarin hij een slagerij begon. De zoon petrus nam de
twee woningen nr.16 en 1 8 met de stailen en het grootste deel van
het terrein over. Dit laatste pand werd door Èem gedeettelijk
vernieuwd. De slagerij op nr.12 kreeg in 1914 eén nieuwe
voorgevel 20.

ln 1916 verkocht Piet van opstal zijn eigen woonhuis (nr.1g) en de
stalhouderij aan Johannes Hurkx en het andere pandje op de
zuidelijke hoek van de poort (nr.16) aan Johannes Àdrianus
wouters, hotelhouder op de Markt. Van opstal vestigde zijn
stalhouderij op de Ginnekenstraat nr.30 in Breda

Stalhouders in Ginneken
omstreeks 1900 telde Ginneken drie stathouderijen: piet van
opstal in de Raadhuistraat, zijn broer Cornelis van opstal-van
lerssel tegenover de Laurentiuskerk en A.Voermans en zn op het
vroegere oranjeplein, nu het begin van de prins Hendrikstraat,
midden op de weg voor de tuin van viila Beukenh of 21 

.

De stalhouderijen dateren alte drie van dezetfde periode.
Johannes van opstal, die aanvankelijk voerman was, had echter
al vóor 1860 aan de Raadhuisstraat patent als verhuurder van
paarden en rijtuigen2'. cornelis van opstal trouwde in lggg in bij
Maria van lerssel, de weduwe van cornelis oonincx.
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Deze laatste was eerst winkelier in manufacturen, maar begon
omstreeks 1880 met een verhuurbedrijf op Ginnekenweg 346.
Adrianus Voermans begon in l BBs eveneens een winkel in
manufacturen in een vroegere dienstwoning van een btokje van
twee bij het herenhuis Beukenhof .ln 1892 kon hij de twee panden
kopen. Hij brak in 1 895 de kleinste van de twee af en bouwde daar
een stalling voor zijn stalhouderij.
Omstreeks 1900-1910 beleefden de drie verhuurinrichtingen van
rijtuigen hun hoogtepunt. De gids van de "vereeniging Ginneken
vooruit" van maart 1907 geeft een volledige tarieflijst van de drie
stalhouderijen. Een rijtuig met één paard kostte bij alte drie per uur
ï1,25, met twee paarden was de prijs f2,50. piet van Opstal
bracht de mensen voor Í 1,00 naar het Ulvenhoutsebos; zijn twee
concurrenten rekenden echter Í1,50 voor die rit. Een rijtuig met
gummi was iets duurder, bij Piet van opstal kostte dat 25 cent
extra.

Foto 4: Andre Hurkx (l) en zijn neefje wim (Marinuszn.) ats kteine
koeÍsiers op de bok van het rijtuig van vader Jo Hurkx. Binnen het
'bruidspaar' Janus en zijn nichtje Jeanne (Marinusdr.). Foto achter
de gebouwen van wijnhandel Elsevier, aan de ovetrz'tjde van de
straat. De voertuigen zin versierd voor de optocht van de
VredesfeesÍen in I 91 9 (Coll. H urkx)
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Foto 5: Rijtuig met koppel paarden op de Markt, met Jo Hurkx als
koetsier en Jan Helmonds als palfrenier op de bok, omstreeks
1920 (coll.Hurkx).

Foto 6: Koets met eén paard voor het raadhuis van Ginneken, met
Andre op de bok als koetsier, voor lg40 (coil.Hurkx).
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ln 1916 verkocht Piet van Opstal zijn eigen woonhuis (nr.18) en de
stalhouderij aan Johannes Hurkx en het andere pandje op de
zuidelijke hoek van de poort (nr.16) aan Johannes Adrianus
Wouters, hotelhouder op de Markt. Van Opstal vestigde zijn
stalhouderij op de Ginnekenstraat nr.30 in Breda.

Stalhouders in Ginneken
Omstreeks 1900 telde Ginneken drie stalhouderijen: Piet van
Opstal in de Raadhuistraat, zijn broer Cornelis van Opstal-van
lerssel tegenover de Laurentiuskerk en A.Voermans enZn op het
vroegere Oranjeplein, nu het begin van de Prins Hendrikstraat,
midden op de weg voór de tuin van Villa Beukenh oÍ 2' 

.

