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Het was zo mooi...
Alleen de herinnering 
blijft ...........



Weer een volle Klepel, waar u de hele zomer op kunt teren. Deze 
keer veel foto’s. In de eerste helft van de vorige eeuw was een foto 
helemaal niet zo gewoon. Lang niet iedereen had een fototoestel, 
laat staan een filmapparaat, een videocamera of een digitale camera. 
Men was toen vaak afhankelijk van een bekende die een camera had 
of van een speciale fotograaf. Die bekende had dan meestal zo’n 
kodakje waarmee hij familiekiekjes maakte en oogstte daarmee veel 
bewondering. Het duurde dan vaak wel een week of langer 
alvorens de foto klaar was. Niet zelden zagen de “gekiekten” de 
foto pas een half jaar later als toevallig die bekende weer langs 
kwam. Zowel de camera als de foto waren toen een “rijk” bezit. De 
meeste mensen kwamen helemaal nooit op zo’n kiekje, maar waren 
afhankelijk van de fotograaf bij een uitstapje of die op school 
klassefoto’s maakte. Dat was dan een hele gebeurtenis en de meeste 
kinderen gingen zo’n dag op z’n “zondags” naar school. Maar wat 
zijn ze waardevol die foto’s. Niet voor niets plaatsen wij in deze 
Klepel een paar van die foto’s waarop een heleboel Bekenaren 
staan. Veel herkenningsplezier ermee en een hele fijne vakantie 
toegewenst.
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Beek, gij zijt veraanderd
De weeramateur Frans Wildhagen



over

Jos & Jan Renard

Fam.Bastiaansen

J..Koenraadt
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W.Timmers
A. van Gooi 
Fam.Driek Frijters

Harrie Zandbelt 
Mieke Mol 
Anoniem
Opticien Hermans 
C.van Galder 
Piet de Visser 
Mw.Roovers-Jansen

Fam.Timmers 
Goof Verdaasdonk
H.Bulkmans

AANWINSTEN VERZAMELING.
De schenkers zijn: 
Henk van Opstal 
Jan & Els Lauwen

bidprentjes
9 gemeentegidsen 1981-1996 
Handnaaimachine, boekje 
Prinsenbeek in de regio 
Levensverzekeringspolissen .2 
voordrachten-boekjes, feestgerechten, 
melkrecepten, bijlagen weekblad 
Margriet, Golden Classics - Back to 
the fifty’s
Encyclopedie John Kooij 
Bakvormen, div. weekbladen 
houten wasstamper 
carbidlantaam voor op de fiets 
honingpers en honingslinger 
Bakvormen, zakmessen, fietsen, 
praam ( voor paardenbek), snijmes om 
paardenhoeven schoon te maken, 
aanzet - wetsteen, kantenhamer 
fuiken voor vissen, 2 tubsen, piek up 
kruisdeel, snijmes, soldeerbout 
kantenzeis, vlagzeis, pottenpers, 
aanaardploeg, pijpenhouder, radio 
vleesmachine, heksenketel, melkketel, 
droogvoerbak,aardbeienchips, 
zandzeef 
bruiningslamp 
melkkoker, 
teems 
gereedschapskist 
melkbussen van 10 en 30 Itr 
ovale zinken teil

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 niets van hun gift vermeld zien.
Alle gevers van harte bedankt

1930, bessenchips, 
melkzeefje, vetspuit,



Aart v. Aert onthult de naam van de opslagplaats.
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Ook werd aan het begin van 
dit open huis nog de nieuwe 
naam van de opslagplaats 
onthuld, want die heet 
voortaan: De Wèruft. Voor 
degene die het Beekse 
dialect nog niet zo machtig 
is: dit is het Beekse woord 
voor “het erf’ (bijv, bij een 
boerderij).

WAAR BLIJVEN AL DIE SPULLEN????
We hebben als heemkundekring nogal wat spulletjes verzameld in 
de loop van ons vijfjarig bestaan. Oude materialen, werktuigen, 
gereedschap, foto’s, boeken, tijdschriften, brieven enz.. Kortom 
teveel om op te noemen. We zijn daar natuurlijk heel blij mee, maar 
het moet allemaal wel een plaatsje vinden. En omdat degene die het 
ons schenkt er ook verzekerd van wil zijn dat het goed bewaard 
wordt, moet het ook nog een plaatsje zijn, waar het netjes en 
verantwoord tot in lengte van jaren opgeslagen wordt. Bovendien 
moet het ook verzorgd worden. Daarom zullen veel 
Prinsenbekenaren zich afvragen: waar laten ze dat allemaal en wat 
doen ze ermee.
Op zondag, 20 april jl. konden we dat dan vol trots eindelijk aan 
iedereen laten zien, want dat was de dag van het “rond-je-heem”. 
Onze heemkundekring hield open huis in de opslagplaats aan de 
Gertrudislaan (de oude gemeenteloods) en in het 
documentatiecentrum in de Horizon (de vroegere H. Hartschool). 
Veel belangstellenden namen deze unieke gelegenheid te baat en 
zij stonden verbaasd hoe prima het er allemaal uit zag. Daar is dan 
ook het laatste jaar door een flink aantal vrijwilligers hard aan 
gewerkt. En zij hebben eer van hun werk, want het mocht gezien 
worden, zoals u op bijgaande foto’s ook kunt zien.
Natuurlijk wordt het binnengekomen materiaal ook nagekeken, 
gesorteerd, geïnventariseerd en zonodig gerepareerd. Daarvoor 
komt iedere week op woensdagmorgen in de opslagplaats een groep 
vrijwilligers bij elkaar.



Een kijkje in het documentatiecentrum in de Horizon.

En dat is een erg toepasselijke naam, want veel materialen die hier 
opgeslagen zijn werden vroeger op het erf gebruikt of hadden er iets 
mee te maken.

U ziet dat uw schenking bij ons in goede handen is en dat wij alles 
zullen doen om dit voor het nageslacht te bewaren.
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Op de zolder van de Horizonschool bevindt zich ons 
documentatiecentrum. Daar bevinden zich in twee ruimtes de foto’s, 
video’s, boeken, klein materiaal, archieven enz.. Hieruit wordt 
geput voor exposities, publicaties e.d..



ne klaauwstok

de klènemanne

’n kiest

kieste

’n klutske
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DIALECT
Door: Piet de Nijs

Een polsstok. “Vruger gienge wij in de 
polder mit de klaauwstok slwotje 
sprienge” = vroeger gingen wij in de 
polder met de polsstok slootje springen.
De kinderen. “Ja mar wie zurgtur dan vur 
de klènemanne”= Ja maar wie zorgt er 
dan voor de kinderen.
Een kist, “ik heb oew kiesjes in de kiest 
gegwooid” = ik heb je werkschoenen in 
de kist gegooid, (kiesjes dus in twee 
betekenissen: werkschoenen en kleine 
kisten).
Kisten, 
kistje.
Een beetje, (een hoeveelheid). “Hedde 
nog wa van die lekkere appeltjes?” “Nou 
ik denk dattur nog wel een klutske staot” 
= heb je nog wat van die lekkere 
appeltjes? Nou, ik denk dat er nog wel 
een beetje (’n kleine hoeveelheid) van 
staat.

