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TER INLEIDING.
Door: redactie.
Het is al weer volop zomer als deze Klepel bij u in de bus valt. 
Velen maken zich op voor vakantie dichtbij of naar verre oorden. 
Sommigen blijven thuis en zoeken hun vertier in de buurt. Hoe het 
ook zij, iedereen probeert te genieten van de vrije tijd. Genieten valt 
er niet veel aan de oostelijke rand van ons dorp, want daar wordt de 
laatste tijd veel overhoop gehaald. De aanleg van de HSL en de 
verbreding van de A 16 vraagt zijn tol en daar kunnen we inmiddels 
ruimschoots over meepraten. Voor eenieder staat als een paal boven 
water: BEEK, GIJ ZIJT VERAANDERD  Maar dat valt 
allemaal toch niet tegen te houden. Immers alles gaat mee in de 
vaart der volkeren. En het gaat snel, want welk beeld heeft u voor u 
als u uw ogen sluit. Geheid dat het een vertekend beeld is. Zo 
riskeert het veel dat u zich over een aantal jaren al niet meer kunt 
herinneren hoe Prinsenbeek er rond de eeuwwisseling uitzag.
Wat we wel kunnen doen is, zorgen dat de herinnering blijft. We 
kunnen daar zelf van genieten en ons nageslacht straks na ons. En 
de heemkundekring is er voor om die herinneringen levendig te 
houden. En samen kunnen we dan o.a. via de Klepel die 
herinneringen delen. Zo verhaalt in deze Klepel Cees Franken de 
buurtvereniging „Ons Genoegen” uit de Groenstraat en kunt u het 2C 
deel lezen over het werk van het lekenapostolaat tijdens de oorlog.
O ja, als u tijd heeft doe dan ook even mee aan de dialect-test van 
Piet de Nijs.
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VAN HET BESTUUR.

Een goede zomer en veel plezier toegewenst en als u weggaat dan 
hebt u als echt „OP DE BEEK”-lid ongetwijfeld last van een 
vleugje heimwee naar Prinsenbeek.

En 
trots 
niet 
on-

VEEL BELANGSTELLING OPEN DAG DE WÈRUFT.
Vorig jaar was er al een open 
dag ter gelegenheid van de 
opening en de naamgeving 
van onze opslagplaats van 
materialen aan de Gertrudis- 
laan achter de brandweer
kazerne. Maar op zondag, 26

mei jl. werd het nog eens dunnetjes 
overgedaan. Met veel trots toonde 
op deze zonnige dag de Wèruft- 
ploeg het resultaat van hun werk 

van het 
afgelopen 

jaar. 
die 
was 
ten 

rechte, 
want het ziet er allemaal tiptop verzorgd 
uit. De schenkers konden tevreden 
constateren, dat hun spullen bij de 
heemkundekring in goede handen zijn. 

Daarnaast konden de vele bezoekers nog genieten van oude 
ambachten zoals een hoefsmid, korvenvlechter en gezellige muziek 
van het orgel van Jan v.d. Hoven en het orkest „Le Noir Dufomé”.
De politie en brand-weer gaven demonstraties en voorlichting. Al 
met al een dag die
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van vroeger.

als zeer geslaagd mag worden beschouwd.
De complimenten voor de wèruft-ploeg en iedereen die aan deze 
dag heeft medegewerkt: van harte bedankt.

De voorverkoop start in september. Hou de komende tijd de 
bekendmakingen hierover in de gaten, want er is veel belangstelling 
en de oplage is beperkt.

G. Verdaasdonk
K. Roelands 
Fam. de Peijper

waswringer, 
cacaodoos, 
litermaat, 
zakhorloge,

pook, 
piklat,

getuig,
zicht,

eiemetjes,
soeplepel,

AANWINSTEN VERZAMELING:
De schenkers zijn:
Hr.v.d.Vijver graszegel, 

koektrommel, 
borduurpatronen, 

thermometer,
reclamebord en flessenopener.
bijenkorf, aardappelmand, schep, grote hak.
katrol, wagenburrie.
gewichtblokken.

