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REACTIES
Reacties op de Brieven zijn altijd welkom. Op 15 februari, de dag
dat BvP 168 in uw brievenbus gleed waren de reacties talrijk.
Dat betekent dat we weten wie de mensen zijn op de groepsfoto,
naar later bleek van de familie Wirken in Bavel.
Ook de foto van Dek werd.geanalyseerd. En de tegels in de
huizen werden nog dezelfde dag doorgegeven.
En het zijn er veel, vooral in Ulvenhout. Geeft u ze door?
In deze Brieven leest u meer over de reacties.
Ad Jansen vond ook in Galder een flink aantal cafés. Hij bericht
er u over. Toon van Miert sprong weer op zijn fiets en neemt u
mee naar de streek rond Baarle.
Zijn fietstocht wordt direct uitgeprobeerd door trouwe lezers.
Anneke heeft meer nieuws over padden en de paddentrek in
onze bossen. Ook de planten en dierenwereld behoren tot ons
heemkundig beleven.
De Mark hoort bij ons. Ze wordt bezongen door Ko Stoutjesdijk,
de laatste dominee van de Grote Kerk in Breda
Opnieuw trok Anneke er met de pen op uit om een bekende te
interviewen. Deze keer Fien de Graaf uit Galder.
En hebt u zich al aangemeld voor onze excursie? Denk er wel
om, vol is vol.
Veel artikelen en veel nieuws vraagt opnieuw om
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PAULUS VAN DAESDONCK

Nieuw --Ginneken

vh Nieuw-Ginneken 15 april 2008
Beste vrienden van ons heem,
"De torens van de dorpskerken zijn niet weg te denken uit het
Brabantse landschap", zei Fons Drijvers op 17 maart in Bavel.
Ze zijn uit geen enkel landschap weg te denken. In het weidse
polderland van Holland horen ze thuis en in het Limburgse heuvelland. Het zijn bakens waar vooral in het verleden de reiziger
zich op richtte. Kaarsrechte wegen leiden naar de torens; ook in
onze omgeving zijn daar voorbeelden van te vinden. Drijvers
vertelde interessante dingen over de bouw en ontwikkeling ervan
en gelukkig hebben daar zo'n negentig leden kennis van genomen.
Op die avond reageerden verschillende aanwezigen op het
artikel over de bijzondere gevelstenen van O.L.V. van Altijddurende Bijstand, dat in de vorige Brieven stond. Kwamen ze
ook al vóór de oorlog voor? Waarom (bijna) geen in Bavel en
veel in Ulvenhout en Breda? Ben van der Veer gaat alles over dit
intrigerende onderwerp uitzoeken en publiceert er later over in
ons lijfblad. Hij staat open voor assistentie en informatie.
De tentoonstelling van ansichtkaarten die begin februari geopend
is, verheugt zich in een grote belangstelling. Het is ook leuk om
te zien hoe ons heem er vroeger uitzag en hoe het is veranderd.
Ton van Dun en Jan Vissers hebben een prachtige selectie gemaakt uit hun grote verzameling.
In de vorige Brieven meldde ik-dat de werkgroep "Paden/wegen"
van start is gegaan en dat de andere werkgroepen niet echt van
de grond kwamen.

Gelukkig gaan Ad Jansen, Jacqueline Janssens, Han van
Schendel en Laurens Siebers zich bezighouden met
"monumenten" in ons heem. Hun aandacht gaat ook uit naar
plaatsen waar zich bijzondere, tragische of andere gebeurtenissen hebben afgespeeld. We kijken uit naar hun bevindingen en
naar uw suggesties.
Er zit leven in de heemkundebrouwerij en dat hoort zo. Ook over
dertig jaar moet Paulus van Daesdonck nog een bloeiende
vereniging zijn.
Toon van Miert (voorzitter)

éjaclte~ea4e~
WIE ALS EZEL GEBOREN IS .....
"Wie als ezel geboren is wordt noeit een paard".
Grappig, deze uitdrukking in Brieven van Paulus nr 168-pag.211.
Maar mij overkwam vorig jaar nou juist iets waarbij een ezel wél
een paard werd.
Wat gebeurde er?
Ik mag graag in het open veld schilderijtjes maken, en daar
gebruik ik dan een schildersezel bij. Vorig jaar logeerde ik bij een
vriend in Normandië, en om ook daar buiten te kunnen
schilderen had ik al mijn schilderspullen meegenomen, waaronder dus ook mijn schildersezel. Toen ik mij op een mooie
ochtend goed en wel buiten geïnstalleerd had, kwam de
buurman langs.
Hij zag mijn schildersezel en riep uit: "Ah, un chevalet!"
En zo was mijn Nederlandse ezel een Frans paardje geworden.
Ben van der Veer.
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AGENDA 2008 (147)
april
· 03
05/6
15
21
mei
04
17

"PAULUS' HEEM IN ANSICHTKAARTEN"
Paulus viert zijn 33e verjaardag
museum open - nationale museumdagen
Brieven van Paulus 169
lezing over Vliegveld Gilze-Rijen door Adriaan van Riel
in 't Klooster te Bavel. Aanvang 20.15 uur
museum open
excursie naar vliegveld Gilze Rijen (aanmelden tevoren
verplicht zie artikel in dit blad)

juni
01
30

museum open
tentoonstelling over ansichtkaarten sluit af.

juli

museum gesloten

aug.
31

museum gesloten
einde 33e verenigingsjaar

sept.
01
06
13
15

aanvang 34e verenigingsjaar
Paulus' museum bestaat 22 jaar
opening tentoonstelling DAT WAS PAS GELOVEN
nationale monumentendag - museum open
jaarvergadering

okt.
05
20

museum open
Lezing:"De mythe van het katholieke Brabant"

07

NIEUWE TENTOONSTELLING
door Louis Vriens
Op zondag 10 februari heeft Paulus zijn nieuwe tentoonstelling:
"PAULUS' HEEM IN ANSICHTKAARTEN" geopend. Onze leden
Ton van Dun en Jan Vissers tonen er hun bijzondere collectie
ansichtkaarten. Alles bij elkaar gaat het om 360 prachtige plaatjes van ons heem. Tevens stelt Jan Roovers zijn collectie oude
fotocamera's, 120 stuks, tentoon. Een tentoonstelling die u niet
mag missen.

Opening door Ad Jansen
Onder de prille stralen van de voorjaarszon wordt de
openingshandeling verricht door niemand minder dan Ad
Jansen. Ad schrijft al vele jaren boeiende artikelen in de Brieven
van Paulus, is een groot kenner van de plaatselijke historie en
een geboren verteller.

wijzigingen voorbehouden
Het museum van Paulus van Daesdonck is geopend:
1e zondag van de maand 14-16 uur en elke woensdag van 14-16 uur
voor groepen op verzoek 076-561 27 42
Het museum is gesloten in juli en augustus, nieuwjaarsdag, carnavalszondag en de
week tussen kerstmis en nieuwjaar

De Ginnekenweg een eeuw geleden

218

Ad dankt Toon van Dun en Jan Vissers voor het beschikbaar
stellen van hun waardevolle collectie voor deze tentoonstelling.
.Uiteraard geldt dat ook voor de bijzondere collectie fotocamera's
van Jan Roovers. Met enige heemkundige diepgang spreekt Ad
alle aanwezigen toe.
"Een ansicntkaart of prentbriefkaart is meer dan een simpele
foto, het vertelt iets over een beeld uit vaak vervlogen tijden. Aan
de voorzijde een afbeelding en aan de achterzijde een verhaal:
'Lieve nicht Marie ,als ge ............ .'
Dankzij de prentbriefkaarten van vroeger zien we hoe de omgeving waarin we leven verandert. Het zijn vaak nostalgische beelden uit onze kindertijd of de tijd van onze ouders of zelfs voorouders. 'We schatten dat er
ongeveer 1500-2000
prentbriefkaarten van ons heem moeten zijn, dat wil zeggen als
je er 750 bezit, je pas op de helft bent met verzamelen.
De verzameling is dus nooit af, kortom een boeiende hobby waar
veel tijd in zit.
Dit geldt natuurlijk ook voor de prachtige oude fotocamera's, het
is bewonderenswaardig dat je met zo'n simpel toestel zulke
haarscherpe foto's kon maken. De Kodaks uit mijn jeugd hoefde
je nooit scherp te stellen, gewoon draaien. klikken en klaar''.
Na de woorden van Ad gaat de vlag van Paulus in top en is de
tentoonstelling geopend.
Aan uw allen: komt dat zien, komt dat zien!!

NIEUWE RIJKSMONUMENTEN VOOR BREDA
Op 1 januari van dit jaar heeft minister Plasterk weer elf
monumenten in Brabant de status van Rijksmonument verleend.
Naast de kerk OLV van Altijddurende Bijstand ('t Ledikant) van
Granpré Moliëre (1952) is ook De Klokkenberg van de architecten De Bever en Van Moorsel tot Rijksmonument verheven.
'n Welkome beslissing dit prachtige monument in ons heem deze
status te bezorgen nu het in handen is gekomen van een
projectontwikkelaar.
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ARCHITECT FONS DRIJVERS OVER .....

KERKEN EN TORENS
door Anneke Oomes
2008 Is het jaar van het religieus erfgoed. Paulus wil dit niet ongemerkt voorbij laten gaan en organiseert in de tweede helft van
het jaar een tentoonstelling rond dit thema. Hierop vooruitlopend
werd Fons Drijvers uitgenodigd. Deze architect uit Oisterwijk
vertelde over kerken en torens, een onderdeel van het religieus
erfgoed dat onze dorpen, steden en landschappen siert. Drijvers
begon zijn verhaal rond de vorige millenniumwisseling. Er zijn
niet veel kerken en torens over uit die tijd maar een enkel kapelletje is er gelukkig nog wel. De bouwstijl verschilt enorm van die
uit onze moderne tijd en Drijvers legde uit waaraan je kunt zien
dat tot welke bouwstijl een bouwwerk hoort.
Van Romaans tot Modern
De oudste exemplaren zijn opgetrokken in Romaanse stijl die te
herkennen is aan de robuuste, dichte bouw met kleine ramen.
De techniek liet het nog niet toe om hoge torens en daken te
maken. Langzaam maar zeker verwierven de bouwmeesters die
technieken wel en kregen de gebouwen meer Gotische invloeden. De ramen werden groter en de daken werden hoger. Hiertoe moesten steunberen worden gebruikt voor ondersteuning.
Hoe jonger het gebouw hoe meer deze versierd werden. Van
een simpele fries tot ware kunstwerkjes. Barokke invloeden deden ook in de bouwkunst zijn intrede.
Drijvers ging ook niet voorbij aan de Waterstaatkerken die ook in
Brabant voorkomen. Deze kerken zijn na 1840 gebouwd. Op dat
moment was er al 150 jaar geen kerk meer gebouwd door
oorlogen en er was veel bouwkennis verloren gegaan. Alleen de
ingenieurs werkend voor Rijkswaterstaat bezaten de kennis om
grote gebouwen te maken. Deze kerken hebben allemaal
dezelfde opbouw; een grote rechthoek getooid met een timpaan
en een toren. De achterstand in bouwkennis werd vlug ingehaald
en al snel werd in de Neogotische stijl gebouwd.
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Toen Drijvers vertelde over de vele antennes die de kerken tegenwoordig "sieren" vulde W. Spapens aan dat ook vroeger de
torens werden gebruikt voor communicatie. Op de voorloper van
de huidige Bavelse kerk stond een optische telegraaf die onderdeel uitmaakte van een hele serie om telegrammen tussen Parijs
en Amsterdam te kunnen seinen. Ook de kapellen van Strijbeek,
Heusdenhout en Galder zijn door Drijvers besproken. Deze kapellen zijn van oorsprong vele eeuwen oud , maar de Strijbeekse
kapel is bijvoorbeeld wel eens herbouwd in een andere stijl dan
de oorspronkelijke.
Restauratie
Drijvers is erg geïnteresseerd in kerkenbouw en heeft ook wel
restauraties begeleid. Na de pauze stond hij uitvoerig stil bij de
restauratie van de Hasseltse kapel in Tilburg. Zijn eerste kennismaking met het gebouw was geen allerbeste. Het was niet meer
dan een bouwval waar technisch veel mis was. Aan de hand van
foto's liet hij de vele leden van Paulus die deze avond (17 maart)
naar Bavel waren gekomen zien welke misstanden hij tegen
kwam en welke oplossingen daar uiteindelijk voor zijn gevonden.
Overigens was dat een van de weinige gebouwen waarvan hij
ook het interieur liet zien. Van de meeste bouwwerken had hij
alleen foto's van de buitenkant wat de aanwezigen nieuwsgierig
maakte.
De bewondering voor de oude bouwmeesters zal bij velen zijn
toegenomen. Zonder technische hulpmiddelen van het nu werden "aan de keukentafel" zoals Drijvers het zei, de meest
bijzondere bouwwerken getekend en met minimale middelen
gebouwd door vakmensen met oog voor details.

foto's Jan Roovers
Het heem van Paulus
Rond 1900 werden vele kerken in Brabant gebouwd. Denk in ons
heem alleen al aan de kerken van Bavel en Ulvenhout. Drijvers
maakte even de vergissing door te zeggen dat de Bavelse kerk
jonger is dat de uit 1904 stammende Laurentiuskerk. Hij werd
genadeloos afgestraft door onze Bavelse leden die hem fijntjes
wezen op het bouwjaar van de Maria Hemelvaartkerk: 1887.

