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Wij kozen de foto van de voorpagina niet zomaar. Het is vrijwel 
zeker dat bij het verschijnen van de volgende Klepel deze tunnel 
dicht zal zijn en dus in deze gedaante nooit meer terug zal keren.
Alweer een stukje nostalgie verdwenen... wat volgt?......
Daaruit blijkt maar weer eens dat de tijd snel gaat en dat het beeld 
van vandaag snel kan veranderen in een totaal ander beeld. Sinds 
enkele maanden lijkt het er zelfs op dat Prinsenbeek zijn kleren 
heeft uitgetrokken en open en bloot voor iedereen te kijk staat. De 
hoge Eurotoren kijkt van dichtbij schaamteloos onze kant op en lijkt 
al die voorbijgangers op de A 16 er op te wijzen met een air van: 
“moet je daar kijken!!!” Maar bloot of niet.... we staan ons 
mannetje, al zal het nog jaren duren voor het weer ergens op zal 
lijken en we kunnen wennen aan een “aangeklede” omgeving.
De heemkundekring is de aangewezen vereniging om ons eigen 
Prinsenbeek een beschermende arm om te slaan en alle gouden 
herinneringen vast te houden, zodat we straks tegen onze 
nakomelingen kunnen zeggen: “zo was het vroeger in mijn tijd”. 
Daarom roepen we iedere rechtgeaarde Prinsenbekenaar op om er 
samen met ons voor te zorgen dat we dat naar best vermogen doen. 
Wij als redactie staan er klaar voor!!!

artikel:______
Ter inleiding
Van het bestuur
Het kerkelijk leven Kees Nagelkerke
Dialect
De schrik van Breda Piet de Nijs
De melkschepper WoutTimmers
Beek, gij zijt veraanderd

René v.d. Velden
Redactie
Leo Nagelkerke
Frans Wildhagen



RECTIFICATIE:

K.Nagelkerke

H.van Opstal 
Etten-Leur 
Fam. Verkooijen 
Mw.D.v.d.Veeken 
C.Roelands
Th.Gelens 
Mw.H.Brouwer

HKKPvD
Ulvenhout

Fam.van Hooijdonk
Buurtver.Titulaerln-
Akkerln 1967

diverse keukenspullen
werkjasje grijs + boerenpet
bascule
sleutel Eikebos (carnaval)

3 ingelijste portretten van bestuursleden van 
de kruisvereniging: Joh.Bastiaansen, dhr. 
Titulaer en H. Weterings.
wandelroute t.g.v. 33 jaar BAK.
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musterdklem
hang- en sluitwerk, bouten en moeren 
handgrepen grendels, kruidenkastje, bord met 
allerlei houtmonsters
straatnamenboek, honingslinger,
4 naaimachines, bascule, personenweegschaal 
Kruiwagenwielen, flessenkrat St.Martinus, 
3 zeven, standaard om kindje in te leggen, zak 
voor kinderluiers in te leggen, houten kist 
beplakt met stof, margarinekistje, telmachine, 
zuigerpomp, 2 x piklat, aardappelriek, RBT 
kistje, sigarenmal, melkemmer, vlagzeis, 
hooihaak, avegaar, trechter, schaaf, reiskist, 
kar domper, 2 papiersave.
2 documenten.
doe. Beek Vooruit 1958, doe. RKJB 1961- 
1962 naaimachine compl.met kap en toebe
horen, aardappelmand (ijzer)
205 bidprentjes over P’beek/P’hage

In Klepel 16 op blz. 32 stond bij de foto van de Mariaschool klas 5 
als juffrouw vermeld: “Riet” Martens. Dit moet echter zijn: “Mien” 
Martens
Bedankt voor uw reacties.

AANWINSTEN VERZAMELING
De schenkers zijn:
W.v.d.Kar
Kees Nooren



Fam. Nooren

Alle gevers van harte bedankt

de werkgroepen
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Aangezien er regelmatig nieuwe aanwinsten komen en de lijst tot een bepaalde 
datum opgemaakt wordt, is het mogelijk dat sommige aanwinsten nog niet 
vermeld zijn. Ook willen sommige gevers hun naam niet vermeld zien.

BEKNOPT VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVER
GADERING OP DONDERDAG 8 FEBRUARI 2001 IN CAFÉ 
MARKTZICHT.
Door: Anneke Verkooijen, secretaris

borstrok, hemd, lange onderbroek, 2 bakkers
jasjes en 2 damesnachthemden, kistje met 
stopgarens, bretel- en jarretelophouders, 
boekje “warm wonen” 1977, parochiekrantjes 
jubileumuitgave 25 jr. pastor Schakenraad, 10 
jaar Overlopers, tekst/muziek carnavalsliedjes 
1993 en 1996, brandweerlied, uitn. 200 jaar 
brandweer, foto’s jaarkalenders.

Het bestuur is erg blij met de grote opkomst, de inschrijflijst 
vermeldde maar liefst 79 namen.
Na de opening, de afmeldingen, het goedkeuren van de notulen van 
vorig jaar werd door de secretaris het jaarverslag 2000 voorgelezen. 
De volgende punten kwamen aan de orde:

• Iedere maand werd een bestuursvergadering gehouden.
• Ook regiovergaderingen, bevriende kring- en Brabants 

Heemvergaderingen werden door de bestuursleden bezocht.
• Postbus 66 werd i.v.m. de hoge kosten (fl. 250,—) opgezegd.
• Afscheid van Tanja Kremers en benoeming Wijnand 

Bonman als penningmeester.
• De Cultureel Historische Waardekaart (op CD-rom) voor 

Noord Brabant is uitgekomen en in ons bezit.
• Een aantal leden deed mee aan de Beekse Quiz en aan de 

regioquiz te Nispen.
• De samenstelling van het bestuur en 

kwamen aan de orde.
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• De nieuwe huisvesting in de loods aan de Gertrudislaan en 
op de zolder van basisschool de Horizon.

• In de loods wordt iedere woensdagochtend heel hard 
gewerkt, opgeruimd en er worden ook aanwinsten 
opgehaald.

• Er verschenen weer 4 Klepels en bijna iedere week staat er 
wel iets vermeld in Modem Prinsenbeek over onze 
activiteiten

• In januari kwam het door onze dorpsgenoot Hans Luiken 
geschreven boek: ”van de Beek naar de Kali” uit en dat 
werd gepresenteerd in een bijeenkomst van alle 
Prinsenbeekse oud-Indiëgangers en/of hun familie. 
Bijzonder stemmig was de Indische markt (Pasar Malam) 
die na de presentatie werd gehouden.

• Op de algemene ledenvergadering hield Janus Meeuwissen 
een bijzondere lezing over de Prinsenbeekse Bijenhou- 
dersvereniging St.Ambrosius.

• 3 lezingen werden gehouden over o.a. oogstgebruiken, over 
de zadelmakerij in ’t gareel (door ons lid Ad Goos) en een 
reisverslag naar Santiago de Compostela.

• Foto-expositie over hoe het vroeger op Gageldonk was.
• Fietstocht/excursie naar o.a. de turfsteekputten in de 

Berkten.
• In samenwerking met het seniorenkoor Viva La Musica het 

jaarlijks terugkerende festijn Biks Bont.
• Busreis naar Bronbeek Arnhem in vervolg op de uitgave van 

ons boek “van de Beek naar de Kali”
• Ook waren we present met een prachtige fotoserie over de 

loop der Beken in vorige eeuwen op de landelijke 
monumentendag, die als werktitel had “Monumentaal 
water”

Financieel verslag 2000 en begroting 2001 werden aangenomen.
Met ingang van het jaar van de invoering van de Euro (1-1-2002) 
bedraagt de contributie 15 euro.
Ad van Melis werd voor een nieuwe periode herkozen.



