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vh Nieuw Ginneken 15 wijnmaand 2008

EEN NIEUW VERENIGINGSJAAR
Een nieuw verenigingsjaar voor onze heemkundekring is aangebroken en inmiddels zes weken oud. Op de jaarvergadering die
door velen bezocht werd, hield Jan Huijbrechts uit Meer een
interessante voordracht over de gevechten tussen Breda en
Hoogstraten op het eir'lde van het Napoleontische tijdperk.
Anneke Oomes verhaalt er over.
Ad Jansen ging op zoek naar de cafés in Meersel-Dreef. Vroeger
en nu. Veertien in getal. Met die van Galder en Strijbeek zijn dat
er ruim dertig.
_
Toon van Miert trekt nu eens naar het noorden van ons heem en
ook daar vindt hij weer veel interessante zaken.
De nieuwe tentoonstelling :"Dat was pas geloven" is erg succesvol. Op zondag 7 september opende pater Luuk Wouters uit
Meersel-Dreef in zijn oude habijt de tentoonstelling met een
echte misdienaar aan zijn zijde.
Anneke Oomes ging in gesprek met twee oud-wielrenners uit
ons heem die een halve eeuw geleden nog furore maakten.
In de agenda zijn onze activiteiten voor het nieuwe verenigingsjaar vermeld. Ook in 2009. Noteer de data alvast in uw agenda.
En wist u dat onze koningin op zaterdag 1 november het Jaar
van de tradities opent ? Hebt u de Kaart van Lips al gekocht ?
Lees er meer over in dit blad aan het begin van 't vierendertigste

VERENIGINGSJAAR
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AGENDA 2008 -2009 (149)
heemkundekring
PAULUS VAN DAESDONCK

Nieuw -Ginneken

vh Nieuw-Ginneken 15 oktober 2008
Beste vrienden van ons heem,
Pater Luuk Wouters heeft zo prachtig verwoord wat de aanwezigen bij de opening van de tentoonstelling in het verleden
beleefd hebben. Het Rijke Roomse Leven waar de meeste zulke
warme herinneringen aan hebben en als dat niet het geval is, er
in ieder geval steeds spannender wordende verhalen over
kunnen vertellen. Pater Wouters is een geweldig spreker die
ernstige overdenkingen afwisselde met humoristische anekdotes. De tentoonstelling "Dat was pas geloven!" verdient zo'n
opening. Het zal druk worden met bezoekers die heel veel zullen
herkennen uit vroegere tijden. Hulde voor de samenstellers.
Op de jaarvergadering was het druk. Als de aanwezigen vooral
waren gekomen voor de lezing door Jan Huijbrechts uit Meer
over "De slag van Hoogstraten in januari 1814", dan zijn zij niet
teleurgesteld. Wat een parate kennis die op een vlotte manier
gebracht werd! Och, dat de strijd bij Strijbeek niet zo heel veel
heeft voorgesteld, dat wisten we eigenlijk al wel, maar dat de
gevechten bij Hoogstraten een van de belangrijkste waren uit die
tijd, was nieuw voor de meeste luisteraars. Een boeiende avond.
In deze Brieven kunnen jullie lezen dat het bestuur erin geslaagd
is de komende lezingen in het kader van het thema van onze
tentoonstelling te plaatsen. We verwachten er veel van: de
sprekers staan daar garant voor.

Toon van Miert (voorzitter)

okt.
05
15
20

nov.
01
02
17

dec.
07
15
31
2009
jan.
01

museum open
Brieven van Paulus 171
Lezing: "De mythe van het katholieke Brabant" door prof.
Arnoud-Jan Bijsterveld in De Tussenpauz te Bavel.
Aanvang 20.15 uur
koninngin Beatrix opent "Jaar van de Tradities"
museum open
lezing "Volksgeloof en andere soorten van Geloof" door
prof.dr Stefaan Top bij de paters in Meersel-Dreef.
Aanvang 20.15 uur
museum open
Brieven van Paulus 172
oudjaar zingen door kinderen van 9 -12 uur

07
18

we luiden het nieuwe jaar in.
museum open
"Dat was pas geloven" voor het laatst te zien
Lya de Haas en Hennie Korsten in Mariëndaal Ginneken

feb
01

nw tentoonstelling "De Mark levensader van ons heem"

mrt
16

genealogische avond met Henriëtte Harderman

apr.
24

Karel Leenders vertelt meer over de Mark
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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
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KAART VAN LIPS 1621
HERUITGAVE OUDSTE KAART MASTBOS MET
ZANDBERG, GINNEKEN, ULVENHOUT EN GALDER
Onlangs is door de Stichting Bruisend Ginneken in samenwerking met Boekhandel Van Kemenade & Hollaers en onze Heemkundekring Paulus van Daesdonck een kopie verschenen van de
uit 1621 daterende kaart van Jacob Robbrechtszn Ups.
Bij de kaart is een brochure gevoegd die een beschrijving geeft
van de kaart van het Mastbos en omgeving, die door de landmeters Jacob Ups en Pieter Dou werd vervaardigd in de periode
1620-1625.
De bedoeling van de pas aangetreden heer van Breda Prins
Maurits was een plan te maken voor de vergroting van het bos
dat door een van zijn voorvaderen in de zestiende eeuw was
aangelegd. De landmeters hebben een zeer goed stuk werk
geleverd. Niet alleen de. toenmalige Heer van Breda kreeg
hiermee een goed beeld van zijn bossen en van de grond van de
aanpalende eigenaren. Ook wij beschikken hiermee over een
belangrijke bron voor de bestudering van de geschiedenis van
Ginneken en omgeving. Op deze nauwkeurige kaart kan men
zien hoe dit dorp en een deel van Ulvenhout er in die periode
hebben uitgezien.
De brochure bij de kaart geschreven door Ad Jansen vertelt de
lezer iets over de kaart zelf en over de manier waarop deze tot
stand is gekomen. Daarna worden de details besproken en deze
zoveel mogelijk vergeleken met de huidige situatie. De
bespreking van de details geschiedt door het volgen van de
wegen en ook de rivieren vanuit de vesting aan de onderzijde
van de kaart in zuidelijke richting, dat wil zeggen naar de
bovenkant. Daardoor komen bijna alle bijzonderheden aan bod.
De brochure is dan ook bedoeld om de lezer te helpen de kaart
van Lips-Dou stap voor stap te bekijken.
De kaart ( 100 X 52 cm ) is te koop in ons museum voor€ 15,(inclusief brochure)
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VOLKSGELOOF
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33E JAARVERSLAG VAN DE HEEMKUNDEKRING

EN ANDERE VORMEN VAN GELOOF

PAULUS VAN DAESDONCK

door Prof.dr Stefaan Top

verenigingsjaar 1 september 2007 t/m 31 augustus 2008.
door Jan van Dorst.

De religieuze volkscultuur is een fascinerend domein, omdat
daarin de zoekende en onzekere mens een hoofdrol speelt.
Aangezien mensen niet alles onder controle (kunnen) krijgen,
voelen ze zich nogal eens kwetsbaar. Vandaar dat ze de hulp
inroepen van andere krachten en een beroep doen op allerlei
vaak bizarre middeltjes. Aldus ontstaat een soort nomansland
tussen geloof en bijgeloof: waar begint het ene en eindigt het
andere? Voorbeelden uit de heiligenverering en volksgeneeskunde illustreren een en ander.
Op maandag 17 november houdt Stefaan Top voor onze kring
bovenstaande lezing in de zaal van de paters van Meersel-Dreef

HEEMKUNDIG WEERBERICHT 159
HEILIGEN IN DE WEERSVOORSPELLING 96
OKTOBER - WIJNMAAND - ZAAIMAAND
Rijzen de blaren met Bamis (01/10)
Een vruchtbaar jaar te wege is

NOVEMBER-SLACHTMAAND-JACHTMAAND
Zoals de dag van Sint Katrijn (25/11)
Zal de laatste januari zijn (31/01)

CONTRIBUTIE AL BETAALD?
U hebt onlangs een accept-/ girokaart ontvangen ten bedrage
van€ 17,- .Slechts€ 17,- voor_vijf tijdschriften, zes activiteiten en
een museum. Dank zij de steun van velen kunnen we kring en
museum draaiende houden.
Betaal uw contributie en geniet van uw dorp en de historie ervan.

Inleiding:
Het jaarverslag zal er dit jaar wat anders uitzien, dan u de
voorgaande jaren gewend was. We hopen Li hiermee wat meer
duidelijkheid te geven over onze activiteiten.

Aan het begin van het verenigingsjaar telde de vereniging 615
leden. In de loop van het jaar zijn er 32 leden afgevallen: 5
wegens verhuizing, 3 wegens overlijden, 10 wegens niet betalen
van contributie en 14 overige opzeggingen. Er zijn 40 nieuwe
leden bijgekomen, zodat we nu 623 leden hebben.
Anneke en Frans Oomes hebben zo'n 500 dvd's geproduceerd
van de film Ulvenhout 1967. Hiermee en met de uitlevering aan
de leden was veel tijd gemoeid.
Op een zondagmorgen lin oktober 2007 waren enkele bestuursleden en een aantal grensbewoners bij elkaar, om verhalen te
vertellen over het vroegere verleden langs de grens.
Over dit gesprek kunt u in de komende Brieven meer lezen.
Ook zijn het afgelopen verenigingsjaar een tweetal nieuwe
projectgroepen tot stand gekomen. Te noemen: Wegen en
Paden en Monumenten/ Bijzondere Plaatsen.
Ter gelegenheid van het 125 jarig bestaan van de
Mattheusschool in Galder, waaraan ook wij onze medewerking
hebben verleend, is een fotoboek uitgegeven in samenwerking
met onze vereniging.
Met ingang van 1 januari 2008 is het "fiscale regime" met betrekking tot de Algemeen Nut Beogende lnstelling(ANBI) gewijzigd.
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Paulus heeft zowel voor haar vereniging, als het museum een
beschikking. Giften aan Kring of museum zijn voor de schenker
fiscaal aftrekbaar.
Voor het museum hebben we het afgelopen jaar drie nieuwe
sponsors bij gekregen, te weten:
Architectenbureau Compositie 5 ,
Makelaarskantoor Schonck,Schul en Compagnie
Point Ware Automatisering.
Op 3 april hebben wij onze sponsors ontvangen in het museum
De Bavelse bestuursleden hebben tijdens de laatste Annofeesten een stand bemand, die door de organisatie was aangeboden.
We hebben er een aantal boeken uit onze voorraad verkocht,
een nieuwe folders verstrekt en met bezoekers nogal eens gediscussieerd over de uitgegeven boeken.
De Brieven:
Tussen 15 oktober 2007 en 15 augustus 2008 zijn er 5 nummers
verschenen van De Brieven en wel de nummers 166 t/m 170.
Veel lof voor onze redactie, bestaande uit Kees Leijten, Anneke
Oomes en Louis Vriens, die er voor zorgt, dat het mogelijk is, dat
dit blad om de 2 maanden verschijnt.
Wij danken de redactie, onze vaste schrijvers en de personen,
die incidenteel artikelen aanleveren voor de veelzijdige onderwerpen. Te denken valt aan de artikelen van Ad Jansen over
ons heem, de artikelen van de voorzitter, zoals de rubriek van
Rijterisnaartoe, de interviews en verslagen van gebeurtenissen
door onze redactieleden. We hopen op nog meer schrijvende
leden en verslagen van de projectgroepen.
Lezingen:
Na de jaarvergadering op 24 september, die door een 80-tal
leden werd bezocht, heeft Willem Lambregts in de Leeuwerik
een boeiende lezing verzorgd onder de titel Amsterdam-Beijing
Rally 2006. Via prachtige filmbeelden en foto's nam Willem ons
mee in een 17.650 km lange tocht vol ontberingen en unieke
sfeerbeelden
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Op 15 oktober vertelde Evelyn de Roodt ons in zaal Flamingo
het verhaal over de Belgische Vluchtelingen in de oorlog 19141918.
Prof Or.Alex Vanneste kwam op 19 november naar de geheel
gevulde zaal van de paters in Meerseldreef.
Hij vertelde het verhaal, ondersteund met geluid- en beeldmateriaal over De Dodendraad, welke liep van Vaals tot aan de
Schelde en van de Schelde tot aan Knokke . Totaal 306 km lang.
Het muziekgezelschap Smidje Verholen uit Roosendaal verzorgde op 20 januari in zaal Mariëndal in Ginneken onze muzikale
middag . Het was een succesvolle middag voor een groot
gezelschap Paulusleden.
Fons Drijvers was op 17 maart naar de Tussenpauz in Bavel
gekomen met zijn lezing Kerken en Torens in Brabant. Met deze
lezing namen we al een. voorschot op onze nieuwe tentoonstelling in september in het kader van het religieus erfgoed.
Als voorbereiding op de excursie van Paulusleden naar de
traditiekamer van vliegbasis Gilze-Rijen, kwam Adriaan van Riel
op 21 april naar 't Klooster, vertellen over de geschiedenis van
vliegveld Gilze-Rijen. Hij vertelde, ondersteund door film- en
fotobeelden de geschiedenis van het vliegveld vanaf de tiendaagse veldtocht in 1831 tot de aanstaande opknapbeurt voor
maar liefst 198 miljoen euro.
Een vijftigtal leden van onze vereniging verzamelden zich op 17
mei bij het vliegveld Gilze-Rijen om daar een bezoek te brengen
aan de traditiekamer. De collectie in dit museum is indrukwekkend.
Een probleem voor ons wordt dat het aantal locaties, dat geschikt is voor lezingen afneemt.
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BIJNA VERGETEN HISTORISCH FEIT
Tentoonstel Iingen:
Afgelopen jaar hebben we weer een tweetal tentoonstellingen
georganiseerd in ons museum en wel:
LEVEN LANGS DE LANDSGRENS.
Deze tentoonstelling werd op 2 september geopend door
publicist en amateur- historicus Jozef Schellekens.
De tentoonstelling werd goed bezocht. Aan de hand van foto's
en materialen, kon men zich een goed beeld vormen, hoe het
leven aan de grens was.
Ad Jansen opende op 10 februari de tentoonstelling met
als titel: PAULUS HEEM IN ANSICHTKAARTEN.
Te zien waren 360 ansichtkaarten uit ons heem. Het was een
prachtige collectie kaarten van Ton van Dun en Jan Vissers,
aangevuld met 120 oude fotocamera's van Jan Roovers.
Vergaderingen:
Het bestuur heeft afgelopen jaar 9 maal vergaderd, waarvan 2
vergaderingen samen met het bestuur van het museum.