BOEK „BEEKSE NEGOTIE”.
Zondag, 20 oktober verschijnt dit boek van Kees Nagelkerke over 
de winkels in Prinsenbeek halverwege de vorige eeuw, dus van ± 
1950. Alle 52 winkels van toen staan met ca. 160 foto’s, verhalen, 
prijslijsten, reclames enz. in dit prachtig uitgevoerde boek van ± 
140 pagina’s.



osklippel en

Fam. Bastiaansen

Alle gevers van harte bedankt

Officiële start bij Bredaas Museum/Stadsarchief., Parade te Breda.

Wij wensen u een fijne fietsdag toe.
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H. Roks
Hr. Hoksbergen
Hr. Luijks 
Hr. Franken 
A. van Aert 
Fam. Kuijpers 
Hr. Gelens 
Fam. Hurks

Voor start in Prinsenbeek: zie vet/schuinsgedrukte gedeelte, 
(de route is bewegwijzerd)

FIETSROUTE DOOR MONUMENTAAL GROEN. 
(Breda en omstreken)

Totale lengte: ongeveer 65 Km, doch is ook te doen in gedeelten. 
Straatnaambordjes en andere aanduidingen staan steeds rechts van 
u.
Tenslotte vragen wij u uiterste voorzichtigheid in het verkeer!

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.

Deze route is in juni/julil999 in samenwerking met onze 
heemkundekring samengesteld. Omdat nergens meer een routekaart 
verkrijgbaar is publiceren wij hier deze route.

bierglas en suikerzakjes.
elektrische straalkachel, boekje Kath. Actie, 
bijenkorven, beroker, borstel, honingslinger, 
koffiemolen
tappendoos.
po-stoel, lampenkapjes, jas en oliepijpen.
trapnaaimachine.
toom, zadel, strengen,
lederwaren.
identiteitskaart rijkskolenbureau, brandstof- 
bonnen, aanslagformulier rundveelevering.
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Start!
Vanaf het Stadsarchief aan de Keizerstraat richting friteszaak Christ.
Bij verkeerslichten linksaf, Vierwindenstraat voor de brug linksaf 
Chassésingel.
Deze singel blijven volgen tot de gevangenis.
Rechtsaf de brug over Ignatiusstraat.
Deze straat volgen en bij het tweede verkeerslicht 
rechtdoor,T eteringsedij k.
Bij verkeerslicht linksaf Oosterhoutseweg.
Net over spoorwegovergang meteen rechtsaf
Parallelweg wordt Lageweg.
Bij voorrangskruising rechtsaf Posthoorn.
Deze blijven volgen onder viaduct door,daarna eerste straat rechtsaf
Galgestraat
Na een paar honderd meter bocht naar links volgen,Cadettenkamp.
Op viersprong bij ANWB-paddestoel 20844 
rechtsaf,Dongensebaan,wordt Kalbergseweg.
Na circa 2 km bij ANWB-paddestoel 20850 
linksaf,Tilburgsebaan.Rechts van u ligt landgoed 
Oosterheide,daterend van het begin van de 20 ste eeuw.
Let op: Bij ANWB paddestoel 20838 recht overstekemVoorzichtig.
Vraggelsebaan.
Bij ANWB paddestoel 20055 rechtsaf Hoeveneind.
Bij t-splitsing ANWB paddenstoel 20839 rechtdoor Meerberg.
Meerberg blijven volgen wordt Salesdreef.
Dan tweede weg linksaf,Hartelweg. Bij huis nummer 9 rechtsaf
Hartelweg.
Bij voorrangsweg Terheijdenseweg Iet op !!! oversteken en linksaf 
Terheijdenseweg
Bij verkeerslichten rechtsaf,Regenbeemd
(Krochten Noord). Eerste straat linksaf, Konijnenberg.
Bij viersprong met verkeerslichten rechtsaf richting Haagse Beemden.
Over de Moerlakenbrug fietspad blijven volgen
Onderaan rechtsaf Achter Emer, Rietdijk.
Deze blijven volgen, wordt even fietspad tussen woningen door.
Bij Texasbar links aanhouden. Eerste weg linksaf Bredestraat.



Start bij kruispunt Leursebaan/Huisdreef
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U rijdt rechtdoor. Brielsedreef en de bocht mee naar links maken, 
blijft Brielsedreef.
Bij driesprong rechtdoor, Overveldsestraat links volgen, Deze 
helemaal uitrijden tot voorrangskruispunt, rechtsaf, weg met 
vrijliggende fietspaden.Sch utsestraat.
Eerste straat linksaf Zanddreef.