Ook het activiteitenprogramma voor 2001 werd bekend gemaakt. 
Hoogtepunten daarin zullen zijn het videojaarboek Prinsenbeek 
2000 en het ter gelegenheid van ons
eerste bestaanslustrum uit te geven fotoboek over Gageldonk- 
Bethlehem.
Na de pauze werden alle aanwezigen aan de tand gevoeld over hun 
kennis over Prinsenbeek onder het motto: “Witte da nou wel ....Of 
ok weer nie ?”
Door het opsteken van een rode of groene kaart (goed of fout dus) 
bleven er na drie voorronden drie kandidaten voor de eindronde 
over. Dit waren de dames Bastiaansen en, van Hooijdonk en de heer 
C. Roelands. Ton van Hees legde hen het vuur na aan de schenen 
met zijn leuke vragen en uiteindelijk mocht Riet van Hooijdonk - 
die als eerste eindigde - de trofee in ontvangst nemen.

UITBREIDING VAN ONS DOCUMENTATIECENTRUM IN 
DE HORIZON.
Zoals u allemaal weet, hebben we naast onze materiaalopslag aan 
de Gertrudislaan al sinds enige tijd een documentatiecentrum in de 
Horizon. We kregen daar gelegenheid om uit te breiden, want er is 
behoefte aan meer ruimte. Al weken wordt er dus op die zolder 
opgeruimd, gesjouwd, gezaagd, getimmerd en geschilderd. Een 
klein gedeelte van een hele grote zolder (die niet geschikt is om 
zware materialen op te zetten en regelmatig te belopen) kan nu 
bruikbaar worden gemaakt om kleine spullen weg te zetten en 
eventueel ook op te hangen. Op de woensdagmiddagen zijn Piet de 
Swart, Cees Thielen en Jan Lauwen hier behoorlijk druk mee.
Tussendoor gaan ze even koffiedrinken bij Annie en Theo Gelens 
en daar wordt dan ook heel wat afgelachen. Harrie Zandbelt brengt 
de verlichting en stopcontacten aan. Eind mei krijgt iedereen de 
gelegenheid om dit allemaal te komen bekijken. U hoort daar nog 
van. Maar nu al willen we bovengenoemde mensen van harte 
bedanken, want er is veel werk verzet. Maar we zijn er nog niet. Op 
de andere zolder moet ook nog het een en ander worden 
opgehangen en verhangen. Wie weet wat we dan weer tegenkomen. 
We zien het wel. Fijn dat we als bestuur al die medewerking 
krijgen. Mannen alvast een.... grande merci!!!
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HET KERKELIJK LEVEN. (2)

Door: Kees Nagelkerke
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Bij de inleiding van deze rubriek liet ik u in de vorige uitgave van 
de Klepel reeds weten dat de eerste pastoor van Beek al in het jaar 
1796 is benoemd.
Realiseert u zich dus goed: dat is meer dan twee eeuwen geleden!! 
Nu in 2001 hebben we nog steeds een pastor aan het hoofd van onze 
katholieke kerkgemeenschap en het leek mij best aardig om aan de 
klepel-lezers alle pastoors, die onze parochie heeft gekend, voor te 
stellen.
Wellicht dat ik dan in een later stadium nog terugkom op hun 
manier van werken, hun parochiële verdiensten, hun kwaliteiten en 
specifieke eigenschappen.
In deze bijdrage beperk ik
namen en een korte curriculum vitae.
1. Adrianus Oomen.
Hij werd geboren op 13 maart 1753 in Teteringen, hetwelk toen nog 
ressorteerde onder Breda.
Hij studeerde in Antwerpen en is daar ook priester gewijd en wel in 
1780. Op 23 juni van het jaar 1796 is hij benoemd tot pastoor van 
Beek en was toen dus 43 jaar. Als eerste pastoor heeft hij veel voor 
Beek betekend en daar hoort u te zijner tijd meer over. Tot aan zijn 
dood heeft hij de parochie gediend en overleed na een langdurig 
lijden op 6 mei 1923 op 71 jarige leeftijd en was dus 27 jaar hier de 
parochieherder.
2. Adrianus Binck.
Hij is geboren in Den Hout en wel in 1778. Na zijn studies is hij in 
het voorjaar van 1814 priester gewijd en direct daarna benoemd tot 
kapelaan in Beek. Op 5 mei 1823 werd deze Adrianus benoemd tot 
pastoor in datzelfde Beek. Deze pastoor, die vooral het huisbezoek 
tot zijn voornaamste taken rekende, stierf op de jeugdige leeftijd 
van 41 jaar aan roodvonk, een ziekte die toen heerste. Dat was op 
18 januari 1829. Hij was hier dus 6 jaar pastoor

me voorlopig tot het noemen van hun
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3. Jacobus Oomen
Deze, ook in Teteringen geboren Jacobus Oomen, was een neef van 
onze eerste pastoor Adrianus. Hij zag het levenslicht in 1791. Hij 
werd in 1814 priester gewijd en al direct als assistent in Beek 
benoemd en werd er in 1823 kapelaan. Toen zijn pastoor Binck aan 
roodvonk stierf nam hij als pastoor de leiding over en wel op 16 
februari 1829.
Ook hij raakte met de roodvonk besmet en stierf 16 dagen na zijn 
benoeming. Werd 38 jaar
4. Andreas van Leysen.
Ook hij was, evenals Binck, afkomstig uit Den Hout en werd daar in 
1785 geboren.
Hij werd op IJpelaar in 1815 priester gewijd, werd toen kapelaan in 
Alphen en kreeg zijn pastoorsbenoeming voor Beek op 14 maart 
1829 Deze zeer zachtmoedige man heeft zeer
liefdevol zijn parochianen gediend totdat hij op 73 jarige leeftijd op 
6 april 1858 overleed.
Hij was dus 28 jaar pastoor en kreeg de titel van “vader van allen”.
5. Franciscus Maes.
Deze pastoor zag op 10 augustus 1815 in Oudenbosch het 
levenslicht. Na zijn studie werd hij op 24 april 1840 tot priester 
gewijd. Dat gebeurde in Mechelen in België Op 7 mei 1858 werd 
hij tot pastoor benoemd in Beek. Hij bouwde er een nieuwe kerk, 
een pastorie en klooster. Hij werd in 1870 tot deken benoemd, maar 
bleef als pastoor de Beek trouw. Hij overleed op 71 jarige leeftijd 
op 4 maart 1886 Naar hem is de Deken Maeslaan genoemd.
6. Josephus Loos.
Hij werd geboren in de gemeente Ruchpen, doch in de parochie 
Nispen. Deze blijde gebeurtenis vond plaats op 8 september 1843. 
Na zijn studies op het klein en groot seminarie werd hij 16 maart 
1867 tot priester gewijd. Josephus Loos was een zeer begaafd mens 
en werd eerst professor op het seminarie en bleef dat 20 jaren. Op 
zijn 43e verjaardag werd hij pastoor op Beek en wel in 1886.21 Jaar 
heeft hij de parochie gediend en overleed op 27 april 1907, toen hij 
64 jaar oud was.
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7. Adrianus Resemans.
Een geboren Bekenaar. Dat was de eerste en tevens laatste priester 
die in Beek is geboren en er tot pastoor is benoemd. De geboorte 
vond plaats op 17 september 1856 op de boerderij in Burgtsedreef 
nummer 3. Staat er nu nog. Studeerde na zijn priesterwijding op 19 
mei 1883 in Rome Kerkelijk Recht en slaagde cum laude.(ge bent 
Bekenaar of ge bent het niet). Werd daarna professor op het groot 
seminarie en op 6 mei 1907 pastoor van zijn eigen Beek.
Hij zou dat 23 jaar blijven, dus tot zijn dood, want hij overleed op 
19 juni 1930.
8. Petrus Preyers.
Op oudejaarsdag 1882 werd hij in Gilze geboren. Na zijn 
priesterwijding op 9 juni 1906 heeft hij de parochies Grauw, 
Zundert, Hoogerheide en twee in Breda als priester gediend en werd 
na zijn benoeming tot pastoor te Groede en daarna Oostburg op 11 
juli 1930 pastoor van Beek. In zijn periode is ook het bij ons zo 
bekende H.Hartbeeld geplaatst. In het voorjaar van 1956 legde hij 
zijn functie als pastoor neer en enkele maanden later, op 7 juli 1956, 
is hij gestorven en was dus 26 jaar Beeks herder.
9. Alphonsus Wolters.
In het jaar 1900 werd in Terheijden, dus vlak in de buurt, Alphonsus 
Wolters geboren. Hij werd priester gewijd in 1926. Dertig jaar na 
zijn wijding, dus op 56 jarige leeftijd, werd hij tot pastoor van 
Prinsenbeek benoemd. U ziet dat het inmiddels Prinsenbeek heette.
Zijn voornaamste werk zou zijn de bouw van de nieuwe kerk en 
uiteraard de sloop van de oude, waarbij hij weinig aandacht heeft 
gegeven aan het vele kunstbezit van deze oude kerk
In 1968 ging Wolters met emeritaat, leefde nog 14 jaren, overleed 
op 24 februari 1982 in Almelo en is begraven in Tubbergen.
10. Waltherus Willemen.
Hij was de tiende pastoor in Prinsenbeek/Beek. Werd in Gilze-Rijen 
in 1917 geboren en in 1943 tot priester gewijd. Hij was werkzaam 
in Bergen op Zoom toen de bisschop hem op 24 juni 1968 tot 
pastoor van Prinsenbeek benoemde. In zijn korte pastoorsperiode 
alhier zijn de aparte jongens en meisjesschool opgeheven. Hij was 
hier slechts 5 jaar en is op 2 juli 1973 naar Klein-Zundert vertrok-
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Ikke = ik
Gij = jij- gij is eigenlijk de beleefdheidsvorm en werd alleen bij 
uitzondering gebruikt. Bij ons was het echter dagelijkse taal, dus 
was het zeer beleefd dialect op de Beek.