Op 24 september hebben wij onze jaarvergadering gehad.
Tijdens deze vergadering zijn Toon Goos, Kees Leijten en Hans
van der Zanden herkozen.
Schenkingen:
Regelmatig komen er voor onze collectie grote en kleine zaken
binnen. Voor dit verenigingsjaar kunnen wij noemen:
- Veel bidprentjes. We zijn daar erg blij mee. Ze vertellen over
families en personen.
- Foto's van verenigingen en gebeurtenissen in ons heem.
- Uit de lange lijst van schenkingen noemen we er een paar:
-een grote zultpan, waar een hele varkenskop in kan
-canonborden
-flessen van de zeventig jaar geleden gesloten brouwerij
te Ulvenhout
-borrelglaasjes en glazen roerstokken van café ,t Haantje
in Bavel
-een collectie schilderijen

DE SLAG BIJ STRIJBEEK
door Anneke Oomes
Aansluitend aan de jaarvergadering op vijftien september in De
Leeuwerik te Galder, kwam Jan Huijbrechts als gast naar Paulus
om te vertellen over de slag bij Strijbeek. In sneltreinvaart voerde
deze historicus ons langs de belangrijkste wapenfeiten die uiteindelijk leidde tot de slag om Hoogstraten op elf januari 1814.
De slag om Strijbeek was volgens Huijbrechts niet direct een
slag maar eerder een schermutseling. Niet onbelangrijk overigens. Deze schermutseling vond plaats op twee januari 1814,
een week voor de zuidelijkere slag om Hoogstraten. Alle schermutselingen en slagen in die tijd waren onderdeel van de strijd
tussen het Franse keizerrijk en de troepen vanuit het noorden.
Men probeerde Keizer Napoleon uit de Lage Landen te verdrijven.
De Franse troepen voelen zich ernstig bedreigd en verlaten in
december Breda. Ze trekken terug op Antwerpen. Strijbeek is in
die dagen dagelijks in andere handen. Een Franse cavalerieeenheid verrast op twee januari 1814 in Meerle 400 Pruisische
cavaleristen. Na een kort vuurgevecht in het dorp trokken de
Pruisen systematisch vechtend terug in de richting van Breda.
Ter hoogte van Strijbeek, in de beemden van de Goudbergse
Loop vind de beslissende charge plaats. Dertien Pruisen laten
hierbij het leven. Daarnaast worden er vier Pruisen krijgsgevangen gemaakt. De Fransen noteerden drie gewonde jagers en
twee gedode paarden.
Wanhoopsdaad
De Slag om Hoogstraten lijkt een soort wanhoopsdaad. 30.000
manschappen zitten afgesneden van hun eenheden in Breda.
Hun hoofdtroepen zitten boven de grote rivieren. Er is geen
mondvoorraad meer en ook de munitie is op. Zouden de Fransen
hier achter komen dan zouden zij aanvallen en waarschijnlijk
deze slag winnen. De beste verdediging van de geallieerden lijkt
dan ook de aanval. Eén dag is Hoogstraten het toneel van een
heftige strijd tussen 30.000 geallieerden en 6500 Fransen.

13

NIEUWS UIT
'T MUSEUM 75
door Kees Leijten
Jan Huijbrechts
Een vlotte verteller
zonder aantekeningen
of beelden.
Zo uit het hoofd.

Twaalf procent sterft of raakt gewond. Niet alle slachtoffers
worden gevonden en blijven achter in het veld. Nog steeds
worden getuigen van deze strijd gevonden in de omgeving van
Hoogstraten. Zo werd nog niet zo heel lang geleden een
Pruisische soldaat gevonden. Eerst dacht men een Duitser uit
WO 11 gevonden te hebben maar de politie haalde kenners Jan
Huijbrechts en zijn broer erbij die onmiddellijk konden vaststellen
dat het een slachtoffer uit 1814 betrof. Keizer Napoleon treedt
uiteindelijk in april 1814 af. De eerste jaren wordt nog over de
schermutselingen tussen Breda en Antwerpen geschreven maar
dat wordt allengs minder. Het laatste grote onderzoek dat naar
de veldslagen is gedaan dateert al van zeventig jaar geleden. Uit
het verhaal van Huijbrechts blijkt dat de strijd ten onrechte een
vergeten strijd is geworden.
Op de medaille met overwinningen van de geallieerden die
geslagen werd ter gelegenheid van het Wener Congres in 1815
wordt ook Hoogstraten genoemd. Toch niet onbelangrijk.
Huijbrechts heeft een enorme kennis van zaken en weet het
verhaal zeer boeiend en vlot te vertellen.

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 .
Op zondag 7 september opende Paulus een tentoonstelling over
het religieus erfgoed onder de veelzeggende titel "Dat was pas
geloven"
De tentoonstelling werd geopend door pater Luuk Wouters kapucijn te Meersel-Dreef. •
In een boeiend betoog ging hij in op het religieus erfgoed, de
waarde van het bewaren en de moderne vormen van geloof
Meersel-Dreef heeft een grote aantrekkingskracht voor inwoners
van ons heem"Vooral door het religieuze erfgoed, waaraan het
zo rijk is .
In een korte reportage vertelt Louis Vriens elders in dit nummer
over de opening van de tentoonstelling.
Vele foto's werden bijeengebracht door de inwoners van onze
dorpen.Maar we blijven nieuwsgierig naar uw oude foto's.
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. Zo kan Paulus vele foto's bewaren voor
de toekomst en ons nageslacht.

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 ..
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KONINGIN OPENT "JAAR VAN DE TRADITIES"
door Kees Leijten
Het jaar 2009 is uitgeroepen tot het jaar van de tradities. Op 1
november a.s. zal Koningin Beatrix dit jaar officieel openen.

DE MARK, LEVENSADER VAN ONS HEEM
In de buurt vanj Merksplas even achter Hoogstraten ontstaan
enkele kleine stroompjes die samenvloeien tot een heel klein
riviertje, een riviertje dat enkele kilometers verder uitgroeit tot
een echter rivier: De Mark.
In het voorjaar van 2009 willen we een fototentoonstelling wijden
aan die rivier, de levensader van ons heem.
Maar ook aan die mooie riviertjes en leien die tot haar stroomgebied behoren en erheen stromen zoals de Bavelse Lei, de
Kerselsebeek; de Chaamsebeek; de Strijbeek
Hebt u foto's van deze waterlopen? Van de stromen, de bruggetjes, van vissers of van vogels die het als hun leefgebied hebben
of van actieve mensen zoals zwemmers, spelende kinderen of
zij die schuitje varen.
Alles wat leeft, bloeit en boeit op en rond deze rivier en zijn
zijrivieren. Wij zoeken foto's uit uw fotoalbum.
Wie helpt? U krijgt ze snel en onbeschadigd retour.

KOOP IN DEN VREEMDEN NIET
HETGEEN UW EIGEN DORP U BIEDT

tradities
Tradities , iedereen heeft ze, maar eigenlijk weten wij er nog
maar weinig van. Tradities hebben te maken met cultuur. Met de
stoffering van het dagelijks leven. Tijdens Oud en Nieuw wordt
het jaar afgesloten met vuurwerk en oliebollen . Met karnaval verkleden we ons. Op oudjaarsdag zingen de kinderen in ons heem
aan de huizen , maar wel vóór 12.00 uur.
Bij het Suikerfeest wordt het einde van de vastenperiode, de
Ramadan, gevierd met het eten van veel zoetigheden. Bij een
verjaardag hoort een verjaardagstaart met kaarsjes, op een
begrafenis laten wij witte ballonnen op en als wij een bekende
begroeten doen wij dat met drie kussen of een omhelzing. Al
naar gelang hun culturele achtergrond geven mensen invulling
aan hun tradities.
oude en nieuwe tradities
Nederland kent tegenwoordig een lappendeken aan tradities.
Sommige tradities hebben een lange geschiedenis, andere tradities zijn verdwenen of zijn er juist bij gekomen . Tradities zijn dynamisch en altijd in ontwikkeling. Tradities kunnen ook schuren.
Waar de één een boerka heel normaal vindt, neemt een andere
er aanstoot aan. Het is goed om daar inzicht in te hebben en te
weten dat elke traditie een verhaal heeft.
koningin opent
Op zaterdagmorgen 1 november 2008 opent koningin Beatrix
"Het Jaar van de Tradities in voormalig sanatorium Zonnestraal
in Hilversum. Ze geeft daarmee het startsein aan een jaar lang
aandacht voor de tradities en rituelen in Nederland. Tijdens de
opening worden de honderd belangrijkste tradities bekend gemaakt, een onderzoek waaraan iedereen het afgelopen jaar een
steentje kon bijdragen.
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Ook de reizende tentoonstelling en de volkscultuurreeks het
Alledaagse Leven worden ten doop gehouden.
sanatorium zonnestraal
Op zaterdag 1 november wordt Landgoed Zonnestraal ter gelegenheid van het bezoek van Koningin Beatrix voor één keer
weer omgetoverd tot sanatorium. Tbc-patiënten worden met bed
en al naar buiten gereden, weer of geen weer. Met rust en frisse
lucht werden ze in de eerste helft van de twintigste eeuw
genezen van deze veel voorkomende ernstige ziekte. Levende
geschiedenisgroepen gespecialiseerd in de geschiedenis van de
gezondheid en het dagelijks leven tussen de twee wereldoorlogen laten de geschiedenis herleven.

In het Jaar van de Tradities gaan heel veel mensen samen op
zoek naar de tradities in hun omgeving. De resultaten van hun
zoektocht worden op heel veel manieren en op heel veel plekken
in Nederland naar buiten gebracht. Als tentoonstelling, digitaal
spel of kunstproject, in musea, op scholen, markten en kermissen. Het Jaar van de Tradities maakt iedereen bewust van de
rijkdom aan tradities in Nederland. Samen vertellen wij elkaar de
verhalen over de achtergronden er van.
uw verhaal
Ook wij kennen in ons heem tradities. Sommige tradities zijn verdwenen, andere leven nog volop.
Paulus nodigt u uit uw herinneringen aan tradities op papier te
zetten voor een publicatie in ons tijdschrift "Brieven van Paulus"
Schrijf uw verhaal in uw eigen woorden . De redactie maakt het
publiciteitsgereed. Gewoon doen. Iedereen kan dat.
jaar van 14 maanden
Het Jaar van de Tradities loopt van 1 november 2008 tot 1 maart
2010. Koningin Beatrix, hechtend aan tradities, heeft voorgesteld
het jaar van de tradities zelf te openen op zaterdag 1 november.