Anders kijken
Door zijn kijk op kerkgebouwen en torens uit Noord Brabant (en
soms daarbuiten) te geven heeft Drijvers de aanzet gegeven tot
'anders kijken'. De aanwezige Paulusleden zullen de komende
tijd op een andere manier naar deze gebouwen kijken; met oog
voor het grote geheel maar zeker ook voor het detail. Want al
lijken veel bouwwerken op elkaar, de verschillen zijn enorm en
geven elk gebouw een unieke uitstraling. En aan die uitstraling
herkent men het gebouw al van verre!
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BASISSCHOOL UIT GINNEKEN
BEZOEKT PAULUS' MUSEUM
door Anneke Oomes
De groepen vijf van basisschool Laurentius kwamen op bezoek
in het museum. In zes groepen van ongeveer 15 kinderen leidde
Kees Leijten ze door het pand. Hij vertelde diverse verhalen en
anekdotes. De kinderen hingen aan zijn lippen en waren zichtbaar onder de indruk. Als bedankje maakten ze, terug op school
een herinneringsboekje. Elk kind schreef een kort verhaaltje en
maakte er een tekening bij. Hieronder vindt u een aantal citaten
uit het boekwerkje;
"Lieve Beste meneer, Bedankt dat u zoveel geduld voor ons had.
U heeft het heel goed uitgelegd .. ."

DEK40 JAAR
In 1961 vierde de Ulvenhoutse gemengde Toneelvereniging DEK
zijn 40 jarig bestaan. In het receptieboek dat we onlangs verwierven, stond bovenstaande foto van de leden.
We publiceerden de foto in BvP 168 met de meeste namen.
Dank zij de medewerking van Berta van Dongen, Frans van Aert;
Sjaan Robbeson en Sjan Brouwers konden we alle namen
achterhalen. Nummer 17 is een vreemde eend in de bijt. Hij is
geen lid van DEK. Men begrijpt niet waarom hij er bij staat
1e rij vlnr: 1 Janus Mertens; 2 Dorus Aarssen; 3 kapelaan Van
Ginneken; 4 Piet van Rijckevorsel; 5 Willem de Hoogh; 6 Kees
van Rooij; 7 Sjan Brouwers-Verhoeven
2e rij: 8 mw Mertens van Rijckevorsel; 9 Christ Martens; 10
Betsie Aarssen-Sprangers; 11 mw Van Rijckevorsel; 12 mw De
Hoogh; 13 mw Van Rooij; 14 Jan Goossens ; 15 Hendrik Vissers; 16 mw Vissers
3e rij 17 Anton van der Heiden; 18 Sjaan Robbeson-Goossens,
19 Ria Verhoeven-van Aert; 20 Sjan van Rijckevorsel; 21 Jo
Voeten; 22 mw Voeten; 23 ... van Rijckevorsel (broer van Piet)
en 24 mevr. Van Rijckevorsel.

".. .Bedankt voor de leerzame en hele leuke rondleiding!!!!!! Nu
weet ik er al heel veel vàn. Want dit is al heel veel over de
geschiedenis van vroeger ... "
"".. .Ik vond het leukst uit de keuken de afwasborstel. En uit de
woonkamer de bedstee ... "
".. .De platenspeler was een mooi geluid .. ."
" ... Ik zag iets heel grappigs, de wc in de doos ... "
" ... Je hebt veel te vertellen gehad .. .lk vond de boeren en de
timmerman het leukst ... "
" ... Het was ook grappig dat die man steeds de beker verkeerd
aan gaf. En dat de jongens de paardenstaart van de meisjes in
de inkt doopten .. ."
" ... Ik vond uw woonkamer het mooist. Het lijkt net een droom in
de jaren terug ... "
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HERBERGEN EN CAFÉS IN GALDER
door Ad Jansen

".. .geschiedenis is leuker dan ik dacht ... "
".. .Ik denk dat ik nog eens kom met mijn ouders en mijn zus ...die
zullen het het ook leuk vinden .. ."
".. .U heeft het goed en heel duidelijk vertedt. Ik wil er wel nog
een keer heen ..."

En daar is het ons om te doen: Wij willen de jeugd in ons
museum ontvangen en hen op een leuke manier over ons heem
en onze geschiedenis vertellen. En als zij aangeven terug te
willen komen, dan is de missie geslaagd!

ERFENIS
Enkele weken geleden ontving Paulus een brief van een hem
onbekende heer die de erfgenaam was van een onlangs overleden mevrouw Vlamings in Wageningen.
Mevrouw Vlamings had hem haar bibliotheek nagelaten. Daarin
vond hij een aantal boekjes dje Paulus eens had uitgegeven en
een aantal krantenknipsels over Ulvenhout.
Hij kon er niets mee doen en schonk ze aan Paulus.
Bedankt onbekende schenker.

Inleiding
In een van de vorige afleveringen 1 is een beschrijving gegeven
van de vele cafeetjes, die er vooral tijdens de mobilisatie jaren
1914-1918 aan weerszijden van de grens bij Strijbeek te vinden
zijn geweest. Dat heeft direct de vraag opgeroepen of er ook
nabij de grensovergang in Galder zoveel gelegenheden waren.
Dat blijkt inderdaad het geval te zijn geweest. Toch zijn er veel
verschillen met de situatie in Strijbeek. Galder is vanouds een
dorpje met een kapel, terwijl net over de grens Meersel eveneens een kleine nederzetting was met een eigen kerk. In de
zeventiende eeuw ontstond er op Belgisch grondgebied nog een
nieuwe nederzetting bij het klooster van de Paters Capucijnen.
Meersel-Dreef werd een druk bezochte bedevaartsplaats met
een groot aantal cafés. Strijbeek had weliswaar een eigen kapel,
maar bestaat uit een klein aantal boerderijen en woningen aan
weerszijden van de grens.
Geschiedenis van Galder
Galder was al in de Middeleeuwen een nederzetting. In de veertiende eeuw heette deze Ghalre of Ga/re. Volgens sommige auteurs heeft het eerste deel van deze naam te maken met ga/Ie,
wat onvruchtbaar stuk grond betekent 2 • In Galder ligt midden
tussen de hoge zandgronden een stuk moer. Toponiemendeskundige ir.Christ Buiks vindt voor het eerste lid van de naam Galder de beste verklaring: de onvruchtbare woeste gemeenschapsgrond. In de negentiende eeuw bleek er inderdaad maar weinig
grond te kunnen worden ingedeeld in de hoogste kwaliteitsklasse.
Galder ligt tussen twee beken die van west naar oost naar de
Mark stromen. Aan de noordzijde loopt de Galdersche Beek, die
via De Drie Zwaantjes bij Daasdonk in de Mark uitloopt.
Aan de zuidzijde van Galder stroomt de Kerzelse Beek die ten
zuiden van de Ballemanseweg en de hoeve Het Kruispad de
Mark bereikt.
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Onder Galder vallen verschillende gehuchten. Voor ons is vooral
de buurtschap Kerzel of Kersel van belang, een groep boerderijen en huizen die direct ten zuiden van het dorp langs de Galder_
seweg ligt tot aan de Belgische grens bij 't Hoekske. Ook voor
deze gehuchtnaam zijn verschillende verklaringen. Christ Buiks
vindt de meest waarschijnlijke een bosnaam. Kersel werd vroeger ook geschreven als Keesel, Keersel of Kessel 3 .
Galder viel in de kerkelijke organisatie onder de parochie van
Ginneken 4 . De afstand tot de kerk van Ginneken was groot en
voor kerkgangers moeilijk te begaan. Aanvankelijk was men
aangewezen op een van de vonders over de rivier de Mark, later
kon men ook gebruik maken van de brug bij Daesdonk of bij
Ginneken. In het over de grens gelegen Meersel werd tussen
1424 en 1438 5 door de Heer van Hoogstraten een kapel gesticht, waar de bewoners van dit gehucht terecht konden. In navolging daarvan werd voor Galder op initiatief van enkele plaatselijke inwoners een kapel gebouwd, waarvoor in 1468 een
aantal boeren een kapelfonds stichtte.
Daaruit kon een priester worden betaald om tweemaal per week
een mis op te dragen. Op hoogtijdagen moest die geestelijke ook
nog een H.Mis lezen in de parochiekerk van Ginneken. De pastoor van deze parochie had het recht om de priester aan te stellen. De patroon van de kapel is de H.Jacobus de Meerdere.
De kapel mocht na 1648 niet meer voor de katholieke eredienst
worden gebruikt. In 1798 werden de kapellen van Galder en Strijbeek teruggegeven aan de Laurentiusparochie van Ginneken.
Deze was toen gevestigd in een schuurkerk te Ulvenhout. Van
1800 tot 1883 waren er in het kerkje een school en een woning
ondergebracht. Daarna werd de kapel in ere hersteld. Er volgden
verscheidene restauraties, maar het kerkgebouw kreeg niet meer
de oorspronkelijke grootte terug (foto 1).
Oude wegen
Herbergen stonden in het verleden langs de oude wegen. In
Strijbeek lag net over de Belgische grens de herberg In de Oude
Vos. Ook bijna alle andere cafeetjes die in mijn artikel over Strijbeek worden genoemd, stonden langs die ene belangrijke doorgaande route van noord naar zuid: de Strijbeekseweg.
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Toch werd hier pas in 1858 een douanepost ingericht, waaruit
blijkt dat voor het noord-zuid verkeer Strijbeek de belangrijkste
grensovergang was geworden. In dat jaar werd deze weg vanuit
Ulvenhout richting grens door samenwerking tussen Breda en de
gemeente Ginneken en Bavel voorzien van een klinkerbestrating
6
. Voordien was de douanepost gevestigd in Galder. Dat dorpje
lag dan ook in het verleden aan doorgaande wegen, die toen van
enig belang moeten zijn geweest,
De weg naar Galder liep enkele eeuwen geléden vanuit de vesting Breda via de huidige Boeimeerlaan naar het Mastbos bij het
einde van de huidige Baronielaan. Van daar ging de route via
drie zandbanen dwars door het bos zuidwaarts. De meest oostelijke voerde naar de hoeven langs de rivier de Mark: Nieuwenhuis, Blauwe Gamer, Schoondonk en Daasdonk 7 . Omstreeks
1612 werden door de eigenaar van Bouvigne de Duivelsbruglaan
en de kaarsrechte Bouvignelaan aangelegd. Na de Tachtigjarige
Oorlog werden de zandpaden naar de hoeven door de eigenaren
van deze landgoederen rechtgetrokken.
Zo is het huidige rechte tracé vanaf Ginneken tot aan De Drie
Zwaantjes is ontstaan, dat we nu kennen als de Galderseweg.
Men kan echter nog steeds via de binnenweg via de dreven
langs de drie hoeven en over de dreven van Daasdonk op de
Galderseweg uitkomen tot zelfs. bij de historische boerderij
Bosch 8 .
De baan liep in Galder langs de huidige Galderseweg, dus niet
langs de kapel via de St.Jacobsstraat (de Akkerweg), naar het
kruispunt met de Ballemanseweg. Oorspronkelijk liep de route
vanaf het gehucht Kersel via een nog bestaand zandpad (de
Baan naar Meir 9) naar de Hoeve De Paal aan de Kerselseweg ,
om vervolgens over Belgisch terrein langs de Luciakapel in
Meersel naar Meer en verder te gaan. Nu gaat de Galderseweg
via het gehucht Kersel naar de grens bij 't Hoekse, om vervolgens over te gaan in Meersel-Dreef. Na de stichting van het
klooster van de Paters Capucijnen in 1686-1687 werd in 1690 op
Belgisch terrein een rechte noord-zuid weg aangelegd tussen 't
Hoekske en de watermolen 10 . De Dreef werd vermoedelijk ten
noorden van de grens nog een stukje doorgetrokken tot aan het
gehucht Kersel.
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Deze verbinding met België werd steeds belangrijker en heeft de
oude route via De Paal verdrongen. De douanepost werd dan
ook langs deze weg bij de grens geplaatst.
Volgens Christ .Buiks is het mogelijk dat er bij de Hoeve De Paal
al in de achttiende eeuw een paal gestaan heeft om de grens
tussen het gebied van de Staten-Generaal en de Zuidelijke Nederlanden te markeren 11 .
De herbergen in Galder
Op bijgaande kaart van Galder staan met cijfers negen herbergen en cafés aangegeven. Deze worden onder dezelfde nummers besproken in de volgende tekst.
Van de negen zijn er echter nu nog maar twee over.
De eerste drie zijn bij de huidige bewoners onbekend, omdat ze
al lang geleden verdwenen zijn. Andere café's bestaan ook niet
meer maar leven nog wel voort in de herinnering, zoals Café Het
Oude Haantje (nummer 4) op de grens met de gemeente Rijsbergen, de herberg De Bellen op de hoek van de Markweg (nr 5)
en wellicht ook een herberg in de Hoeve De Paal (nummer 6).
In 2007 verdween het Café 't Kruispunt (nummer 7).
Café Het Wapen van Nieuw-Ginneken (nummer 8) en Café Moskes (nummer 9) net over de Belgische grens zijn de twee gelegenheden die nu nog steeds bestaan.
1. Herberg bij de kapel.
Toen er in de vijftiende eeuw een kerkje in Galder kwam zal er
ook na enige tijd bij de kapel een herberg zijn ontstaan. Daarover
zijn echter maar weinig gegevens bekend. Pas in 1626 is er een
aanwijzing te vinden in de Impost op bier en wijn. In Galder werden in 1626 de kinderen van Cornelis Laureijs Jan Jacobs aangeslagen voor te betalen accijns.
(links kaart van Galder)
Ligging van de herbergen en cafeetjes in Galder. De nummers verwijzen naar de tekst. 1= oude herberg bij de kapel; 2=herberg Den Uijlenspiegel; 3=herberg De Roode Swaen; 4=Het oude Haantje; 5=herberg
De Bellen; 6= hoeve De Paal; 7=Café 't Kruispunt; B= Het Wapen van
Nieuw-Ginneken; 9 Café 't Hoekske, Moskes.
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In het schepenprotocol vinden we in 1607 een vermelding,
waaruit blijkt dat Cornelis Jan Laureijs Jacobs een huis kocht
omtrent de kapelle, groot 2 lopensaet 12, genaemd De Hegge,
13
_oost de straat, west en noord de gemene akkerweg .
1n de registers van de impost van 1680 wordt voor Galder echter
geen enkele naam van een tapper vermeld. De herberg zal
waarschijnlijk van weinig betekenis zijn geweest. In 1648 werd
de kapel toegewezen aan de hervormden, die er echter weinig
gebruik van maakten. De kerkgangers uit Galder gingen
vervolgens naar de Luciakapel in Meersel. Vermoedelijk was
daardoor de herberg niet meer levensvatbaar.