DIALECT
Door: Piet deNijs.

ken, waar hij ook pastoor is geweest. Een wat kleinere parochie 
kwam hem ook wel wat beter uit.
11- Wilhelmus Ritzerfeld.
De heer Ritzerfeld is in 1932 geboren in Kerkrade en trad in 1953 in 
bij de SCJ, priesters van het H.Hart Hij is op 17 juli 1960 in 
Nijmegen tot priester gewijd en kwam op 7 september 1973 vanuit 
Amsterdam naar Prinsenbeek. Hij was toen 41 jaar oud.
Werkte hier met een team van 3 pastores, die de gezamenlijke 
verantwoordelijkheid droegen en waarvan Ritzerfeld de leiding had. 
Begin 1979 vertrok deze pastor naar Halsteren en werd later pastoor 
te Chaam, waar hij nog maar kort geleden zijn functie neerlegde.
12. Joharmes van Meer.
Ook Jan van Meer was van de congregatie van de priesters van het 
H.Hart, de SCJ. Hij is in de parochie Liesbos geboren en dat was in 
1935. Hij ontving zijn priesterwijding op 23 december 1961 in 
Rome. Bleef in Rome studeren en werd daarna docent op het groot 
seminarie in Nijmegen en daarna in Engeland. Op zijn 44e jaar 
werd hij benoemd als leider van het pastorale team van onze 
parochie. Anders gezegd, hij werd de 12e pastoor van Prinsenbeek. 
Dat is hij gebleven tot 1989 en is nu deken van het dekenaat Breda.
13. Petrus Schakenraad
Hij is onze huidige pastor en zij die hem kennen weten dat we er 
heel erg blij mee moeten zijn. Piet werd op 5 december 1943 in Den 
Dungen geboren en op 4 juli 1971 door bisschop Bluyssen tot 
priester gewijd en was ook van dezelfde orde als zijn voorgangers. 
In 1975 werd hij pastoor te Halsteren en sinds 1989 is hij onze 
voorganger. Hij is happy met Prinsenbeek en Prinsenbeek is happy 
met zijn pastor. Moge dat nog lang zo duren...



Kaant

Kaant
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Aon kaant 
doen

Aon kaant 
doen

Aon kaant 
doen

“Wie éé-ta gedaon?” = wie heeft dat gedaan? “Hedde gij da 
gedaon?” = wie heeft dat gedaan? “Neeje ikke nie da hebbe zullie 
gedaon” = nee ik niet, dat hebben zij gedaan. “Mar da’s nie waor, 
da hedde gullie gedaon” = maar dat is niet waar, dat hebben jullie 
gedaan.

Gullie = jullie.
Zullie = zij.
Hullie = hen.
Zullie en hullie worden dikwijls door elkaar gebruikt, dus in de 
betekenis van “zij”, maar in een zin is het verschil aan te duiden nl. 
“van wie is da” = van wie is dat? “Da’s van hullie” = dat is van hen 
en dus niet van “zij”.

= Stoppen. “Hij éét de zaok aon kant gedaon” = hij 
is met zijn bedrijf gestopt.

= Opruimen. “We hebbe de zaok aon kaant gedaon” 
= wij hebben alles opgeruimd, weer netjes 
gemaakt.

De gewone woordjes: 
Krip

Verwerken. “De slaachters kwamen vruger ’t 
vèrreke da’s ze ‘smorgens geslaacht hadden, 
‘saoves aon kaant doen” = de slagers kwamen 
vroeger het varken dat ze ’s-morgens hadden

= Haché. “Luste gij nog wa krip Jaoneke, da’s 
lekker om dur oew èrrepel te bouwe” = wil jij nog 
wat haché Janus, dat is lekker om door je 
aardappelen te prakken.

= Kant. Garen of zijde waar men op een bepaalde 
manier (kantklossen) hele mooie dingen van 
maakten.

= Kant. De kant van de sloot of de kant van de muur 
of de kant van het veld.



Kakkenesje =

Kakkeschool=

Kaoter

Kaoter

Kazuweel

Kaokele

Kaokele
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Van kaant 
doen

geslacht, ’s-avonds verwerken. Afhakken, er van 
alles van maken wat de vrouw des huizes wilde.

= Verkopen. “Hij éé d’alles van kaant gedaon” = hij 
heeft alles verkocht.
De jongste van een gezin (ook wel gebruikt voor 
de kleinste). “De vier grwote, de drie klentjes en ’t 
kakkenesje” = de vier oudsten, de drie die daar op 
volgden en de jongste (de kleinste).
De bewaarschool of kleuterschool. “Ja ‘tis al ne 
grwote jonge wor, hij gao dal nor de kakkeschool” 
= ja, het is al een grote jongen hoor, hij gaat al 
naar de kleuterschool.

= Kater (een mannetjeskat).
Als men vroeger flink dorst had en er geen 
drinken voorhanden was, dan zong men het 
volgende wijsje: 
"hedde gin waoter 
dan müllukte de kaoter 
en hedde gin bier 
dan müllukte de stier".

= Een zeer slecht gevoel na het nuttigen van teveel 
alcohol. “Is ie ‘r wir nie, éétie wir ’n kaoter” = is 
hij er weer niet, heeft hij weer te veel gedronken.

= Frappant. Iets doen of iets maken zonder het tegen 
iemand te vertellen en er achter komen dat er nog 
iemand met precies hetzelfde bezig is. “Da’s 
kazuweel, hij éé pecies ’t zelfde gemokt as ik” = 
dat is sterk (frappant), hij heeft precies hetzelfde 
gemaakt als ik.

= Kakelen. “D’n haon die kraait en de kieppe die 
kaokele” = de haan die kraait en de kippen die 
kakelen.

= Vrouwen die door elkaar praten. “Hoor ta 
gekaokel toch is aon” = luister nu toch eens naar 
dat gekwetter. “Hou’doe gekaokel, ge kun niks



= doe wat rustiger aan, je kunt niets verstaan.verstaon”

Keile

Keile

’N kusjet

Kustonnies = kastanjes.

Kiens worre =

Kiesjes
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= Met een steentje over het water van een sloot of 
grote plas gooien, waardoor het steentje twee of 
drie keer omhoog springt vooraleer het in het 
water verdwijnt.

= Gooien in een ruwe betekenis. “Hij wier kwaod en 
hij keilde z’n nuwe fiets zo tege de schutting” = 
hij werd kwaad en gooide zijn nieuwe fiets met 
kracht tegen de schutting.

’N Kerremus-
bed = Een geïmproviseerde slaapplaats. Een matras op 

de grond, waar men ’n paar nachten op sliep. Nu 
noemt men dit een logeerbed.

een korset. Een soort vest waarmee de dames hun 
corpulentie toch nog een ooglijke vorm konden 
geven. “As die gin kusjet aon éét, kan ze niet dur 
de deur” = als die geen corset draagt, kan ze niet 
door de deur naar binnen.