Deze weg blijven volgen en bij de tweede straat rechtsaf
Hooijdonkseweg.
Daarna linksaf,Kluisstraat.
Bij driesprong rechts aanhouden, Grintweg.
Eerste weg links omhoog naar viaduct volgen.
Over het viaduct van de A 16 heen. U ziet in de verte café-restaurant
De Elsakker liggen

Deze helemaal uitrijden tot bosrand Liesbos en rechtdoor het bos in. 
Verharde weg As en Huisdreef rechts volgen tot het eind.

Rechtsaf, over viaduct rechts en rechts de tunnel in . Eind van de tunnel 
links. Voor de snelweg rechtsaf daarna rechtsaf de Liesstraat in.



Op het einde van de Liesstraat bij café De Puitenkuil rechtsaf 
Sprundelse-baan.
Eerste verharde weg linksaf, Rithsestraat.
Verharde weg volgen. Na het bruggetje over de Bieloop eerste straat 
rechts, Achterste Rithweg,
Einde linksaf, Raamschoorseweg, dan eerste weg rechtsaf over 
bruggetje over de Turfvaart, rechts aanhouden, en rechtsaf naar 
Mastdreef.
Deze helemaal uitrijden tot Sintelweg,hier linksaf.
Bij voorrangsweg Rijsbergseweg Voorzichtig!! oversteken en dan 
linksaf.
Eerste straat rechtsaf Oude Rijsbergsebaan.
Eerste weg rechtsaf, Tweegelandenbrugweg.
Eerste weg linksaf, Oudlandstraatje.
Op het einde rechtsaf, Effenseweg en over het viaduct de weg blijven 
volgen.
Op het einde rechtsaf Overaseweg richting Dennenlucht.
Tweede straat linksaf, Heistraat, links aanhouden.
Op het einde rechtsaf, Marellenweg.
Bij café-restaurant Den Deijl linksaf bospad op Eeuwig Laantje.
Dit pad blijven volgen, kruisingen oversteken tot ANWB paddenstoel 
21857, hier linksaf richting café-restaurant De Boswachter en 
informatiecentrum Staatsbosbeheer De Oudhof
Bij ANWB-paddenstoel 21859 rechtsaf Bouvignedreef.
Op het eind rechtsaf. Bouvignelaan.
Na paaltje 2214 N linksaf, Voorzichtig!!! Fietspad op en volgen tot aan 
de Mark.
Rechtsaf en fietspad langs de Mark volgen.
Bij de brug over de Mark de brug over gaan en rechtdoor, Sulkerpad.
Einde pad rechtsaf en eerste straat linksaf, Mgr. Van
Hooijdonkstraat.
Voor de haag links aanhouden en de Mgr. Van Hooijdonkstraat 
vervolgen.
Einde straat rechtsaf Dorpstraat.
Op rotonde de derde afslag nemen, t Hofflandt, het Mariakapelletje 
dateert van circa 1940, rechtsaf Pennendijk.



DIALECT.

Door: Piet de Nijs
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We nemen de zesde straat linksaf, Weversdries. Wordt Hertespoor.
Net voor de bocht naar links rechtsaf, fietspad op en even later rechtsaf, 
fietsbordje ANWB Route Baronie volgen.na de viaducten van de A58 
rechtdoor.
Bij ANWB paddenstoel 23580 linksaf over het viaduct.Op viersprong 
bij restaurant Vanouds De Brouwers oversteken.
Tweede straat rechtsaf, Bolbergseweg. Deze blijven volgen tot 
driesprong linksaf, Tervoortseweg
Op driesprong links, Dorstseweg. Eerste straat rechtsaf, Kluisstraat. 
Deze blijven volgen, eerst zandpad, later asfalt.
Bij verkeerslichten over steken en linksaf. Richting Breda aanhouden. 
Einde Fietspad Heerbaan oversteken, linksaf en eerste straat rechts 
Weilustlaan.
Eerste straat linksaf Langveld. Steeds rechtdoor Langveld wordt Lage 
Kant.
Op het einde rechts en meteen weer linksaf. Hooghout.
Einde linksaf Beverweg.
Eerste straat rechtsaf Mgr. Van Hooijdonkstraat en hier meteen 
linksaf.
Blijven volgen tot het eind, daar links af. Hertog Hendriklaan.
Fietspad rechts volgen Wihelminasingel oversteken, over de brug,
Claudius Prinsenlaan
Tweede verkeerslicht linksaf Keizerstraat.
Einde van de fietstocht.