Regelmatig krijg ik woorden en uitdrukkingen van vroeger 
toegestuurd van Bekenaren en oud-Bekenaren en dat is natuurlijk 
heel leuk. André Lauwen uit Etten-Leur stuurde mij de woorden toe 
die hij zich uit zijn jeugd herinnerde. Ook van Ria Frijters ontving 
ik leuke woorden van vroeger en dan blijkt toch maar weer dat er 
vele mensen nog eens graag de taal van vroeger willen horen.
Ik beloof dat ik er - voor zover ze mij bekend zijn - op terug zal 
komen. Nu echter alvast bedankt. Mocht u nog liedjes van vroeger 
kennen of in uw bezit hebben, dan zoudt u mij een plezier doen als 
u ze mij toestuurde.
Nu de prachtige Beekse woorden uit ons Biks dialect:

“’n klèèn kiesje” = een klein



koste nie

’n kosje

’n kosje brood

kruinaogels

ne kuit

’n krukse
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kwakbolleke 
of kwabolleke

= Kon je niet. Het werd op de Beek wel 
gebruikt, maar niet overal en niet 
veelvuldig. “Koste gij nie op tijd kome” 
= kon jij niet op tijd komen.

= Een korstje, “ik had ’n flienke kreeuw in 
m’n haand, mar ‘tis al ver beter want 
daor zit al ’n kosje op” = ik had een 
flinke snee in m’n hand, maar het is al 
ver beter want er zit al een korstje op.

= Een stukje brood. “Gif de voogeltjes nog 
efkes ’n kosje brwood” = geef de 
vogeltjes nog even (wat brood) en stukje 
brood. Ook het begin en het einde van 
een brood noemden we “het kosje”. 
“Maag ik de kosje hebbe” = mag ik de 
korstjes hebben. Maar ook de randen van 
de boterham noemden wij korstjes. “Ge 
mot nie aljeen d’n boterham ete, mar ok 
de kosjes” = je moet niet alleen het 
zachte van de boterham eten, maar ook 
de randen.

= Een kikkerjong. Ook wel dikkopke 
genoemd.

= Seringen. “De kruinaogels bloeie wit 
mwooi” = de seringen bloeien weer 
mooi.

= Een lekker plekje om te liggen. Een naar 
het lichaam gevormde kuil in een bed van 
vroeger, dat gevuld was met veren of met 
stro. Een soort ligkuil. Een plekje waar 
het heerlijk in slapen was.

= Een kruikje. Uitspreken met de “U” van: 
“wa d’hedde gij ’n dik bükske” = wat heb 
jij een dik buikje.



het krukske

knooke

kraoke

kraoke

’n kwèèk

kneukels 
’n kruisjil

kwèke
’n kwèèk

Was het blauwe drinkenkruikje dat de 
werkman van vroeger mee naar z’n werk 
nam. “Vergit oew krukske nie” = vergeet 
je drinkenkruik niet.
De gewrichten in je lichaam. Uitspreken 
met de lange “oo” van door en koor. 
“M’n knooke doen zeer” = M’n 
gewrichten doen pijn, “t wor slecht weer, 
want ik voel m’n knooke overal”= het 
wordt slecht weer, want ik voel m’n 
gewrichten door heel m’n lichaam.
De knokkels boven op je hand.
Een draagriem die over de schouders 
werd gehangen en die op de rug kruiste, 
zodat hij niet van je schouders gleed en 
waarin men aan ieder uiteinde een burrie 
van een kruiwagen hing, zodat men hem 
van de grond kon tillen om iets te 
vervoeren.
Kraken, “as ’t sturmt krokt hier alles” = 
als het stormt kraakt hier alles. “As ’t 
sturmt dan durfde bij hullie nie in de 
kèrkwooi, zo kraok-uttur dan” = als het 
stormt durf je bij hen niet in de 
karrenkooi, zo kraakt het dan.
Boeren, “hij krok wir” = hij boert weer, 
“d’n dieje krokt altijd nao ’t ete” = die 
boert altijd na het eten.
Hard schreeuwen-hard roepen.
Een mond, “houdoe kwèèk diecht” = hou 
je mond dicht, “die kan z’n kwèèk nie 
houwe” = die kan z’n mond niet houden. 
Een vrouw die - meestal met 
stemverheffing - altijd overal iets over te 
zeggen heeft, ‘da’s toch ’n kwèèk” = die 
heeft altijd wat te zeggen.



ne kwèkert

dabben

n’n dabbert

n’n dabbert

baaiere

ne moeizeiker

’n biej

NOG EVEN OP EEN RIJTJE:
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NE KLAAUWSTOK 
DE KLÈNEMANNE 
’N KIEST/ KIESTE 
’N KLUTSKE 
KOSTE NIE 
’N KOSJE
’N KOSJE BROOD 
KWAKBOLLEKE of 
KWABOLLEKE 
KRUINAOGELS 
NE KUIT
’N KRüKSE 
HET KRÜKSKE

Een polsstok
De kinderen.
Een kist/kisten.
Een beetje (In hoeveelheid)
Kon je niet.
Een korstje
Een stukje brood

Een kikkerjong.
Seringen
Een ligkuil
Een kruikje.
Het blauwe drinkenkruikje

Een schreeuwerd. Iemand die altijd met 
stemverheffing spreekt, “kwèk toch nie 
zo” = praat toch niet zo hard, “hij stwotte 
zunne kop en kwèkte as ’n speenvèreke” 
= hij stootte z’n hoofd en schreeuwde als 
een speenvarken.
Overal doorheen lopen, nergens op letten 
als is het nog zo vuil of modderig.

= Iemand die niet kijkt waar hij loopt, “hij 
dabt overal dur” = hij loopt overal 
doorheen.

= Iemand die er nooit op let of hij vuil 
wordt als hij aan het werk is.

= Heeft dezelfde betekenis als dabben, “hij 
baaiert overal dur” = hij kijkt niet waar 
hij loopt.

= Een mier. “rwooie en zwarte 
moeizeikers” = rode en zwarte mieren.

= Een bij. “d’n dieje hou bieje” = die houdt 
bijen.