“In d’n baomus gienge we altij 
kustonnies raope bij Kotje Kouwelèèrs” = in de 
herfst gingen wij altijd kastanjes rapen bij Kotje 
en Minus Kouwelaers.
Dement worden. Vroeger noemde men het ook 
wel aderverkalking.

= Werkschoenen. Een schoen met een hoge hals tot 
net over de enkels. “De soldaote droege vruger 
altij kiesjes” = de soldaten hadden vroeger altijd

’N kunollie of
kumollie. = Een vrouw, waar bijna niet mee te leven is, 

iemand die altijd gelijk wil hebben en altijd en 
overal baas wil zijn, kortom ‘n “kwaoie” vrouw.



Kietele

NOG EVEN OP EEN RIJTJE:
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werkschoenen aan. “Waor hedde gij m’n kiesjes 
gelaote, want ik gaoi de polder in” = waar zijn 
mijn werkschoenen, want ik ga de polder in.

= iemand met je vingers in de zij of onder de armen 
kriebelen, waardoor men in de lach schiet. Het 
lichaam een gevoel geven, waardoor de lach niet is 
te onderdrukken.

KAOTER
KAOTER

KAZUWEEL
KAOKELE
KAOKELE
KEILE
’N KUNOLLIE of
KURNOLLDE
’N KERREMUSBED

’N KUSJET 
KUSTONNIES 
KIENS 
KIESJES 
KIETELE

’N KWAOIE VROUW 
GEÏMPROVISEERDE 
SLAAPPLAATS 
EEN KORSET 
KASTANJES 
DEMENT 
WERKSCHOENEN 
KRIEBELEN

KRIP
KAANT
KAANT
AON KAANT DOEN 
AON KAANT DOEN 
AON KAANT DOEN 
VAN KAANT DOEN 
KAKKENESJE
DE KAKKESCHOOL

HACHÉ
KANT (Brusselse kant) 
KANT (de kant van iets) 
STOPPEN
OPRUIMEN 
VERWERKEN 
VERKOPEN
DE JONGSTE/KLEINSTE 
DE BEWAARSCHOOL 
KLEUTERSCHOOL 
KATER/KAT
EEN LICHAAMS
TOESTAND 
FRAPPANT/STERK 
KAKELEN (van kippen) 
DOOR ELKAAR PRATEN 
GOOIEN



DE SCHRIK VAN BREDA.

Door: Piet de Nijs
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Vroeger - in de jaren dertig - toen de cafés om elf uur ’s-avonds 
dicht gingen leek laat thuiskomen anders laat dan tegenwoordig. 
Een verre vakantie, zo die al werden gemaakt, leek vroeger ook veel 
verder dan in deze tijd. Ook bepaalde mensen leken anders dan nu. 
in die tijd boezemde iemand die er onguur uitzag ook meer angst in 
dan die types van nu.
Het verhaaltje dat ik u ga vertellen over zo’n onguur persoon is 
eigenlijk niets bijzonders, maar omdat ze het ons als kind vertelden 
om je bang te maken is het bij mij toch blijven hangen.
Toen ik een jongen van een jaar of zes, zeven was, dat was dus voor 
d’n oorlog, kwam er iedere woensdagmiddag, hij sloeg er nooit één 
over, een man door de Beeksestraat die in de richting van de 
Grintweg liep. U zult zeggen wat is daar voor bijzonders aan, want 
dat deden er natuurlijk wel meer. Kijk het bijzondere zat hem in het 
feit dat hij er nu niet bepaald fraai uitzag. Hij droeg hele oude 
schoenen (kiesjes) die meestal nog niet dicht waren ook, z’n veters 
(niesels) hingen er los bij. Hij had een broek aan zo je ze 
tegenwoordig ook niet meer ziet, met brede pijpen, klink vuil en 
van boven tot onder vol lappen in allerlei kleuren, en onderaan z’n 
enkels had hij met touwtjes z’n broekspijpen dicht gebonden. Een 
lange kapotte regenjas completeerde z’n niet alledaagse kleding. 
Met een beetje fantasie zie je hem voor je staan en kun je begrijpen 
dat hij bij kinderen als onguur over kwam.
Daarbij had hij ook nog een lange baard en lange ongekamde haren 
die onder een vuile hoed zichtbaar waren. Zo zag er de man uit 
waarmee wij bang werden gemaakt, want dat deden ze in die tijd, en 
omdat hij uit de stad kwam noemde ze hem “de schrik van Breda”. 
Een naam die op zich al angst inboezemde. Het kijken naar hem 
maakte je al bang en als je dan stout was geweest en daarvoor al een 
flink pak slaag had gehad, dan werd er meestal nog bij gezegd: “en 
woensdag geef ik je mee aan de Schrik”.
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Noot redactie: als u iets meer weet over of toevallig de naam van 
deze “schrik”, laat het ons dan even weten.

Nou, dat pak slaag was iets waar wel over heen te komen was, maar 
dat met de Schrik meegeven was iets dat niet uitje gedachten ging. 
Je kon er ’s-avonds niet van slapen, zo’n angst bracht dat dreigen 
teweeg en het is maar goed dat bang maken van kinderen niet meer 
gedaan wordt want dat heeft alleen maar nadelige gevolgen voor ze. 
Natuurlijk was het maar een dreigement maar als je er dan als kind 
een hele week wakker van lag, hadden ze het beter niet kunnen 
zeggen. Als het dan woensdag was, dan durfden we niet d’n Breje 
pad uit om naar de straat te gaan. ’s-Middags zorgden we er ook 
voor om uit de buurt van de groten te blijven, want ze moesten het 
eens gemeend hebben.
Wij gingen dan in de middag verder d’n Breje pad in en bij d’n 
Eikenboom een plek die iedereen kende, gingen we dan d’n berg op 
en bleven daar tot de schrik voorbij was.
Een van de grotere kinderen ging dan aan de straat staan om te 
kijken of de Schrik er al aan kwam. Als hij hem dan bij Molles van 
den Boogert aan zag komen, dan liep hij zo hard hij kon naar d’n 
berg en riep: “daar komt hij aan”. Wij bleven dan van grote afstand 
kijken tot hij was gepasseerd.
Ik weet nog wel dat hij ons, al stonden we ver van de straat, altijd 
angst inboezemde en wij begrepen eigenlijk niet goed waarom een 
mens zo slecht kon zijn dat hij - zo ze ons vertelden - kinderen 
meenam. De man was echter maar een gewone landloper die eens 
per week bij Pauwke van Dongen een borreltje ging drinken en 
waren al die verhalen er omheen verzonnen.
Landlopers heten tegenwoordig zwervers. Van dorp naar dorp lopen 
en bij boeren in de hooischelft slapen doen ze ook niet zoveel meer. 
Langs de deur gaan om te schooie hoeft niet meer want ze krijgen in 
’n maand meer dan ze vroeger in ’n jaar bij elkaar konden schooie. 
Dat volk datje vroeger op het plattegrond overal tegen kwam zie je 
nu alleen nog in de steden. Van die zwervers in de steden zijn de 
groten tegenwoordig banger dan wij kinderen vroeger van “de 
schrik van Breda”.