De stalhouderijen dateren alle drie van dezelfde periode.
Johannes van Opstal, die aanvankelijk voerman was, had echter
al vóór 1860 aan de Raadhuisstraat patent als verhuurder van
paarden en rijtuigen22. Cornelis van Opstal trouwde in 1888 in bij
Maria van lerssel, de weduwe van Cornelis Oonincx. Deze laatste
was eerst winkelier in manufacturen, maar begon omstreeks 1880
met een verhuurbedrijf op Ginnekenweg 346. Adrianus Voermans
begon in 1885 eveneens een winkel in manufacturen in een
vroegere dienstwoning van een blokje van twee bij het herenhuis
Beukenhof. ln 1892 kon hij de twee panden kopen. Hij brak in
1895 de kleinste van de twee af en bouwde daar een stalling voor
zijn stalhouderij.
Omstreeks 1900-1910 beleefden de drie verhuurinrichtingen van
rijtuigen hun hoogtepunt. De gids van de "Vereeniging Ginneken
Vooruit" van maart 1907 geeft een volledige tarieflijst van de drie
stalhouderijen. Een rijtuig met één paard kostte bij alle drie per uur
Í1,25, met twee paarden was de prijs Í2,50. Piet van Opstal
bracht de mensen voor Í 1 ,00 naar het Ulvenhoutsebos; zijn twee
concurrenten rekenden echter /1,50 voor die rit. Een rijtuig met
gummi was iets duurder, bij Piet van Opstal kostte dat 25 cent
extra.

Al tijdens de Eerste Wereldoorlog deden in Ginneken de
automobielen hun intrede. Ook de verhuurinrichtingen schakelden
er op over. Piet van Opstal in de Raadhuisstraat was intussen
opgevolgd door Jo Hurkx. Opvallend is, dat in 1917 zowel Hurkx
als Voermans nog alleen reclame maakten met rijtuigen.

I
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Foto 7: De eersÍe chevroret-bus, waarmee Jo Hurkx op 1november 1925 een dienst opende op Antwerpen (coil.Hurkx).

ldg 8: Garage Hurks omstreeks 1g30, mettweebussen en tweetaxi's. Links de zoon Janus, rechts zijn broer Andre en op devoorgrond chauffeur-monteur Janus vàn peer (cott.Hurkx)
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De eerste stalhouder met een huurauto moet Cornelis van Opsta!-
Van lerssel zijn geweest. ln 191 7 23 adverteerde hij al met Luxe
auto's te huur, terwijl de rijtuigen met gummibanden naar de kleine
lettertjes waren verdwenen. Hij had dan ook een forse concurrent
naast zich. Jan Vermeulen was namelijk in het pand van de
vroegere smederij van zijn vader (Ginnekenweg 338-344) een
garagebedrijf begonnen onder de naam. Eerste Ginnekensche
Verhuurinrichting van Luxe Automobielen. Hij verhuurde zowe!
open a/s ges/o ten wagens'o .

ln de jaren dertig van de twintigste eeuw werden bij de
verhuurinrichtingen de paarden nagenoeg geheel verdrongen door
taxi's. Met de dood van Cornelis van Opstal en van zijn vrouw in
1934 verdween daar het verhuurbedrijf volledig. Voermans op het
Oranjeplein verhuurde ook auto's maar zijn bedrijf moest in 1937
w'rjken voor de doorbraak van de Franklin Rooseveltlaan. Ook
Hurkx had in die tijd al een bloeiend taxibedrijf (foto 10), waarvoor
de rijtuigen en de paarden werden opgeruimd. Op het Oranjeplein
vestigde zich omstreeks 1935 de Fa G.Dibbits & Co, Luxe
Stalhouderij en Autogarage De Baronie. Deze was gehuisvest in
de remise van de in 1925 opgeheven Ginnekense paardentram,
Oranjeplein 16a en Nassauplein 3 (=Saksen Weimarplein).
Voordien zat dit bedrijf in het Kerkstraafe tussen de Ginnekenweg
en de Baronielaan, tegenover de kerk in die straat. Na de Tweede
Wereldoorlog verdween deze verhuurinrichting weer van het
toneel.
Tussen 1940 en 1945 beleefde de paardentractie een revival. Het
taxibedrijf werd nagenoeg onmogelijk, maar na 1950 waren de
rijtuigen in Ginneken grotendeels verleden tijd.

Drie generaties Hurkx, í9í6-í985
Johannes Hurkx (1881-1948) werd, evenals zijn tweelingbroer
Hendrik (1881-1948), geboren in de gemeente Ginneken en Bavel
als zoon van Adrianus Hurkx (1840-1 923) en Maria de Kanter
(1845-1913). Het gezin telde zeven kinderen, waaronder een
tweeling: Hendrik (Heintje) en Johannes (Jo) 2s. Hun vader
Adrianus werkte eerst in Bavel, maar woonde in 1883 op het
Oranjeplein in Ginneken, waar hij ingeschreven was als koetsier.
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Foto 9: Een bus voor de eigen
Raadh urssfraaÍ, omstreeks 1 g30-1 g4O.