DE MARKT

Door: Piet de Nijs
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KNOOKE
KNEUKELS
’N KRUISJIL
KRAOKE
KWÈKE
’N KWÈÈK
’N KWÈÈK
NE KWÈKERT
DABBEN/ BAAIERE 
N’N DABBERT

NE MOEIZEIKER
’NBIEJ

De laatste jaren is er het een en ander te doen geweest over de 
herinrichting van het hart van ons durp. Hoe het ook wordt, de 
markt die ik in mijn jeugd heb gekend, komt nooit meer terug en die 
was echt mooi en echt durps.
Dat was vooral zondagsmorgens goed te zien. Het is tegenwoordig 
een normaal beeld dat er tijdens de kerkdiensten in de week en op 
zondag op de Markt veel auto’s staan geparkeerd. Dat hoort bij deze 
tijd, maar toen waren er die bijna niet.
Op de Beek reden er maar een paar. Dokter van de Kar had een auto 
en Jan Roovers en Janus Rops (de taxichauffeur) ook en dan hield 
het op. In die tijd stonden er op de Markt andere vervoermiddelen, 
nl die van de boeren. Zij waren in die tijd de enigen die anders naar 
de kerk gingen dan op de fiets. Zij kwamen met GERIJEN en 
SJEEZEN. Prachtige voertuigen die nu nog wel eens te bezichtigen 
zijn als er ergens een boerendag wordt gehouden.
Het tegenkomen van zo’n voertuig was een normaal straatbeeld in 
die tijd.

Gewrichten.
Knokkels op je hand.
Draagriem over de schouders 
Kraken van hout of boeren 
Schreeuwen.
Een mond
Een heel drukke vrouw
Een schreeuwerd.
Overal doorheen lopen.
Iemand die niet kijkt waar hij 
loopt/een beetje een vuil 
iemand.
Een mier.
Een bij.
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Buitenaf was alles zandweg, de verharding van de straten hield op 
aan het einde van de bebouwde kom en die was maar heel klein.
Het enige vervoermiddel om dus gemakkelijk en bij slecht weer 
droog op de Beek te komen was het gerij. In het hart van ons dorp, 
want dat was de Markt toen ook al, zag je ze zondags aan komen 
rijden en dat was echt een prachtig gezicht. Hoewel de rijtuigen 
uiterlijk veel op elkaar leken, gold dat niet voor de indeling binnen. 
Er waren er bij waar je voor in en uit moest stappen en dat was bij 
de meesten zo. Die hadden maar één ruimte, waar dan twee of vier 
personen zaten en op de voorbank de menner met nog iemand naast 
zich als ze met velen waren. Op de voorbank hadden ze - behalve in 
de zomer - ook altijd een soort leren deken over hun benen om 
lekker warm te blijven tijdens de rit.
Er waren er echter ook waar het achter de menner dicht was en die 
waren al wat aparter, want daar zaten de passagiers in een 
afgesloten ruimte. Die stapten dan ook langs achter in en uit. In het 
achterdeurtje zat dan een raampje, zodat ze licht binnen hadden en 
ze onderweg wat naar buiten konden kijken. Ze gingen tenslotte 
meestal maar één keer in de week naar het dorp en dan wilden ze 
wel zien wat er allemaal gebeurde.
De kleuren van die gerijen was meestal zwart. Maar er waren er ook 
waar veel rood in zat. Ze waren er op twee en op vier wielen. Een 
van de mooiste sjeezen die ik mij herinner was de sjees van Jan 
Verhees. Een prachtig rijtuig, laag gebouwd, rood aan de zijkanten 
en achterkant en met een zwarte kap erop die in de zomer open kon 
op dezelfde manier als de kap van een kinderwagen.
Op de Markt werden de gerijen naast elkaar geparkeerd en de 
paarden werden uitgespannen en gingen in de schuur van de 
toenmalige eigenaar van Marktzicht: Jan Nuyten. Die schuur stond 
waar nu de zijzaal van Marktzicht (Sjaak/Antoon van Dongen) 
staat.
Terwijl de boeren en boerinnen hun zondagsplichten vervulden, 
werden de paarden door de herbergier van eten en drinken voorzien. 
Als de kerkdienst voorbij was en de boeren ’n borreltje gedronken 
hadden en de boerinnen bij de bakker afgerekend hadden voor het 
geleverde brood van de voorbije week en bijgebuurt waren over het
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gebeuren in ’t durp, dan werden de paarden weer ingespannen en 
ging de hele familie weer naar huis opaan.
Dat was toen een mooi gebeuren iedere week en ook heel gewoon. 
Maar toen de auto kwam was die traditie gauw afgelopen, want met 
de auto ging het natuurlijk een stuk gemakkelijker. Ik ben blij dat ik 
dat allemaal nog beleefd heb en jullie er nog over kan vertellen.

• Welke zuster is dit?
• Wie zijn de anderen?
• Was dit in de kleuterschool of in de eerste klas?

Weet u het antwoord, laat het ons even weten.
Redactie, Rijtseweg 24 tel. 541 69 47 of secretariaat tel. 541 28 64.

WIE KENT ZE ???
Het gebeurt maar al te vaak datje foto’s van vroeger hebt en je weet 
niet meer precies van welke gebeurtenis het is of wie er nog meer 
op staat. Daarom is het altijd de moeite waard om in onze Klepel 
een oproep te plaatsen. Misschien dat iemand het nog wel weet.
Zoals bijvoorbeeld onderstaande foto.
Deze werd gemaakt tijdens een toneeluitvoering in het Eikebos.
De heer G. Wijnen, Schoolstraat 4, (geheel rechts op de foto) vraagt



HET PRINSENBEEKSE GILDE.

Door: Piet Hanegraaf

In een artikel in BN/de Stem stond onlangs dat tijdens het opruimen 
van het oude gemeentehuis van Chaam een zilveren schildje was 
gevonden. Dit is een prijzenschildje dat verkregen werd bij het 
behalen van goede resultaten tijdens een kringgildedag.
Dat er in die tijd niet met zilveren schilden als prijs werd gestrooid 
is duidelijk. Tevens hebben ze een historische waarde, vooral 
doordat op de achterzijde de datum en de plaats in werden 
gegraveerd. De voorzijde geeft meestal aan met welk wapen men 
het schildje verdiend had.
Deze schildjes mocht een gildebroeder als ze uittreden 
(bijvoorbeeld in optochten en demonstraties) dragen. Hiermee kan 
hij aan de burgerij laten zien dat hij zijn best deed om zich te 
bekwamen in het omgaan met zijn wapen, zodat in geval van nood 
een beroep op hem gedaan kon worden.
Het voordeel van dit alles is dat men later terug kan vinden waar en 
in welke tijd er gildedagen en/of wedstrijden hebben plaats 
gevonden. Niet dat het niet opgetekend werd, maar het gebeurde net 
als bij iedereen wel eens dat men het kwijt raakte.
Denk bijvoorbeeld aan het Prinsenbeekse (Beekse) gilde.
Ook in Prinsenbeek zijn volgens de boeken dit soort 
gildenattributen geweest en wie weet misschien zwerft er nog wel 
ergens een schildje rond. Het is misschien voor u als lezer 
aanleiding om te zoeken op zolders in dozen enz., want soms zijn 
deze dingen op de gekste plaatsen bewaard.
Als u iets vindt of iets over het gilde weet of te weten komt, laat het 
dan mij of de redactie even weten of Ad Mol, Kees Nagelkerke en 
Wout Timmers.
Voor wie eens kennis wil maken met gilden: zondag, 19 augustus 
as. zijn in Terheijden de Traaise gildenfeesten. Optocht 
deelnemende gilden om 13.00 uur.