DE MELKSCHEPPER (ofwel monsternemer).
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Door: Wout Timmers
Een melkschepper was meestal een jonge of oudere kerel die wat 
bij wou verdienen, een bijbaantje en die daarvoor, vooral in de 
zomer, best vroeg (om 4.00 uur) uit zijn bed wou komen. 
Melkscheppen
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was letterlijk het met een monsterlepel (metalen lange steel met 
daaraan een cilindervormig kannetje) melk scheppen uit een emmer 
vol melk en dit in een klein flesje doen. Natuurlijk hield het 
melkschepper zijn veel meer in. Namelijk ook het wegen van de 
hoeveelheid melk van een bepaalde koe. Het wegen gebeurde 
meestal met een klokunster. Dit is een weegmechanisme berustend 
op de werking en uittrekking van een veer. De unster moest geijkt 
zijn om een eerlijk gewicht te krijgen. Omdat de unster niet met de 
hand vast gehouden mocht worden, werd deze aan een hooiruiter 
(driepoot) gehangen. Door aan de unster de emmer met melk te 
hangen werd er zo gewogen. Het gewicht van de emmer werd 
natuurlijk in mindering gebracht door de unster af te stellen. De 
gegevens van de koe in het melkboekje, de hoeveelheid melk en het 
melkmonster in het flesje gingen naar de controleur. Die stelde het 
vetgehalte van het melkmonster vast. Daarvoor diende een 
centrifugesysteem. Ook werd de administratie op de melklijsten en 
in het melkboekje van de boer bijgehouden. Dit gebeurde meestal 
op, in de volksmond; het melkfabriek, de Zuivelfabriek “St. 
Gertrudis”.
Maar waarom gebeurde dit allemaal?
Door jarenlang van een koe regelmatig de hoeveelheid melk en het 
vetgehalte bij te houden kreeg de Fok- en Controlevereniging “De 
Volharding” en de boer inzicht in de kwaliteit en de waarde van een 
bepaalde koe. Door hiervan hele stambomen bij te houden (het
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stamboek) en dus ook de afstamming van welke stier, kreeg men 
ook goed inzicht in de waarde van de afstammelingen, de kalveren. 
Voor het stamboek werden de runderen als kalf al geschetst. Dit is 
een afbeelding (tekening) van de zwart-wit of kleurvlekken van de 
huidhaar. Bovendien kreeg het stamboekvee toen een 
brandmerknummer op een van de horens. Thans hebben de dieren 
gele oomummers in. Ook voor de gezondheidsdienst werden de 
dieren geschetst, toen vooral door Rien van 
Beek(Bedrijfsvoorlichter) die daar een volle dagtaak aan had. De 
meeste boeren met veel melkvee waren lid van een Fok- en 
Controlevereniging en werden hun dieren in de administratie 
opgenomen. Die administratie werd uitgevoerd door onder andere 
de controleurs Jan Mathijssen, Jos Klijs, Sjef Verdaasdonk en Gijs 
Goos. Zij werkten thuis op de boerderij of op het Melkfabriek of
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de monsters door een 
kraantje afgetapt in

j ffltW' - 

fez. ƒ
•: - .<•»■*» 

krJrr^xt‘'; F"’:- . gj

4 7 WMOrKG

i E^^-S-^-7 -"•-''■■'^Mr f 4 1k - jr
“JSSS^*-

elders en deden dit controleurswerk erbij. Zij werden opgeleid 
moesten een examen afleggen voor het diploma als bewijs van 
bekwaamheid voor de betrekking van controleur. Zij werden weer 
gecontroleerd door de Kon. Ned. Zuivelbond. Later werd het 
melkscheppen en de administratie verzorgd door de samenwerkende 
verenigingen in Etten die een aantal mensen in vaste dienst hadden 
en die een en ander in verslagen bekend maakte.
Thans is de melkcontrole van de Fokvereniging V.V.B. W-Brabant 
ondergebracht bij “C.R. Delta” in Rijen een samenwerking van K.I., 
stamboek en melkcontrole.
Nog steeds worden er op de boerderij melkmonsters genomen en de 
hoeveelheid melk gewogen en de melklijsten bijgehouden. Nu 
echter komt de melkschepper met de auto en een grote kist met 
soms 120 monsterflesjes. Door het machinaal melken kan de 
hoeveelheid per koe met de computer worden vastgelegd en worden

melkglazen. Bij ons 
in Prinsenbeek is al 
jaren dezelfde per
soon melkschepper. 
Hij is overdag 
zelfstandig kapper en 

morgens en s’ 
gaat hij
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melkscheppen als bijverdienste met een zodanig aantal uren dat hij 
hierdoor in loondienst verzekerd is zoals b.v. voor het ziekenfonds. 
Soms ziet men een afbeelding van een koe tegen een gevel die 
aangeeft dat een koe 100.000 kg melk heeft gegeven. Zo zien wij 
een voorbeeld bij A. Timmers in het Heesterbospad die als eerste 
ook in het Prinsenbeeks recordboek kwam.
Daarna had Bart van Loenhout een koe met 100.000 kg en 
vervolgens Ad Machielsen 3 koeien met 100.000 kg in één jaar en 
daarop aansluitend in 2000 en in 2001 telkens nog een koe met 
100.000 kg.
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Omstreeks 1950 waren er op de beek ongeveer 280 
melkveehouders. In 1990 waren er in Prinsenbeek 22 
melkveebedrijven met 950 koeien met gemiddeld 7525 kg melk per 
koe per j aar. Thans in 2001 zijn er nog 12 melkveebedrijven met in 
totaal ongeveer 760 stuks melkvee, variërend van 20 tot 140 
melkkoeien per bedrijf.
Terug naar de melkschepper van toen. We kennen een van de 
oudere melkscheppers A. Roelands die ook als een van de eerste de 
controleur meehielp met het verwerken van de melkmonsters om 
het vetgehalte te bepalen. De controleur regelde de verdeling van de 
melkscheppers over het aantal boeren die lid waren van de 
controlevereniging.
De melkschepper kwam zo iedere 3 weken bij verschillende boeren. 
De boer mocht maar een halve dag van tevoren weten wanneer de 
melkschepper kwam. De melkschepper maakte pas na het melken ’s 
morgens een afspraak dat hij 's-avonds kwam om melk te scheppen. 
In de zomer moest hij ook weten waar de koeien liepen (te weiden) 
in de polder. Er werd melk geschept van de koeien in de 
melkgevende (lactatie) periode. In de droogstand periode en de 
eerste dagen na het kalven (biest) werd er geen melk geschept. Als 
een koe tochtig (stierig) was dan werd dit vermeld.
Vooral jongere zowel jongens als meisjes, zoals mijn broers en 
andere, vooral van boerenmensen die zelf meestal geen lid waren 
van de fok- en controlevereniging waren vaak geschikt als 
melkschepper. Men moest namelijk heel eerlijk, betrouwbaar zijn 
en zich niet laten beïnvloeden. Want er zijn voorbeelden bekend 
waarbij boeren toch probeerden voor hun gunstige gegevens op 
papier te krijgen. Voor de veeboer was namelijk de hoeveelheid 
(gewicht) en het vetgehalte van belang.
Enkele voorbeelden:

De boer kan eerder gaan melken dan met de melkschepper is 
afgesproken. De melkschepper komt dan te laat en de boer heeft 
dan reeds melk in de emmer, maar wie zegt dat een gedeelte niet 
van een andere koe afkomstig is, zodat deze te controleren koe 
veel melk geeft.
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In de koeistal -vooral in de winter- is soms weinig licht. De 
melkschepper moet dan niet alleen extra goed opletten bij het 
aflezen van het gewicht, maar ook op de behulpzaamheid van de 
boer als die de emmer aan de unster hangt en deze best even in 
evenwicht wil houden om er even het hengsel wat omlaag te 
drukken. Of de boer die helpt de unster vast te houden en er dan 
met zijn vinger op een bepaalde plaats ook wat druk op uit 
oefenen.
Aan het vetgehalte, of op het melkmonster kan de boer weinig 
invloed uitoefenen maar wel kan een boer wat vettere melk in 
de emmer doen van een ”verse” (pas gekalfde) koe.

Zoals altijd, is controle uitoefenen niet gemakkelijk. Zeker niet als 
men denkt aan bijv, het verschil van de vaak “grote” oudere boer en 
de zoon van de kleinere boer en dan ook nog vaak zeer jong 16-18 
jaar was. Desondanks ging het vrijwel altijd prima en gebeurde dit 
bij hoge uitzondering.
(In dit verhaal wil ik niets tekort doen aan die vele boeren die de 
melkschepper op een eerlijke en prettige manier zijn werk lieten 
doen.)
De melkschepper deed zijn werk bij regen, wind, kou, sneeuw enz. 
Dat leverde een vergoeding op van f2,— per dag omstreeks 1944. 
Later werd dit f2.50 per dag.
Er zijn verhalen van melkscheppers die bij een zeer dikke laag 
sneeuw te voet en soms naast de fiets er door moesten en daardoor 
veel later bij de boer aankwamen.
Ook was men soms veel vroeger bij de boer, als bij storm en de 
wind in de rug op de fiets alleen maar behoefde te remmen.
De melkschepper toen, ging op zijn fiets met het melkmonsterkistje 
met monsterflesjes, zijn administratie, de monsterlepel (scheplepel), 
de unster, handdoek enz. ’s avonds en de volgende morgen naar 
dezelfde boer.