Ga er heen of volg het op de televisie.

PAULUS IN GESPREK MET ......... (5)

JAN SOMMEN EN PIET NUIJTEN
door Anneke Oomes
De Ulvenhoutse Wielerronde, (wielergala) is een begrip in de
Baronie van Breda en was dat lange tijd zelfs in heel Nederland.
Tussen 1956 en 1998 streden vele grote wielrenners uit binnen
en buitenland in Ulvenhout om de winst. Ulvenhouts Ronde Comité 'De Groene Jager' was de organisator. In 1952 werd echter
ook al een Ulvenhoutse Ronde verreden, maar dan georganiseerd door 'De Zwaluw'.
Jan Sommen en Piet Nuijten, allebei 75 jaar jong, waren als
brakken van een jaar of vijftien al gek van fietsen. Nuijten: "Wij
volgden de toer en andere wedstrijden op de radio en in de
kranten. Gerrit Schulte was ons grote voorbeeld. Wij wilden
allemaal Schulte zijn. Van oude fietsen maakten we een soort
racefiets . Spatborden eraf en een krom stuur erop. Mijn eerste
fiets had houten wielen. De bandjes werden met plakband
vastgezet. "
Sommen vult aan: "Elke zondag reden we met een vast clubke,
waaronder de in 1976 overleden Thuur Oosterbosch, wedstrijden
op het Gatbroek ( Geersbroek is een buurtschap onder Ulvenhout); een vast rondje met de finish bij het winkeltje van Marie de
Bont. Daar moedigde het publiek ons aan en kregen we onze
premie; spritskoeken en wafels. Iedereen liep uit voor deze wedstrijden. "
In datzelfde jaar (1948) werd vanwege koninginnedag, toen nog
in augustus, een open ronde uitgeschreven door de oranjevereniging met de finish bij café de Jong tegenover de kerk.
Sommen; "Ik ben in die rit gevallen maar jij hebt gewonnen hé
Piet?" "Ja, en ik ben nog nooit zo goed weggekomen als toen. Ik
zat de laatste ronde alleen vooruit en bij de laatste doorkomst
schoot er een hondje de weg over, precies tussen mijn wielen
door. Iedereen hield zijn adem in."

19

18

Jan Sommen
De eerste wielerronde van Ulvenhout

Het verdwenen winkeltje op de Annevillelaan

Piet Nuijten

Sommen: "Wij hadden we.l door dat we goed konden fietsen en
sloten ons aan bij wielervereniging Sportief in de Tonnekesbuurt
(Dr. Batenburglaan bij het Mastbosch). Met een licentie op zak
reden we wedstrijden in het hele land. Eerst als nieuweling en
later als amateur."
Het wielrenner was wel anders dan nu. Want al reed je in de zelfde ploeg, je fietste in de wedstrijd tegen elkaar en niet met
elkaar. Wielrennen was nog geen teamsport. De winst was voor
de renner. Nuijten: "Je hoefde niet te delen met verzorger of
mecanicien want dat was je allemaal zelf. Soms won je geld
maar vaker won je fietsmateriaal of cadeaus." Zo won Nuijten
eens een paar damesschoenen maat 36. "Daar konden ze bij
ons in de familie niks mee." Sommen vult het bekende grapje
lachend aan: "Nee, want bij jullie leefden ze allemaal op grote
voet!"
Al snel werd in Ulvenhout wielerclub 'De Zwaluw' opgericht.
Eigenlijk was het een fanclub met als doel Sommen, Nuijten en
Oosterbosch te ondersteunen. 'De Zwaluw' organiseerde trainingsritten en uiteindelijk ook ae allereerste officiële Ulvenhoutse
Wielerronde in 1952.
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"Dwars door Ulvenhout," vertelt Nuijten, "maar de weg werd niet
afgezet. De lijnbus reed tussen de renners door, geëscorteerd
door één enkele agent op de fiets."
Voor Nuijten kwam de Ulvenhoutse ronde te laat. Hij was al in
militaire dienst en hoewel hij nog wel startte, moest hij halverwege opgeven. In dat zelfde jaar beëindigde hij zijn fietscarrière
en ging als marinier naar 'De West'.
Sommen is twee jaar langer doorgegaan maar ook hij moest aan
zijn maatschappelijke carrière werken. Er moest brood op de
plank komen.
Helemaal gestopt met fietsen zijn Nuijten en Sommen nooit. Nog
steeds zetten de mannen met veel plezier duizenden kilometers
per jaar op de teller.
Eerder verschenen in BNDeStem in de serie 'bij de dorpspomp'

IN MEMORIAM
In de afgelopen maanden moesten we helaas afscheid nemen
van
24/04 Toon van Gestel

Kapittelhof 13 Bavel

77jr

Dat hij mag rusten in vrede
Paulus zou het zeer op prijsstellen bij het overlijden van een van
onze leden 'n rouwbrief en een bidprentje te mogen ontvangen.
We kunnen er dan melding van maken in ons tijdschrift.
Rouwbrief en prentje worden aan onze collectie toegevoegd.

VERENIGINGEN, JUBILEA EN ARCHIEF
Bij jubilea geven verenigingen in Bavel, Galder, Ginneken ,
Heusdenhout, Strijbeek en Ulvenhout soms een boek, een DVD
of een andere herinnering uit voor hun leden.
Vergeet daarbij Paulus niet. P_aulus bouwt graag van alle verenigingen in zijn werkgebied een archief op. Veel is er al.veel hopen
we nog te ontvangen. Vergeet Paulus niet als de vereniging die
uw vereniging graag doet voortleven.

RIJTERISNAARTOE 12
door Toon van Miert
Er zijn van die mensen die aan ieder kerkhof waar ze langs
komen, even een bezoekje brengen. Zijn dat sombere mensen?
Nee, zeker niet. Er valt veel interessants te concluderen bij het
zien van de gegevens op de grafzerken. Op het oude kerkhof
achter de Hervormde Kerk in Ginneken kun je heel wat over de
geschiedenis van het oude dorp te weten komen. Sommigen
besteden een gedeelte van hun vakantie aan het bezoeken van
graven van beroemde geesten: kunstenaars, politici, sportlieden.
Een mooie bezigheid.
Ik fiets naar het kerkhof van Zuiderhout, het voormalige klooster
van de paters SVD in Teteringen. Nu is het voornamelijk een
rusthuis en niet alleen voor paters van die orde. Onze oudbisschop slijt daar zijn verdiende ouwe dag.
Als je om het huis heen fietst, kom je rechts bij de omhegde
begraafplaats uit. Het is daar heel rustig. Alleen het zoevende
geluid van de slagen van golfers is er alledaags. Voor de rest
heeft het verleden er het hoogste woord. Eenvoudige houten
kruisen met erop geschilderde namen van overleden paters en
ook van Benedictinessen van het Heilig Sacrament. Af en toe
een bloemetje of een ontroerende herinnering. Achteraan een
hoog kruis met daar voor vier graven van prominente SVD'ers:
bisschop Franciscus Simons, apostolisch vicarus van Atambra
Timor: Jacques Pressers, bisschop Martinus Lucas die
internuntius was in Zuid-Afrika, India en Scandinavië en van
Willem van lersel, weldoener der missiën. Het Rijke Roomse
Leven gaat een beetje in mij herleven als ik dit allemaal zie en
dat doet me goed. Vooraan twee muren met daarop de namen
van de missionarissen die vanaf 1904 buiten Teteringen - in de
missiegebieden - begraven zijn. Ik zie pater Cees van lerssel
(1918-1987) erop staan. Hij was missionaris in Indonesië en
kwam geregeld met verlof naar het Ginneken. Wat was ik altijd
erg onder de indruk van zijn preken. Ik wilde nog maar één ding:
missionaris worden.
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En omdat ik toen alle boeken las over het Papoea-jongetje
Tiliauw, wilde ik alleen nog maar naar dat geheimzinnige eiland
Nieuw Guinea. Dat is gelukkig niet doorgegaan: het moet er of
gevaarlijk of heel ongezond zijn. De paters die daar naartoe zijn
gegaan, zijn allemaal heel jong gestorven, maak ik uit de
gegevens op de muurtjes op. De jongste is maar 29 geworden
en op één na niemand ouder dan 55.

Het kerkhof van de Paters SVD in Teteringen

Miniatuur van de Oosterhoutse Kerk

Ik fiets verder richting Oosterhout. Grote huizen langs de weg
waarvan er sommige ook wel mooi zijn. In het fietspad volgens
mij nog dezelfde gaten als zestig jaar geleden toen we naar de
Warande fietsten. Daar gaat binnenkort wat aan veranderen, heb
ik begrepen. Weer een stukje historie naar het verleden en dat
zal niemand vervelend vinden. Even verder stappen we in
Museum Oud-Oosterhout het vroegere leven in. Een groot
museum waar alle mogelijke objecten duidelijk maken hoe de
mensen in deze omgeving rond 1900 leefden. Alles is heel ruim
opgezet en voorzien van .toelichting. In vier grote vitrines wordt
het leven zoals zich dat in de vier jaargetijden afspeelt,
uitgebeeld. Leuk om dat met je (klein)kinderen eens te gaan
bekijken. Mijn kleinkind was heel trots dat zij haar eigen naam
kon afdrukken op een drukpers van 1916. Dat kan elke laatste
zondag van de maand; dan worden er in de drukkerij
demonstraties gegeven. Zeker de moeite waard af te stappen bij
dit museum.
Heel bijzonder is het buitenmuseum (open van 1 april t/m 31
oktober) waarin het oude centrum van Oosterhout uit de
beginjaren van de vorige eeuw waarheidsgetrouw is nagebootst
door middel van miniaturen (schaal 1:20). Je ziet het ziekenhuis,
de kerk, verschillende straten en zelfs het kerkhof aan de
Veersche Weg. Informatieborden geven duidelijke toelichting bij
de kunstwerken. Leerzaam en leuk is het voor kinderen om de
uitdrukkingen te vinden die op bordjes zijn uitgebeeld. Het
houten Koetshuis uit 1895 en de Vlaamsche schuur uit 1739 zijn
zeker het bezoeken waard. Het oude botenhuis van de
aanpalende Warande is opnieuw opgebouwd en wordt nu
gebruikt als werkplaats.
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Alles is gebouwd en wordt onderhouden door zo'n veertig
vrijwilligers die in groepen de hele week hun beste beentje
voorzetten om alles keurig in orde te houden.
Het museum is dinsdag Urn vrijdag open van 10.00 uur tot 17.00
uur; zaterdag en zondag van 11.00 uur tot 17.00 uur. Van 1
november tot 31 maart dinsdag t/m donderdag van 11.00 uur tot
16.00 uur en op iedere laatste zondag van de maand van 12.00
uur tot 17 .00 uur.

Zomer in museum Oud-Oosterhout

Welk spreekwoord wordt hier uitgebeeld?

Als je verder fietst, passeer je de Warande, ga je de brug over
het kanaal over en als je bij de volgende stoplichten rechtsaf
gaat, kom je bij "De heilige Driehoek": Sint Catharinadal, Onze
Lieve Vrouweabdij en de Paulus Abdij. Mooi stukje historie bij
elkaar: hoge bomen, de kloostermuren en een kasseistrook die
in een Vlaamse klassieker niet zou misstaan. Deze keer fiets ik
naar de Paulus Abdij, die de Benedictijnen inmiddels verlaten
hebben. Daar is een prachtige bestemming aan gegeven: de
religieuze gemeenschap Chemin Neuf leeft er. Ze bestaat uit
negen leden die weekenden organiseren voor gezinnen en ook
retraites. Maar daar kom ik niet voor. Ik wil het kerkhof zien. Daar
ligt Pieter van der Meer de Walcheren begraven en ook zijn zoon
Pieterke. Pieter heeft van 16 april 1942 tot 7 januari 1954 in ons
heem gewoond: Burgemeester de Manlaan 20. ("Het is hier
inderdaad heerlijk: vlak over ons het Mastbos, achter ons het
open land, met ver uitzicht tot op Princenhage. Het is een mooi
huis, ruim. De kamers zijn zonnig en licht." schrijft hij op 5 mei
1942 in zijn dagboek. Ik geef toe, het gaat buiten het bestek van
deze Rijterisnaartoe maar in het kader van de lopende
tentoonstelling Dat was pas geloven! is het wel aardig weer te
geven wat Van der Meer de Walcheren op 13 mei 1942 schrijft:
"Wij gaan iedere ochtend naar de mis van zeven uur in de SintLaurentiuskerk van Ginneken: steeds een volle kerk." Vertel dat
je kleinkinderen maar eens!) Op 7 januari 1954 treedt Pieter, na
de dood van zijn vrouw Christine, in bij de Benedictijnen in
Oosterhout.
Maar terug naar het kerkhof. Monnik-zoon Pieterke is maar
dertig jaar geworden. Heel ontroerend beschrijft zijn vader zijn
overlijden.
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GROTE OPKOMST OPENING

DAT WAS PAS GELOVEN
door Louis Vriens
Een schot in de roos, onze tentoonstelling:"Dat was pas
geloven". Het jaar 2008 is uitgeroepen tot jaar van het Religieus
Erfgoed. Kerken, synagogen, kloosters, moskeeën, abdijen,
begraafplaatsen, bijna nergens is de verscheidenheid aan
religieus erfgoed zo groot als in Nederland. Ons religieus erfgoed
staat echter onder zware druk. Markante gebouwen maken
plaats voor een parkeergarage, kantoor, of flat. De bijbehorende
interieurs en kunstvoorwerpen verdwijnen. Paulus heeft de daad
bij het woord gevoegd en een prachtige tentoonstelling ingericht
over het religieus erfgoed in ons heem. De bezoekers kunnen
ervaren wat religieus erfgoed voor ons betekent: schoonheid,
een plek van herkenning en ontmoeting, een deel van onze
geschiedenis, kortom het behouden waard .