foto 1: De St. Jacobskapel van Galder vormt al meer dan vijf eeuwen
het centrale punt van het dorp Galder (foto A. W.Jansen, 2003).

2. Herberg Den Uijlenspiegel, op Kersel, 1709-1723.
Deze herberg of kroeg lag aan de doorgaande baan, vermoedelijk aan de huidige Galderseweg nabij de afsplitsing van de zandbaan naar de hoeve De Paal. De herbergier was Antony Janssen
van Hooijdonk. Deze heeft op 15 april 1723 vanuit zijn huis met
een roer geladen met hagel, een bezoeker dood geschoten.
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Het slachtoffer Cornelius van Campen had bij Van Hooijdonk vier
pinten bier en een glas jenever gedronken en daarna met ruzie
het huis verlaten. Later in de nacht was hij teruggekomen en had
de ramen ingegooid, waarna de kroeghouder hem vanuit een der
gebroken glazen neerschoot. Dit alles blijkt uit de verhoren na
..
·
14
zIJn arrestatie . De gedetineerde Van Hooijdonk, in de wandeling Uijlenspiegel genoemt omdat voor desselfs huijs de Uijlenspiegel uijthangende is, verklaarde dat hij ongeveer vijftig jaar
oud was en daar 14 jaar gewoond had. Hij werd tot de dood door
onthoofding veroordeeld, maar kreeg gratie van de Staten-Generaal. Omdat hij in 1735 opnieuw in de fout ging werd hij echter
geradbraakt. Hij had zich schuldig gemaakt aan diefstal en ontucht met zijn dochters.
In 1717 had Van Hooijdonk de doorgang voor zijn huis afgesloten met de draaiboom van de gebuurweg die tegenover zijn huis
op de baan uitkwam. Hij probeerde met geweld weggeld te heffen van een groep bezoekers van het klooster in Meersel-Dreef
15
wagen met aanzienlijke personen uit
. Toevallig trof hij een _
Breda en Oosterhout, onder aanvoering te paard van de griffier
van het leenhof in Breda, Antony van Buurstede. De herbergier
kreeg van deze seigneur een klap met de sabel, waarna de
groep ongehinderd kon passeren. De draaiboom stond voor de
.
dom was .van enkele particulieren, waarge buurweg 16 , d"Ie eigen
toe ook Van Hooijdonk behoorde. Hij beweerde dat hij van de
schout van Ginneken weggeld mocht heffen van de passanten.
Van Hooijdonk mocht weliswaar gratie gekregen hebben, maar
de naam van zijn kroeg was door de gebeurtenissen van 1723
zwaar beschadigd. Vermoedelijk heeft hij de opstallen daarna
afgebroken en niet ver van de oude plaats een nieuwe woning
gebouwd. Dit huis verkochten Van Hooijdonk en zijn vrouw Jacomijna Andries Hermans in 1731 voor 500 gld aan Pieternella
Cluijters, weduwe van dr. Johan de Vroom, coopbrouweresse te
Breda: seeckere opslagh van huijsinge, schuere off stallinge,
staende tot Keersel voors., die den comparanten getimmert
hebben, met consent van de eijgenaeren om t'selve te mogen
gebruijcken soo lange de huijsinge en schuere daer op sullen
blijven staen 17 .
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Voordien had hij al twee maal geld moeten lenen van Pieternella
Cluijters, op onderpand van zijn huis, dat daarbij werd omschreven als: seeckere huysinge, stal/inge, hoff ende erve, aan den
draaijboom tot Keersel onder Galder, zuid en oost aan de erven
van Adriaan Wagemakers, west en noort 's Heere Baane 18 .
3. Herberg De Roode Swaen, op Kersel, omstreeks 1750 tot
na1761. In 'het huis dat Van Hooijdonk direct na 1723 gebouwd
moet hebben en in 1731 aan Pieternella Cluijters verkocht heeft,
blijkt later opnieuw een herberg gevestigd te zijn geweest. In
1750 liet haar zoon Cornelis Josephus de Vroom als universeel
erfgenaam van de nalatenschap van zijn moeder, het pand
openbaar verkopen door notaris Bollaerts te Breda. De kopers
waren Hendrik Bomaerts en zijn vrouw Johanna Verhagen uit
Breda. In de acte wordt niet vermeld, dat er een herberg in was
gevestigd.
In 1759 werd een en ander verkocht aan Cornelis Michielsen:
De opslag van den Huijsinge en Herberge genaamt De Roode
Swaan, staende op Keersel, waarvan de ondererve bij afbranding der huijsinge of verval van dien is toebehoorende aan Cornelis Adriaan van Beek (en anderen) 19 . Een en ander volgens
acte verleden voor notaris Bollaerts, op 28 december 1750 20 . Er
hoorde nog een perceel grond bij waarop voorheen een huijsinge
heeft gestaan genaamt De Uijlenspiegel, suijd sheeren baan.
In 1761 was Aart van Galder eigenaar 21 . Daarna wordt er van
deze herberg niets meer vernomen. Vermoedelijk heeft deze
gelegenheid gestaan langs de Galderseweg ter hoogte van de
afsplitsing van de Baan op Meir, niet ver van de plaats waar
voordien Den Uijlenspiegel stond.

4. Het Oude Haantje, nabij de kruising Ballemanseweg en
Kerselseweg
Dit café staat op de topografische kaart van 1904 aangegeven
aan de noordzijde van de Kerzelseweg, nabij de kruising met de
Ballemanseweg. Volgens Chr.Buiks is het café blijven bestaan
tot het begin van de twintigste eeuw. Iets verderop over het
viaduct van de rijksweg stond i-let Nieuwe (Jonge) Haantje 22 .
Ook in Bavel heeft op de hoek van de Seminarieweg en de
Dorstseweg een herberg gestaan met de naam 't Haantje. In de
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twintigste eeuw stond daar tegenover op de hoek van de
Kerkstraat en de Bredaseweg een café met dezelfde naam. Dus
ook in Bavel een oud en een nieuw Haantje!

s. Herberg De Bellen, Café Bel/evue, Café Grenshof, op
Kersel, ca 1750-1980
Van deze herberg die tot enkele decennia geleden heeft ~esta~n
onder de naam Bellevue en later Grenshof, is de geschiedenis
bijna geheel bekend. In 1735 kocht Michiel Jacob Boeren 23 een
huis met 130 roeden (42 are) grond, grenzend westwaarts
(=Galderseweg) en noordwaarts (=Markweg) aan de str~at ~~
oost aan de erfgenamen van Adriaan van der Avo1rt
Verkopers waren Catalijn Jan Reniers, weduwe . ~an Thom~s
Janssen van Hooijdonk, voor de ene helft; en Gu1ham van D1Jk
met zijn vrouw Jenne Thomas van Hooijdonk voor de andere
helft. De verkopers hadden een en ander verkregen van va_?er
Jan Janssen van Hooijdonk, die afkomstig was van Heers~~aIJen
25
. Hier ontmoet men opnieuw de familie Janssen van Hoo1J~o~k,
die wellicht ook hier al tavenier was. In de periode van M1ch1el
Boeren moet er in ieder geval een herberg zijn geweest. In 1771
verkochten zijn dochter Elisabeth Michiel Boeren en haar man
Arnoldus Verdaasdonk aan Peeter Aart van Galder: een
huijsinge en herberge genaamd _De Bellen. Item_ stallinge, schuur
en bakhuijs, hof, dries, tesamen één gemet (circ~ 43 are), aan
de schijding van Brabant, west en noort de straat 2
De naam De Bellen komt volgens toponiemendeskundige
Chr.Buiks vaak voor bij herbergen die bij een veer lagen 27 . Deze
herberg stond op de hoek van de Molenweg (=Markweg),
waarlangs men de Mark kon oversteke~ naar Strijbeek. Hier zou
al in de zestiende eeuw een eenvoudige houten brug over de
rivier hebben gelegen, die vermoedelijk niet lang bestaan hee~.
Omdat de domeinraad van de Prins in 1667 op de Vossenberg in
Strijbeek een nieuwe molen liet bouwen, moest er ~n Galder een
degelijke nieuwe brug worden __ ge~ouwd,. om d~ inw~ners van
Galder en omgeving de mogehJkhe1d te bieden in StnJbeek hun
graan te laten malen.
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Hoewel de watermolen van Meersel vlakbij was, waren de ingezetenen van de Heerlijkheid Ginneken en Bavel verplicht om van
de Vossenbergsemolen op Strijbeek gebruik te maken 28 . Het is
niet duidelijk of de naam van de herberg iets te maken heeft met
de oversteek naar de andere kant van de Mark. Overigens lag
deze gelegenheid ook gunstig voor het passeren van de grens
tussen het gebied van de Staten-Generaal en de Zuidelijke Nederlanden. Vooral na de stichting van het klooster in MeerselDreef in 1687 was er meer verkeer langs de -weg bij 't Hoekske,
die in 1690 aansloot op de pas aangelegde weg De Dreef langs
het klooster naar de watermolen.

Foto 2: Café Bellevue op de hoek van de Markweg, gezien vanaf de
grens. Vanaf 1930 was het eigendom van en bewoond door de landb?uwer en_ herbergier Nicolaas van den Broek. Op de voorgrond de
kmderen S1aak, Jan en Kees van den Broek (collectie P. v.D).

Foto 3: In 1933 is Café Bellevue door brand verwoest en later
herbouwd als Café Grenshof (co/1.P. v.D.).

In 1800 was de herberg De Bellen eigendom van Leendert van
Loon, die daarin gevest was op 25 januari 1795. Hij verkocht
deze in 1801 met één gemet (ongeveer 43 are) grond aan Jan
van Eeten 29 • In 1806 was dit pand verhuurd aan Adriaan Nuijten,
maar de kamer stond toen leeg 30 .
Van 1816 tot 1837 vermelden de patentregisters de tappers of
kroeghouders.Tussen 181.S en 1821 had Jan Dirven patent als
tapper of kleintapper, een verschil in de hoeveelheid die tegelijk
mocht worden ingekocht.
Bij de aanvang van het Kadaster omstreeks 1830 stond de
herberg op naam van Jan Rutten, met de vermelding: In de
Bellen. Behalve als kroeghouder, · inslag met de fles, had hij ook
patent als hoef- en grofsmid 31 . Tot 1837 was hij in ieder geval de
"herbergier'' van De Bellen. Hierbij moet worden opgemerkt dat
een tapper nog geen vergunning had als logementhouder. Vanaf
1827 had in het zelfde huis Adriaan Dirven patent als handgrutmolenaar. In 1857 was de herberg eigendom van de gepensioneerd douane ambtenaar commis der 3'3 klasse Jan Baptist
Revier: Een huijsinge, stal en schuur De Bellen. Er hoorde 34
roeden (=34 are) grond bij. Revier was omstreeks 1803 geboren
in 's-Hertogenbosch. Hij overleed in de gemeente Ginneken op
24 juli 1862. Hij had patent als tapper in het huis C 232. Zijn
weduwe Adriana Dirven zette het café voort en had patent als
kroeghouder, inslag niet meer dan 1 kan 32 .
In 1868 werd Cornelis van Boxel eigenaar van De Bellen, een
huis en verdere getimmerten, met erve en tuin/and, groot 34 are
(foto 2).
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Cornelis van Boxel werd in 1842 te Meerle geboren. Omstreeks
1864 trouwde hij met Jacoba Martens, geboren in 1835 in de
gemeente Ginneken. Het gezin telde 11 kinderen, waar van één
jong is overleden. De eerste twee kinderen werden geboren in
de gemeente Meerle, de rest in de gemeente Ginneken. Er waren zes zonen: Joannes (* 1865 te Meerle), Adrianus (*1870),
Cornelis (*1872, + 1936, Meerle), Hendrik (*1874, +1948 te
Meerle), Josephus (*1876) en Jacobus (*1879). Verder nog vier
dochters: Adriana Maria (Marie, *1867 te Meerle, +1939 te Meerle), in 1897 getrouwd met de timmerman Cornelius Bruijgoms;
Anna Antonetta (*1869) getrouwd met Jacobus Martens
(*1866,Chaam), Anna Catharina (*1873) en Adriana (*1877),
getrouwd met Jan Lodewijk Baudouin 33 .
Toen Van Boxel zich in 1868 vanuit de Meersel-Dreef in Galder
vestigde, stond hij niet alleen te boek als herbergier maar ook als
winkelier. Hij was tevens landbouwer.
Na invoering van de Drankwet had hij vanaf 1882 tot 1918 vergunning voor de verkoop van sterke drank. Jacoba Martens
overleed in 1904, Cornelis van Boxel in 1919.