BEEK, GIJ ZIJT VERAANDERD
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In elke Klepel reserveren we voortaan één pagina voor twee (oude) 
foto’s van Beek/Prinsenbeek.
Deze keer 2 afbeeldingen van de huizen die in het verleden in de 
Tuintjes stonden. Dat is dus vanaf de sporthal De Drie Linden tot 
aan de Neelstraat.
Het grootste was van Sjaan van Endschot en het kleine van zijn 
zoon Kees. Beide huizen zijn afgebroken.
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woonhuis Kees van Endschot

woonhuis Sjaan van Endschot



ZO MAAR EEN “KATJE”.

Door: René van de Velden
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Vroeg in het voorjaar zijn ze weer te zien in de polder: de katjes van 
de wilgen.
Eerst zijn ze klein en zilverig, dan pronken ze vaak al in vazen in 
onze huizen. Later worden ze geel en kleuren hun omgeving 
prachtig. Ze worden dan bezocht door veel hommels en bijen die er 
honing en stuifmeel komen halen. Bij de bijen is dit mooi te zien. 
Kijk maar naar de twee achterste poten. Daar zie je dan de gele 
stuifmeelklompjes . Als je goed oplet zie je struiken met gele katjes 
en struiken met groene katjes. Dit komt omdat de wilg tweehuizig 
is. Dat wil zeggen dat op de ene struik of boom de vrouwelijke 
bloemen zitten. Deze zijn groen en hebben alleen stampers, die na 
bestuiving het zaad vormen.
De veel opvallender gele katjes zijn de mannelijke bloemen met 
alleen meeldraden die het stuifmeel vormen. De wilg behoort tot het 
geslacht Salix. Over heel de wereld komen er ongeveer een 300 
soorten voor. Ook zijn er vele bastaarden bekend, omdat de wilg 
gemakkelijk met elkaar kruist.
In Nederland komen ongeveer 15 soorten in het wild voor. Bekend 
zijn de knotwilgen. Dit zijn bomen van de soort Kraakwilg Salix 
Pragilis. Wanneer men hiervan een twijg in de grond zet dan gaat 
deze vanzelf wortelen en geeft een boom.
De Katwilg Salix Viminalis is een lage struik met vele 
gebruiksmogelijkheden. Door de struiken laag aan de grond te 
snoeien geeft deze soort vele buigzame twijgen, die overal voor te 
gebruiken zijn. Vroeger werden er manden van gemaakt alsmede 
fuiken, stoelen en zinkstukken voor de dijken.
Onder andere in de Biesbosch vormen deze soort de snij- en 
hakgrienden.
Vroeger had men witte en bruine manden. Men verkreeg deze als 
volgt: de een jaar oude twijgen - tenen genaamd - zijn groen als ze 
worden gesneden. Als men ze daarna stoomt en vervolgens droogt 
worden ze bruin. Om gele tenen te krijgen worden ze gekookt en
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daama van de schors ontdaan. De gele kleur wordt veroorzaakt door 
de aanwezige looistoffen.
Van de tenen maakt men o.a. wasmanden, in sommige streken van 
ons land kookte men vroeger de wortels van de Kraakwilg om een 
purperen kleurstof te verkrijgen, waarmee met Pasen de eieren 
werden geverfd. Vroeger werd wilgenhout ook gebruikt voor het 
maken van klompen en lucifers.
In onze omgeving gebruikte men jonge teentjes voor het aanbinden 
van frambozen. Ook het spek werd met grienjes in de schouw 
gehangen om te drogen en te roken. Door de jeugd werd vroeger 
van wilgenhout ook een boog of een fluitje gemaakt.
Vroeger waren er heel veel knotwilgen in onze omgeving en 
wanneer men hier eens langs liep, dan kon men van alles zien. De 
bomen waren vaak van binnen vermolmd. Dit vermolmde mengsel 
van hout en blad werd in bloempotten gebruikt als potgrond.
De holen in de bomen leverden een prima nestplaats voor vele 
vogeltjes op. Vaak zag je op een oude knotwilg een andere plant of 
struik groeien, soms verspreid door vogels.
Veel geteelde of cultivars van wilgen zijn bekend en groeien nu in 
onze tuinen. Bekend is ook de treurwilg zoals de Salix Alba 
Tristes, die in vele parken te zien is.
Vroeger werden de knotwilgen om de 6 of 8 jaar geknot. Hiervan 
werd dan gebruikshout gemaakt. De dikke takken voor o.a. 
weipalen en de dunne voor mustert om in de winter te stoken in het 
fornuis en bakhuis. Rond mei kan men wel eens last hebben van 
wilgenpluizen. Hierin zitten de zaden. Op deze wijze kan de wilg 
zich ook verspreiden.
Een andere manier is wanneer er een takje losraakt van een boom of 
struik en deze dan in een vochtig gedeelte grond terecht komt. Deze 
kan dan gemakkelijk wortelen en vormt zodoende een nieuwe 
struik.
De bast van de wilgen bevat bepaalde geneeskrachtige stoffen die al 
in de zeer vervlogen oudheid door de mensen werden gebruikt.
Al met al is het dus de moeite waard om deze “katjes” eens wat 
nauwkeuriger te bekijken. Ook rond Prinsenbeek.



DE HERBERGEN VAN PRINSENBEEK.

Door: redactie

Het gedicht:

Er waren in onze jonge tijd op de Beek geen restaurants 
maar cafés en drinkhuizen veel meer dan thans 
Beek was toen een durpke van slechts 4000 zielen 
Maar had veul kapellekes om er te knielen
Want naast hard werken werd er ook flink gedronken 
En op heel veul plekken een borrel geschonken 
En veel van alle cafés en herbergen van toen
Zijn verdwenen en hebben aan de race niet kunnen voldoen 
Er zijn er ook die nu nog wel bestaan
Maar kregen een andere eigenaar en/of een andere naam 
De Weegbrug heet nu het Hert en is een restaurant
Kees en Liesbeth Bosman zorgen prima voor de aanwezige klant 
In Marktzicht zat vroeger Thijs Kavelaars, daarvoor Jan Nuiten 
Hier hedde een kwartje zee Jan vroeger, want ik ga sluiten 
Na Ko van den Enden en Piet en Sientje Nagtzaam
Werd Spoorzicht van Hans van Aalst en heet Denans voortaan 
En in de Zwaan op de Markt, toch ook een heel oud café 
Zaten veel nieuwe eigenaren, nadat Anneke Schalk ermee uitschee 
Sjaan Franken in de Groenstraat en daarna Jan Leys, de Witte 
Dat heet nou Palliter en daar is de Natris in gaan zitten 
Wie kent er niet de Leeuwerik van Piet en Driek de Laat 
Waar Leo Nagelkerke nu achter de toog de scepter slaat
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Ter gelegenheid van het 150 jaar bestaan van café d’n Elsakker in 
augustus vorig jaar heeft Kees Nagelkerke een gedicht over de 
herbergen van Prinsenbeek voorgedragen, waarbij d’n Elsakker 
uiteraard de meeste aandacht kreeg. Wij menen dat u als lezer van 
de Klepel het best aardig zou vinden om dit gedicht te lezen en 
daarom publiceren wij het in deze uitgave.
Wij komen in één van de volgende Klepel-edities nog nader terug 
op de niet-meer-bestaande cafés van vroeger.