HET KERKELIJK LEVEN. (3)

Door: Kees Nagelkerke
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Toen pastoor Franciscus Laurentius Maes op 17 mei 1858 in Beek 
arriveerde, vond hij het boek Liber Memorialis.
Dit boek was door het kerkbestuur aangeschaft en het was bedoeld 
en bestemd voor de notulen der vergaderingen.

In dit artikel ziet u allereerst de prachtige voorpagina, zij het wat 
verkleind. En dan treft u aan het huishoudelijk reglement, hetwelk 
bestaat uit 12 artikelen en de slotbepaling.

En tenslotte willen wij u natuurlijk ook niet de tarieven van de 
begrafenisrechten voor de parochianen en de toelichting daarop 
onthouden.

Het moet wel worden gezegd dat zowel het huishoudelijk reglement 
als de begrafenistarieven kort daarop door de bisschop zijn 
veranderd.

Ja, het ging er in die tijd nog wel wat anders aan toe dan 
tegenwoordig. Misschien werd er toen ietwat te zwaar en nu in 2001 
wellicht wel wat te licht over gedacht

Heel veel belangrijke data en gebeurtenissen staan er dus in vermeld 
en in de komende edities van de Klepel zal ik hier beslist nog 
uitgebreid op terug komen.

Pastoor Maes dacht toen gelijk, da’s best aardig, doch hij besloot 
om ook andere aantekeningen in het boek te gaan vermelden. Ook 
bijzondere parochiële gebeurte-nissen legde hij tijdens zijn 
ambtsperiode vast en zijn opvolgers volgen dit goede voorbeeld en 
wel tot 1980.



otukn.
3antcrkttiingni 

van het verhandelde
. in de 

fcrqaomnqen 
van het

der

van Je

H MAAGD MARIA
OPDEBEEK

18 5 6



HUISHOUDELIJK REGLEMENT

<7^T-.

fjfc, <&
ï

vcvn<vtt. (i

oe^4j- ^'Z'XZ>-z/i.<

Z^w n

.ié**

tfC uitlWU'll^

Ztz>x^

2/y&7Êed&'

r/nne.

. y L^7  ̂3.

<=^c- ^^/ic'u tt^-^/-/^ ~Zs/,*

; 2^ ff fZf- ri.''

i< --/ó" ezit^C'

7$'f.^e^r/fSNe^*"

f&vr a^&zè'ïwj&jy.e-'t </eyje?L'

G. vtvrv kcfc alymiwn,' 6b^Lrmnrv^, 

Va^7ijMf/êA/

wor ^cwcfylaat fierfóextnnr ber.parocfyü

vuil de H.Mcictgd Maria 
k .

«j^*Z J.
l’tft,riic^i-'''^y é/c /&, /•? a*

i^^--

r/ds .z.u.&srzS’u'vrr/e.tts

^£otff^ne^rr/ t&s' ^dbfyy’je'n.'' '7^’ Sï/t y// /.%.

c/&^'eMifÓ^i^'eoi' iAm-ls J&ct-rt..

.^Crt^Ze/>J^cd4£4Ó&£/tH77' '^£^-



d

'■■f

de

fpedt^^- 

/~~ vX^i; dc^t

fdtctd* d&ty isc^t

y&4.£niCA^ ‘l'Wid.

'£? l'vdtd'^r i

/>JOj mexTe, wey 

Jciy# *.
d^, f£n4t'/>^~Éc&

f ^Üj' ?/Lf,d^ '2'ÏW'

J” H f, 6O j
d • ff f/(L ^Cc.<(fX^-d/s f'

S^- „ ■ d-,

fa f, „ %£&

'dbpAucdt dd lSC^ccdt/i.7^ dd & d &<j2#ry.

eS< tygMfwid &-X'/', dcd dZe^<£,~~4; •
Vt&ism&ds cfyccn/tS Tc Xd.dct^t Jtxd^tt^ccf^f t^> èdn Szu-ea-djt-~v Xtmoice^.

Va^-v ^c4^vvvc»aX| t ^txz^j «•• e^- ’2^ur>n fd?—

.dcc^xt -e^ tt-tex'.

. <^3 wt ^e^AC-m^je^'

cd. //, 7 Ü — 7/ ^:A
^.ced Mc-d^c,, <x4jdd~'

. de t ^ez, 7ef^^FCC>dd^ /

le&c-i c&d’. /,d>>'<?^>f-<' dd J't'&r- de~

dhd S~. _ ..............
df' ‘/cCi//^d‘^ce^f t/c^r- dL dc-déed

d, j^*-'' Weerde dvcy Tcd ac'~y d e/>dy^d ST<*~ -

>ne Cc^/f 7^'-'

J'y Aid, Ofc. dl. d^f /^

dd^e/cc^ ?-tccS de*t-d' Ic^id'/- j 7^‘ -

rdc.'^ dc-vr d^*-



e.<Ze.

M^rv/^

'CtC^i

/#

&&2J0

e?s uc d'ï-44*-*—

rea>~«^.

?faM. 1^t 'c'<r/ e~i

> 7t&/Zt*., ■if^cZ 3i^,

J>.

Zt-rr-s/i-r, XW a£. -

Ctrl»» • t^L. ZZZ1C.IZ’.

ZAït&>L*~> 'cZe-t —'^rr^ytt^»» * ' 

r£ •^v'c/rcZ? óZm .

v^Cz zz
■2^'Z’ 7+td' ■£(. rt^£''tS s/fCrlS

'2'‘eA ^c*c/t-jb Pfo Za-m-<x~~‘-c£' rtccot^t^

6^J J^&ri.' Ct-t icZeA-f-n'' Ttro-xZ^n^' £r^ Ozr^rt^Ct.oi^^X' - .

^t/oLfi-rLCXXiy(Zc.7t-CCtx->rc/c&r rJL-'

éZts ’&Lr'ït/WTty IS&t./citn.-Z' l^ztra^^.

d^CCS £t/^pdcLct'£f OM^c/o^M^)'. *

e^rtr^Zt^t^ycicx^Z^A

J^ct-tASZ^c&rt/ e&£/e*y£Jés i^zc^èitf

•^■^ ’aa,^ tots'

0trrc/t£fy. e^t^ e/e^ e/cx.cc't-iZ.i/'
C'/^. J^5<Z ^ext^a^ c/cs

■^ar'i^.ttJ ^CaZc^ ft/frvZnt
^77 »r 1

*U ^Z ecC^/tA/&CCf'7'4&f£r-*t^f - 7^»

'C-»> c<f,

C=>-^C.- crfZ&yst!~4.„ .'».■ ty -S&-/

^Ci^.,^. 9,

^'z -Zf fZz zL.
M i/ytrc Cx£<7 ’*'*'*'*[
•^^C, cZ/ 0&

o^- ^fco, >^Z £■& ^/ü. 7>t^/.

t^ rZc C&'L'aJL xZÜ ZcL/ZrZ, &<Z>t'^X'-.