Foto 4: Café Grenshof is vanaf omstreeks 1980 geen café meer,
maar een gewoon woonhuis (coli. P. v.D.).
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De zaak werd voortgezet door de dochter Antonetta en haar man
Jacobus Martens. Deze laatste was geboren in 1866 te Chaam
en was behalve landbouwer ook herbergier in De Bellen.
Hij had van 1918 tot 1927 vergunning voor de verkoop van sterke drank 34 . Martens herdoopte de zaak in Bellevue. Op het uithangbord van het café stond echter In de Bele Vue, dat betekent: in het heerlijk panorama 35 . De zuster Marie van Boxel, in
de wandeling Mie Bellen genoemd, dreef met haar man de
timmerman Cornelius (Comeel) Bruijgoms · een winkel tevens
koffiehuis op Meersel-Dreef, waarin ook hun dochter Anneke
Bruijgoms werkzaam was.
De zoon Joannes van Boxel, die in de wandeling Jan Bellen
heette, was wagenmaker en smid, waarvoor hij de zuidwaarts
van de herberg gelegen schuur van 't Hoekske in gebruik had 36 .
Hij trouwde in 1894 te Meir met Maria Antonia Philipsen. Zijn
zoon, kleinzoon en achterkleinzoon volgden hem op als smid te
Galder 37 .
De zoon Hendrik ( 1874-1928) was kleermaker en barbier en
bovendien herbergier, eer-st verderop in De Dreef en na 1920 op
't Hoekske. Hij trouwde in 1897 met Adriana Cornelia Herremans
(1875-1934). De zoon Cornelius vestigde zich in 1924 vanuit
Galder op de Dreef. Hij was getrouwd met Louisa Adams.
In 1933 is de oude herberg Belle·vue afgebrand (foto 3). In 1930
was via een openbare verkoping het café in handen gekomen
van Nicolaas (Klaas) Cornelis van den Broek, die naast landbouwer ook koffiehuishouder was. Hij was geboren in 1896 in de
gemeente Ginneken en was getrouwd met de in 1894 in dezelfde
gemeente geboren Johanna Maria Smeekens. Het gezin kreeg
tussen 1923 en 1931 zes kinderen, waar onder de zonen
Jacobus Cornelis (*1923), Cornelis Jacobus (*1925), Josephus
Adrianus (*1927) en Fransiscus Johannes Nicolaas (*1931). Zie
ook foto 2.
Na de brand werd het pand herbouwd en kreeg het café de
naam Grenshof (foto 4). De naam De Bellen bleef echter nog
lang in de volksmond bestaan. Wie er gewoond had kreeg al
gauw als bijnaam Uit de Bellen, of kortweg Bellen. Van den Broek
was ook nog slager van beroep, waarvoor hij langs de Markweg
een houten schuur inrichtte.
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De zoon Sjaak nam omstreeks 1960 de zaak over en was bakker
van beroep. De slagerij werd voortgezet door de zoon Frans, die
in het café werkzaam was. Het café heeft bestaan tot omstreeks
1980. De laatste uitbater was Van Strien. Daarna kocht Kees van
Boxel het pand terug en werd het een woonhuis.

Foto 5: De Galderseweg gezien vanaf de grens vóór 1920, met rechts
vooraan op de hoek van de Markweg de Herberg De Bellen. Voor de
zijgevel leden van de familie Van Boxel of Martens (coli. P. v.D.).

Foto 6: Café Grenshof op dezelfde plaats als in de bovenstaande foto
de herberg De Bellen. Op de andere hoek van de Markweg de winkel
van Miet van Opstal en haar man Janeke Koenraads. Links het
winkelpand van Van Boxel (ansicht, coli. P. v.D.).

6. Hoeve De Paal, op de grens aan de Kerzelseweg
De boerderij ligt op de hoek van de Kerzelseweg en het Heieinde. Naast het woonhuis staat vanaf het midden van de negentiende eeuw langs deze onder België vallende weg Grenspaal
219. Oorspronkelijk liep de grens dwars door de hoeve heen
tussen woonhuis en stal. Bij de hermeting van 1950 werd de
grens rond de hoeve getrokken, waardoor bij de laatste grenscorrectie het gehele gebouw op Belgisch grondgebied kwam te
liggen.
De leeftijd van deze boerderij is niet bekend. Het is mogelijk dat
de hoeve er al stond bij de scheiding van de noordelijke en
zuidelijke Nederlanden, zoals deze in 1648 werd vastgelegd. In
het schepenprotocol van Ginneken zijn geen vermeldingen van
een hoeve met deze naam gevonden.

Tussen 1815 en 1832 vormden België en Nederland samen het
Koninkrijk der Nederlanden. Na de afscheiding van België werd
de oude grens grotendeels hersteld.
De hoeve lag aan de baan van Breda naar Meer, die nu nog als
zandweg in het terrein te herkennen is. Deze weg was namelijk
na 1648 belangrijk voor de katholieken die vanuit Ginneken en
Ulvenhout in de Luciakapel in Meersel naar de kerk gingen. Een
hoeve aan de grens werd al snel een herberg. Na de afscheiding
van België werden er grenspalen geplaatst. Opzij van de hoeve
werd paal 219 opgesteld, waaraan de boerderij de naam De Paal
te danken heeft. Waarschijnlijk stond er ook al vóór de Franse
Tijd bij de hoeve een grensmarkering. De naam is vermoedelijk
dan ook veel ouder dan de negentiende eeuw.
Bij de aanvang van het kadaster omstreeks 1830 was de hoeve
eigendom van en bewoond door de weduwe van Jan Dekkers,
bouweresse aan de Paal 38 . Er zijn geen aanwijzingen dat er in
die tijd in de boerderij getapt werd 39 . Na 1870 was tot 1887
Gerard van Opstal de pachter. Hij staat te boek als landbouwer.
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Foto 7 : De hoeve De Paal was vanaf 1889 tot omstreeks 1920
bewoond door de familie Sprangers. V.l.n.r:: Jan, Fons (op paard),
Marie, Frans, (?) (?) (?), To, Cornelia, (?), Maria, Isabella SprangersKerstens, Louis {op paard) en Adriaan Sprangers (coli. P. v.D.).

Foto 8: Bij de bevrijding in october 1944 werd de boerderij De Paal
verwoest en daarna als een moderne boerenwoning herbouwd (coli.
P. V.D.).
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Of hij ook tapper was is moeilijk te achterhalen. Aangezien twee
van zijn kinderen later een café hadden, is het niet uit te sluiten
dat vader ook tapper was 40 .
Gerard Antonius van Opstal werd te Meir geboren in 1838. Hij
trouwde met de daar in 1852 geboren Maria Eise Brosens, In dit
gezin werd in 1879 de zoon Joannes geboren, later herbergier in
Strijbeek. In 1881 kwam Adrianus Petrus ter wereld, later
caféhouder in Galder. De volgende pachter was de landbouwer
Adriaan Sprangers, geboren te Meerle in 1834. Hij was getrouwd
met Maria Elisabeth Kerstens, geboren te Meir in 1838. In 1889
werden zij ingeboekt bij de gemeente Meerle. Het gezin telde
een groot aantal kinderen 41 • Zie foto 7. Na 1920 kocht de
landbouwer Jan Jochems de hoeve van de leerlooier Schrickx.
Nu is de boerderij eigendom van de derde generatie van deze
familie 42 . Volgens plaatselijke informatie zou er in de eerste helft
van de twintigste eeuw nog getapt zijn. Jan van Opstal die na
zijn trouwen in Strijbeek woonde zou voor zijn huwelijk nog
getapt hebben in de hoeve De Paal 43 . In de mobilisatiejaren
1914-1918 was op de meeste boerderijen een groot aantal
militairen gelegerd. Vaak werd er dan ook bier geschonken. In de
hoeve De Paal zal dat niet anders zijn geweest.
7. Café 't Kruispunt, Galderseweg 50, 1911-2006
Van Opstal was een familie van ·herbergiers, zowel in Strijbeek
en Galder als in Meersel-Dreef. Deze tak van de wijd verspreide
familie is afkomstig van de hoeve De Paal, waarop ze een aantal
jaren heeft gewoond. Johannes van Opstal, geboren in de
gemeente Meerle op De Paal in 1879, vestigde zich in 1909 in
Strijbeek met zijn vrouw Elisabeth van Gils, geboren te
Teteringen in 1883. Het huwelijk was in 1905 in de gemeente
Ginneken gesloten. Jan van de Paal kreeg tussen 1906 en 1925
tien zonen. Zijn broer Adrianus Petrus, alias Piet van de Paal,
geboren in 1881 in de gemeente Meerle op de hoeve De Paal,
trouwde met de in de gemeente Ginneken in 1881 geboren Julia
Maria Boon. Dit echtpaar stichtte in 1911 Café 't Kruispunt,
tegenover de hoek van de Galderseweg en de St.Jacobstraat
(foto 9). Het werd in 2007 afgebroken. Het gezin telde zes
kinderen, drie dochters en drie zonen.
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Foto 9: In 1911 openden Adrianus P. van Opstal en zijn vrouw Julia
Boon een café op de hoek van de Galderseweg en de St. Jacobstraat.
Zeer toepasselijke kreeg het de naam 't Kruispunt. De foto werd
genomen tijdens de Eerste Wereldoorlog.

Foto 10: Café 't Kruispunt werd vanaf 1968 tot 2006 uitgebaat door het
kasteleins echtpaar Cees Leijten en Leentje van Gils. Het werd in 2007
gesloopt (co/1.P. v.D).
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De twee oudsten: Maria Anna (*1909) en Josef Adriaan (*1911)
zijn nog geboren in de gemeente Meerle; de overige: Bertha
Maria (*1913), Gerardus Petrus (*1915), Gabriël Elisabeth
(*1920) en Adrianus Fidelis (*1922) in de gemeente Ginneken.
De zoon Jozef Adriaan (Sjefke)van Opstal vestigde zich in 1934
in Meersel-Dreef, waar hij samen met zijn vrouw Anna Maria
Verheijen tot aan het einde van de Tweede Wereldoorlog Café 't
Hoekske exploiteerde.
De zoon Adrianus van het echtpaar Van Opstal-Boon zette later
het café van de ouders voort. Hij werd in de wandeling Janeke
Paal genoemd44 . Hij was getrouwd met Anna Maria Jacoba van
den Broek (1928-1974).
De dochter Bertha van Opstal (1913-1968) was getrouwd met
Johannes Antonius Snoeijs. Ze dreef een winkeltje op de hoek
van de Ballemanseweg en de Galderseweg. Haar zus Anna
Maria (1909-1986), in de volksmond Miet van Opstal, was getrouwd met Adrianus (Janeke) Koenraads. Dit echtpaar dreef ook
een winkel aan de Galderseweg, op de hoek van de Markweg
tegenover Café Bellevue (Grenshof).
De stichter van 't Kruispunt trok zich in 1945 terug in MeerselDreef, waar hij dat zelfde jaar is overleden. Zijn vrouw Julia
Maria Boon keerde in 1946 terug naar Galder.
In 1968 kwam Cees Leijten (1922-2005) en zijn vrouw Leentje
van Gils (1926- heden) als kasteleinsechtpaar in het café. Zij
waren getrouwd in Bavel in 1946 en woonden eerst in Etten en
daarna weer In Bavel. Na 96 jaar is er met het overlijden van
Keske en het vertrek van Leentje naar Breda een einde gekomen aan Café 't Kruispunt ( foto 10).