En dan de Texas van Gebr. Boeren in de polder 
Een café dat was en is nog steeds heel bijzonder 
In al die j aren kwam er slechts één café bij op de Beek 
Café-bar de Stee is het, waar ik nu over spreek 
Tenslotte het Veehandelshuis op Groenstraat tachtig 
We hoeven dus geen dorst te lijden, dat is toch prachtig 
Dan ga ik er nu ook nog een aantal noemen uit onze jonge tijd 
Die nu niet meer bestaan en die zijn we dus kwijt 
Zo kwamen diverse Bekenaren hiernaast bij Piëta de Bor 
Het was er niet groot, maar het zat er wel snor 
En ook bij Tinus Taks in de polder Kraaienest 
Heeft menige boer zijn dorst gelest
En Marie Roks, men noemde haar blauwe Marie 
Eigenlijk gek, want ze had rooi haar en blauw dus nie 
Heeft op d’n Heikant een café geëxploiteerd 
Waar menig jongeman het bier drinken heeft geleerd 
Dan was er in de Beeksestraat ook nog Janeke Jop 
Een rustig en kalm etablissement en geen getob 
En bij Marijn en Sjooke Lockx daar nie ver vandaan 
Reed menige dorstige Bekenaar ook even aan 
En naast petroleum verkocht Pauwke van Dongen ook bier 
Daarvoor had hij ook volledige vergunning hier 
Bij vrouw Dircken vond jarenlang de harmonie haar thuis 
Het was er gezellig bij de warme platte buis 
Piet Roovers in de Kapelstraat had er nog een zaaltje aan 
Waar ge met de Beekse kermis dansen kon gaan 
En waar voor kort gevestigd was de stomerij 
Had Jaan de Hoon naast een rijwielzaak ook een tapperij 
Kort en goed, er woonden toen maar weinig mensen 
En ze hadden bepaald geen grote wensen
Maar ze hadden wel, zo leek het, vaak droge lippen 
Daarom had de Beek veel cafés en stille knippen 
Nu heb ik ze allemaal genoemd en vergat er een, dat weet ik best 
Maar ge snapt natuurlijk ok, ik bewaar de beste wijn veur lest 
Och ik hoef het u immers niet te zeggen
En ik hoe u eigenlijk ook niks meer uit te leggen 
Ik doel hier op het oudste café van Beek
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Dat al 150 jaren lang op een sprookje leek 
Waar mensen komen, waar mensen gaan 
Waar geen lege flessen en lege glazen op de tafels staan 
Waar ge kunt drinken en ook lekker kunt eten
Waar men uit heel Nederland om paling komt, moet u weten 
Waar de fam. Klijsen vertrouwd is en erg gezien
Waar gastvrijheid, hartelijkheid en vakmanschap heersen bovendien 
Piëta helpt Jan veel en graag, maar Jan is de baas
En over enkele weken wordt DIT Elsakker gesloten helaas 
Maar geachte aanwezigen, gasten en klanten
Ben getroost, want u heeft het kunnen lezen in de kranten 
De Elsakker draait door, de fam. Klijsen heeft het rond 
Er komt een prachtig nieuw café op hun eigenste grond 
Hier slechts een vijftig meter vandaan
Verrijst café de Elsakker en zal nog heel lang bestaan 
Met dezelfde mentaliteit, vriendelijkheid en vooral sfeer 
En ik weet zeker, ook dan komen wij daar weer 
Want nogmaals, al zijn er veel Beekse cafés verdwenen 
Of op nog bestaande cafés andere namen verschenen 
Elsakker blijft d’n Elsakker, daar zal niks aan mankeren 
Daar kunen de ontwerpers van de HSL nog veel van leren.

D’n nieuwe Elsakker in de avondschemering.
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VOOR U GELEZEN:
In het boekje “Breda op papier” stond het volgende door Leo 
Nagelkerke uit Breda geschreven verhaal:

WORTELS
Vanmorgen reed ik naar de Burgtsedreef. Toen ik op de 
stadsplattegrond keek hoe ik er precies moest komen, bleek tot mijn 
verbazing dat de dreef eigenlijk midden tussen de bebouwing ligt. 
In mijn herinnering was dat anders en dacht ik dat hij ver buiten de 
stad was, toch op z’n minst enige kilometers. Ik stapte op de fiets en 
reed in de mist langs de Kadijk en de Emerput om vervolgens te 
verdwalen tussen onafzienbare aantallen tunneltjes. Nou ben ik een 
absolute kluns wat het vinden van de weg betreft en heb altijd een 
kaart of plattegrond bij me. Ook ben ik over de schaamte heen die 
langs de kant van de weg uit te vouwen en uitgebreid te bestuderen 
hoe ik weer thuis (of juist weg) kom. Zo kwam ik in ieder geval op 
een fietspad in Gageldonk dat de naam Burgtsedreef draagt, maar 
dat in eerste instantie op niets leek wat ik mij herinnerde. De 
herkenning kwam pas toen mijn weg versperd werd door een hek 
dat het landgoed Burgst afsluit. Na een korte aarzeling besloot ik te 
proberen naar de andere kant van de dreef te rijden. Ik dacht dat de 
kaart uitkomst zou brengen, maar toen ik het plan van Muizenberg 
en Kievitsloop zag, sloeg een lichte paniek me om het hart. Ik 
begrijp niet wat stedenbouwkundigen bezielt; als ik via de andere 
kant op de Burgtsedreef wilde komen moest ik me door en labyrint 
wagen waarmee vergeleken dat van Knossos een speeltuin was. 
Zodoende besloot ik maar om te rijden via de Asterd. Daar was ik al 
eens eerder geweest en kende in ieder geval de plaatsen terug waar 
ik al een verdwaald was. Mijn bril moest ik vanwege de mist 
regelmatig schoonvegen, maar dankzij die wazigheid kreeg het 
landschap van fietspaden en geluidswallen iets sprookjesachtig. 
Aangezien ik op zoek was naar een boom, viel me bovendien extra 
op dat iemand de abelen had versierd. De ogen in de bast van die 
bomenwaren voorzien van wit en een helderblauwe iris. Ik voelde 
me niet bespied, eerder alsof er over me gewaakt werd.
Ik ben geboren in een ziekenhuis in Breda en heb als peuter met