■ZHlLC^Z. ZtU^r’ xZt^t■'g/c ^-K-^zy^~^g*</«7>lX-

'z^*ï^->^ Z^tTtrr- ^..t,'^ It^.., f/c. ^^X'eZ'ccX, .

o^t~- 1» Z^yzZ^X*«<zxz7»«4^ yo x/e.



e..

i

. j/y J&..

«Arxx- Js&T'ec/cts'■
te*- . <^^/-.

&<yye rtsse-if^eJc^fy^c~ fy^— 

zaf^X rtifv&tïp

lytyy'xfzZy^—^^'

ty <x£ >VreX*y/?

I S jp£<At-,

e/r

^*^t-t'*' ‘^Cyt^/‘f^'y^^-''^

^4^x4 epJtjM'id

° y6-^J^c-/-c^>

wit

f «r„ ^> &<„

• Z4^Z<r««Ax>^-Xn«-<^^<f-»*-^' 2^<--i c/iy/^•2*' t/r£>’,

//iê^yccu,^^ic<.'t-' ^h/a.i.,'^^ .Zjw £e^-r ^1

‘̂ i^^.tt^ j-z*—

S-Ve’.iS£t'fy^.^^tlnf! •i^ffi^Mtv. / y>i^c^-i^ '^t.-

Ji trr^Zv'' £ ^e^tye^, 

./tfef -c^,, et

Jse*4*'^z£,<s' Jy

Met.t Jte/ -'£é.t''.É4?<ZS,S* <•*-*■ 

~£C£t-rr i

r-^^Z^w—



1
F

. ï
F- T7 A

j 3 f),o.?£> 2

k 2_2,h> 3 fi, ]//t>.2o

0.2(12 /, Z?fl, )n 2,}o

j.fu u.2n ty,2rQ, fff /,!!)2

23.07 O. fn2,2nO.Zo0, )o 2.3o

/ƒ, ff)1 4, }p/t/iï2. )ü O, Zo0.1 o

jJldlLo.Zo3- O, 1oUIL

/(AIDx Ot 2 o (!.}/)2, Dl)

j7

nj.7 2 7, t9a t>, jn

2 U)' 2 3, f)\'{), )'Q 2&£q_Q, fo

3- (f, fp o> 2oO, fff /, f)p

/

12,Qi'

1 
i* uJ T

iofi.tyi 

Si2o

z
■l’

$ w

2(1, Q o

//?. 2(1
)

/j2ü

■ •;

7

3

2.(>o

2.1)1}
t
4- 
.1

3

L

Q.Cff

4) 
j;

tvzrj .

,?<?. 2n

ïm.iii-

7^-

/OfAti

ty A
Ay.OO y

?6</p^è- 
È

o, 3q /
(), ]/)

jj Jji
2.1l)

Duv*' cL^ oLa-'

lagd 4c, heiJfl, Voc^t^A^/cL' \^c^cn>€cy>

x - 0 9 • p • " L a
—j wl-

4

o, hl

th hi

tce/lcf^., fa., / /22i^, 7 $'.

(^cc/tc^'2 L r!f ^t<err £t .̂c^}, 

ify fZt-üiur'yf)

— q-Zq

/T-^ 'I I
C^zV*lX>Lt/b^4^U>^iy

q.2q

dJLx4a. ^iWii^lcici^cè cJcVclc-^ .

2- ee^e'/fei^l i^trcr*-/'^e/->*"»/.,’,

^Z2^2c^lJ^/cir^ov'/'L».2it','féi{wiL,, t\y &tcf

A. f iPf-Sl# A>h'h

.-3^ 'rffy. zZc. f£-r*nc/L,

>^(~' ph- 7tven£&-' '^rr^^Ln S~2 ^<03^

£&. jbcï.

(ïJ CtA/LC'. 2 cltfJ

,l*u*t/’ <Vl/^" 3o . "Vt*~n ^tA: 'fi+U juntcb&j'ft

bcc^- \ cIlU 2$'JU*»*»
^2^^ t'ï '■vA&'ViyC 2/ l/y^^U^Dr-r ^é',



‘^7— 7

^7.7^

‘i'7.

• ^-7 Pwr Oc *■

£ &. zS* z^zXjZ&^X___

£ $ c.. i z^ . __ ___ _.

a.,'^0./P t'f'i'.'' .

ièuwY/üdcu^i-,) e~< c/<- liw.**1ofëd'

£y> <■&, ^<1^., . ^ptje/jftr £)rfi*S .
x? (^9 c/<„ ’/tty.-. ‘'^<iny(>, }p Jtrr mu'

TU.r^ e^ .Zyj f£.,

/ƒ«. $y A* */^^ó 2&-~ £o.

&£ £c*~i-y.LAS C^iz.

ai >'-7- .yéyé^

1 . ■ '
£&. C&M&s J'j. "Ï^CtM^-^-.

PÏAU^,. PI'S30

/^j/' c& 2'ptë /(}// (jft

j- - jij <£ y> dt
/&- ^ij (^( üv<aC^ /ff^ac^i., t/f, C& ’^/aA

/j~ rfy' (&'€<&/(■££, '/o i(uetAj^4, y, e^^fcc.1

tïi ?tiy<n»&-' jfóyb' ff/it<uij<" y> f^l

c <£ /~7^^c d/Ln

//- Q*. 7u~c^. eou/^7j^-‘„ A/ot

afy C&- ^Ctdc. e^, l^lGte&S i7i~y^r *y' ^Jeall>i,^i'/>

&£•* yf-rtc-eStutaa^- .

/i'- 9v^. a^-, ^7

^ètc^^PC,/

/~^)f (rrLcPe^, /t^y rfi./i. I.J --ZJ /<• x />/!

3/ l'caoCa.Z' C-J A 4 Zz4 >, C(»t^ S/vi.

'/‘ Ö~/'f Xx /l PCa. etc- (.y fa■'^l't'y c x'u'^j/ K'^~ *

t!j fa <-fvi^tti~,, . . ..



DE “VERZEND”.

Door: Wout Timmers.
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Dit verhaal is gemaakt, mij in gedachten verplaatsend, naar mijn 
leeftijd van toen. Ik laat U dit weten, vanwege de schrijfwijze en de 
zinsopbouw van dit verhaal.