.

De graven van Pieter van der Meer de Walcheren (1880-1970)
en van zijn zoon Pieterke (1903-1933)

De sobere graven, de stilte van het kerkhof met op de
achtergrond de abdij en de gedachten aan het kloosterleven
maken het bezoek aan deze tuin tot een waardevolle
gebeurtenis.
Ik fiets naar de Vijfeikenweg en ga bij dat iets te grote, nieuwe
restaurant (vroeger stond daar "Den Ketenboer") rechtsaf de
bossen in naar Dorst en dan naar Bavel, terug ons heem in.

EEN KOPEREN PLAAT JE
Sinds korte tijd is de Mariakapel van de Laurentiuskerk in Ulvenhout weer dagelijks geopend . .Bij de restauratie van een van de
stoelen vond restaurateur Guus Rombouts een koperen "eigenaarsplaatje" met aan de ene zijde A. Kindt of J .A. Kindt en aan
de keerzijde A.Pieters.
Wie kan hier duidelijkheid over verschaffen ?

Op zondagmiddag 7 september opende pater Luuk Wouters,
kapucijner van het klooster te Meersel-Dreef, onze tentoonstelling. Het museum aan de Pennendijk te Ulvenhout stond vol
met aandachtige luisteraars. Pater Luuk memoreerde aan de tijd
dat kerken nog vol liepen met volgzame parochianen, in de
meeste kerken is dat nu minder alhoewel Meersel-Dreef niet
hoeft te klagen. Luuk vertelt vol overtuiging: "Geloven heeft iets
van vreugde, mensen hielden ervan, <iie processies, de
communies. Het is jammer dat het allemaal verloren is gegaan.
Je hoort vandaag de dag vaak zeggen: "Wat hebben ze de
mensen toch veel wijs gemaakt". Mensen die dat zeggen lopen
achterop en zijn niet meegegroeid. Het religieus leven is in 100
jaar erg veranderd en heeft een hedendaags gezicht gekregen.
Mensen die het verleden koesteren en de evolutie volgen die
worden gelukkig. Op de expo in 1958 te Brussel kwamen de
Amerikanen met de eerste computer, zo groot als een kamer.
Vandaag de dag past hij in je broekzak. Je kunt het hedendaag. se pas waarderen als je het verleden respecteert. Het is
belangrijk om het religieus erfgoed mee te dragen.
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Pater Luuk Wouters
ofm. cap opent
de tentoonstelling

Een drukte van belang bij de opening

Het gaat nog steeds om de inhoud niet on/ het omhulsel.
Ik ben benieuwd wat mensen over 100 jaar over ons zullen
vertellen.
Geen toekomst zonder verleden, geen heden zonder toekomst."
Onder luid applaus opent Luuk samen met zijn misdienaar Jacco
van der Zanden de tentoonstelling.
De expositie herbergt tal van foto's, relikwieën en kostuums uit
het religieuze verleden en loopt nog tot en met januari 2009.
Het bezoeken waard.
De drie koningen trekken in de processie van Meersel-Dreef.
Helaas is de datum ons onbekend.
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UITSPANNINGEN EN CAFÉS

IN MEERSEL-DREEF
door Ad Jansen
Inleiding
In vorige afleveringen heb ik u verteld over de herbergen en cafés in twee dorpen aan de grens, namelijk Strijbeek en Galder 1 .
Tot besluit komen nu twee nederzettingen net over de grens bij
Galder aan de beurt: Meersel en de Dreef, met het klooster en
de vele herbergen en cafés die hier vooral in de gloriejaren
1920-1960 te vinden waren. Meersel-Dreef was in die jaren een
waar bedevaartsoord, met zeer veel bezoekers van het
Mariapark en de Lourdesgrot. De cafés hadden in het begin van
twintigste eeuw veel meer het karakter van afspanning of
uitspanning dan van herberg of hotel. De dagjesmensen komen
nog steeds. In tegenstelling tot Galder en Strijbeek is de horeca
op de Dreef dan ook nog steeds goed vertegenwoordigd in de
vorm van cafés of tavernes . Van de gelegenheden uit de glorietijd is er echter maar een enkele blijven bestaan.
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De historie van Meersel
Meersel is een nederzetting op de grens tussen twee dorpen:
Meerle en Meer. De naam van de drie genoemde dorpen
vertoont een grote overeenkomst: in allé drie is het eerste deel
van de naam gelijk. Meer verwijst naar water of moeras. De rivier
de Mark stroomt langs of nabij deze dorpen. Volgens sommige
auteurs 2 betekent Meerle: bosje op hoge zandgrond, bij een
moeras, dat zich uitstrekt bij het latere dorp Meer. De naam
Meersel zou dan betekenen: huis op laag land bij waterloop, of
bij een moeras.
Dr. Karel Leenders 3 geeft als mogelijke verklaring van Meersel:
een secundaire nederzetting bij Meer, ontstaan uit een
onderkomen in het oorspronkelijk weidegebied.
De naam Meersel wordt voor de eerste maal vermeld in 1228.

<<< Kaart van Meersel-Dreef, met daarin de nummers van oude
en nieuwe café's die in de tekst worden besproken.
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De heer van het dorp Meer droeg in dat jaar uit zijn eigen bezit
een hoeve te Meersel in leen op aan de heer van Breda. Deze
hoeve behoorde in de vijftiende eeuw tot de Hof in 't Lo, een
leenhof van de heer van Breda met zeven lenen in Meer,
4
waaronder de hoeve in Meersel .
Meersel was in de late middeleeuwen een belangrijke nederzetting. In tegenstelling tot Meerle en Meer was het echter geen
kerkdorp. In de kerkelijke organisatie viel het gehucht onder de
parochie van Meerle. Deze was gesticht door de abdij van Thorn
vanuit de parochie van Baarle. Tussen 1369 en 1400 werd deze
parochie zelfstandig 5 . In het dorp Meer stichtte Wouter van Meer
in het begin van de dertiende eeuw een eigen heerlijke kerk. De
patronaatsrechten en het recht van de tienden kwamen later in
handen van de Sint-Michielsabdij van Antwerpen 6 .
1n de dertiende eeuw maakte Meerle deel uit van het land van
Breda. In die tijd beleende de hertog van Brabant de heer van
het goed Ge/me/ met de door hem in 1213 gestichte Vrijheid
Hoogstraten. De heren van Hoogstraten breidden hun invloed
steeds meer uit in noordelijke richting ten koste van de heer van
Breda. Uit de leenboeken van Brabant blijkt, dat Meerle en
Meersel in het begin van de veertiende eeuw nog tot het land
van Breda werden gerekend, maar omstreeks 1333 tot het land
van Hoogstraten behoorden. Ook Meer en Minderhout kwamen
op niet geheel duidelijke wijze als leen van de hertog in handen
van de heer van Hoogstraten. De dorpen hadden geen eigen
schepenbank, maar vielen onder de buitenbank van Hoogstraten.
De Luciakapel
Dat Meersel door de heren van Hoogstraten als een belangrijke
nederzetting werd beschouwd blijkt uit de stichting van een eigen
kapel. Het was Jan IV van Kuijk, heer van Hoogstraten, die het
initiatief nam voor de bouw van een kerkje in Meersel. Dat moet
vlak vóór 1420 zijn gebouwd. De kapel werd toegewijd aan de
H.Lucia en de H.Quirinus. De eerste mis werd op 28 april 1421
opgedragen. Er kon een vaste priester worden aangesteld uit
7
een door Jan IV van Kuijk gestichte fundatie van 1 sester rogge
op de watermolen van Meersel.
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De kapel kende vier kapelanijen 8 : twee ter ere van de
H.Quirinus en Lucia en twee andere. Van de twee ter ere van de
patroonheiligen werd er één ingesteld in 1428, waaruit iedere
week één mis moest wordt opgedragen door een priester,
aangesteld door de pastoor. De tweede werd in 1478 gesticht uit
de nalatenschap van Cornelis Eijmerincx, waaruit twee maal per
week een mis werd opgedragen door een priester, aan te wijzen
door de erfgenamen 9 .
Van de twee overige kapelanijen werd er één in 1494 gesticht
door Severinus Godevaert en zijn vrouw Catelina Eijmerincx. De
tweede bestond uit een mis die op zondag moest worden
opgedragen . De stichter van deze fundatie is niet bekend .
Uit deze fundaties blijkt, dat er geregeld diensten werden gehouden. De kapel was dus niet onbelangrijk. Toch werd Meersel
geen zelfstandige parochie en bleef de kerk ressorteren onder
de pastoor van Meerle.
Omdat de kapel in de zuidelijke Nederlanden lag werd deze, in
tegenstelling tot die in Galder en Strijbeek, aan het einde van de
Tachtigjarige Oorlog niet onttrokken aan de katholieke eredienst.
De Luciakapel werd zo een toevluchtsoord voor de katholieken
uit de plaatsen net over de grens. Vooral uit Ginneken, Ulvenhout, Galder en Strijbeek gingen veel mensen naar de kerk in
Meersel.
Deze functie werd na de stichting van het klooster steeds meer
overgenomen door de klooster~ftrk. Na de Franse revolutie en
de komst van de Franse troepen werden kerken en kloosters
gesloten, de goederen werden verkocht en de eredienst verboden. Na herstel van de vrijheid van godsdienst nam de betekenis
van de kapel steeds verder af. Er werd alleen nog een mis opgedragen op vrijdag, op het feest van de H.Lucia en met de kermis.
In 1940 werd besloten de kapel te restaureren, wat grotendeels
op eigen kosten moest gebeuren. Pas in 1953 werd de kapel tot
monument verklaard. Na jaren van verval werd het kerkje in
1980 grondig gerestaureerd. Ook het interieur werd in de
originele staat gehouden .
In 1968 werd Meersel door de oprichting van de kapelanij De
Heilige Drievuldigheid onafhankelijk van Meerle wat betreft
dopen en begraven. De nieuwe parochie telde toen 900 tot 1000
gelovigen 10 .
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De watermolen
Deze wordt voor de eerste maal vermeld in 1382 en behoorde tot
de bezittingen van de heer van Hoogstraten. In dat jaar
verpachtte Jan IV van Kuijk deze molen samen met de heerlijke
hoeve (de Blauw Hoeve)in Meersel. In de vijftiende eeuw omvatte het complex naast een graanmolen ook nog een oliemolen.
Zoals boven al vermeld is, kreeg de Luciakapel van de heer van
Hoogstraten een jaarinkomen van één sester rogge uit de watermolen van Meersel. De watermolen werd verscheidene ma-len
geteisterd door brand, namelijk in de zeventiende eeuw, 1811 en
191 o11 . Na de brand van 1811 werd het houten gebouw vervangen door een stenen gebouw. Na 1910 werd een voor die tijd
moderne molen herbouwd, die in 1934 nog verder werd gemoderniseerd.
Een lijst van 1831 van de verpachtingen van de goederen van de
familie Salm-Salm vermeldt C.Schrickx als pachter van de watermolen, voor FI. 825,- per jaar. In 1845 werden de domeingoederen van de vroegere hertog van Hoogstraten verkocht.
De watermolen is sindsdien in bezit van de familie Rommens.
Aan het einde van de twintigste eeuw was dat de vijfde generatie
in de persoon van André Rommens, notaris te Meer. Sinds 1928
wordt de molen bemalen door de familie Aerts.
Het klooster en de Dreef
Aan het einde van de zeventiende eeuw maakte het rustige
landbouwdorp Meersel een grote ontwikkeling door. De stichting
van een klooster van de Paters Kapucijnen en de aanleg van
een nieuwe straat vanaf de watermolen langs het klooster tot
aan de grens met Staats-Brabant deed naast het oorspronkelijke
dorp rond de Luciakapel, een tweede nederzetting ontstaan die
tal van pelgrims naar het dorp zou brengen.
Het initiatief tot de stichting van een klooster werd genomen door
de katholieke koopman uit Breda Jan de Wyse 12 . Deze werd in
1636 geboren als oudste zoon van Gerrit Janszoon de Wyse en
Maria Spongh. Dit echtpaar ~reeg minstens zes kinderen waar
onder ook de in 1640 geboren broer Cornelis, waarmee Jan later
veel zaken deed. De kinderen werden in Breda gedoopt in de
rooms-katholieke schuurkerk van de Brugstraat.
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Vader Gerrit bezat een zeepziederij in de Tolbrugstraat. Later
bouwde hij op het bolwerk bij de grote watermolen een windgedreven oliemolen. Hij kocht ook percelen grond. De familie behoorde tot de katholieke elite van Breda, die in deze stad drie
schuurkerken tot stand wist te brengen.
Jan de Wyse trad in 1671 in het huwelijk met Ida van Rucphen,
Zijn broer Cornelis trouwde in 1664 met lda's zuster Maria van
Rucphen. De twee broers zetten de zeepziederij en de oliemolen
voort. Ze beheerden ook enkele boerderijen en handelden in
wollen- en linnenstoffen. Jan was de zakenman die op reis was,
terwijl zijn broer de zaken thuis regelde en in het kerkbestuur zat.
Aanvankelijk woonden Jan en zijn vrouw aan de Haven in Breda,
totdat Johan in 1674 een deel van het huis Van Assendelft in de
Nieuwstraat kocht. In 1676 verwierf hij samen met de apotheker
Johan Wils, getrouwd met Perina van Bernagie, voor 7000
gulden het leengoed Grimhuysen in Ulvenhout met 16,8 hectare
grond.
In het gezin van Jan de Wyse werden verscheidene kinderen
geboren, die echter niet in leven bleven. Op latere leeftijd zochten Jan en Ida een bestemming voor hun nalatenschap. Zij besloten net over de grens van Staats-Brabant een klooster te
stichten. De keuze viel op Meersel, dat vanuit Breda gemakkelijk
te bereiken was. De grond werd verkregen van de gravin van
Hoogstraten, die toestemming gaf voor de stichting van een
klooster. Een broer van Johan, Jakob (pater Franciscus-1) was
ingetreden bij de Kapucijnen, een orde die goed was in de zielzorg.
Aanvankelijk was het de bedoeling slechts een hermitage, een
kleine gemeenschap van een beschouwende orde te stichten.
De toeloop was zo groot dat er een klooster moest komen. De
eerste vier kloosterlingen vestigden zich in mei 1687 op de
Blauw Hoef aan het Heieinde, niet ver ten noorden van de Luciakapel. Deze vier kapucijnen begonnen daarna met de bouw van
het voorlopige klooster, dat later dienst zou doen als schuur. In
juni van dat jaar kon de eerste steen worden gelegd voor de
definitieve bouw, eind oktober werd de eerste mis opgedragen in
de schuur, die voorlopig als kapel dienst deed.
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De echte kapel was echter pas later gereed en werd in 1690
door de bisschop ingezegend (foto 1).
In 1696 kreeg de kerk een hoogaltaar, geschonken door Jan de
Wyse. Uiteindelijk behoorde er ongeveer 13 hectare grond bij het
klooster, eveneens een geschenk van de weldoener.