8. Café Het Wapen van Nieuw-Ginneken, Galderseweg 18.
Dit café ligt ten noorden van de kapel. In de negentiende eeuw
was er al een café gevestigd. Bij de aanvang van het Kadaster
omstreeks 1830 was de weduwe van de brouwer Christiaan
Schrickx uit Meersel-Dreef eigenaar van het pand met totaal ruim
twintig hectare grond. Het huis was toen verhuurd. Later was de
Galderse onderwijzer Adriaan van de Corput de eigenaar,
opgevolgd door de landbouwer Johannes Graumans. Of er in die
tijd een café gevestigd was, is niet bekend. In 1874 wordt echter
Johannes Rombouts genoemd als herbergier.
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Foto 11: 't Hoekske gezien vanuit Meersel-Dreef naar Galder. Links
Café 't Hoekske nu Moskes, rechts de schuur van de vroegere
boerderij. Het café is Belgisch, de schuur Nederlands grondgebied. De
foto dateert van omstreeks 1920-1930, toen het café werd uitgebaat
door Harrij van Boxel en Adriana Herremans (ansicht, col/. A. van Dun).

Foto 12; 't Hoekske gezien vanuÎt Galder naar Meerseldreef Rechts
café 'Hoekske, nu Moskes, links de schuur. De foto is van omstreeks
1930 (ansicht, col/. A.van Dun).

Hij had patent als tapper. Bij de invoering van de Drankwet in
1882 kreeg hij in 1884 vergunning voor de verkoop van sterke
drank. Hij was vooral landbouwer van beroep. Rombouts werd
geboren in 1846 te Princenhage. Hij trouwde omstreeks 1870
met Adriana Goverde, geboren in 1837 te Zundert. In 1904 kon
hij het pand kopen. Later werd hij opgevolgd door de in 1874
geboren zoon Antonius Rombouts. Of deze een koffie- of
bierhuis exploiteerde is niet bekend. Vanaf 191 O moet Cornelis
Hereijgers de kastelein zijn geweest. Deze w~rd in 1883 geboren
in Rijsbergen en was getrouwd met Adriana Rombouts, dochter
van Johannes Rombouts. In 1943 verkocht Antonius Rombouts
zijn pand aan Petrus Antonius Hendriks, die als caféhouder te
boek staat. Hij werd geboren in 1910 en trouwde in 1938 te
Baarle-Nassau met Maria van Dun. Behalve caféhouder was hij
ook landbouwer. Jaan Grauwmans, was tussen 1954 en 1965 de
opvolger van Piet Hendriks 45 . In dat jaar kochten Emiel van Gils
en Bets Sips het café dat zij heropenden onder een nieuwe
naam: Het Wapen van Nieuw-Ginneken. Na het overlijden van
Miel in 1977 zetten zijn zo_pn Jan van Gils samen met zijn vrouw
Els het café voort. Toen zij in 2007 de zaak wilden verkopen
werd het café eigendom van een besloten vennootschap,
opgericht door een groep van twaalf ondernemers uit Galder die
deze zaak voor het dorp wilden behouden.

9. Café 't Hoekske of Moskes, op de grens met Meersel-Dreef
Dit café ligt tussen Galder en Meersel-Dreef, net op grens met
België (foto 11 en 12). Oorspronkelijk liep de grens dwars door
het café . Evenals bij de hoeve De Paal werd na hermeting in
1950 en de daarop volgende grenscorrectie de grens rond het
gebouw getrokken, zodat daarna de gehele opstal op Belgisch
grondgebied ligt. De schuur tegenover het café ligt echter in
Nederland. De weg gaat hier tussen het café en de schuur door.
1n het verleden was het heel gewoon dat voetgangers en ook het
weinige verkeer hun weg kozen over het terrein van de
boerderijen. De situatie bij 't Hoekske is ontstaan door de aanleg
van de Dreef in 1690.
In de periode 1867 tot 1880 woonde in 't Hoekske de bakker
Jacobus Marhijssen, geboren in 1827 in de gemeente Ginneken,
met zijn vrouw Petronella Rompa, geboren in 1825 te Terheijden.
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Het is niet uitgeloten dat de bakker zijn klanten ook wel een
borrel of een pint bier schonk. Hij wordt echter niet vermeld als
tapper 46 .
Het café werd vervolgens uitgebaat door Piet Snoeijs, opgevolgd
door Henricus (Harrij) van Boxel. Volgens de topografische kaart
bijgewerkt tot 1904 heette het café in het begin van de twintigste
eeuw 't Hoekske. Harrij van Boxel werd in 1874 geboren in Café
De Bellen. Hij trouwde in 1897 in de gemeente Ginneken met de
in 1875 in de gemeente Ginneken geboren Adriana Herremans.
Henricus overleed in 1928, zijn vrouw in 1934. In dat jaar kwam
Jef van Opstal in het café, zoon van Piet van de Paal uit 't
Kruispunt te Galder. Hij trouwde in 1934 met de in 1909 in de
gemeente Meerle geboren Anna Maria Verheijen. De schuur was
bij hem in gebruik voor zijn kolenhandel 47 . Het café staat op de
topografische kaart dan aangegeven onder de naam In de
Zwaan.
Na de Tweede Wereldoorlog werd de familie Maes de uitbater,
waardoor het café de naam De Maeskes of Moskes kreeg. In
2008 is de weduwe Rita van Dun de kasteleinse.
Bij de aanvang van het Kadaster in 1830 was Norbertus Schrickx
eigenaar van het complex, dat toen nog geheel onder het
verenigd Koninkrijk der Nederlanden viel 48 . Schrickx was een
bekende brouwersfamilie op Meersel-Dreef. In 1816 had
Norbertus Schrieckx patent als bierbrouwer, geregistreerd in de
gemeente Ginneken en Bavel, in wijk L Galder nr 270, het eerste
huis in Galder vanaf de huidige grens. In hetzelfde huis was ook
de slagter G.van Dijk gevestigd49 .

Besluit
Bij aanvang van het jaar 2008 is er in Galder nog maar één café
overgebleven, namelijk Het Wapen van Nieuw-Ginneken. In de
voorbije eeuwen waren er door de nabijheid van de grens juist
verscheidene herbergen gevestigd. Alleen Herberg De Bellen,
later Café Bellevue en nog later Café Grenshof genaamd, heeft
het bijna 250 jaar vol gehouden. Bij gebrek aan gegevens is niet
ingegaan op de mobilisatiejaren 1914-1918.
Pal op de grens bij Meersel-Dreef is op Belgisch terrein Café
Moskes gevestigd, voorheen ook wel 't Hoekske genoemd.

In Meersel-Dreef en op het Heieinde in Meersel zijn vooral dank
zij de Luciakapel en vanaf 1687 door het klooster van de Paters
Capucijnen steeds een aantal herbergen of cafés te vinden
geweest. Evenals de hoeve De Paal staat Café Moskes sinds de
laatste grenscorrectie volledig op Belgisch grondgebied. Ze zijn
echter voor de volledigheid aan dit artikel toegevoegd. De horeca
in Meersel-Dreef wordt in één van de volgende afleveringen
besproken.
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HERHAALDE OPROEP

MARIA

GEVELSTENEN
door Ben van der Veer
In 'Brieven van Paulus' nr. 168
plaatsten we een foto van de
gevelsteen die is ingemetseld
naast de voordeur van ons museum.
Die gevelsteen (of tegel) is een
afbeelding van Onze Lieve Vrouw
van Altijddurende Bijstand.
Dit soort gevelstenen komen op tal van plaatsen in ons heem
nog voor. Er zijn ook gevelstenen met een andere Maria- afbeelding, maar de meeste bevatten de afbeelding van O.L.V. van
Altijddurende Bijstand.

Vanwaar nou juist deze afbeelding?

Het is een afbeelding die teruggaat op een oude Oosterse icoon
uit de middeleeuwen. In de jaren '20 en '30 kreeg die icoon grote
bekendheid door toedoen van de -paters Redemptoristen. Deze
paters hielden overal in het land in de parochiekerken
'missieweken' en 'retraiteweken'. Dat waren bijeenkomsten in de
kerken, vaak erg massaal, waarbij vooral de preken van de
paters diepe indruk maakten op de gelovigen. De paters waren
grote vereerders van O.L.V. van Altijddurende Bijstand, en ze
maakten veel 'reclame' voor deze Maria. Ze verkochten er onder
meer prenten en schilderijtjes van. Maar wie nou op het idee
kwam om deze bekende Maria-icoon daarnaast ook nog eens te
gaan produceren als op te hangen of in te metselen gevelsteen,
dat weten we nog niet.
We vroegen onze lezers of zij meer wisten van deze gevelstenen, en of ze ons dat wilden schrijven of mailen. Waar zitten
de stenen, en wanneer en waarom werden ze aangebracht.
Op onze oproep kwamen heel wat reacties binnen.
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Allereerst werden er veel huizen genoemd waar deze stenen nog
te zien zijn. En ook zelf zagen we deze devotietegels op vele
plaatsen, zoals in de Annevillelaan en in de Dorpstraat en
Molenstraat in Ulvenhout.
Verder vernamen we dat sommige van de stenen al in 1938 en
1939 zouden zijn aangebracht.
Maar de meeste werden ingemetseld in de oorlogsjaren. Ze
waren bedoeld om Maria's zegen af te smeken over het huis en
het gezin. Dit als bescherming tegen de gevaren van de oorlog,
en dan vooral tegen het neerstorten van overvliegende V-1 's.
Dat waren Duitse vliegende bommen, op weg naar Engeland, en
die wilden nog wel eens voortijdig naar beneden komen. Ook na
de oorlog zijn de tegels nog aangebracht, en wel uit dankbaarheid dat huis en haard gespaard waren gebleven.
In ons heem werden ze onder andere ingemetseld door
aannemer Jan van Gils. Pastoor Vermunt in Ulvenhout zou er
een warm pleitbezorger van zijn geweest.
Dank voor de reacties en de verhalen die we tot nu toe van U
kregen. Ze maakten ons enthousiast om hiermee verder te gaan.
We zijn intussen bezig met allerlei onderzoek naar oorsprong,
verspreiding, maatschappelijke en religieuze betekenis.
Uiteindelijk willen we er een mooi en gedegen artikel van maken,
gebaseerd niet alleen op onze eigen napluizingen, maar vooral
ook op de persoonlijke verhalen, ervaringen en herinneringen
van de mensen in het gebied van ons heem, dus in Bavel,
Ulvenhout, Ginneken, Heusdenhout, Strijbeek, Galder en het
bijbehorende buitengebied.
Veel willen we nog weten. En daarom doen we nogmaals een
oproep aan U, om ons te schrijven of te mailen.
Vragen die we nog hebben zijn onder meer:
• Was U er bij toen de tegel werd ingemetseld?
• Hoe kwam U (of uw ouders?) op het idee om de steen in
te laten metselen?
• Waren er speciale gelegenheden of aanleidingen voor
het kopen, geven of krijgen van de tegel, bijvoorbeeld
een jubileum?

•
•
•

•

Waar werden de tegels gekocht?
Door wie werden de tegels ontworpen en gemaakt?
Op welke adressen weet U deze tegels nog te zitten? We
zijn daarbij vooral ook benieuwd naar Bavel, Strijbeek en
Galder.
Wat kunt U ons nog meer vertellen?

Praat er ook over met uw broer, zuster, ouders, oom , tante, neef
of nicht. Liefst onder het genot van een borrel, want dan komen
de herinneringen en de verhalen pas echt goed los. Stuur ons
uw verhaal (en voeg er als het even kan een foto bij ; maar het
hoeft niet). En zelfs het kleinste persoonlijke verhaal of anecdote
kan bijzonder en interessant zijn !
U kunt reageren naar Ben v.d. Veer: tbj.vanderveer@planet.nl of de redactie

NIEUWE SPONSOR
Op 3 april j.l. vierde Paulus zijn 33e verjaardag. Het
museum bestaat op 6 september 22 jaar.
Voor een
vereniging en een museum een respectabel aantal jaren.
We tellen mee in het Brabantse culturele landschap.
Het museum kan vooral voortbestaan dankzij de sponsors ..
Op1 maart kon Paulus als nieuwe sponsor verwelkomen:

COMPOSITIE 5 ARCHITECTUUR
Compositie 5 Architectuur is gevestigd aan de
Boschstraat in Breda en is de opvolger van het
architectenbureau van vader Frans en zoon Lucas Ruijs
aan de Ulvenhoutselaan in Ginneken. Voor ons heem geen
onbekende.
In de volgende Brieven van Paulus zullen wij het logo van
het bedrijf plaatsen en een korte geschiedenis van het
bedrijf.
Compositie 5 Architectuur welkom als sponsor van Paulus.
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RIJTERISNAARTOE 11
door Toon van Miert