KENT UDE BETEKENIS VAN DE WOORDEN:
„ OSSEGERJEEL, SNOEPTAOFEL, VLEUGELFUIK”
Als dat zo is, laat het mij dan even weten!!
Van Anja Frijters, de dochter van Driek Frijters (de postbode) 
kreeg ik die woorden toegezonden, die volgens haar door 
haar ouders vaak werden gebruikt.
Ze hebben alledrie iets te maken met dames- en herenondergoed. Ik



Smosse

Muggepies

Opkuuse

Mottele
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weet niet zeker wat deze woorden precies betekenen, maar er zijn 
misschien lezers, die de juiste betekenis wel weten.

Motregen. „Moktoe eige nie zo druk, 
tis mar muggepies” = maak je eigen 
niet zo druk, het is maar motregen.

Morsen - knoeien. „Stao nie zo te 
mottele” = sta niet zo te morsen/te 
knoeien. Slordig omgaan met water of 
met het klaarmaken van eten.

Deze keer staan de woorden niet precies op alfabet. Dat komt omdat 
ik overal briefjes tegen kom waar losse woorden op staan, die ik 
overal vandaan haal en dan weer weg leg. Om de zaak een beetje op 
orde te brengen, zet ik ze deze keer allemaal maar bij elkaar.
Niettemin hier weer wat woorden op z’n Biks.

Motregenen. „Tis mar smos, mar ge 
worttur wel nat van” = het is maar 
motregen, maar je wordt er wel nat 
van. „Giestere echt n’n-jeelen dag 
smosse” = gisteren echt de hele dag 
motregen.

Kwaad maken. „Hé, kuust diejen hond 
niet zo op” = Hé, maak die hond niet 
zo kwaad. Meestal zei men om hem 
kwaad te maken: „haas kuus kuus 
kuus” en dan meerdere malen achter 
elkaar, zodat de hond kwaadaardig 
begon te grommen en te blaffen. „Hé, 
diejen hond motte opkuuse, agge 
durft” = Hé, die hond moet je kwaad 
maken, als je durft.



Spouwe

Kwaansele

Kwettere

Hèdde bukkum ga’d

Opneukerke
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Aan één stuk door praten, „kwetter 
toch niet zo, niemand verstaotur wa” = 
praat niet zo door elkaar, niemand 
verstaat er nog wat van.

Morsen met iets vloeibaars. „Iwop nou 
toch wa rustiger, dan kwaansel d’ok 
nie” = loop nu toch wat rustiger, dan 
mors je ook niet. Het water gaat dan 
bij het lopen iedere keer over de rand, 
zodat het steeds minder wordt.

Overgeven, „ik wier me toch ziek, mar 
gelukkig kon ik spouwe en wier ik wir 
wa beter” = ik werd toch ziek, maar 
gelukkig kon ik overgeven en werd ik 
weer wat beter.

Een klein persoon. Het woord 
gebruikte men bij een klein persoon 
die nog flink veel praat had ook. „Nou 
motte daor da d'opneukerke hore, hij 
praot vurne grwote” = moetje daar dat 
kleine ventje horen, hij heeft praat 
voor een grote.

Heb je slaag gehad, „kik is d’n dieje 
hé bukkum ga’d thuis” = kijk eens die 
heeft slaag gehad thuis. Een 
uitdrukking die gebruikt werd als ze 
van hun vader of moeder een paar 
flinke meppen hadden gekregen voor 
het uithalen van kattenkwaad en 
daarna huilend naar buiten kwamen.



Jit

letum-ietum

VERSJE:
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Stripke, stripke, stripke
Waor gaode gij naor toe
Ik gaoi naor stripke, stripke toe 
Zulle wij is wedde om n’n 
haon
Da, d’hier zestien stripkes 
staon.