Foto 1: Het klooster van de Paters Kapucijnen met de
kloosterkerk, omstreeks 1920
(col/. A. Verkooijen).

Foto 2: De Nieuwe Dreef, aangelegd in 1711, verbindt de Dreef
met het Heieinde, hier op een ansicht uit het begin van de 2ae
eeuw (co/1.A. Verkooijen).

De toeloop naar het klooster was erg groot. Op verzoek van de
bewoners werd in 1690 een rechte weg van 1100 meter aangelegd tussen de watermolen en de grens bij 't Hoekske. Deze weg
is de huidige Dreef, waarlangs in de loop der tijd steeds meer
huizen, winkels en cafés verrezen. In 1711 werd de Nieuwe
Dreef aangelegd, een verbindingsweg van het klooster naar het
Heieinde, toen de heerbaan van Breda naar Hoogstraten (foto 2)
Toen er in Meersel een kerk bij het klooster aan de Dreef was
gebouwd, trok deze al spoedig veel kerkgangers aan, die vanuit
Staats-Brabant over de grens naar de kerk wilden gaan. Het
bezoek aan de Luciakapel nam daardoor af. Tot het einde van
de zeventiende eeuw liep de doorgaande weg vanuit Galder
naar Meersel via de Baa/7 op Meir langs het Heieinde en de
Luciakapel in de richting van Meer. De route begon zich te
verplaatsen door de toeloop van pelgrims naar het klooster. De
doorgaande route liep daarna vanaf Galder via de buurtschap
Kersel naar 't Hoekske en vandaar via de Dreef naar de
watermolen en verder naar Meer.
In 1692 overleed Johan's vrouw Ida van Rucphen. Ze werd
begraven in de nieuwe kloosterkerk in Meersel-Dreef. Na zijn
overlijden in 1725 werd Johan in dezelfde grafkelder in de middengang van de kloosterkerk bijgezet.
De tram
De Maatschappij tot Exploitatie van Buurtspoorwegen in Nederland, gevestigd in Rijsbergen begon in 1895 met de aanleg van
een tramspoor tussen Rijsbergen en Meerle-Hoogstraten . In
maart 1899 reed de tram van af Hoogstraten tot Meersel-Dreef,
een half jaar later werd de lijn doorgetrokken tot Rijsbergen. In
Meersel werd in 1903 een station gebouwd, dat er nog steeds
staat (foto 12). De lijn was niet alleen voor personenverkeer van
groot belang, maar ook voor het vervoer van landbouwproducten.
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Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de tramrails opgebroken.
De Oude Trambaan doorsnijdt het landschap en de dorpen nog
steeds als een kaarsrechte straat.

Oude herbergen in Meersel-Dreef
Langs doorgaande routes en in de buurt van kerken waren vroeger de meeste herbergen te vinden. In Meersel zal dat in het
verleden niet anders zijn geweest. Langs de weg van Galder via
het Heieinde naar de Luciakapel is de kans groot dat er aan de
grens en bij de Luciakapel een herberg gevestigd was. In de
buurt van de Luciakapel zal zeker de mogelijkheid hebben bestaan om in een boerderij of woning te eten of bier te drinken.
Na de vestiging van het klooster van de Kapucijnen aan de Dreef
ontstonden er spoedig enkele etablissementen in de buurt van
het klooster waar de kerkgangers konden eten en drinken. Het
bestuur van de Vrijheid Hoogstraten had echter in 1689 verboden bij het klooster herbergen te bouwen. Huizen moesten een
half kwartier vanaf het klooster blijven 13 . Een weinig zinvol verbod overigens, waar van in de praktijk weinig terecht is
gekomen. In 1723 waren er aan de Dreef al een drietal gelegenheden gevestigd, met de overigens niet ongebruikelijke namen
De Zwaan, De Nachtegaal en Het Hert. Later kwam daar nog
een vierde bij met de naam De Engel. Op de Caerte Figuratief
van het Convent der p.p.Capucijnen uit Meircelle 14 , omstreeks
1725 getekend 15 , worden de vier herbergen met letters aangegeven. In hoeverre deze herbergen tot heden onder een andere
naam zijn blijven bestaan, is niet met zekerheid te zeggen.
In Galder zijn in de achttiende eeuw aan de doorgaande route
eveneens enkele herbergen ontstaan, namelijk in de buurtschap
Kersel. Daarover heb ik al uitvoerig verhaald in een voorgaand
artikel 16 .
Tappers in de negentiende eeuw
In de Franse Tijd werd zowel in Nederland als in België de Franse administratie ingevoerd. Dat betreft allereerst de burgerlijke
stand, de voorloper van de kadastrale administratie en de patentregisters. De huizen werden genummerd en in wijken ingedeeld.
Daardoor zijn er overeenkomsten tussen de Nederlandse en Belgische bevolkingsadministratie en de opzet van het kadaster.
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Na de val van het Franse keizerrijk vormden België en Nederland het Koninkrijk der Nederlanden. Na de scheiding voerden
beide landen ongeveer dezelfde bevolkingsregisters in. Meersel
viel toen onder de zelfstandige gemeente Meerle. Uit de bevolkingsregisters van die gemeente kan men vaststellen, hoeveel
17
herbergiers er in Meersel en De Dreef waren ingeschreven .

1820, 4 tappers:
- Jan Gevaerts gehuwd met Aldegonda Jespers;
- De weduwe Anna Maria Schrijvers, met haar zoon Jan van
Gestel;
- De weduwe Cornelia Gevers met haar zoon Cornelis van Dun;
- Petrus van Gestel gehuwd met Joanna Elisabeth Goutsters
Op de Dreef woonde in huis G1 (nu 't Hoekske) Jan Francis
Dirven (*1760, Zundert), zonder vermelding van een beroep. In
het huis G 24 de bakker Joseph Bruijgoms (* 1776, Meerle),
getrouwd met Anna Cornelia Rutte (*1780, Meerle).
Periode1867-1880, 2 tappe.rs:
Huis 28: Adrianus Roeien, (* 1811 ), met Adriana Maria Graumans;
Huis 46: Johannes van Dun, (*1825, Rijsbergen),met Albertina
van Opstal (1837, Meir), later: Café In de stad Lourdes.
Enkele andere bewoners:
Huis 1 't Hoekske bakker Jacobus Mathijssen (*1827, Ginneken), met Petronella Rompa (*1825, Terheijden)
Huis 3: Petrus Josephus Diels (*1816, Baarle-Hertog), molenaar op de watermolen en werkman, met Adriana
Revier (*1831, Meerle) 18 ;
Huis 35: Joseph Bruijgoms (*1850, Meerle), bakker;
Huis 52: Cornelis van Boxel (*1842, Meerle), met Jacoba Martens (*18 35, Ginneken), werkman 19 .