Zondereigen met zijn bloeiende prunusbomen

De harende boer uit Ulicoten

Sommige dorpen zijn vooral mooi als je ze vanaf een afstandje
ziet. Met Zondereigen is dat het geval. Als u dit leest, staan de
prunusbomen aan het begin van het dorp prachtig in bloei; een
mooiere entree van een dorp zie je nergens.
Als je het dorp inrijdt, is de betovering snel verbroken: rechts van
de weg de bouwval die eerst een smederij was; het is een
rotzooitje van jewelste. 0 ja, er zijn natuurlijk meer wegen die
naar Zondereigen leiden; ik kom eigenlijk altijd vanuit Ulicoten.
Daar staat trouwens sinds 7 juni 2007 een nieuw en interessant
monument: "De harende Boer" (De Korenmaaier). Hoewel de
boerenstand mij niet helemaal vreemd is, wist ik toch niet wat
"haren" betekende. Van Dale en het beeld geven de oplossing:
met een hamer een zeis scherp maken.
Broeder Jan Boeren (1931-2007), de kunstenaar, is geboren in
Ulicoten en als assumptionist werkzaam geweest in Afrika. Zijn
verdiende rust genoot hij làter in het klooster in Boxtel. Hij was
een verdienstelijk beeldhouwer en dat laat hij hier in zijn laatste
product wel zien. Met dit werk wilde hij zijn dankbaarheid en
respect tonen aan de agrarische bevolking waaruit hij is
voortgekomen. "De Harende Boe.r'' staat op de hoek van de
Molenstraat richting Castelré-Postel. Die neem ik altijd (niet de
afslag Postel nemen) en dan kom je in de streek met die mooie
namen: Oude Strumpt, Nieuwe Strumpt en - hier gaan we in Nieuwe Strumptse Baan. Toch eens aan Christ Buiks vragen wat
de etymologie van die namen is.
Bij de Hoogstratensebaan links af, dan bij de bushalte rechtsaf
de Dektstraat in en aan het eind rechtsaf richting Zondereigen.
En dan . . . bij de picknicktafel effen stoppen en er tegenover een
stukje het land inlopen. Als de prunus bloeit, heb je dat prachtige
gezicht op het dorp. Jammer dat er in de Brieven geen
kleurenfoto's geplaatst kunnen worden. Hoewel ... rijd er maar
eens naartoe, het is een ritje per fiets of auto waard.
Zoals gezegd, heeft het dorp niet veel bijzonders.
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Dat is op zich niet zo bijzonder. Maar . . . Marieke van Beek,
kleindochter van het echtpaar, kwam tijdens haar jeugd geregeld
hier bidden en dat heeft haar zo veel zegen geschonken dat zij in
1920 als zuster Rumolda in het klooster in Herentals non werd.
Een heel vrome non is ze geworden.
Vanaf 1922 kreeg zij alle mogelijke geestelijke en lichamelijke
kwellingen. In handen, voeten en hartstreek werden de vijf heilige wonden zichtbaar; ze was blijvend gestigmatiseerd. Zij heeft
alle pijnen in grote godsvrucht gedragen.
Zij is op 13 maart 1948 gestorven en is in Herentals begraven.
Nog altijd, zegt het bordje dat de heemkundekring van Baarle
Nassau daar geplaatst heeft, wordt haar graf druk bezocht. We
zullen er eens gaan kijken.

Het kapelle van
Marieke op Ginhoven

Ja, de Rumolduskerk, maar die heb ik nog nooit open gezien. In
1464 kreeg Zondereigen al een eigen kapel, gewijd aan de
heilige Rumoldus, die hoorde tot de Remigiuskerk in Baarle. In
1842 wordt Zondereigen een zelfstandige parochie. Op de plaats
van de vroegere kapel komt in 1859 de Rumolduskerk die op 2
oktober 1944 grondig verwoest is. Later is hij herbouwd tot de
huidige kerk.
Heeft Zondereigen Dorp nog iets? Ja, je kunt met goed weer
lekker buiten zitten bij Schutters hof.
Bij de kerk rechtsaf richting Ginhoven. Een paar honderd meter
buiten het dorp staat de kapel van Ginhoven, toegewijd aan het
Heilig Hart van Maria. Hij is in 1881 door het echtpaar MeyvisVermonden gebouwd.

Even verderop komen we in het buurtschap Ginhoven dat uit een
paar boerderijen bestaat. Het is hier een heel rustige en landelijke streek waar het heerlijk fietsen is. Prachtig meanderend
stroomt de Mark door het bos. Een romantisch plekje waar je
aan een picknicktafel kunt genieten van het snelstromende
water. En dan komen we in het buurtschap Heikant. Even
stoppen daar. De boerderijen hebben namen als Egelstelling,
Begijnhoeve, Markrijthoeve, Achtenrijthoeve en Leeveldhoeve.
Het hoeve-ijs is van goeie kwaliteit. Op het richtingbordje staat
"Witte kei". Dat klopt.
Als je de moeite neemt rechtsaf te gaan en te voet een slechte
zandweg te volgen, zie je tussen twee weilanden een "witte"
steen liggen. Een klein stukje steekt boven de grond uit en dat is
ook nog eerder blauw van kleur. In tuincentra zijn indrukwekkender stenen te zien. Niemand weet waar hij vandaan komt; wel
dat hij eerst vijftien meter verder heeft gelegen maar dat was
voor de boer lastig bij het ploegen.
Niet rechtsaf dus naar die steen maar linksaf. Een paar honderd
meter verderop rechtsaf het smalle Egelspad in. Nogmaals ...
een mooie streek, zeker als je op het eind van het Egelspad
rechtsaf gaat en in het gebied van Wortel Kolonie komt. Je ziet
tenslotte links de gevangenis liggen en bij het kruispunt rechts
het boerderijcomplex en links het witte casino, de vroegere
ontspanningsruimte van de kolonie.
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Het bedelaarskerkhof
Wortel Kolonie is net als Frderiksoord, Willemsoord, Ommenschans en Veenhuizen in Drente een schepping van Willem 1. Hij
was erg begaan met de sociaal zwakkeren en koppelde hun
belangen aan de ontwikkeling van de economie.
De Maatschappij van Weldadigheid kocht in 1822 bij Wortel
grote stukken grond om er een landbouwkolonie te vestigen. Het
doel was het lot van armen en van de lagere volksklasse te verbeteren door hun arbeid, onderhoud en onderwijs te verschaffen.
In mei 1822 kwamen de eerste gezinnen. Zij werden van huis,
meubels, vee, grond en gereedschap voorzien. Het project is
volledig mislukt: de voormalige stadsbewoners hadden geen
verstand van ontginnen, hadden daar na een paar maanden ook
geen zin meer in en gingen zich te buiten aan zaken waar de
doelstelling van Willem I ver vanaf stond. Ik ga niet verder op de
historie van dit project in; misschien in een volgende Brieven.
Later in de 19e eeuw is het een landloperskolonie geworden en
dat is het tot 1993 gebleven. Toen schafte ook de Belgische
regering als laatste in Europa de Wet op de Landloperij af.
O.a. het Convent, de vereniging die ook het Begijnhof in Hoogstraten gered heeft, heeft zich ingezet voor behoud van de
gebouwen.
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Tweeduizend deelnemers liepen mee in "De Mars op WortelKolonie" in 1993. De gemeente Hoogstraten en verschil-lende
natuurgroeperingen hebben een prachtige invulling kunnen
geven aan de gebouwen en de bossen.
Bezoek het natuurpunt en zie wat er allemaal te doen is.
Tegenover de ingang van de boerderij staan borden die alles
vertellen over de wandel- en fietsmogelijkheden in het
schitterende gebied. Ook met de auto kun je wel verder rijden
over de zandweg die op het eind van de boederij begint. De
ondergrond is stevig. Op het eind rechtsaf kom je aan het
"Bootjesven" (en als je doorrijdt op de weg Minderhoud-Baarle)
maar ga eens linksaf. Dan zie je een end verderop aan de
rechterkant het kerkhof waar de bedelaars begraven liggen. Best
indrukwekkend om te zien, die eenvoudige graven. Het verhaal
gaat dat er ook heel veel van die sukkelaars in de bossen hun
graf gevonden hebben. Als je doorrijdt, kom je uit op de weg
waar "In Holland" aan ligt. Over de beroemde eieren-met-spek
heb ik al eens eerder geschreven, net als over Castelré een
stukje verderop. Geniet van de lente in deze prachtige streek.

Het "haargetouw" in ons museum. Rechts het aanbeeld dat de
boer in de grond steekt. De zeis wordt op het aambeeld
gelegd. Met de hamer wordt de braam op de zeis weggeklapt,
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DOOR FAUNATUNNELS

MINDER VERKEERSSLACHTOFFERS
door Anneke Oomes

EXCURSIE NAAR ....
VLIEGVELD GILZE-RIJEN
Zaterdag 17 mei a.s. organiseert onze heemkundekring een
excursie naar Vliegveld Gilze-Rijen, het oudste vliegveld van
Nederland dat volgend jaar 100 jaar bestaat.
Maandag 21 april a.s. vertelt Adriaan van Riel, een bevlogen
amateur-historicus er meer over in het Klooster te Bavel.
In het museum "De Traditiekamer", de voormalige officiersmess
van de vliegbasis Gilze-Rijen aan de Rijksweg 121 te Rijen
(tegenover Ericson), worden wij rondgeleid ..
Deelnemers dienen zich op 17 mei tussen 12.30 en 13.00 uur te
melden bij de hoofdpoort MET EEN GELDIGE LEGITIMATIE.
Tevoren dient u zich op te geven bij onze secretaris, liefst per
mail: ianvandorst@planet.nl
of per telefoon 0161 433 488.
Opgeven: achternaam, voorletters en geboortedatum.
(bij defensie kom je niet zomaar binnen!)
Het maximaal aantal deelnemers is 45. Mochten er meer aanmeldingen zijn dan wordt eeh tweede groep van maximaal 45
personen gevormd voor een excursie om 15.00 uur.
Negentig is het maximale aantal deelnemers dat we die dag
mogen, dus kunnen, ontvangen. Wie eerst komt, die eerst maalt.

Wie regelmatig over de Rouppe van der Voortlaan tussen Ulvenhout en Bavel rijdt kent de paddenschermen. Plastic schermen
van zo'n dertig centimeter hoog, rechtgehouden door metalen
pinnen die tussen januari en april amfibieën tegenhouden die de
weg over willen steken. Achter de schermen zijn emmers ingegraven. Elke morgen controleren vrijwilligers van IVN de inhoud.
Elke pad, kikker of salamander die erin zit wordt naar de overkant van de weg gebracht. Want daar willen de beesten naartoe.
De hele winter hebben ze in het Ulvenhoutse bos gezeten maar
als de dagen lengen en de temperatuur hoger wordt, willen ze
naar het water bij Wolfslaar om daar voor nakomelingen te
zorgen. In 2007 zijn er 550 padden, 200 kikkers en 125 salamanders overgezet.
De Rouppe van der Voortlaan is een bijna onneembare barrière.
De niet zo vlugge diertjes worden door de auto's platgereden. En
als ze al niet onder de wielen terecht komen dan slaan ze door
de zuiging tegen de onderkant van de auto en overlijden door de
klap.
Maar vanaf nu is alles anders. D.e tijdelijke schermen hebben
plaats gemaakt voor permanente, 600 meter lange schermen
van gaas en plastic. De emmers zijn vervangen door twee tunnels en natte passage. Voortaan stranden de amfibieën niet
meer in een emmer waar ze gelaten de nacht moeten afwachten
maar kunnen hun instinct volgen en via tunnels onder de weg
doorgaan. De tunnels zijn een meter breed en 75 centimeter
hoog zodat ook kleine zoogdieren als egels er gebruik van kunnen maken.
Je ziet de tunnel zoals deze gelegd is. Vooraan het wegdek met
de lichUluchtsleuven. Op het middenstuk moeten nog platen
komen, je ziet nu de binnenkant dus. Bij het fietspad zie al het
dichte wegdek dat de tunnel afdekt. Aan het einde zie je de
trechtervormige ingang waar de nieuwe hekken op aan gaan
sluiten.
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Het Ulvenhoutse bos staat op de lijst Natura 2000 vermeld als
natte natuurparel en de werkzaamheden van Staatsbosbeheer
en Brabantse Delta zijn erop gericht om deze natuurparel te
beschermen. Daartoe wordt bijvoorbeeld de grondwaterstand in
de komende dertig jaar dertig centimeter verhoogd. De
Broekloop, langs het Ulvenhoutse bos wordt in hetzelfde kader
ook anders ingericht. Van een rechte sloot is het nu een
moerasgebied in ontwikkeling. Waar de Broekloop de Rouppe
van der Voortlaan kruist komt de natte faunapassage.

De nieuwe hekken van gaas en plastic zijn op de achtergrond te
zien, net als de "oude" schermen die er jaarlijks tussen januari en
april stonden. Deze foto laat dus zo'n beetje alles zien, wat er te
zien kan zijn.

Op deze manier zal het aantal verkeersslachtoffers drastisch
De tunnels bestaan uit tweedelige betonnen
verminderen.
elementen die elk zo'n 5000 kilo wegen. De bovenkant vormt het
wegdek. Hierin zitten sleuven waardoor licht en lucht in de tunnel
komt. Omdat de tunnel naar twee kanten afloopt, blijft er geen
water in staan.
De aanleg van de tunnels viel samen met de jaarlijkse
paddentrek. Gedurende deze tijd hebben !VN-vrijwilligers op hun
gebruikelijke wijze amfibieën overgezet. Maar vanaf volgend jaar
is dat dus niet meer nodig. Georgina Das van IVN liet weten in
de toekomst tellingen uit te willen voeren bij de tunnels.
Bovendien wil IVN vanaf volgend jaar een scherm plaatsen langs
de Ulvenhoutselaan. Nu rapen ivn-ers de padden daar van het
fietspad af. Vanaf acht à negen graden trekken de padden net na
schemertijd van het bosje richting Markdal. Vorig jaar werden
ongeveer 300 padden van het fietspad geraapt.
Het aanleggen van de faunatunnels valt samen met andere
werkzaamheden.