Andre en Janus Hurkx (coll.Hurkx),

benzinepomp
V.l.n.r: Janus

aan de
van Peer,
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ln 1899 kocht hij van Johanna Oomen-Meeren de boerderij en het
café op het Dorpsplein in Ulvenhout, nu Dorpstraat 45, met
ongeveer 2,5 hectare grond. Naast herbergier was hij toen ook
hovenier. ln 1900 herbouwde hij het pand dat later in Ulvenhout
bekend stond als Café De Jong. De eerste steen wer9- op2 april
1900 gelegd door zijn toen tÓ laar oude zoon Jo 26. ln 1912
verkocht Adrianus Hurkx zijn caÍé, waarna hij tot zijn dood in 1923
woonde bij zijn dochter Cornelia, getrouwd qlet de koperslager
Gerardus èoosen, Dorpstraat 50, Utvenhout 27.

ln 191 1 trouwde de zoon Johannes (1881-1948) met de te Breda
geboren Johanna Catharina van Gurp (1884-1969). Tussen 191 1

én 1916 woonden zij te Breda 2t, waar Johannes koetsier was,
tevens winkelier. Daar werden de twee zonen Adrianus (191 2) en
Andreas (1 91 3) geboren die later zijn bedrijf zouden voortzetten. ln
1916 kochtten z$ de stalhouderij van Piet van Opstal in de
Raadhuisstraat te Ginneken 2e. ln 1925 werd te Ginneken in het
gezin van Jo Hurkx nog een dochter Maria Johanna (Riet)
geboren.

De familie Hurkx had in Ginneken diep wortel geschoten. Ook de
broers en zusters van Jo Hurkx (foto 1)woonden in dit dorp. De
oudste zuster Adriana (Jaantje, 1872-1951) was getrouwd met
bakker Willem Frederik Louis Middelaer (1867-1933) aan de
huidige Dillenburgstraat 30. De broer Marinus (1875-1922) was
voerman en kolenhandelaar aan de Rozenlaan, toen nr.í7. De
zuster Cornelia (Neeltje, 1877-1958) was getrouwd met de
Ulvenhoutse loodgieter Goosen terwij! de broer Heintje Hurkx
(1881-1948) inwoonde bij zijn zuster Jaantje in de Dillenburgstraat.

Jo Hurkx t' was een echte paardenman. Hij ging niettemin met zijn
tijd mee. Na 1920 verschenen ook in de Raadhuisstraat de eerste
taxi's. Wat andere stalhouders niet deden gebeurde btj Hurkx: in
1925 kocht hij de eerste ChevroleÍ-bus (foto 7),waarmee hij zelf
op 1 november van dat jaar een dienst opende op Antwerpen. Hij
legde daarmee de grondslag voor het latere bus- en
touringcarbedrijf. Toch was Hurkx in Ginneken niet de eerste
ondernemer die zich een omnibus kocht. ln 1924 waren drie
andere hem al voor gegaan.

Foto 10: Drie vooroorlogse taxi's van garage Hurks op het ptein
van de Laurentiuskerk te Ginneken (cott.Hurkx).
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Foto 11: 'Moderne' bus van Garage Pelikaan in het
Wilhelminapark, omstreeks I 940-1 950 (Coll.Hurkx).

Foto 12: Bus met het eersÍe embleem van De Pelikaan op de
Schootakker, vtak voor W.O.-2, met op de achtergrond De Oude
Pastorie en de achterzijde van de huizen van de Dillenburgstraat.
Deze 'lnte.rnational'werd in 1939 gevorderd door het Nederlandse
leger (coll.Hurkx).
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A.van Ravensteijn aan de Ulvenhoutselaan en C.M.van den
Broeck aan de Valkenierslaan hadden beide een Ford-bus, terwijl
J.L.C.van den Broeck aan de Prins Hendrikstraat eveneens met
een bus reed t2. ln 1925 staat op Hurkx' naam een ChevroleÍ-bus
geregistreerd, terwijl A.van Ravesteijn en M.C.van den Broeck
beide een Ford-bus reden ". Aan het einde van 1925 hadden
alleen J.Hurkx en J.L.C.van den Broeck in Ginneken nog een bus
op de weg.
De drie kinderen Janus, André en Riet werkten van jongsaf in het
bedrijf mee. Vooral Janus openbaarde zich als een liefhebber van
auto's en bussen, terwijl zijn broer André aanvankelijk vooral met
de stalhouderij bezig was.
ln 1931 werden de twee oude huizen langs de Raadhuisstraat
afgebroken en herbouwd als twee woningen met afzonderlijke
bovenwoningen (nr.16-18) 30. ln 1921 had Jo Hurkx Raadhuis-
straat 16 teruggekocht van Johannes Wouters-Verdaasdonk. De
nieuwbouw in 1931 geschiedde voor gezamenlijke rekening van
C.H.van Boxel (nr.18) en J.Hurkx (nr.16). ln 1937 werd ook de
garage vernieuwd.