Tappers in de twintigste eeuw
Na 1900 begonnen er steeds meer pelgrims naar Meersel-Dreef
te komen voor de jaarlijkse Mariaprocessie. De paters hadden
aan het einde van de negentiende eeuw tegenover het klooster
in het park een Lourdesgrot aangelegd.
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De toeloop bereikte in de jaren 1930-1940 een hoogtepunt. De
pelgrims arriveerden met bussen die bij de boeren in ondermeer
Galder 20 werden geparkeerd. Ook de horeca bereikte in die jaren een hoogtepunt. Er waren overigens ook nog een aantal nietprofessionele tappers tijdens bijzondere gelegenheden.
Periode 1900-1910, 8 tappers.
Huis 42: Louis van Gils;
Huis 53: Jozef Bruijgoms;
Huis 65: Helena Rutten (1849-1902)
Huis 67: Cornelis Bluekens (* 1868, Chaam), Café In De Vriendschap, nu Dreef 52-54.
Huis 70: Joannes van Dun (*1829, Rijsbergen) met Albertina van
Opstal (*1837, Meir).Café In de Stad Lourdes,
nu Dreef 39 ..
Huis 78: Gustaaf Hofkens (* 1869, Vlimmeren), Café-hotel
Tramhalt, Dreef 35
Huis 94: Frans van Bergen (*1833, Meir) met Dymph van de
Mueren (*Zundert)
Huis 99: (Heieind) Frans van Gils (*1849, Meir)
Periode 1911-1920, 10 tappers:
Huis 17: Jacob Antonissen (*1880, Zundert) met Elisabeth Adriaenssen (*1886,Hoogstraten); ook metselaar;
Huis 29: Adriaen Peter Antonissen (*1868, Zundert) met Maria
Catharina Geenen(*1868, Meir); ook winkelier;
Huis 45: Jan Baptist Herremans (*1879, Minderhout) met Petronella van Dijk (*1884, Loenhout); ook slachter;
Huis 49: Aloys van Gils (*1859, Meir) met Maria Cornelia Kaerstens (*1869, Meir); ook werkman:
Huis 64: Henry Raymond Hendrik de Meester (*1885, Peteghem)
met Cornelia Verheyen (1885-1921, Meerle); ook veeverzorger; Café In de Vriendschap.
Huis 75: Hendrik van Boxel (*187 4, Ginneken) met Adriana
Herremans (*1875, Ginneken); ook kleermaker en barbier; Café 't Hoekske, Dreef 141.
Huis 77: Cornelis van Riel (*1867, Ginneken) met Lucia van Opstal (*1878, Meerle); ook stalknecht; later: Café Piet
van Opstal, Dreef 79.
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Huis 85: Jozef Johannes Martens (1875-1917), weduwnaar van
Maria van Dun; ook winkelier; Café In de Stad Lourdes,
Dreef 39.
Huis 89: Gustaaf Johannes Hofkens (*1869, Vlimmeren) met Catharina van Boxel (*1863, Meerle);ook koopman in kalveren; Café Tramhalt, Dreef 35.
Huis 94: Jaak Vermeiren (*1873, Meir) met Aloysia Maria Pelckmans (*1880, Meir); ook landbouwer; bij de kapel.
Enkele andere bewoners:
Huis 15: Ludovica Adams, gehuwd met Corneel van Boxel 21 , wonend in Amerika Ook op dit adres: Jozef Snoeys, stiefzoon;
Huis 59: Jozef Bruygoms (* 1850, Meerle), ongehuwd; met twee
ongetrouwde zusters: Maria (*1851) en Cornelia
(*1859), winkelierster; en broer Adriaan (*1858),
broodbakker.
Periode 1931-1947, 8 tapp&rs:
Huis 2: Henricus van Boxel (*1874, Ginneken; +1928 Meerle)
met Adriana Herremans (*1875 Ginneken, +1934,
Meerle), Café 't Hoekske, Dreef 141.Vanaf 1934: Jozef
Adriaan van Opstal (*1911, Meerle) met Anna Maria
Verheijen (*1909, Meerle):
Huis 1O: Cornelis Doornen (*1888 Zundert) met Joanna Noijens,
ook boomkweker, vertrokken 1939; daarna Hendrik
Adriaan Bogers (*1914 Meerle) met Antonia Willems,
ook timmerman: Café De Drie Linde Dreef 131.
Huis 36: Petrus Johannes Jochems (*1890 Meir) met Eugenie
Catharian Victorina Noijens(*1891,Meir); ook handelaar,
Café In 't Hof van Holland, Dreef 81.
Huis 40: Cornelus van Riel (*1867 Ginneken; +1943 Meerle) met
Lucia van Opstal (*1876, Meerle); vanaf omstreeks
1936: Adriaan Pieter van Opstal 22 (*1907, Meerle)-met
Adriana Wilhelmina Verhoeven (*1909, Ginneken).
Later: Café Piet van Opstal, Dreef 79.

42

Huis 50: Adriaan Bruijgoms (*1855 Meerle), met zuster Anna
Maria Bruijgoms, handelaarster; vanaf 1934 Hendrik
Jacob Bruijgoms (* 1909 Meerle) met Cornelia
Hoppenbrouwers 't Jachthuis, Dreef 69.
Huis 77: Remi Raymond Hendrik de Meester (*1885 Peteghem),
met Maria Christina Verheijen (*1892 Meerle), ook veekoopman; Hotel café De Veehandel, nu Dreef 27-29 ..
Huis 78: August Constant Weijns (* 1879 Deurne, +1932
Meerle), met Anna Maria Amelie de Vos; Café Stad
Lourdes, Dreef 39.
Huis 84: Gustaaf Joannes Hofkens(* 1869, Vlimmeren; + 1946
Meerle); ook koopman in kalveren), Café-hotel
Tramhalt, Dreef 35.
Enkele andere bewoners:
Huis 6: Cornelis van Boxel 23 (*1872, Ginneken, +1936, Meerle), zonder beroep; Adriana van Boxel (1877, Ginneken) met haar man Jan Lodewijk Badouin.
Huis 8: Henri Mertens (*1854 Meir) met Joanna van Bergen;
Later: Adrianus Petrus van Opstal 24 (* 1881, + 1945
Meerle), rentenier met Julia Maria Boon (*1881, Ginneken), met een broer Adriaan Boon.
Huis 11: Cornelis Jozef van Boxel (*1895 Meir), wagenmaker
met Maria van Alphen (*1896, Meir).
Huis 31: Corneel Bruijgoms (*1869, Meerle), timmerman; met
Anna Maria van Boxel 25 (*1866, +1939 Meerle), winkeliers en koffiehuishouders
Huis 50:Anna Maria Bruijgoms (*1851, +1934 Meerle), handelaarster.
Huis 64: Joannes van Dun (*1854 Meir), zonder beroep; ook Jacobus Martens 26 (*1866, Chaam) met Antonetta van
Boxel (*1869, Ginneken), z. beroep, van 1935 tot 1940.
Huis 102 Hendrik Frans Aerts (*1890 Meerle) met Julia
Brosens( +1931 ), molenaar.
Huis 103 Victor Petrus Rommens (+1942).
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Lijst van Caféhouders van Meersel-Dreef, 1945
Opgesteld in gevolge het toezicht op drankgelegenheden en
tapperijen 27 .

Dreef
D 2
D 10
D 36
D 50
D 77

Jozef van Opstal Café 't Hoekske, nu Dreef 141.
Henri Bogers, Café De Drie Linden, nu Dreef 131.
Petrus Jochems, Café In 't Hof van Holland, nu Dreef 81.
Joannes Bastiaensen, Café 't Jachthuis, nu Dreef 69.
Adriaan Schellekens, Café De Vlaamsche Leeuw, nu
Dreef 52-54
D 78 Weduwe August Weijns-de Vos, Café Stad Lourdes, nu
Dreef 39
D 84 August Hofkens, Café-hotel Tramhalt, nu Dreef 35
D 92 Henri de Meester, Hotel-café De Veehandel, Dreef 27-29
D108 Corneel Deckers, naast de Luciakapel, Heieinde

Café's in 2008
Dreef
35
Café De Dreef (voorheen Café-hötel Tramhalt)
51
Café Den Bud
69
Café 't Jachthuis
73
Bogers, bakker en cafetaria
141
Café Moskes, voorheen 't Hoekske
42
Taverne De Zevenster, voorheen Bij de Paters.
64
Taverne De Brouwershoeve.
92
Café Meerlust, Café De Loods
96
Café Jansen en Jansen
Oude en nieuwe café's tussen 1900 en 2000
We gaan nu een aantal café's nader bespreken. De nummering
staat op kaart nr.1 aangegeven. De café's zijn, al of niet uit
vroegere herbergen, ontstaan aan het einde van de negentiende
of het begin van de twintigste eeuw. Vaak houdt dat verband met
de Mariaverering die begonnen is met de aanleg van het
Mariapark en de bouw van de Lourdesgrot. Het hoogtepunt van
de bedevaarten en de processies ligt tussen 1920 en 1960.
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In de jaren dertig was ook de toeloop van cafébezoekers uit
Breda en omgeving zeer groot door de lage prijzen voor bier. De
gegevens zijn afkomstig uit de bevolkingsadministratie, aangevuld met informatie van de plaatselijke bewoners: de heer
A.Verkooijen (Strijbeek), de dames Verheijen en De Bie en de
heer Christ van Dun (Meersel-Dreef).
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Kaart 2: In 1950 werd 't Hoekske door het Belgische kadaster
opnieuw ingemeten, waarbij het pand geheel op Belgisch terrein
kwam te liggen (col/. A. Verkooijen, Strijbeek).

1. Café Moskes, voorheen 't Hoekske, Dreef 141 .
Dit café ligt net over de grens op Belgisch grondgebied.
Oorspronkelijk liep de grens dwars door het café. Net als 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 (zie
kaart 2). De schuur tegenover het café ligt echter in Nederland.
De weg gaat hier tussen het woonhuis/café en de schuur door.
Deze situatie is ontstaan in 1690 door de aanleg van De Dreef.
Bij aanvang van het Kadaster omstreeks 1830 was Norbertus
Schricks eigenaar van l:let complex, dat tot dat jaar geheel onder
het verenigd Koninkrijk der Nederlanden viel. Hij behoorde tot de
bekende brouwersfamilie in Meersel-Dreef. In 1816 had Norbertus Schrickx patent als bierbrouwer,geregistreerd in de gemeente Ginneken en Bavel, in wijk Galder L 270, dat is het huis
op 't Hoekske.
Volgens de in het voorgaande al vermelde kaart uit 1725 zou dit
de plaats van de herberg De Engel zijn geweest. Toch is hier niet
altijd een café gevestigd geweest. Schricks was brouwer. Het is
mogelijk dat hij vóór 1830, dus in de periode dat Nederland en
België verenigd waren , het pand in noordelijke richting heeft
vergroot. Toen de oude grenzen na 1831 weer van kracht
werden, liep de grens dwars door het gebouw"
Tussen 1867 en 1880 woonden in 't Hoekske de bakker Jacobus
Mathijssen, geboren in 1827 in de gemeente Ginneken, met zijn
vrouw Petronella Rompa, geboren in 1825 te Terheijden 28 .
Vervolgens was Piet Snoeijs de uitbater, opgevolgd door Harrij
van Boxel. Deze was in 1874 geboren in de herberg De Bellen in
Galder. In 1897 trouwde hij met de in 1875 in de gemeente
Ginneken geboren Adriana Herremans. Harrij overleed in 1928,
zijn vrouw in 1934. In dat jaar kwam Jef van Opstal in het café,
zoon van de familie Van Opstal in 't Kruispunt in Galder.
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Jef trouwde in 1934 met de in 1909 in de gemeente Meerle
geboren Anna Maria Verheijen. De schuur was bij hem in gebruik
voor zijn kolen handel en het transportbedrijf.
Na de Tweede Wereldoorlog was de familie Maas de uitbater,
waardoor het café de naam De Moskes (De Maaskes) kreeg.
Omstreeks 1958 kwam Jaantje van Ginneken in het café van
Sjef van Opstal. Zij was getrouwd geweest met Adriaan Maas. In
1968 volgden haar dochter Hennie Maas en haar man Nico
Leijten haar in het café op. Daarna kwamen de broer van
Hennie: Ad Maas en diens vrouw Rietje van Dun, die nu de
kasteleins van De Moskes zijn.

Foto 3: Café In de Vriendschap, van Jan Bluekens-De Laat, alias
Jan de metser, omstreeks 1905. Later heette dit café De
Vlaamsche Leeuw (col/. Ton Bluekens).

Foto 4: Café De Vlaamsche Leeuw, voorheen In de Vriendschap,
van C. Bastiaansen-Van Breukelen, omstreeks 1950. Nu zijn dit
de huizen Dreef 52-54 (col/. Ton Bluekens).

2. Café De Drie Linden, Dreef 131.
In het begin van de twintigste eeuw was hier Henri Mertens
gevestigd, geboren in 1854 te Meir, in 1909 getrouwd met de in
1865 te Meerle geboren Joanna van Bergen. Hij staat te boek als
herbergier in de periode 1920-1930. Omstreeks 1927 trok hij zich
terug in een nabij gelegen woonhuis. Hij werd opgevolgd door
Cornelis Frans Doornen, geboren in 1888 te Zundert, in 1918
getrouwd met de in 1888 te Meir geboren Joanna Catharina
Noijens. Doornen was boomkweker en tevens herbergier. In
1939 werd dit café voortgezet door Hendrik Adriaan Bogers,
geboren in 1914 te Meerle, getrouwd met Antonia Willems.
Bogers was timmerman en caféhouder. Het pand is afgebroken
omstreeks 1965 en herbouwd als burger woonhuis.
3. Café In het Hof van Holland, Dreef 81 (foto 9).
Op de plaats van de huidige panden Dreef 79-81 zou volgens de
kaart van 1725 de achttiende-eeuwse herberg De Swaen hebben gestaan. Omstreeks 1930 bouwde Petrus Johannes Jochems, geboren te Meir in 1890, een nieuw café met de naam In
het Hof van Holland. In 1926 trouwde hij met de in 1891 te Meir
geboren Eugenie Catharina Victoria Noijens. Peer Jochems had
behalve het café ook nog een kolenhandel en een transportbedrijf. Het café werd omstreeks 1958 gesloten. Het pand heeft
in de jaren '90 van de twintigste eeuw plaats gemaakt voor de
bouw van woningen en appartementen.
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Foto 5: Café In de Stad Lourdes, van Jos Mertens-Van Dun,
omstreeks 1905. Jozef Mertens, werd opgevolgd door August
Constant Weijns , zijn weduwe zette het café daarna voort (coli.
Ton Bluekens).