Je ziet de tunnel zoals deze gelegd is. Vooraan het wegdek met
de licht/luchtsleuven. Op het middenstuk moeten nog platen
komen, je ziet nu de binnenkant dus. Bij het fietspad zie al het
dichte wegdek dat de tunnel afdekt. Aan het einde zie je de
trechtervormige ingang waar de nieuwe hekken op aan gaan
sluiten. De nieuwe hekken van gaas en plastic zijn op de
achtergrond te zien, net als de "oude" schermen die er jaarlijks
tussen januari en april stonden. Deze foto laat dus zo'n beetje
alles zien, wat er te zien kan zijn.
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De twee droge tunnels komen tussen de Broekloop en de Charlotte Cuijpersdreef.
Faunapassages zijn niet nieuw in Nederland en ook het heem
van Paulus kent al faunapassages zoals de vorig jaar aangelegde tunnels onder de Chaamseweg. Faunatunnels zijn nodig omdat het leefgebied van de dieren steeds meer doorsneden worden door wegen. De trekdrang van de dieren is groter dan de
angst en voorzichtigheid. Jaarlijks sterven vele dieren bij het
oversteken. Ook de verkeersveiligheid voor de mens neemt toe
door de tunnels. Want niet alleen een botsing met een dier is
gevaarlijk, ook de onverwachte manoeuvres die weggebruikers
uithalen om overstekende dieren te ontwijken kunnen tot
ongelukken leiden.

WIE - WAAR - WANNEER
In ons fotoarchief zit deze prachtige foto.
Kunt u hier iets meer over zeggen?
Wie zijn het? Waar gefotografeerd en Wanneer?
We zijn benieuwd wie ons kan helpen.

PAULUS IN GESPREK MET ....... .
FIEN DE GRAAF
door Anneke Oomes
Voor goede start van pelgrimstocht; eerst naar Galder
Steeds meer Nederlanders gaan op bedevaart naar Santiago de
Compostela in noordwest Spanje. Eén van de eeuwenoude
paden komt door Breda en verlaat bij Galder het land. De eerste
bijzondere halte op de lange reis (ruim 2600 km) is voor veel
pelgrims de Galderse St Jacobskapel. Hier halen de pelgrims
een stempel op hun reisdocument de 'Credencial del Peregrino'
(geloofsbrief).
Fien de Graaf, kosteres
Fien de Graaf (79) is al 28 jaar kosteres van de kapel die naar
Jacobus is genoemd. Jacobus - één van Jezus' belangrijkste
apostelen - is de eerste apostel die doodgemarteld is . Hij zou
begraven zijn in Santiago de Compostela. Sinds de herontdekking van het graf in de 9de eeuw, zijn vele pelgrims er op bedevaart gegaan. De kapel is in 1468 gebouwd. Het is onbekend of
er rond die tijd ook al pelgrims vanuit Galder vertrokken maar de
naamgeving doet dit wel vermoeden. Fien heeft in de afgelopen
28 jaar veel pelgrims langs zien komen maar houdt pas sinds
1999 een gastenboek bij. Hierin staan al heel wat namen en
dankbetuigingen.
1n 2007 klopten tachtig mannen en vrouwen aan bij Fien. Zij zet
niet alleen een stempel maar spreekt ook samen met de pelgrim
een wensgebed uit. "Ik bid met hen voor een behouden reis en
een veilige thuiskomst", vertelt Fien. "Het is een hele onderneming waar mensen aan beginnen. Vaak reizen ze alleen.
Fietsend doen ze er een week of zes over en te voet zijn ze wel
vier maanden onderweg". Ze vervolgt:" Ik heb in de loop der
jaren veel bijzondere ontmoetingen gehad. Pelgrims vertellen me
de reden voor hun reis en daar zitten hartverscheurende verhalen bij.
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Fien verwelkomt de pelgrims

foto Ramon Mango/d

Ad Jacobs en André Moors, bestuursleden van de heemkundekring uit Baarle Nassau worden op 2e Pinksterdag 2005 uitgeleide gedaan door de Baarlese Pastor Michel Prasing. Van Fien
krijgen ze de bedevaartstempel op hun Credencial del Peregrino

Zoals van een vrouw die de reis màakte die haar inmiddels overleden man zou gaan maken. Gedurende de maanden dat de pelgrims onderweg zijn, denk ik vaak aan hen." Het doet haar goed
dat veel pelgrims een berichtje sturen, zodra zij in Santiago arriveren. Het maakt Fien niet uit waarom mensen op pad gaan. Ze
weet dat spiritualiteit, sportiviteit en cultuur een grotere rol spelen
dan religie: "Welke reden er ook is; iedereen is geroerd als ze in
de kapel staan en samen met mij het wensgebed uitspreken. Ik
ben blij dat ik mensen op deze manier op weg kan helpen." In
de kapel hangen heel wat Jakobsschelpen aan een bord dat
Fien's man Koos maakte. De schelpen zijn geschonken door
pelgrims. Pelgrims dragen de schelp op hun kleding of reisuitrusting, om herkenbaar te zijn tijdens hun reis naar Santiago Op de
schelp staat de naam van de drager. Er hangen heel wat bekenden tussen. De opvallendste voor Paulus; Toon van Miert, onze
voorzitter die de reis in 1987 maakte.
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Credencial
Aangekomen in Santiago vragen pelgrims op vertoon van hun
Credencial een Compostela aan bij het pelgrimsbureau als
bewijs van het voltooien van de bedevaart. Het aantal verleende
Compostela's stijgt elk jaar. In 1986 waren het er 2491 terwijl dat
aantal in 20p5 al opgelopen was tot 93.924. Bij de aanvragers
waren toen ongeveer 1600 Nederlanders. Die onderscheiden
zich van de gemiddelde pelgrim door de hogere leeftijd én de
langere afgelegde afstand.
Het echtpaar De Graaf is in 1999 in Santiago geweest.
Fien heeft geen Compostela aangevraagd. "We voldeden niet
aan de eisen. Je moet de laatste honderd kilometer namelijk te
voet afleggen. (of tweehonderd km op de fiets)", zegt Fien, en ze
vervolgt; "De reis heeft veel indruk gemaakt. Vooral de echtheid
van de bedevaartplaats viel ons op. Het was er lang niet zo toeristisch als in Fatima of Lourdes"
Onderscheiding
Het werk dat Fien voor de kapel én de pelgrimsgangers doet,
wordt erg gewaardeerd. April 2007 werden Fien en haar man
door de buren uitgenodigd voor een dagje uit.
Dat bleek een valstrik te zijn om hen in de buurt te houden want
in plaats van een dagje uit, bleven ze een dagje thuis in het
gezelschap van familie en vrienden. Burgemeester Nuijten van
Alphen-Chaam mocht Fien en Koos beiden een lintje opspelden.
Ze werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

het bedevaartsstempel

Nostalgisch en interessant.....
beleef het bij Paulus I
door Toon van Miert

"Lieve tante, we hebben veel plezier in het Mastbosch. Groeten
uit Ginneken." Annie. Een tekst aan de voorkant van een
ansichtkaart uit 1902. Alleen daar, onder of naast de afbeelding,
mocht een boodschap bestemd voor de geadresseerde
geschreven worden. Aan de achterkant over de hele breedte van
de kaart het adres. In 1905 is de scheiding aan de achterkant
aangebracht zodat rechts het adres en links de boodschap
geschreven kon worden. Deze wijsheid - en nog veel meer heb ik van Ton van Dun en Jan Vissers, verzamelaars van
ansichtkaarten uit ons heem. Hun hobby heeft gelukkig voor ons
een professioneel trekje gekregen: ze hebben jarenlang beurzen
in binnen- en buitenland bezocht en gekocht wat paste in hun
collectie. Die is inmiddels heel groot: ze hebben er ieder zo'n
2500 die betrekking hebben.op ons heem.
Ton van Dun ( "Ik ben op twintig meter van de pomp geboren
maar toch niet in het Ginneken"; hij is van maart 1942; twee
maanden na de annexatie. tvm) is in 1985 vanuit Limburg weer
hier komen wonen. In de tijd dat hij daar woonde, kreeg hij
belangstelling voor geschiedenis en archeologie. Hij heeft
meegewerkt aan opgravingen in zijn woonplaats Bunde en
~aastricht. Onmiddellijk na zijn terugkeer heeft hij zich verdiept
in vooral de oude geschiedenis van Ginneken. Ik noem hem
altijd de grootste kenner van het Ginneken tot ±1785 Hij weet
echt alles van de woningen die er stonden en van de bewoners
daarvan. Natuurlijk wilde hij graag weten hoe het dorp er vroeger
heeft uitgezien, hoe de sfeer was. Dat bracht hem tot de
ansichtkaarten. Die waren er pas sinds ± 1875. Van Ginneken
zijn er ontzettend veel verschenen. Het was een toeristische
trekpleister vanwege het Mastbos. Tientallen pensions zijn er
geweest om de toeristen logies te bieden. Heel wat familieleden
zijn vanuit Ginneken gegroet. Ton heeft 1793 kaarten ("Ik denk
zo'n 95% van wat er van Ginneken verschenen is.').
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En daarnaast nog 700 van de andere dorpen uit ons heem. Zijn
verzameling gaat tot ongeveer 1945: "Tot ongeveer 1945 zijn de
dorpen gesloten gemeenschappen geweest.
Daarna is er veel veranderd en zijn sommige plekken haast
onherkenbaar geworden." Zijn oudste prent dateert van 1899 en
zijn bijzonderste is die uit 1902 waar de oude Laurentiuskerk nog
op staat.
De collectie van Jan Vissers is zeker zo groot. Hij heeft er heel
veel van Breda en ook Ulvenhout, Bavel, Galder, Strijbeek en
vooral Ginneken zijn ruim vertegenwoordigd in zijn verzameling.
"Ik ben heel toevallig met ansichtkaarten begonnen. Ik vergezelde een vriend naar een beurs in Utrecht waar ik een kaart van
Bad Wörishofen zag liggen. Natuurlijk had ik veel gehoord van
het drama dat zich daar in oktober 1944 heeft afgespeeld maar
ik had het gebouw zelf nooit gezien. Ik heb die kaart gekocht en
tegelijk was ik verkocht: de hobby of eigenlijk passie was
geboren." Ook voor Jan geldt dat hij bijna alles al heeft en dat
betekent dat hij niet veel beurzen meer bezoekt.
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Zijn oudste is van 1894, een van de oudst gedocumenteerde
prentbriefkaarten van Nederland. We zien het winkeltje van
dokter Kneipp dat vroeger stond waar nu de ingang van de
Markhoekflat is. Een prachtig exemplaar.
In het museum van Paulus van Daesdonck in Ulvenhout zijn 363
prenten uit de verzameling van Jan en Ton tentoongesteld. Het
is heel interessant om eens te zien hoe de dorpen van ons heem
er in het verleden uitzagen èn hoe ze veranderd zijn. Dat is bij
sommige duidelijk gemaakt door te laten zien hoe die plekken er
nu uitzien.
Wat de tentoonstelling nog boeiender maakt, is de geweldige
collectie fototoestellen die Jan Roovers beschikbaar heeft gesteld. Het zijn er 120 en er zijn heel oude bij.
Kees Leijten, de conservator van het museum is ervan overtuigd
heel veel mensen geboeid zullen worden door de unieke
tentoonstelling.
Het museum is iedere woensdagmiddag van 14.00 uur tot 16.00
uur open en ook iedere eerste zondag van de maand op dezelfde tijd.

125 JAAR MATTHEUSSCHOOL GALDER
Dit jaar is het 125 jaar geleden dat in Galder een school werd
opgericht. Galder viert dat met een grote reünie voor de oudleerlingen op zaterdag 24 mei 2008.
Als u oud leerling bent mag u dat niet missen. U vindt alle
informatie op www.bs-mattheus.nl.
U kunt u aanmelden op reuniemattheus@casema.nl.
Hebt u nog foto's uit die tijd? Ons bestuurslid Louis Vriens
verzamelt ze, maakt er een kopie van en zorgt dat u de foto's
snel en onbeschadigd weer terug krijgt.
Louis Vriens Galderseweg 8 4855AZ Galder.