ln de oorlogsjaren kreeg het bedrijf a,vare klappen. ln augustus
1939 werden er paarden, auto's, bussen en vrachtwagens
gevorderd ten behoeve van het gemobiliseerde Nederlandse
leger. Voor de gehele gemeente ging het om 10 vrachtauto's,4
bestelauto's, een drietonner, drie bussen en 30 paarden. Hurkx
moest op de Haansberg in Gilze-Rijen drie bussen leveren,
waarvan er twee reeds op het vliegveld Gilze-Rijen waren
gestationeerd. De paarden kwamen vooral van de boeren. Er
werden toen geen taxi's gevorderd. Voor de bussen, twee Federal
en één lnternational (foto 12) kreeg Hurkx respeclievelijk twee
maal Í 2.200,- en eenmaal Í 4.000,- vergoeding 35.

Door het gebrek aan brandstof voor de auto's en bussen werd
tijdens de oorlogsjaren weer overgeschakeld op paardentractie. Er
werden opnieuw koetsen en paarden aangeschaft. Een nieuw
fenomeen was de paardenbus.ln Ginneken hadden zowel Hurkx
als stalhouderij Dibbits een door paarden getrokken voertuig voor
personenvervoer.
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Foto 13: De paardenbus van Hurks, in 1941 voor de
Saeramentskerk in de Zandberglaan, met links Chnst Moelands en
rechts André Hurkx (Coll.Hurkx).

Foto 1 4: De paardentram van stalhoudeij Dibbits, omstrceks 1942
op het Saksen Weimarplein. Op het bord aan de voorzijde sfaaÍ;
STALHOUDERIJ THEO DIBBITS, aan de zijkant: BREDA-
ORANJ EPLEI N-DEN DEIJ L (foto P. Hardorff, Hilversum).
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Die van Hurkx was opgebouwd uit delen van een echte bus en
leek dan ook het meest op zijn gemotoriseerde broertje. De
paardenöus werd vaak gecharterd door gezelschappen voor het
maken van een uitstapje (foto 13). Dibbits reed met een
imitatie(?)van de vroegere ponytram, die in het begin van de
twintigste eeuw van de Ginnekenmarkt naar Hotel Mastbos reed
en in de volksmond de rijdende bankwerd genoemd. Theo Dibbits
onderhield daarmee in de jaren 1940-1945 een geregelde dienst
van Breda via het Oranjeplein in Ginneken naar Huize Den Deiilin
het Mastbos (foto 14). Deze aan de rand van de Galderse Hei
gelegen horecaonderneming werd tijdens de oorlog druk bezocht,
vooral wegens het pas-geopende openluchttheater.
ln het begin van de oorlogsjaren reden er nog wel enkele echte
bussen met een gasballon op het dak. Al spoedig werden er ook
door het Duitse leger bussen van Hurkx gevorderd.
Met de taxi's was het al in het begin van de oorlog helemaal
gedaan. De voor de gemeente gereserveerde taxi kwam tijdens de
vlucht in mei 1940 in Frankrijk terecht, waar de auto verkocht
werd. Een tweede wagen werd door de Duitse Weermacht op de
Chaamseweg nabij Valkenburg in beslag genomen. De derde
werd verstopt onder het hooi. Na de bevrijding in 1944 werd de
wagen meteen gevorderd door het Nederlandse Militair Gezag.
Na de oorlog had Hurkx nog een enkele bus maar geen taxi's
meer over. Al spoedig begon echter de wederopbouw, waardoor
de paarden en de koetsen geleidelijk weer plaats moesten maken
voor auto's en bussen. Enkele rijtuigen zouden toen zijn verkocht
aan de in opkomst zijnde stalhouderij Joosen uit Breda.
ln 1948 is zowel Jo als zijn tweelingbroer Heintje overleden. Deze
laatste was ook vaak in de stalhouderij van zijn broer te vinden.
Daarna werd het bedrijf door Jo's vrouw en kinderen voortgezet.