Foto 6: Café In de Stad Lourdes, omstreeks 1910 (col/. Ton
Bluekens).
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4. Café Piet van Opstal, Dreef 79.
In het begin van de twintigste eeuw begon Cornelis van Riel,
geboren in 1867 in de gemeente Ginneken, een café. Hij was
getrouwd met Lucia van Opstal, geboren te Meerle in 1878,
dochter van Gerard van Opstal en Maria Broeren. Behalve
herbergier was Cornelis aanvankelijk ook stalknecht. Hij overleed
in 1943.
In 1936 kwam Adriaan Pieter van Opstal in het café. Deze was in
1907 te Meerle geboren als zoon van Jan van Opstal (Jan van
de Paal) en Elisabeth van Gils uit Strijbeek. Het café nam Van
Opstal over van zijn tanté Sie van Riel-Van Opstal, die geboren
was op de hoeve De Paal. Sie stond bekend als Sie de baker
van de Dreef Het café van Piet van Opstal was bekend onder
de naam In den Plezanten Boer. In 1938 trouwde Piet met de in
1909 in de gemeente Ginneken geboren Adriana Verhoeven. Het
echtpaar kreeg in Meersel-Dreef twee kinderen. Het vermoedelijk
zeer oude café, dat pal aan de straat lag, werd omstreeks 1958
afgebroken. Het is nu een woonhuis en nieuwbouw van bakker
Nico van de Broek, afkomst1g van De Bellen in Galder.
5. Café 't Jachthuis, Dreef 69 (foto 14).
Vanouds is de familie Bruijgoms gevestigd op Meersel-Dreef. In
de periode 1867-1880 was dat de _bakker Jozef Bruijgoms, huis
35. Na 1900 wordt hij vermeld als tapper in het huis 53. In de
periode 1911-1920 staat hij alleen te boek als bakker. Hij
woonde toen als vrijgezel in huis 59 met twee eveneens ongehuwde zusters: Maria en Cornelia., die winkeliersters waren;
verder woonde er nog een in 1855 geboren broer Adriaan die
eveneens bakker was. In de periode 1930-1947 is Adriaan
Bruijgoms ingeschreven als caféhouder, zijn zus Anna Maria was
winkelierster. Vanaf 1934 werd de zaak voortgezet door Hendrik
Jacob Bruijgoms, geboren te Meerle in 1909, samen met zijn
vrouw Cornelia Hoppenbrouwers.
In diezelfde periode was Corneel Bruijgoms en zijn vrouw Anna
Maria van Boxel gevestigd in huis 31 als winkeliers en koffiehuishouders. Anna Maria van Boxel was afkomstig uit De Bellen in
Galder, zij was in 1866 echter nog geboren in Meersel-Dreef. Zij
overleed in 1939.
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De familie Bruijgoms moet de oprichter en bouwer zijn geweest
van het pand waarin nu 't Jachthuis is gevestigd. Het is een van
de uitspanningen die direct na 1900 zijn ontstaan in de euforie
van de stroom bedevaartgangers die in die tijd naar MeerselDreef begon te komen. Het is de enige uitspanning die tot heden
is blijven bestaan.
In 1945 was de stucadoor Joannes Bastiaansen de uitbater.
Later volgden: Frans van Boxel (1964-1967), Frans Verheijen
met Jeanne van
Boxel (1967-1982). Jeanne was de zus van
}
Frans van Boxel. Vervolgens kwam Jeanne van Dun, getrouwd
met H.Verheijen (1982-2002), opgevolgd door hun zoon Frank
Verheijen (2002-2005). Vanaf 2005 zijn Janus en Els Rovers de
uitbaters ..

Foto 7: Café Stad Lourdes, omstreeks 1950, van de weduwe
August Weijns-De Vos was een van de belangrijkste
uitspanningen (col/. Ton Bluekens).

Naast 't Jachthuis is op Dreef 69 gevestigd Taverne Martens,
winkel in chocolade en Belgische en religieuze artikelelen, overgenomen van Anneke Bruijgoms en Rogier van Ecke. Op Dreef
73 is bakkerij Bogers gevestigd, tevens cafetaria.
6. Café Den Bud, Dreef 51.
Dit café is omstreeks 1988 begonnen door de heer. Eekels, alias
Den Bud. Deze exploiteerde tot 1988 het toen opgeheven Café
Stad Lourdes.

Foto 8: Café Stad Lourdes werd omstreeks 1960 door Lieva
Schrickx geheel opnieuw opgetrokken en aanzienlijk vergroot.
De foto werd genomen tijdens de optocht in 1987
(co/1.A. Verkooijen).

7. Café In de Stad Lourdes, Dreef 39 ( foto 5 Urn 8).
Zoals de naam al doet vermoeden is het café met deze naam
omstreeks 1900 ontstaan door het Genadeoord, het Mariapark
en de verering van Onze Lieve Vrouw van Lourdes. Omstreeks
1900 was Jozef Johannes Mertens (1875-1917), de uitbater. In
1907 werd hij weduwnaar van Maria van Dun (1871-1907). Maria
was de dochter van het echtpaar Joannes van Dun (*1825 te
Rijsbergen) en Albertina van Opstal (*1837 te Meir). De broer
van Maria was pastoor Adrianus van Dun, geboren in 1878.
Vader Joannes van Dun was winkelier, herbergier en landbouwer en sedert 1872 eigenaar van het pand 29 . Het echtpaar Mertens-Van Dun had drie kinderen: Jules (*1899), Maria (*1900))
en Joanna (*1902). Deze familie runde het café tot het vertrek
van Jules naar de boerderij waar vader Mertens vandaan kwam.
Maria trouwde met Aloïs Schrickx van de brouwerij.
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Joanna was toen reeds overleden. Daarna werd August Constant Weijns, geboren in 1879 te Deurne, de kastelein. Hij is te
Meersel-Dreef overleden in 1932. Zijn weduwe zette het café
nog voort tot na 1945.
Het café was eigendom van de familie Schrickx. Eerst werd het
uitgebaat door het echtpaar Christ Schrickx-Nooren. Omstreeks
1960 volgde Lieva Schrickx, getrouwd met slager Frans van den
Br9ek, zoon van Klaas van de Broek uit De Bellen in Galder. In
deze periode werd het pand opnieuw opgebouwd en uitgebreid
met een danszaal. Vanaf 1976 was René Verschuren de uitbater, De laatste kastelein was Bud Eekels, die de zaak exploiteerde van omstreeks 1982 tot 1988. Het pand werd daarna afgebroken om plaatst te maken voor een appartementencomplex.

8. Café-Hotel Tramhalt, Dreef 35 (foto 11 en 12).
Foto 9: Café In 't Hof van Holland, van P.J.Jochems-Noijens,
omstreeks 1935. Afgebroken voor de bouw van appartementen,
Dreef 81 (coli. Ton Bluekens

Foto 10: Café De Veehandel, van Henri de Meester, caféhouder
en veekoopman, omstreeks 1935. Nu zijn het de woonhuizen,
Dreef 27-29 (coli. Ton Bluekens).

Dit café dankt zijn bestaan aan de aanleg van de tramlijn Hoogstraten-Meersel-Rijsbergen. Hiermee werd een aanvang gemaakt in 1895. In 1899 reed de tram van Hoogstraten tot Meersel, waar een station werd gebouwd. In 1903 was de lijn gereed
tot Rijsbergen. In diezelfde tijd liet Gustaaf Hofkens het café bouwen, dat hij zelf tot aan zijn dood in 1946 exploiteerde. Hofkens
werd in 1869 geboren te Vlimmeren. Behalve herbergier was hij
ook koopman in kalveren. Hij werd opgevolgd door August Hofkens. In het café was Mieke van Gils werkzaam (*1887), die
meer dan 100 jaar oud geworden is. De tramrails werden tijdens
de Tweede Wereldoorlog opgebroken. In de jaren 1958-1970
was Kees van Berkel de kastelein, gevolgd door Louis van de
Velden. Deze speelde in de processies de rol van Christus, het
café werd in die tijd in de volksmond dan ook wel Café Jezus
Christus genoemd.
Andere kasteleins waren Janus Til, Jack de Koning en Frank
Clement. Het café bestaat nog steeds onder de naam De Dreef
Sinds december 2006 wordt het uitgebaat door John Kuypers en
Miranda Akkermans.
9. Hotel-café De Veehandel, Dreef 27-29 (foto10).
Dit hotel werd omstreeks 1920 opgericht door Remi Raymond
Henri de Meester, geboren in 1885 te Peteghem. 1n 1921 trouwde hij met Maria Christina Verheijen, die in 1892 te Meerle was
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geboren. Behalve herbergier was hij ook veekoopman. Voordat
hij een eigen hotel bouwde was hij kastelein in Café De
Vlaamsche Leeuw (Dreef 52-54). Toen De Veehandel gesloten
werd is het grote pand verbouwd tot een dubbel woonhuis.

Foto 11: Café Hotel Tramhalt van Gustaaf Hofkens, herbergier
en koopman van kalveren, later August Hofkens. Dit café lag
vlak bij het tramstation van Meersel. Nu heet het Café De Dreef,
Dreef 35 (coli. Ton Bluekens).

10. Taverne De Zevenster, Dreef 42.
De uitspanning en taverne heette vroeger Bij de Paters. De
geschiedenis gaar terug naar de beginperiode van de Kapu. cijnen. De Paters Kapucijnen moeten vanouds bier hebben
gebrouwen. In 1797 moesten de Kapucijnen het klooster
verlaten. Na jaren van leegstand kwamen in 1838 de Trappisten
in de gebouwen. Zij brouwden hier Trapistbier met eigen receptuur. Bij hun vertrek in 1846 namen zij dit mee naar de Achelse
Kluis . In 1865 keerden de Kapucijnen terug naar Meersel-Dreef.
Zij zetten de bierproductie voort tot in de jaren 1914-1918. De
koperen ketels van de brouwerij werden toen gevorderd door de
Duitse bezetters.
De uitspanning staat op het terrein waar eens het woonhuis van
de stichter van het klooster Jan de Wyse heeft gestaan.
11. Café In de Vriendschap, later De Vlaamsche Leeuw, Dreef
52-54 (foto 3-4).
Ook hier hebben we te maken met een café dat zijn bloei dankt
aan de periode dat er steeds meer toeristen naar Meersel-Dreef
kwamen. Omstreeks 1900 was het eigendom van Cornelis
Bluekens, in 1868 geboren in Chaam. Hij werd opgevolgd door
Jan Bluekens, alias Jan de Metser. Hij was namelijk aannemer
van bouwwerken.
Boven de voordeur van het café was een schildering aangebracht, die een gezicht op Antwerpen uitbeeldde. Op de kroonlijst stond een gebed tot Maria:
0 Maagd in een grot verschenen,
Ontvang welwillend al de vromen,
Die u ootmoedig smeeken,
En zend ze vol vertrouwen heenen.

Foto 12: Café Tramhalt met het station van de tram HoogstratenRijsbergen, omstreeks 1910 (co/1.A. Verkooijen).

Na Bluekens kwam rond 1920 Remi Raymond Henri de Meester
(alias Rietje), in 1921 getrouwd met Maria Christina Verheijen,
geboren in 1892 te Meerle.

56

57

(

IJ

Foto 13: De huizen Dreef 52-54 vormden vanaf omstreeks 1900
tot 1960 Café In de Vriendschap, later De Vlaamsche Leeuw
(foto A. W.Jansen, 2008).

Henri de Meester haalde de bedevaartgangers af van het
tramstation of aan de grens en begeleidde deze naar de grot. Bij
het passeren van zijn café riep hij om: Er wordt gezegd dat hier
in het café links goeie koffie en gebak geserveerd wordf 0 .
Henri de Meester was een uitstekende veekoopman. Hij bouwde
in de jaren '20 Hotel-café De Veehandel (Dreef 27-29). De
nieuwe kastelein van zijn vroegere café In de Vriendschap was
Cornelis (Corneel) Jacobus Bastiaansen, geboren in 1903 in de
gemeente Ginneken, getrouwd in 1932 te Meerle met Joanna
van Breukelen. In 1941 vertrokken zij naar Minderhout. Daarna
kwam Adriaan (Jaan) Schellekens in het café, getrouwd met
Jeanette Van de Langeberg. Het café kreeg vermoedelijk al
tijdens Corneel Bastiaansen een nieuwe naam: De Vlaamsche
Leeuw. Het café was in de jaren '50 van de twintigste eeuw
eigendom van Lieva Schrickx. Exploitant was in die jaren Jan
van Dun getrouwd met de van Moerdijk afkomstige Annie
Jooren. Omstreeks 1960 werd het café gesloten. Daarna werd
het pand verdeeld in twee woonhuizen (foto 13).