Een van de mooiste kaarten van Jan Vissers: de prent van de
Raadhuisstraat met voor het gemeentehuis een heuse bok.
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DICHTER AAN DE MARK
door Kees Leijten
De rivier de Mark is een prachtig stukje natuur en was al in de
prehistorie een plek om aan te wonen. Het is heerlijk om langs
het water te fietsen of te wandelen en aantrekkelijk voor de visser die er zijn visstekje en zijn rust zoekt langs de oevers .
Ulvenhouter Os Ko Stoutjesdijk, de laatste N.H.-dominee van de
Grote Kerk in Breda, wandelde regelmatig langs de rivier, zocht
er zijn rust en ook de inspiratie voor zijn zondagspreek én voor
tal van zijn gedichten. Hij bezong de Mark in zijn gedicht "Soms"
SOMS
Ik wil de ochtend
van de jongste dag
Naar het schuitpad gaan
- daar loop ik dagelijks
het einde tegemoeten zien hoe, wat
Ik zo bemind heb,
nieuw geworden is.
Ik geloof niet, dat
de nieuwe aarde
geurt en beeft
van heiligheid;
wel dat het kabbelend water
als kristal zal zijn
voor het flitsen
van de vissen;
het jonge vee dolt en
misschien wel danst;
en dat onder de bomen,
die niet ziek meer zijn,
zoals altijd, twee paarden
staan, die met hun
zachte bekken, elkanders
dromen wekken.

Soms denk ik,dat er hier
niet veel veranderen kan;
omdat er plekken zijn,
waar resten van de goede
schepping zijn gebleven
en tekenen van de toekomst
af te lezen zijn.

Deze week bezocht ik voor de eerste keer uw museum en ik heb
daar zeer van genoten.
Ik kende de naam van het museum natuurlijk wel, ook het
voornemen was er al lang en ik fietste er ook wel eens langs,
maar daar bleef het dan ook bij.
Tot mijn groot genoegen las ik in uw tijdschrift de oproep over de
Maria-gevelstenen. Ik ben juist vorig jaar begonnen met het
fotograferen van deze gevelstenen om daar een klein boekwerkje van te maken. Niemand kon mij iets over deze gevelstenen
vertellen. Ik heb verschillende kloosters benaderd in de hoop dat
zij het wel zouden weten, maar echt helemaal niets. Maar ik geef
het niet gauw op.
Toen ik in Breda zelf de nodige foto's had gemaakt fietste ik op
zekere dag via de Generaal Maczekstraat en de Allerheiligenweg
door de Dorpstraat van Ulvenhout en over de Pennendijk en zag
op nummer 1 ook zo'n mooie gevelsteen en toen wist ik meteen
dat daar het museum van Paulus was.
Wel kan ik u alvast vertellen dat er niet alleen stenen zijn van het
rode "bloempottenaardewerk" maar ook fraaie geglazuurde en
ongeglazuurde stenen in vaak fraaie kleuren.
En kijkt u alvast maar eens bij de Pekhoeve, daar hangt dezelfde
als bij uw museum naast de deur. De rode gevelstenen hebben
vaak de tekst "O.L.V. van Altijddurende Bijstand" of "Bescherm
ons gezin" of er staan ook wel eens initialen op.
Ik hoopte via deze initialen de maker of fabrikant te achterhalen
maar dat is (nog) niet gelukt.
Breda heeft er dus veel en ook Ginneken en Ulvenhout maar in
België zie je ze niet of ergens een verdwaalde. Enkele mooie
exemplaren zag ik in Breda op Ginnekenweg 221, Allerheiligenweg 277 en Zandberglaan 33a.
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En waar komt mijn belangstelling vandaan ? Zo'n vijf en dertig
jaar geleden wandelde ik met mijn kleine nichtje door de Oranjeboomstraat .
Daar begon ze plotseling te roepen :"moeder en kind, moeder en
kind", terwijl er nergens een moeder en kind te ontdekken was.
Op zekere dag werd ze kwaad omdat ik geen aandacht schonk
aan haar "moeder en kind". Ze begon steeds dwingerder te
roepen totdát ik zei:"waar dan?"
Toen begon ze te wijzen en zag ik dat ze de Mariategel bedoelde. "Moeder en Kind", ik plaag er haar nog steeds mee en
intussen hangt er ook een "Moeder en Kind" naast mijn deur op
het Begijnhof.
Tot slot: de rode bloempot- of terra cotta tegels worden nog wel
verkocht bij kunsthandel "De Sint-Jansbasiliek" in de Kerkstraat
te 's-Hertogenbosch. Helaas alleen in de groene kleur, maar
toch wie op zoek gaat moet naar Den Bosch toe .. ...
Met hartelijke groet en tot ziens,
Cara van Beek Begijnhof
9 maart 2008

HEEMKUNDIG WEERBERICHT 157
HEILIGEN IN DE WEERSVOORSPELLING 94
APRIL - GRASMAAND - PAASMAAND
lsidoor voorbij (4/4)
Noordenwind voorbij
MEI - BLOEIMAAND - MARIAMAAND
Met Sint Stanislaus aan de stond (7 /5)
Komen de aardappels uit de grond
JUNI -ZOMERMAAND - ONWEERSMAAND
Sint Antonius schoon en helder ( 13/6)
Vult het vat en ook de kelder

NIEUWS UIT HET
MUSEUM 73
door Kees Leijten

PAULUS' HEEM IN ANSICHTKAARTEN
Op zondag 1O februari opende Ad Jansen de nieuwe tentoonstelling over Ansichtkaarten. Ton van Dun en Jan Vissers
brachten een prachtige collectie bij elkaar , aangevuld door
vergrotingen uit de collectie van Paulus.
De Ginnekense Fotograaf Jan Rovers exposeert in de grote
vitrinekast oude fototoestellen en ander fotomateriaal.

TENTOONSTELLINGEN
Regeren is vooruitzien. Dat betekent dat Paulus tentoonstellingen plant voor meerdere jaren vooruit. Op ons lijstje staan de in
alfabetische volgorde de volgende tentoonstellingen, die we
willen houden op kortere of fangere termijn.:
CAFÉS EN WINKELS
KERSTSTALLEN
MARK VANAF DE OORSPRONG (2009-1)
MOLENS IN ONZE CONTREIEN (2009-11)
RELIGIEUS ERFGOED IN ONS HEEM (2008-11)
STAMBOMEN
VERZAMELINGEN

Het zijn alleen nog maar ideeën. De uitwerking laat nog op zich
wachten. Maar u kunt ons helpen door materiaal bijeen te brengen. Vooral vele foto's.

't HAANTJE
Via Wim Langen kwamen we in het bezit van een aantal oude
borrelglaasjes en glazen roerstokken van café 't Haantje te Bavel. Ook de lidmaatschapskaart van bedrijfschap Horeca uit 1948
Een mooie aanvulling van onze collectie "Middenstand Bavel"
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DAT WAS PAS GELOVEN
2008 Is het jaar van het Religieus Erfgoed. Niet alleen kerken en
kapellen maar ook de beleving van het geloof staan centraal dit
jaar. Processies, kindsheid, communiefeesten en vieringen van
en in het kerkelijk leven.
Paulus wijdt daar in de tweede helft van 2008 een tentoonstelling
aan onder de titel "Dat was pas Geloven"
Kunt u ons helpen aan foto's van processies of kindsheid uit
Bavel, Galder, Ginneken, Heusdenhout, Strijbeek of Ulvenhout
om te kopiëren? Dan horen we dat graag. U krijgt de foto's snel
en onbeschadigd terug.

RIANT WONEN IN GEMEENTEHUIS
"Riant wonen in gemeentehuis" zo kopte ons redactielid Anneke
Oom es in een artikel in BN/De Stem .van dinsdag 6 maart.
En het was niet alleen het goed wonen waarover zij schreef,
maar ook berichtte Anneke ons dat het grote mozaïek weer
teruggeplaatst is in de hal, evenals het prachtige glas-in-betonraam. Hulde aan de projectontwikkelaar.

JANUS HEIJBLOM
Van een onbekende gever ontvingen we onlangs een bidprentje,
een rouwbrief en enkele foto's van de in 1945 gesneuvelde
inwoner van onze gemeente (zie ook BvP 166 p. 21)

HEEMKUNDIGE LITERATUUR
Uit de nalatenschap van Jan van der Westerlaken ontvingen we
onlangs een groot aantal boeken en brochures over de
heemkunde en geschiedenis van ons heem en en de streek
daar buiten.

BIDPRENTJES
Paulus verzamelt nog steeds bidprentjes en heeft er al heel veel .
Ze vertegenwoordigen de vele families in ons heem uit de vervlogen jaren. Hebt u nog prentjes? Paulus is er blij mee ..

DIT ZIJN ZE
In onze vorige Brieven vroe9en we u wie die mensen zijn op een
foto in ons archief. (zie BvP 168 p 210)
Het blijkt de familie te zijn van ons lid Christ Wirken. Dank zij zijn
medewerking konden we alle namen en data achterhalen.
Staande vlnr: Nicolasina Wirken (8-12-1886 I 15-9-1965);
Anna Catharina Wirken e. v.H. van .Riel (9-11-189312-8-1981 );
Maria Elisabeth Wirken e.v. K.Bogers (12-8-1896 I 17-7-1983);
Antonius Wirken e. v.Joanna Broeders(26-3-1899 l 16-5-1984)
Zittend: vlnr: Zr Agnes (Johanna Wirken) 26-7-1890129-11-1967)
Jacoba van der Hoofden (28-4-1858 I 25-6-1945)
Adrianus Wirken (5-1-1853 I 2-2-1932)
Foto gemaakt op Bredaseweg 32b Bavel t.g.v. professie van
Zr.Agnes Wirken omstreeks 1920.
Overigens een gezonde familie. Ze werden resp. 78, 87, 86, 85,
77, 87 en 79. Dat is gemiddeld bijna 83

UITSPRAAK 159
Je wordt niet ongelukkig door wat je meemaakt
Maar hoe je omgaat met wat je meemaakt.
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INHOUD BRIEVEN VAN PAULUS 169
Agenda 2008 ( 147)
Basisschool bezoekt museum
Beleef het bij Paulus
Brabantse kerken en torens
Convocatie 12
DEK 40 jaar (2)
Dichter aan de Mark
Dit zijn ze : familie Wirken
Erfenis
Excursie naar Vliegveld
Faunatunnels minder slachtoffers
Geachte Redactie
Heemkundig Weerbericht 157
Herbergen en cafés in Galder
125 Jaar Mattheusschool Galder
Inhoud Brieven van Paulus 169
Maria Gevelstenen
Nieuwe Rijksmonumenten
Nieuwe Sponsor voor Museum
Nieuws uit het museum 73
Paulus' Heem in oude Ansichten
Paulus in Gesprek met. .... . ( 3 )
Reacties
Rijterisnaartoe 11
Uitspraak 159
Wie als ezel geboren is ......
Wie zijn dit ? Wie Wat Waar
*

15 04 2008

Bestuur
Anneke Oomes
Toon van Miert
Anneke Oomes
Toon van Miert
Kees Leijten
Kees Leijten
Christ Wirken
Redactie
Bestuur
Anneke Oomes
Cara van Beek
Redactie
Ad Jansen
Redactie
Redactie
Ben van der Veer
Kees Leijten
Bestuur
Kees Leijten
Louis Vriens
Anneke Oomes
Hoofdredacteur
Toon van Miert
Redactie
Ben van der Veer
Redactie
*

216
223
267
219
214
222
270
275
224
258
259
271
272
225
269
276
249
218
251
273
217
263
213
253
275
215
262

*

Zie BvP 168 pagina 204

Ontvangt u PaulusMail al ?
*

*

*

Op de voorpagina foto van Kees en Leentje Leijten voor hun café "t
Kruispunt" in Galder

v

AULUS VAN DAESDONCK
heemkundekring 'Paulus van Daesdonck' werd opgericht 3 april 1975 en koninklijk erkend als vereniging op 25 november 1975. De
reniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer V 40 28 25 68.
cretariaat
lrorekening
denadministratie
mailadres

: Abdij van Thornstraat 18, 4854 KG Bavel, 0161-433488
t.n .v. Paulus van Daesdonck
: 3713 311
Paulus van Daesdonck, Postbus 89, 4850 AB Ulvenhout.
· paulus@ulvenhout.com.
website : paulus.ulvenhout.com

IEVEN VAN PAULUS
h I informatieblad voor de leden van de heemkundekring Paulus van Daesdonck. Het staat internationaal geregistreerd onder ISSN-

! 1 6 0438, verschijnt vijf maal per jaar en geeft naast veel informatie voor de leden ook vele kleine bijzonderheden en saillante details uit

l g schiedenis van de vroegere Heerlijkheid Ginneken en Bavel, de gemaente Ginneken en Bavel en de gemeente Nieuw-Ginneken.
d ctIe
d clleadres
y out en vormgeving

Kees Leijten; Anneke Oomes; Louis Vriens
: Craenlaer 18, 4851 TK Ulvenhout , 076 5612742
Kees Leijten.

MUSEUM
r> heemkundekring heeft 'n e igen heemkundig museum op 't adres Pennendijk 1. Het museum is geopend de 1• zondag van de maand
v n 14.00-16.00 uur en elke woensdag van 14.00-16.00 uur. Voor groepen op verzoek (076-561 27 42 ). Schenkingen voor de collectie
me in het museum op werkdagen (behalve vrijdag) van 9.00 - 16.00 uur
In juli en augustus is het museum gesloten . Het museum is ondergebracht in de 'Stichting Paulus' Museum" (S 10.49.79)

kring is een ANBI -instelling
museum is een ANSI-instelling
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