De organisatie en de afspraken van de verzend werden gemaakt 
door de Tuinbouwvereniging St. Isidorus (sinds 1917). De tuinders 
waren daar lid van en hadden een eigen lidnummer. Door het 
bestuur en de leden werd besloten waar wanneer en hoe lang de 
verzend was. Dit had weer te maken met de tijden, waarop de 
producten: fruit en groente (aardbeien, frambozen, bonen enz.) op 
de veiling moesten zijn. Midden in de oogstperiode van de 
aardbeien was het dan midden op de dag van b.v. 12.00 u tot 2.00 
uur leveren. De producten gingen dan daarna naar de veiling waar 
deze dan vaak per “blok” (grote hoeveelheid van dezelfde kwaliteit 
en soort) werden geveild. Veilen met de klok was het (“mijn”) 
afdrukken voor de prijs, waarbij de klok van een hogere naar een

Vroeger werd de leveringsplaats van de tuinbouwproducten de 
“Verzend” genoemd.
De eerste verzendposten waren bij Café s Op De Beek. Vanuit die 
verzamelposten werden het fruit en de groenten “verzonden” naar 
de veiling, vandaar de naam “verzend”.
Later was de verzend bij de oude Boerenbond, toen nog op het plein 
achter het H. Hartbeeld aan de Groenstraat gelegen. U kunt nu nog 
de grote deuren zien van de ruimte bij huisnummer. 1 en nr. 3.
Toen de “Boerenbond” naar zijn huidige plaats aan de Valdijk ging, 
kwam hij op de plaats waar het “oude Melkfabriek” gestaan heeft. 
Er was intussen een nieuw melkfabriek gebouwd, op de plaats waar 
nu aannemer Schipperen zijn bedrijf heeft.
De Tuinbouwvereniging kreeg ook ruimte achter de Boerenbond 
tegen de nieuwe melkfabriek aan. Later bouwde de tuinbouw
vereniging een grote loods.
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lagere prijs liep. Grote partijen (blokken) werden vaak door de 
groente- en fruit handel en conserven- en jamfabrieken gekocht. In 
onze tijd denken we aan de Hero en de Jam.

De verzend roept bij mij veel herinneringen op. Ik was ’n jaar of 14- 
15 dus 1948-1949.
Zo jong “moest” ik al met paard en kar naar De Beek. Als dan op de 
middag, net “de krant” bezorgd was mocht ik niet eerst Suske en 
Wiske meer bekijken, ook niet meer wassen, vlug haren nat maken 
en er met de kam door en snel het fruit op de kar en meteen weg.
Uit mijn jongste jaren herinner ik me nog de grote ovale ben (mand) 
waar speciaal de echte “Bredasche Aardbei” in werd gedaan.

De echte “Bredasche Aardbei” waren klein en bijzonder van smaak. 
En dus ook zeer gewild. De andere aardbeien werden geplukt in 
sipskes “chips” (korfje van spaanderhout). Er waren verschillende 
soorten aardbeien, vroege en ook late. En er waren er met sluif en 
zonder sluif. Deze laatste waren voor jam gebruikt. Als ik nu toch
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Maar terug naar het vertrekken naar de verzend. Eerst reden we met 
de grote platte kar (lange kar) zonder borden voor en achter. Soms 
met het open gerij. Dat is zoiets als de zondagse koets zonder kap. 
Later met de platte wagen op luchtbanden. Ik moest toen ook fruit 
van de familie en/of buren meenemen. Vaak reden we om beurten 
en namen het fruit van elkaar mee. We moesten dan goed uit elkaar 
houden van wie welk fruit en van wie welke groenten waren, omdat 
er nog gekeurd moest worden. Als het veel was in het hoogseizoen 
moesten we met meerdere rijden. En zo reden we naar de verzend 
op De Beek. Onderweg sloten we bij anderen aan die ook naar de 
verzend reden. Tussen de paarden met karren kwamen zo ook de 
hand-duw-wagentjes zoals van Theo van Gooi en van C. Franken. 
Zo waren er ook mensen die hun fruit met de kruiwagen kwamen 
leveren. Van de kruiwagen werden de borden plat gelegd, om zo 
meer sipskes en tubsen mee te kunnen nemen. Omdat het vaak een 
flinke vracht op de kruiwagen was, droeg men een kruisdeel, zodat 
het gewicht ook aan de schouders kwam hangen. Zo kwamen we op 
de Markt aan en moesten dan in de rij aansluiten. Soms al bij Nely

bezig ben de soorten verpakkingen (emballage) te noemen ga ik 
maar verder met de bushels (mand) waarin de rode of zwarte 
bessen geleverd werden. Tussen de biezen van de manden of 
bushels werd een label gestoken. Op de label stond b.v. gedrukt: 
“Tuinbouwvereniging Prinsenbeek” en werd het nummer van het lid 
er op geschreven. Verder kenden we de tubsen (houten kuip) voor 
de frambozen. Op de tubsen stond de naam van de afdeling “Beek” 
en later “Pr.beek” en het nummer van het lid van de 
tuinbouwvereniging. De erwten en boontjes gingen in kleine zakjes 
en werden dichtgebonden met voorgesneden touwtjes die we van de 
verzend bij de lege zakjes mee kregen. Dat voorsnijden van de 
touwtjes op bepaalde lengte gebeurde door het bindtouw om een 
dikke paal te winden en dan met een mes allemaal tegelijk door te 
snijden. Het waren meestal 10 windingen en 10 touwtjes met een 
knoop erin per 10 lege zakjes. Bij het dichtbinden van de zakjes 
werd aan het touwtje ook een label gedaan met het lidnummer. De 
koper kon daardoor altijd achterhalen van wie het product kwam.
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Rutten, steeds een stukje opschuivend naar bakker Jan Mol en Café 
Marktzicht van toen nog Jan Nuyten.
Nu we toch Jan Nuyten noemen is het volgende tussendoor wellicht 
belangrijk om even te vermelden.

En zo verder voorbij de kerk, het Wit Gele Kruis naar de Valdijk. 
Bij het H. Hartbeeld moesten we anderen die uit de Schoolstraat of

Bij genoemde Jan Nuyten en later bij zijn schoonzoon Thijs 
Kavelaars stond iedere zondag een bord voor het raam waarop de 
prijzen stonden van de producten van afgelopen week. Uit de kerk 
was er dan een hele discussie over de kwaliteit en prijzen. Ook 
stonden de prijzen in “het Boerke”, dat is het boerenkrantje “De 
Boer”, wat wekelijks uitgegeven werd door Drukkerij Vorsselmans 
in Zundert.



uit de Groenstraat kwamen in laten voegen (ook toen al “ritsen”?)
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Bewijs

Veel van de mensen die uit de Schoolstraat of Groenstraat kwamen 
lieten hun kar of wagen daar staan en kwamen te voet de Markt op 
om te kijken en af te spreken “na wie” ze moesten invoegen. De 
mensen van de Emmeren en Gageldonk kwamen vanaf de Valdijk 
vaak doorrijden en draaide op de Markt om, om zo aan te kunnen 
sluiten.

erop vermeld het aantal kg., de soort 
en de emballage.
Aangekomen bij de ingang van het 
terrein van de verzend, was het

R.K. Tuinbouwvercnïaüig 

„St. Iridorus” 
PRINSENBEEK 

van Lidmaatschap

Bcdu/cnde het jnnr 1945

De Voorzitter.
H. SMITS

De Secretaris,
). VA.N ROSMHULHN.