De Pelikaan
Omstreeks 1930 nam niet alleen de motorisering maar ook de
luchtvaart een grote vlucht. De K.L.M.vloog met de Uiver en de
Pelikaan van Schiphol naar Batavia. Heel Nederland leefde met
deze vluchten mee. Gevolg was dat in 1934 de bussen van Hurkx
de naam De Pelikaan gingen voeren. De overlevering zegt, dat
Janus Hurkx bij Van Oers in Roosendaal een nieuwe bus had
besteld.
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Toen hij daar aankwam hadden de constructeurs in het stof op de
in aanbouw zijnde bus de naam van het vliegtuig De petikaan
geschreven. Janus besloot ter plaatse deze nàarnop de nieuwe
bus te laten aanbrengen.
Het touringcarbedrijf en het reisbureau ontwikkelden zich na de
Tweede wereldoorlog voorspoedig. Er werd dan ook achter de
Raadhuisstraat weer volop gebouwd om de accommodatie van het
bedrijf aan de groei aan te passen. ln 1g52 legde Toos Hurkx de
eerste steen voor een groot garagegebouw, waar de bussen
konden worden gestald en onderhouden 36. ln 1966 werd er
opnieuw gebouwd voor reparatie van en onderdak voor het steeds
groter wordende wagenpark 37. Nu werd de eerste steen gelegd
door de toen twaalf jaar oude zoon van Janus: Joop Hurkx.-Naast
de werkplaatsen lag een grote binnenplaats waar de bussen
konden draaien (foto 15).

ln 1958 vervoerde De Pelikaan ongeveer 2g.000 passagiers naar
de wereldtentoonstelling in Brussel. Een hoogtefunt was
ongetwijfeld het jaar 1912. De petikaan mocht toen Koningin Julia-
na en Koning Boudewijn met hun gevotg vervoeren brj de opening
van de nieuwe autoweg Breda-Antwerpen.
.fanus_Hurkx (1912-1987) was getrouwd met zijn overbuurmeisje
colr! Romijn. Dit gezin tetde twee kinderen: Toós (1941) en Joóp
(.1954). Janus' broer André en zijn vrouw Jopie von Beig bleven
kinderloos. ln 1974 trad André uit de zaak. De v.o.f. Tourinf,car- en
taxibedrijf De Pelikaan, gebroeders Hurks werd omgezà in een
besloten vennootschap onder de naam: Rersöu reaube petikaan
b.v.ln 1978 droeg Janus de zaken over aan zijn zoon Joop (1g54-
1998). !n 1984 vierde De petikaan het Sd-jarig bestaan. De
onderneming had toen 28 bussen en telde 20 persóneelsleden. ln
1985 werd de onderneming na 70 jaar zelfstandig te zijn gebteven
overgenomen door De Mol pelikaan b.v. te Boxtel. Dit wàs een in
1970 ontstane combinatie van De Molin tsoxtelen het Eindhovens
bedrijf De Pelikaan. De overname betrof niet de onroerende
goederen maar alleen de naam, de bussen en de goodwill.
Voorlopig veranderde er in Ginneken niet veel. Er volgde-n echter
nog meer fusies in de wereld van de touringcarondernemingen.
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Uiteindelijk werd de in Zevenbergen gevestigde busonderneming
Goverde en Kouters b.v. in 1990 eigenaar van de in 1985
samengevoegde bedrijven. Het Ginnekense bedrijf ging met 26
personeelsleden, 22 bussen en drie kleine voertuigen geheel in de
nieuwe combinatie op. Daarmee kwam er een einde aan het be-
kende bedrijf aan de Raadhuisstraat 38. De grond werd verkocht
aan de gemeente Breda en wordt nu bebouwd met een aantal
vrijstaande woningen. De Pelikaan, eens een begrip in Ginneken,
werd toen een legende.

Foto 15: Moderne bus van De Pelikaan op het binnentenein van
het bedrijf, met rechÍs de achtezijde van het raadhuis en midden
de achterkantvan Hotel Marktzicht, omstreeks 1970. Voorde bus
chauffeur Frans van Elteren (coll.Hurkx).
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ln 1608 verkoopt deze de Cathelijnenhoeve, waarvan het huis ls afgebrand, aan mr.Geerden
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20.ldem, nr.196, mei 1889; idem nr.267, juni 1897, kadastrale legger art.3002 en 3003.
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archief Ginneken, 1810-1942, nr.1102,1924.Yan Opstal had toen één zespersoons auto op

lUn naam, merk Mors, kenteken N4246; zo ook J.Vermeuelen: één vijfpersoons Di.irkopp,
kenteken N 6104. Zie ook: Brievert van paulus,2ge jrg nr.149,2004.