mijn ouders in Prinsenbeek gewoond. Later zijn we verhuisd, maar 
kwamen nog vaak in Prinsenbeek. Mijn vader vertelde hoe hij, als 
bakkerszoon, met de transportfiets overal brood bezorgde en dan 
zag ik hem voor me: ploeteren op die grote zware fiets over de 
zandwegen. Hij nam ons wel mee naar die plekken, waar hij toen 
met brood kwam. Mijn lievelingsplek was de heksenweel. Ik zie en 
hoor me daar samen met pa nog staan. De zon scheen wel, maar het 
was vrij donker in de schaduwen van de hoge eiken, waar een 
zwarte plas water tussen een wilde ondergroei van bramen lag. Er 
waren wat boerderijen en de weg was van zand. “Waren hier dan 
vroeger echt heksen?” “Ze zeggen het.” En moeste gij hier dan 
helemaal alleen naar toe?” “Ja, maar toen waren ze d’r niet.” Mijn 
bewondering was mateloos als ik aan mijn dappere vader dacht, die 
als jongen door dat donkere bos reed en die grote transportkist vol 
broden.
Een zekere rust kwam over me, toen ik op de Rietdijk aankwam. 
Deze plek kende ik nog goed. Vreemd dat oude herinneringen aan 
plaatsen zo sterk zijn. Zelfs de geur is nog altijd hetzelfde. Hier 
aarzelde ik ook niet wat de weg betreft; ik hoefde mijn neus maar te 
volgen. Een eind verder op de Rietdijk staat een oude boerderij 
annex café, waar, mijn ouders ’s-Zomers nog wel eens naar toe 
gingen samen met mij en mijn broers. Er is een grote speeltuin bij 
met de mooiste schommels die ik ken. Ze hangen niet aan kettingen, 
maar aan metalen buizen en je kunt er heel hoog mee, zo hoog dat 
je voeten de onderste takken van de bomen kunnen raken en je heel, 
heel in de verte wat hoge gebouwen van Breda kunt zien. Ze hebben 
er ook pauwen en kippen en zelfs een stel ezels. En ik heb er vaak 
tussen het stro gespeeld. Ook ben ik een keer tot mijn enkels in de 
koeienpoep gezakt, maar het was altijd feest als we naar “Ko 
Boere” gingen, ver weg, diep in de polder. Ik zou echt niet weten 
hoe het café echt heet (redactie: Texas bar).
Een aantal jaren geleden kwam ik vanuit het westen langs de Mark 
gefietst en wilde binnendoor naar Breda: zonder kaart, op mijn 
gevoel. Naar de stad komen was geen probleem, maar ik belandde 
in de stedenbouwkundige fuik van de nieuwe wijken en dwaalde 
gelaten rond (ik had immers beter moeten weten). Plots zag ik een 
mooi oude gebouw dat ik wat beter wilde bekijken. Ik vergeet nooit 
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de schok van herkenning. Dit was het café van Ko Boere, compleet 
met speeltuin, nog net niet verzwolgen door de stad. Een plaats uit 
mijn jeugd was weggevaagd. Voor het eerst begreep ik werkelijk 
wat mijn ouders en grootouders bedoelden als ze het over 
verdwenen plekken hadden. Ik wist nu dat ik geen oude lui hoefde 
te zijn om
dat gevoel van verlies te kennen, hoewel het er ook op kan wijzen 
dat ik er zelf een geworden was. Ik vond het fietspad dat naar de 
Burgtsedreef leidt. Meteen vielen me de massieve eiken op die aan 
de kant van de weg stonden. Ik liep naar een ervan en keek langs 
zijn stam omhoog. Dit zijn oude bomen, waarschijnlijk meer dan 
honderd jaar. Er liep een wandelaar voorbij die ik groette. Hij zei 
iets mompelends terug, maar ik zag hem denken: “wat staat die gek 
daar tegen die boom aan te leunen?”.
De bast van de eiken is sterk geribbeld, maar deze waren verder 
volkomen gaaf. Ik vond niet wat ik zocht en reed verder naar het 
zuidwesten. Ik was blij dat al die grote eiken in de rij kennelijk met 
opzet gespaard zijn gebleven. Geen van allen waren ze echter de 
boom die ik zocht. Voor me op de weg stond een hoogwerker en 
een waarschuwingsbord: “pas op, vallend hout”. Even aarzelde ik, 
maar ik reed toch verder langs nog meer eiken. De rij verdubbelde 
zich: nog meer prachtige eiken, maar niet degene die ik zocht. Ik 
besloot in ieder geval door te rijden tot ik bij het andere hek van 
Burgst zou komen (“er zat een ooievaar op Burgst, toen ik zo oud 
als jij was, Leo”) en ik wel terug zou moeten.
Maar het was niet nodig, want de rij eiken hield op. En wat verder 
van de weg stonden zo’n 25 beuken, keurig achter elkaar, vol met 
inscripties. Ik kon mezelf wel voor m’n kop slaan. Natuurlijk stond 
er niks op die eiken. Probeer daar maar eens wat in te krassen. Maar 
beuken met hun gladde vel, dat is wat anders. Ik voelde me een 
schatgraver. Ik ging naar de verste boom, de eerste van Prinsenbeek 
uit gezien en zette overdreven rustig mijn fiets weg. ik wist dat de 
inscriptie niet in de eerste beuk stond, maar toch begon ik deze 
boom te lezen. Ik las alle bomen tot en met de negende. En daar 
vond ik wat ik zocht: “19..N”. Nog net leesbaar, opgerekt en 
veralgd. Mijn vaders initialen, gezet als dertienjarige jongen, 
misschien wel met zijn transportfiets op weg naar een klant. De zon
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HET WEER IN PRINSENBEEK IN 2000
Door: Frans Wildhagen

zal wel geschenen hebben en het was warm. En er is geen schaduw 
zo mooi om even in uit te rusten als die van beuken met hun 
laaghangende takken. Je zetje naam in een boom om iets achter te 
laten. Met de bedoeling dat iemand die leest en zich afvraagt wie 
dat geschreven heeft en wat voor iemand dat was. Je probeert de tijd 
even stil te zetten, een moment te bevriezen om te voorkomen dat 
een gevoel, een plaats, een herinnering vervaagt en oplost. Dertien 
jaar later zou ik geboren worden en na nog langere tijd zou ik op 
zoek gaan naar dat bevroren moment van mijn vader. Op zoek naar 
iets dat ik zelf ben. Niet om te idealiseren, maar toch wat 
weemoedig en verlangend naar een wereld die zoveel groter was.

De winter stelde in de maanden januari en februari helemaal niets 
voor. Alleen in de laatste week van januari kwam er op enkele 
dagen vorst voor. Vergeleken met het langjarig gemiddelde viel de 
winter van 1999-2000 iets te zacht uit. Wel viel er in de afgelopen 
winter 60 mm teveel neerslag.
De lente van 2000 was ongeveer één graad te warm. Dat kwam 
vooral door de warme periode van 5 tot en met 16 mei. Tijdens die 
dagen steeg het kwik tot zomerse waarden van 25 graden of meer. 
Met 247 mm neerslag kregen we daar 70 mm teveel van.
De zomer die volgde was volgens de meeste mensen ronduit slecht. 
Klimatologisch gezien was dat echter niet het geval. De 
temperaturen waren gemiddeld normaal. Maar er waren uitschieters 
bij. Van 18 t/m 21 juni was het in Prinsenbeek tropisch warm. Op 
19 en 20 juni was het met ruim 33 graden zelfs snikheet. Daarna 
kregen we een zomer met veel koele en natte dagen. We moesten al 
blij zijn als het een dag 25 graden werd of meer.
Vooral de vakantiemaand juli liet ons in 2000 in de steek. Met een 
gemiddeld maximum van 20.3 graden was het maar liefst drie 
graden te koud. Op niet minder dan 24 dagen viel er neerslag. 
Normaal is dat maar 12 dagen . Natuurlijk blijft zaterdag, 29 juli 
nog lang in onze herinnering. Op die dag kreeg Prinsenbeek een



waar noodweer voor de kiezen. Tijdens 2 zware onweersbuien viel 
er op het weerstation Prinsenbeek 68 mm neerslag . Dat was gelijk 
een etmaalrecord sinds de metingen van 1984. In Prinsenbeek 
kwamen veel straten blank te staan en sommige moesten om 
veiligheidsredenen worden afgesloten voor het verkeer. De 
brandweer had volop werk om kelders leeg te zuigen en de troep in 
de ondergelopen straten op te ruimen. De neerslag was met 275 mm 
in deze zomer 55 mm hoger dan gemiddeld. In augustus was het 
weer beter in vorm en dat leverde een iets te hoog 
temperatuurgemiddelde op. Ook Pluvius was ons in die maand goed 
gezind. Er viel maar 43 mmm en dat is bijna 30 mm minder dan 
normaal in deze maand.
In de herfstmaanden van 2000 was het ongeveer 1.5 graden te 
warm. De neerslag lag eindelijk eens op een normaal niveau. Wel 
hadden we 16 september ’s-Avonds een zware onweersbui met 
opnieuw enige wateroverlast. Er viel toen in korte tijd 36 mm regen 
en dat ging gepaard met hevige windstoten.
De laatste maand december van 2000 leverde diverse records op. 
Rond de 13e van deze maand kregen we nog een echte storm te 
verwerken. De temperaturen waren in de eerst twee weken ver 
boven normaal niveau. Pas vanaf 17 december kregen we met een 
kleine vorstaanval te maken.
Rond de kerstdagen werden we toch nog door Koning Winter 
aangenaam verrast. Op kerstavond viel er zowaar sneeuw en dat 
leverde pittoreske plaatjes op. Ook de dagen tot oudejaarsavond viel 
er regelmatig sneeuw, maar temperaturen die overdag iets boven het 
vriespunt lagen deden de sneeuw telkens verdwijnen.
In het kort gezegd leverde het jaar 2000 in Prinsenbeek 
temperaturen op die iets boven het langjarig gemiddelde lagen.
Aan neerslag kregen we bijna 100 mm teveel te verwerken. Dat 
kwam ook tot uiting in het aantal dagen met neerslag. Op 222 dagen 
viel er enige vorm van neerslag end at waren er 42 teveel, gezien 
het normaal gemiddelde. Verder telde 2000 7 dagen met sneeuw 
tegen 8 normaal. Van 27 dagen met onweer kregen we er 12 teveel. 
Op 13 dagen was er mist tot dichte mist en dat is vrij normaal. 
Ijsdagen, dat zijn dagen dat het ook overdag blijft vriezen, kregen 
we er in het afgelopen jaar slechts 2. Normaal is dat 8 dagen.
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