12. Taverne-Restaurant De Brouwershoef, Dreef 64.
Ter hoogte van de panden 62-64 zou volgens de kaart van 1725
de herberg De Nachtegaal hebben gestaan. Op deze plaats was
in vroegere jaren de brouwerij en boerderij van de familie
Schrickx gevestigd. Hier woonde dè zoon van de brouwer Hubert
Schrickx met zijn vrouw. Vanaf ongeveer 1990 is er een
restaurant gevestigd.
13 Café Jansen en Jansen, Dreef 96
Het café werd omstreeks 1980 opgericht door Jos Leijten. Het
heette toen Curiosa en De Stunt. 1n 1997 werd het eigendom van
Maria de Bie die er de huidige naam aan gaf,
Op Dreef 92 is het eethuis Meerlust gevestigd, voorheeen ook
Café Noordland genoemd. Uitbater was omstreeks 1980
Jacques Bruijgoms. Diens vader had er tussen 1950 en 1970
een handel in visserij-artikelen.

Foto 14: Café "t Jachthuis, omstreeks 1900 begonnen door de
familie Bruijgoms, is de enige uitspanning die is blijven bestaan
(foto A. W.Jansen, 2008.)

14. Café Deckers, bij de Luciakapel.
Vanouds moet er bij de Luciakapel een herberg gevestigd zijn
geweest.
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Volgens een legende stond in de achttiende eeuw tegenover de
Luciakapel de herberg De Kerkuil. Deze legende kunt u
terugvinden in het boek 300 Jaar Minderbroeders Kapucijnen te
Meersel-Dreef, 1687-1987.
Omstreeks 1910-1920 was in het huis 94 Jaak Vermeiren (*1873
te Meir) gevestigd als tapper; hij was tevens landbouwer. Hij was
getrouwd met Aloijsia Maria Pelkmans. In 1945 staat,Corneel
Deckers te boek als tapper naast de kapel, in het huis D108.
Later had Mieke Dekkers hier nog een café.
15. Café De Paal, Heieinde.
Volgens de heer Christ van Dun, die zijn gehele leven op het
Heieinde gewoond heeft, was hier aan het einde van de
negentiende en het begin van de twintigste eeuw het enige café
van het Heieinde gevestigd. De grens tussen Nederland en
België liep oorspronkelijk tussen het woonhuis en de stal door.
Na 1950 werd deze situatie gewijzigd. De grens werd om het
pand heen getrokken, waardoor zowel het woonhuis als de stal
Belgisch grondgebied is geworden. Bij De Moskes liep de grens
dwars door het café, maar ook hier ligt sinds de jaren '50 het
gehele pand op Belgisch terrein. De geschiedenis van De Paal is
31
al uitvoerig beschreven in een van de voorgaande afleveringen .
Aantekeningen
1

3

4

6

7

8

9

10
11

12

13
14

15

16

Brieven van Paulus, jrg. 33 nr.166, october 2007; idem nr. 169, april 2008.
Guy Muëusen: Meerle en het land van Hoogstraten in de Middeleeuwen, Hoogstraten, 1996, p.14.
K.A.H.W.Leenders: Van Tumhoutervoorde totStrienemonde, Zutphen, 1996; p.139.
Leenders, p.621.
Muësen, p.39.
Zie ook: A.W.Jansen: "De dorpen over de grens, Meerle, Minderhout, Meer en Meersel-Dreef, in:
Brieven van Paulus, jrg.33 nr.167, 2007; p. 97 e.v.
Eén sester rogge= 4 veertelen = 16 lopen x 21,62 liter= 345,92 liter. Het betreft hier korenlopen
volgens Bredase maat.
Fundatie in geld of goederen voor het lezen van missen door een priester, vaak voor de zielrust
van overtevenden.
Muësen, Meerle.
300 jaar Kapucijnen Meerse/dreef, 1687-1987.
Marcel Leunen: De Noordhoek, Geschiedenis-fotoboekMinderhout, Castelré, Meer, Meerle,
Meersel-Dreet, Hoogstraten, 1981 .
De gegevens in deze paragraaf zijn ontleend aan Ton Kappelhof: "Zaken doen over grenzen
heen. De Bredase kooplieden Johan (1636-1725) en Cornelis de Wyse (1640-1704)"; in: Jaarboek
De oranjeboom, LV, 2002; p.142 e.v.
300 Jaar Kapucijnen Meerse-Dreef, 1687-1987.
Aanwezig in het klooster, ook afgedrukt in het boek 300 jaar. Het is een ingekleurde copie,
gemaakt door de heer A.Verkooijen uit Strijbeek"
Op de Caerte nguratiefvan 1725 staan de oude herbergen aangegeven: De Nachtegaai, ter
hoogte van Dreef 62-64; De Herte, nu Dreef 72; De Zwaan, nu Dreef 81; De Engel, nu Dreef 141.
A.W.Jansen: "Herbergen en café's in Galder", in: Brieven van Paulus, jrg.33 nr.167, 2007.

De archieven van de voormalige gemeente Meerie zijn ondergebracht in het archief van
Hoogstraten. Vooral de oudere archieven zijn nog niet geïnventariseerd en daardoor niet
voldoende toegankelijk. De bevolkingsregisters van de 19° eeuw zijn vaak niet ingedeéld per wijk,
terwijl niet altijd de beroepen worden vermeld. De registers van de twintigste eeuw geven veel
meer informatie.
18
Adriana Revier, dochter van Jan Baptist Revier en Adriana DiNen, eigenaar van De Bellen in
Galder tussen 1857 en 1868; zie de artikelen over Galder en Strijbeek
19
Cornelis van Boxel en Jacoba Martens waren eigenaar van De Bellen vanaf 1868 tot 1919. Zie
artikel over Galder.
:n Info de heer A.Mertens.
21
Geboren in de herberg De Bellen in Galder, als zoon van Cornnelis van Boxel en Jacoba Martens
22
Zoon van Jan van Opstal (Jan van de Paal), caféhouder in Strijbeek en Elisabeth van Gils
·
23
Zoon van Cornelis van Boxel, eigenaar van de herberg De Bellen in Galder. Adriana van Boxel,
dochter van idem.
,
24
Piet van de Paal, stichter van Cafe 't Kruispunt in Galder.
25
Dochter van Cornelis van Boxel, eigenaar van de herberg De Bellen in Galder.
26
Eigenaar van de herberg De Bellen in Galder, getrouwd met de dochter van de voorgaande
bezitter. Cornelis van Boxel.
:: Archie~ Hoog~raten, archieven voormalige gemeente Meerte, registratie 1.758.32.
~ Bevolkingsregister Meersel-Dreef, 1867-1880. vrm.gemeente Meerle; archief Hoogstraten.
9
Notaris Vermeulen te Meir, 19-2-1872. Uitbreiding van de woning door aankoop van grond, van
Felix Comelius Rommens, dokter in de geneeskunst te Turnhout, acte notaris Ceulemans te
Turnhout, 18-3-1899.
30
Info pater Wilfried O.F.M.Cap.
31
A.W.Jansen: 'Herbergen en café's in Galder', in Brieven van Paulus, jrg .33 nr.169, 2008.
:·

DE KORENBLOEM 100 JAAR
Graanmolen De Korenbloem in Ulvenhout bestaat in 2009 precies 100 jaar. De huidige molen staat er 100 jaar nadat zijn
naamgenoot uit 1835 in 1908 was afgebrand. De naam Korenbloem bestaat in 2009 dus 174 jaar.
Een comité is druk bezig een feestprogramma samen te stellen.
Paulus zal ter gelegenheid van dit jubileum in de tweede helft
van 2009 in zijn museum aandacht schenken aan het jubileum.
Vanaf 1 september 2009 staat de tentoonstelling: "Molens in het
heem van Paulus".
In mei zal Paulus in samenwerking met het feestcomité een
boekje uitgeven over 100 jaar Korenmolen De Korenbloem.
Er stonden vroeger veel molens waarvan er nu nog twee over
zijn. De molen van Bavel uit 1865 en de Ulvenhoutse uit 1909.
Voor 1300 is er reeds sprake van een watermolen op Daesdonck
en op Cauwelaer.
Hebt u foto's van molens, molenrestanten, molenbergen of iets
anders dat met molens uit onze omgeving te maken heeft dan
lenen we die foto graag van u om een kopie te maken voor onze
tentoonstelling eind 2009.
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POST VAN PAULUS - IETS VOOR U?
Sinds het voorjaar 2007 sturen wij de leden die dat wensen op
ongeregelde tijden een mail met een overzicht van ophanden
zijnde activiteiten. De mails worden onder BCC verzonden waardoor uw privacy verzekerd is.
Wilt u ook meedoen? Het is een gratis abonnement voor leden.
Stuur een mailtje naar paulus@ulvenhout.com en binnenkort
ontvangt u uw eerste PaulusMail
(zie ook BvP 163 dd februari 2007 pag 83)

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 40 28 25 68.

Secretariaat
Girorekening
Ledenadministratie
E-mailadres

:
:
:
:

Abdij van Thornstraat 18, 4854 KG Bavel, 0161-433488.
37 13 311
t.n.v. Paulus van Daesdonck
Paulus van Daesdonck, Postbus 89, 4850 AB Ulvenhout.
paulus@ulvenhout.com.
website : paulus.ulvenhout.com

BRIEVEN VAN PAULUS

Is het informatieblad voor de leden van de heemkundekring Paulus van Daesdonck. Het staat internationaal geregistreerd onder ISSN0166-0438, verschijnt vijf maal per jaar en geeft naast veel informatie voor de leden ook vele kleine bijzonderheden en saillante details uit
de geschiedenis van de vroegere Heerlijkheid Ginneken en Bavel, de gemeente Ginneken en Bavel en de gemeente Nieuw-Ginneken
Redactie
Redactieadres
Lay-out en vormgeving

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

MUSEUM

De heemkundekring heeft 'neigen heemkundig museum op 't adres Pennendijk 1. Het museum is geopend de 1• zondag van de maand
van 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
gaarne 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)
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Korenmolen De Hoop
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David Tomkins
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J.C. van derWesterlaken
C.J.M. Leijten
H. Dirven, K. Leenders e.a
Dr. J.L.M. de Lepper
H. Dirven , J. v.d. Westerlaken
J. en R. v.d. Westerlaken
Drs. H. Verhoeven (BvP 39)
A. Verkooijen e.a. (BvP 44)
Ir. Chr. Buiks (per deel)
Brieven van Paulus 46
M. Beugels, C. Leijten (BvP55)
J.M.E.M. Jespers
J. Jespers en Drs. H. Verhoeven
Dr. C.S.M. Rademaker SS.CC
Ir. W. Bonekamp, M Scheepers
A. J. Spierings
JacJespers
P. van de Ven e.a.
C.J.M. Leijten (BvP 101)
Jacques Jespers
Ir. Chr. Buiks, J. Spoorenberg
J.M.H. Broeders, A.W. Jansen
A.W. Jansen
Ben C. Martens
C.P.M. van Alphen
Kees Leijten e.a.
Kees van Hooijdonk, Kees Leijten e.a.
Kees Leijten, Ad Mol e.a.
Ben C. Martens
Ben C. Martens
L.W.J.Vriens en JC.M..de Roover

€ 2,00

uitverkocht
uitverkocht

€ 2,00
uitverkocht
€ 5,00

€ 4,00
€ 2,00
€ 2,00

€ 2,00
€ 2,00
€ 2.00
€ 5,00
€ 2,00
€ 4,00
uitverkocht
€ 4,00
€ 2,00
€ 5,00
€ 2,00
€ 2,00
uitverkocht
€ 1,00
€ 5,00
uitverkocht
€ 3,00
€ 5,00
€ 3,00
€ 5,00
€ 3,00
€ 5,00
€ 7,50

LIDMAATSCHAP

UITSPRAAK 161
Liefde maakt blind
In het huwelijk komt het gezichtsvermogen terug

Het verenigingsjaar van de heemkundekring loopt van 1 september tot 31 augustus. Naast diverse heemactiviteiten, lezingen , tentoon h 1
lingen en excursies geeft de kring het tijdschrift 'Brieven van Paulus' uit.
Het lidmaatschap van de Kring geldt voor het gehele gezin en bedraagt voor het verenigingsjaar 2008-2009: € 17,- .