25.lnformatie van de heer A.van Dun, Ulvenhout.
26.Deze steen werd kort geleden door mevr.Toos Hurkx geschonken aan het museum van

Paulus van Daesdonck.
2T.Kadstrale legger Ginneken, artikel 3088.
2S.Adresboek Breda, 191 1 .

29.Pietvan Opstal begon een stalhouderij in Breda, Ginnekenstraat 30.
30.A.W.Jansen: 'De Dillenburgstraat en de familie Middelaer in Ginneken',in Brieven van Paulus,

y527. Nr.137.2001.
31.De de familienaam wordt in het bevolkingsregister geschreven als Hurkx.ln de naam van de

firma. in advertenties, en op de bussen werd de naam gemoderniseerd tot Hurks.
32.G.A.8., secretarie-archief Gínneken 1810-1942,,nr.1102,lijstvan beschikbare automobielen

voor vordering tijdens een eventuele mobilisatie, 1924, 1925.
33.ldem, nr.11O2; J.Hurkx: Chevrolet, kenteken N14514;Van Ravesteijn: Ford, kenteken

N13697;C.M.van den Broeck: For4 kenteken N10607. Van Ravesteijn vetrok in 1925 naar
Teteríngen, Van den Broeck naar Breda.

34.G.A.8., Bouwvergunning 1 3-2-1 931.
35.G.A.B.,secretarie-archief Ginneken 1810-1941, nr.1101 en 1102, vorderingen t.b.v. de

Nederlandse Weermacht van paarden, auto's , bussen en vrachtwagens, 1939.
36.Er werd ook een loden koker ingemetseld met een oorkonde. Steen, koker en oorkonde

worden sedert de afbraak van de garages bewaard door mevr.Toos Hurkx, die in 1952 deze
steen zelÍ gelegd heeft.

37.Ook hiervan wordt de eerste steen bewaard door mevr.Toos Hurkx.
38.De gegevens van deze laatste paragraaÍ zqn gedeeltelijk ontleend aan artikelen in Dagblad

De Stem en aan informatie van de familie Hurkx te Breda en Roosendaal.
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HET WONDER VAN
HET WATERZAKJE.
door Tom Scherder.

De mens en vliegen zijn geen vriendjes van elkaar. Vliegen zijn
lastige en vieze beesten - Ze nestelen zich op etensresten en

brengen ziektes over. Je kunt ze doodmeppen, maar dan komt
er vast een soortgenoot voor terug.
Rond de bestrijding van de vlieg is een volwassen industrie ont-
staan met plakkerig vliegpapier, vliegenmeppers, spuitbussen,
kaarsen en elektrische apparaten, die de vlieg kapot knetteren.
Het kan simpeler en effectiever, tipt Eddy Jurg, eigenaar van
broodjeszaak Pouw aan de Groest in Hilversum.
Hang een simpel boterhamzakie met water boven de open
deur en zie, de vlieg maakt zich vliegensvlug uit de voeten
en komt niet weerom.
Het ziet er natuurlijk niet uit, een paar van die zakjes water
boven de deur. Klanten vragen de bakker dan ook regelmatig
wat hiervan de bedoeling is. " Als ik het uitleg, zie je ze denken:
dat ga ik thuis ook doen.
Later komen ze me enthousiast vertellen dat het echt werkt."
Waardoor voltrekt het wonder zich? ls het omdat vliegen water-
vrees hebben of allergisch zijn voor plastic zakjes?
De bakker heeft geen idee. Hij heeft het watezakie ook maar
opgepikt uit Limburg, toen hij zijn schoonouders bezocht.
"lk tas het in een krant, maar er stond geen uitleg bij".
De zakjes hangen nu een week bU de zaak en het werkte met-
een. Dit is één van die omatrucjes, die het gewoon doen.
Muggen laten zich echter niets gelegen liggen aan de zakjes."
Voordat de zakjes werden opgehangen, had Pouw veel last van
vliegen. "Soms vlogen er wel 20 tot 25 in de zaak Er viel weinig
tegen te doen. Het is toch vies. Je kunt natuurlijk van die
citroenkaarsen neerzetten, maar dan ruikt het binnen alsof je
net naar het toilet bent geweest en gespoten hebt. Dat nodigt
niet uit om een broodje te bestellen. Vliegenpapier ziet er
smeris uit' Dat doet 