Tijdens het wachten was er tijd voor 
een praatje met anderen. Maar 
toch opletten en steeds aansluiten 
langs Dien van Eijl (Café Wed. Aarts, 
nu restaurant Het Hert) en zo naar het 
terrein van het melkfabriek, 
moesten helemaal achter 
melkfabriek om rijden, maar waren 
we dan eenmaal achter het 
melkfabriek, dan begon het op te 
schieten.
We hadden het leverings bonneke met 
ieders lid-nummer erop bij de hand. 
Wij hadden nummer 133. Ook stond

R.K Tuinbouwvereen!g»ig-,Sl. IsidorusBeek W-8
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van de Klundert, geholpen door controleur Rien Bastiaansen of 
iemand van de RBT-veiling, er voor kwaliteit aangaven. Dat was 
ook van belang om te weten waar we gingen lossen. Een bepaalde 
kwaliteit werd “aan de grond gezet” bij een van de tuinbouw- of 
boerenbond-medewerkers. Weer een andere soort of kwaliteit werd 
meteen op de vrachtwagen van b.v. Jan Peemen of van zijn broer 
gezet. Later op de auto van de tuinbouw zelf of die van de 
Boerenbond.

Dan nog even fust halen zoveel chipskes, bushels en zakjes als van 
tevoren op het lijstje stond. In de frambozentijd was het steeds 
zoeken naar de lege tubsen. Deze stonden achter op het terrein 
uitgezet en gedeeltelijk op stapels.
Je moest goed naar de nummers kijken en er zo je eigen tubsen en 
die van de buren eruit halen en mee nemen. Soms was een tubs door 
de droogte uit elkaar gevallen, dan alle stukken bij elkaar zoeken 
met de twee banden om thuis alles weer in elkaar te kunnen zetten. 
Later bestond veel emballage uit houten kisten en bakjes met papier 
erin.

En dan naar huis op aan. Als we eens met het gerij waren, konden 
we het paard soms even laten draven. Thuis aangekomen (na zo 
nodig eerst de emballage bij de buren afgeleverd te hebben) werd 
het paard uitspannen en naar de wei gebracht.
De tubsen werden vol water gezet om uitdrogen te voorkomen. En 
dan ook naar den akker en meehelpen met plukken en .... zo 
begon het verhaal weer van vooraf aan..

Aanbevolen om te lezen is het boekje" Tuinbouwvereniging Sint 
Isidorus te Prinsenbeek Van oprichting tot opheffing 1919-1997.
Hierin staat ook de verklaring van de emballage Tubs, Chips en 
Bushel uit het Engels.



Hoeve Hóógsteen

Grote Hoeve van Gageldonk
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BEEK, GIJ ZIJT VERAANDERD
Deze keer 2 afbeeldingen van hoeven in het gebied dat in de 
afgelopen 20 jaren zo onherkenbaar veranderd is: Gageldonk (nu 
Haagse Beemden). Over het wel en wee van deze hoeven kunt u 
meer lezen in nummer 22 van “Hage” van de werkgroep haagse 
Beemden (verschenen in mei 1978). Om het verleden te laten 
herleven verschijnt er dit najaar van de hand van een werkgroep van 
onze kring een fotoboek over het gehele gebied Gageldonk.



DE WEERAMATEUR.

Door: Frans Wildhagen.
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Zoals de meesten wellicht wel weten, ben ik in de Zanddreef 
geboren. Daar had vader een klein gemengd bedrijf. Ik weet nog dat 
we vijf koeien hadden en varkens werden bij ons gehouden om te 
slachten en op te eten. We hadden ook een partij scharrelkippen die 
heel de dag op het boerenerf rondliepen. Hun nachtverblijf was de 
grote stro en hooischuur, waar ze ook hun eieren legden. In de 
zomer hadden ze daar gezelschap van de boerenzwaluwen die bij 
ons met tientallen in de schuur nestelden.
Ik weet nog dat de schuifdeuren altijd op een kier openstonden om 
die kleine beestjes in en uit te laten vliegen. Insecten om hun jongen 
te voeden waren in grote getale aanwezig, want achter ons huis lag 
een brandkuil. In de lente en de zomer wemelde het daar van de 
muggen, libellen, sprinkhanen en krekels. Daar komt vast de naam 
Krekelweg vandaan. Wij noemden die buurt vroeger de 
“Kriekepolder”. Maar genoeg over hoe het bij ons thuis toeging, 
want daar kan ik een heel boek over schrijven.
Mijn interesse voor het weer is mij aangeboren denk ik. Toen ik nog 
ne brak was van een jaar of zes, zeven ging ik bijna dagelijks met 
een van mijn oudere zussen ’s morgensvroeg naar de kerk.
Dat ging in die tijd, in de jaren vlak na de oorlog, allemaal nog te 
voet. Vooral in de winter als het nog donker was vond ik het, als de 
wolken langs de maan schoven, altijd prachtig om naar te kijken. 
Na schooltijd waren we in de zomer bijna altijd aan het voetballen 
op de Zanddreef.
Dat kon toen nog want verkeer was daar in die tijd nauwelijks. Af 
en toe kwam er een vrachtwagen om het winkeltje tegenover ons te 
bevoorraden. Daar woonden Ome Koos en tante Bet. Koos was een 
broer van ons vader. Maar tijdens het voetballen hield ik de 
zonsondergang altijd in de gaten en als die mooi was, dan was het 
voetballen voor mij gedaan. Dan liep ik het tegenwoordige 
Patrijspad in en dan kon ik de zonsondergang beter volgen.
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In de zomer als het ’s nachts onweerde kwam ons vader aan de trap 
en dan riep hij: “Kom jongens allemaal naar beneden komen”. Hij 
had kennelijk zijn kroost liever dicht bij zich. Ons moeder maakte 
dan altijd een lekkere bak poeier voor ons klaar. (Chocolademelk). 
En als het kon lijden dan kregen we daar nog een lekkere 
Smariusbeschuit bij van het winkeltje aan de overkant. Ik zie ons 
nog zitten. Met een man of 12, 13 rond de grote tafel en ons vader 
met de geldkist voor hem op tafel. Als het onweer in volle 
hevigheid aan de gang was zat ik altijd te tellen hoeveel seconden er 
tussen de bliksem en de donder zaten. Zo kon je uitrekenen hoever 
het onweer verwijderd was. Maar soms had ik pech want dat hadden 
ze de blinden voor de ramen dicht gedaan. Dan zag ik dus niks van 
de bliksem en voor het bovenlicht van de voordeur hing bij ons 
thuis altijd een dik gordijn.
Verder was er in een groot gezin veel behoefte aan voedsel. In de 
zomer werden er door moeder en de oudere zussen dan ook veel 
groenten en fruit uit de grote boomgaard geweckt.
Ik weet nog goed dat ik toen mijn eerste ervaring met een 
thermometer opdeed. Want in de weckketel stond een thermometer 
en ik als klein manneke stond er altijd met veel belangstelling naar 
te kijken. Dat wecken gebeurde notabene op een klein kacheltje in 
het bakhuis. Midden in de zomer, kunde nagaan hoe warm het daar 
was. Terwijl de andere kinderen buiten speelden, was ik niet weg te 
slaan bij de weckketel. Voor ons moeder kwam dat trouwens goed 
uit. “Houde gij maar in de gaten of hij op 100 graden blijft staan”, 
zei ze dan tegen mij. En zij kon dan terwijl ander werk doen en ik 
voelde mij de koning te rijk met mijn baantje, want af en toe mocht 
ik ook wat houtjes in de kachel doen. Vuurke stoken deden we als 
kleine mannekes maar al te graag niet waar?
Maar ja aan alles komt een eind en in september 1951 zijn we 
verhuisd naar Westrik.
De dagelijkse gang naar school liep nu langs een heel ander traject. 
Maar toen ontdekte ik iets wonderbaarlijks: Bij het café van Toontje 
Aarts aan de Valdijk hing zowaar een thermometer naast de ingang 
van het café. Nou toen was ik maar wat blij. Steevast als ik naar 
school ging en op weg naar huis ging ik erlangs en keek dan met
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verbazing naar de temperaturen.
In 1953 op zondag 1 februari werd het Zuid-Westen van ons land 
overvallen door de watersnood. Ik kan het me als de dag van 
vandaag herinneren. Dat het op zaterdagavond en in de nacht 
stormde als of de wereld verging. Zondagmorgen kwamen met het 
nieuws om 08:00 uur de eerste berichten van dijkdoorbraken in 
Zeeland, Zuid-Holland en West-Brabant. Voor het eerst hoorde ik 
toen van springvloed en springtij en dat het allemaal met de 
aantrekkingskracht van de maan te maken had.
Van het woord ramptoerisme had men toen nog niet gehoord. Ik ben 
toen na een week langs de Nieuwveerweg richting Terheijden 
gefietst. Verder dan net over de spoorwegovergang kwam ik niet 
want toen stond ik al voor één grote watervlakte. Werkelijk alles 
stond in het water en in de verte zag je de daken van de boerderijen 
boven het water uit steken. Ook zag ik enkele kadavers van koeien 
en kalveren drijven. Dat maakte op mij als twaalfjarige een grote 
indruk en ik heb de volgende nacht dan ook niet al te best geslapen. 
Een week later was er opnieuw een springtij maar er was bijna geen 
wind dus werd er geen verdere schade aangebracht.
Een volgende keer vertel ik over het vervolg van mijn “loopbaan” 
als weeramateur.