H^ï?!r*f,3.?X?ï[?Ï, HARR,BERENDS'H,T
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CURSUSSEN OUD SCHRIFT 2OO42OO5
Rond half oktober start het Bredase Stadsarchief bij voldoende
belangstelling een cursus "oud Schrift.-beginners" ten behoeve
van amateur-historici, genealogen en andere geïnteresseerden.
De deelnemers leren het lezen en begrijpen van 1s" -1g" eeuwse
documenten. De lokaal-historische aspecten van de te behande-
len teksten knjgen de nodige aandacht.
12 lessenin 24 weken à 50 euro op vrijdagmiddag 1s.00-16.30 u.
Later zal bekeken worden of er ook een cursus voor gevorderden
gegeven zal worden.
lnfo: stadsarchief Breda t.a.v. H.D.wessels 076 -s29.44.29

OOSTERHOUTSE POTTEN
oosterhout was eeuwenlang samen met Bergen op Zoom het be-
langrijkste Pottenbakkerscentrum van Zuidetijr rueoerland.
ln de 18" eeuw bevonden er zich ruim zo póttenbakkerijen. ln de
20" eeuw verdwenen er de laatste.
ln samenwerking met de heemkundekring heeft archeoloog Nico
van Dijk een tentoonstelling samengesteld van vondsten
De tentoonstelling loopt in het MEK veerseweg 100 van 1g juli -31
augustus. Op maandag gesloten.
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COLLECTIE PAULUS ' MUSEUM 130

tn de afgelopen maanden kwamen weer vele kleine en grote

voorwerpen binnen voor onze collectie. We hebben alles onder-
gebracht in de volgende deelcollecties.

BIBLIOTHEEK
Drie jaargangen Oranjeboom (1956, 1958, 1959)

CAFé
Apparaatje om flessen van een kurk te voorzien

CARNAVAL
Wandbord Carnaval Ginneken 1972

CURIOSA
Petroleumkan; koppermaandagprenten; album met suikerzak-
jes; bromfietsplaatje 2003; 1" steen Melkfabriek Bavel 1901

DEVOTIONALIA
Enkele honderden bidprentjes; twintigtal kerkboeken; missaal

FOTOCOLLECTIE
3-tal foto's Frans Roeland

KAPPER
Effileerschaar en -mes

KLEDING
Vooroorlogs nachthemd

OVERDENKING VAN EEN OUDERE
Zijn wij ouderen nog wat waard?
Jawel, we hebben zilver in onze haren
en goud in onze tanden.
Gas in de darmen
en stenen in gal en nieren.
Soms lood in de schoenen en kalk in de nagels.
Staal in onze heupen en soms plastic in de knieën.
Vol dure medicijnen, lijken we wel een goudmijn.
Een land met zoveel bejaarden, grondstoffen
en mineralen, zal heus de volgende eeuw wel halen.
Ga daarom fier door het leven en neem kritiek
op als een spons.
Want door zoveel rijkdom, drijft de economie op ons.

i

I .t
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KONINKLIJK HUIS
Snoepblik; huwelijksbord; 2 bekers gouden bruiloft;
losse foto's; 3 boeken over oranje

KUNST
Schilderij N.H.kerk Ginneken; schilderij Jan Strube

SCHOOL
Ballenrekje voor rekenonderwijs

SCOUTING
Verkennersuniform

TIMMERMAN
Collectie deurkruken

VERENIGINGEN
2 vaandels St.-Christophorus; Vaandel R.K.M.V.
Ginneken (1903); Wandborden, medailles, vaantjes
gewonnen door St.Christophorus; vaandel NKS;

WINKEL
Pakje London shag; doosje oudenrvetse punaises

UITSPRAAK 141
Mannen moeten zijn als koffie
Goed-Sterk-Warm

album met

De Hanze
en bekers
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BRIEVEN VAN PAULUS JAARGANG 29 II
door Kees Leijten

BRIEVEN VAN PAULUS

ls het informatieblad voor de leden van de heemkundekring Paulus van Daesdonck Het staat intemationaal geregistreerd
onder ISSN-0166-0438, verschijnt vijf maal per jaar en geefi 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 de gemeente Nieuw-Ginneken.

Redactie : Kees Leijten; Anneke 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 koninklijk erkend als vereniging op 25
november 1975. De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer V 2825668.

Secretariaat :Abdij van Thornstraat 18,4854 KG Bavel,0161-433488
Bankrekening : 52 18 33 639 t.n.v. Paulus van Daesdonck
Girorekening : 37 13 311 t.n.v. Paulus van Daesdonck
Ledenadministratie : Paulus van Daesdonck, Postbus 89, 4850 AB Ulvenhout.

MUSEUM
De heemkundekring heeft'n eigen heemkundig museum op't adres Pennendijk 1. Het museum is geopend de 1" zondag
van de maand van 14.00 - 17.00 uur en elke woensdag van 14.00 - 16.00 uur. Voor groepen op vezoek.
Schenkingen voor de collectie gaarne in het museum op werkdagen van B 30 - 16.00 uur. ln .luli en augustus is hel
museum gesloten.
Het museum is ondergebracht in de'Stichting Paulus Museum'(S 10 49.79)
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002 Deken Doctor Dirckx
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006 Overdenking van een oudere
007 Collectie Paulus' Museum
008 Uitspraak 141

Ook op het einde van deze jaargang is een
men.
- De schrijvers hebben de zelfde nummers

ic-kh 150-236
ba-iu 150-241
fb-kb 150-269
cj-co 150-270
bh-da 150-270
fj-jv 150-270
lc-ld 150-271
je-jv 150-272
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ontvangen als in de
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2002
2003
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2001
2003
2001
2002
2003jaargangen 1-28. De nieuwe schrijvers van deze jaargang

hebben een nummer gekregen,dat volgt op de reeds verbruikte
nummers tot en met de achtentwintigste jaargang. De re-
dactionele arlikelen zijn genummerd naar het deeltje plus zoo.
Dezejaargang (deel 146-150) dus 840-850.
- Elk artikel heeft per schrijver weer een nummer.
- Van elk artikel wordt het deel en de pagina vermeld.
- Door aan genoemde 12-cljferige code nog twee maal een twee-
lettercode toe te voegen kunnen de artikelen in sT6 rubrieken
worden ingedeeld
De computer zal het nummer 018-019-ea-ga-149-177 als volgt
analyseren.

018 Adriaan van Beek
019 19u artikel van deze schrijver
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ga Belgische opstand 1830

149 in deel 149
177 op pagina 177

1975 Monumentenboekje J.M.E.M. JespersEuro-
1977 Molen 'De Korenbloem' J.C. van der Westerlaken
1977 130 jaar Mariaschool C.J.M. Leijten
1978 Korenmolen De Hoop H.Dirven,K.Leenders e.a
1979 Drie eeuwen kerk in Ulvenhout Dr.J.L.M. de Lepper
'1980 Van Ginneken tot Nieuw-Ginneken H.Dirven ,J.v.d Westerlaken
'1981 DriekwarteeuwConstantia JenR.v.d Westerlakerr
1982 David Tomkins .Drs.H.Verhoeven (BvP 39)
1983 100 jaar school Galder A Verkooijen e a.(BvP 44)
1983 Veldnamen 1-25(1983-1988) lr Chr Buiks (per deel)
1984 Carnaval Oud en Nieuw Ginneken Brreven van Paulus 46
1985 Bibliografie I M Beugels,C.Lei;ten (BvP55)
1985 Tussen Witte Wolk en Anneville J.M.E.M. Jespers
1986 Wandelen in Strijbeek J.Jespers en Drs.H Verhoeven
1987 Kerken in Bavel Dr.C S.M, Rademaker SS CC
1987 Wandelen in Ulvenhout( Callot) lr.W.Bonekamp, M Scheepers
1990 Het Mastbos en Van Schermbeek A.J. Spierings
1994 De Ginnekensche Tramweg Mij. P. van de Ven e.a.
1994 Bibliografie ll C.J.M. Leijten (BvP 101)
1996 Wandelen op Luchtenburg Jacques Jespers
1996 Veldnamen 26 (lndex) lr Chr.Buiks,J.Spoorenberg
1996 Gemaallijst 1795 J.M.H.Broeders,A.W Jansen
'1997 Straatnamen A.W.Jansen
1999 Carnaval in Ulvenhout Ben C.Martens
1999 Geschiedenis Boswachterij Ulvenhout C.P.M. van Alphen
2003 Boerderijen in 't Heem v.Paulus Kees Leijten e.a.
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Het verenigingsjaar van de heemkundekring loopt van 1 september tot 31 augustus. Naast diverse heemactiviteiten.
lezingen, tentoonstellingen en excursies geeft de kring het tijdschrift 'Brieven van Paulus'uit. Het lidmaatschap van de Kring
geldt voor het gehele gezrn en bedraagt voor het verenigingsjaar 20O3-2OO4: "l 5,- Euro per jaar.