BELANGSTELLING VOOR GENEALOGIE ?
Vorig seizoen werd er door onze kring een cursus genealogie 
georganiseerd. Er is heden ten dage veel belangstelling voor 
genealogie (stamboomonderzoek). Onlangs zijn er dan ook stappen 
ondernomen om een genealogie-werkgroep op te starten en dat gaat 
aardig lukken. Heeft u belangstelling, informeer dan even bij ons 
secretariaat. Er is overigens ook op internet steeds meer 
beschikbaar. Kijkt u eens op de volgende sites: Voor beginners: 
http://www.seniorweb.nl/vriietiidsweb/genealogie/default.htm
Voor een stapsgewijze aanpak: http://www.archief.nl/pag03a.htm
Voor gevorderden: http://www.nedstat.nl/top 10/790.html
Streek- en rijksarchieven en www.brabantarchieven.nl
Op achternaam zoeken: http://altavista.com
Centraal bureau voor de genealogie: www.cbg.nl

http://www.seniorweb.nl/vriietiidsweb/genealogie/default.htm
http://www.archief.nl/pag03a.htm
http://www.nedstat.nl/top_10/790.html
http://www.brabantarchieven.nl
http://altavista.com
http://www.cbg.nl
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Bovenstc rij:
v.l.n.r. Cor Joosen, Koos v.d.Berg, Rina Huibrechts, Cor Verwijmeren, Cor 
Jansen, Jo Gommers, Cor Dikmans, Truus de Wit, Adrie Romme, Mien 
Bastiaansen, Mien Renne, Dien v.d.Eijnden, Riet Verwijmeren, Tilly Nagelkerke, 
Naan van Gooi, Annie Machielsen.

Tweede rij:
v.l.n.r. To Gommers, Riet Rommers, Cor Rommers, Riet v.d.Sanden, Adrie de 
Jong, Naan Taks, Annie Leijten, Riet Pellis, Jo Meeuwissen, Annie v.d. Riet, An 
van Endschot, Jo de Nijs, Riet Franken, Jo Timmers.

Zittend:
v.l.n.r. Riet Lips, Luus Bulkmans, Cor v.d. Veeken, Toos Verdaasdonk, Cor 
Aerts, Johan v.d. Goorbergh, Jo Aarts, Luus v.d. Klundcrt, Leen v.d. Enden, Leen 
v. Rosmculen, Jo van Rosmeulen, Riet Goos, Sjan Foesenek, Ella Dirven, Nel 
Klijs, Zus Mol

dtïZS-.'r*
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WIE KENT ZE
Mevr. Jo Nuiten-Meeuwissen stuurde ons onderstaande foto van de 
6C klas van de lagere school. Waarschijnlijk is de foto gemaakt in 
1946, omdat de meeste meisjes geboren zijn in 1934.
Weet u precies, laat het ons dan even weten.

Bil oi.
HÉ4 M'i/W *
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Tweede rij: (staand):
v.I.n.r. Betsie Weterings, Harry Hermus, Mie v. Dongen, Kaat v. Dongen, Jans 
Hermus, Sie Gommeren, Janus Vermonden, Mevr. v.d. Westen, Bet Hermus, Riet 
Bastiaansen, Cor Struys, Mevr. Machielsen, Mevr, de Jong, Piet Machielsen, 
Bart Machielsen en zijn vrouw Kce v. Baal.

Op de trap:
v.o.n.b. Driek Weterings, Kee Weterings, An v. Beurden, Jo Verdaasdonk, Toon 
v.d. Steen, Toon v. Baal, Mart v. Beurden, Verloofde van W. Weterings, Wim 
Weterings, Jan Verdaasdonk, Henk v. Gurp, Anneke Naalden, Aart van Aert, W. 
Naalden, Mevr. Naalden.

Onderste rij (hurkend):
v.I.n.r. Jan van Baal, P. Voesenek, Sus de Jong, Ko Weijgers, Rien v.d. Westen, 
Gorie Hermans, Net v. Dongen.

HERWONNEN LEVENSKRACHT,
De onderstaande foto werd ons toegezonden door Aart v. Aert en is 
vermoedelijk gemaakt tijdens een reis van de leden van Herwonnen 
Levenskracht in 1951 naar de luchthaven Schiphol.
Weet u er meer van, laat het ons dan even weten.
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