Heet-warm. Lekkere temperatuur, „t-is 
jit vandaog” = het is warm vandaag, 
„nou zo jit hoef-’t nou ok wir nie te 
worre” = nou, zo warm hoeft het nu 
ook weer niet te worden, „wa’s toch jit 
hé, alles plakt aon m’n lijf’ = wat is 
het toch warm hé, al mijn kleren 
plakken aan mijn lichaam.

DIALECT-TEST
Als we op de Beek met elkaar praten, dan wordt ons Beeks dialect 
bijna door iedereen verstaan. Maar de woordjes in de Klepel lezen 
en ze dan proberen uit te spreken wordt al wat moeilijker. Een in 
dialect geschreven verhaaltje blijkt moeilijker te zijn dan menigeen 
wel zou denken.
Hieronder treft u zo’n verhaaltje aan. Neem deze Klepel nu eens 
mee naar uw vakantieadres, waar dat ook mag zijn. Dan is het 
misschien leuk om op een regenachtige dag of al liggend in de 
brandende zon aan de andere kant van de wereld, een poging te 
wagen om deze prachtige spreektaal van vroeger in de vorm van 
een verhaaltje te lezen. Probeer het eens en vertel me dan of het 
gelukt is of niet en maak uw genoegen of ongenoegen aan mij 
bekend. Succes!!

Iemand uitlachen. Iemand in het 
bijzijn van anderen in verlegenheid 
brengen wanneer hij iets verkeerd doet 
in zeggen of doen, meestal op een 
blamerende toon.



DE SCHÈRESLIEPER.
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Hoe doen jullie da tegeworrig, oew messe en schère slijpe? Doede 
da jilluktries of gwooide ze weg asze bot zen? Vruger wassur ’n 
manneke vur omda te doen: de schèreslieper.
De boere hadde zelluf n'n slepstjeen waor ze d’r getuig mee 
schèrup mokte. N’n grwote ronde gele stjeen. Hij leek op zonne 
grwote ronde kèès die ge bij de kèèsboer kunt kwope, mar dan 
meej n’n ijzerepien er dur waor aon jinne kaant n’n zwengelzaat 
ommunt rond te kunne draaie. Twee paole in de grond en doar 
tussenin de slepstjeen en draaie mar.
Ze moesse asze iets slepe wel meej twee man zijn, want jinne 
moesser draaie en waoter op d’n bovekaant gwooie en d’n 
aandere moes slijpe. De mjiste mèèse echter moesse gebruik 
moake van d’n schèreslieper, die regelmaotig in öös durrup 
kwaam om alles wa schèrup moes zijn te slijpe.
Hij wier schèreslieper genoemd, omda van alles wattie moes slijpe 
’t mjiste schère ware. Da kwaam warschijnluk omda vruger iedere 
vrouw alle klere bekaant zelluf mokte en daor moesse ze 
schèruppe schère vur hebbe.
Tegeworrig douwde n’n stekker in ’t stopcontact van oew 
wèrukbaank en oewen ammarel draait op volle toere en ge kun 
slijpe wa ge wilt.
Kik da was vruger dus wel een bietje aanders as tegeworrig. Ik 
von die schèresliepers prachtig volluk. Ik herinner er m’n eige 
jinne die ’n soort kruiwaoge bij ‘m had. Om ‘m wa ntakkelukker 
te kunne draoge, had tie ’n kruisjil aon. Dan wiertie nie zo moei 
in z’n èreme. Op zunne kruiwaoge stond dan d’n slepstjeen. Over 
d’n as die dur de stjeen zaat, liep unne riem die beneje aon ’n 
plaank vast zaat en waorop de schèreslieper trapte, zoda d’n stjeen 
begon te draaie en hij kon slijpe. Zonne stjeen liep halluf dur n’n 
bak waoter, zodattie altij nat genog was om de zaok schèrup te 
maoke.
Er kwaam ‘r ok wel is jinne die zunne tijd ver vuruit was, want die 
deej twee zaoke tegelijk: slijpe en bulle verzaomele. Hij reej al 
meej ’n pèrdje en ‘n klèn kérke dur aachter. Veur op da woagetje



BUURTVERENIGING „ONS GENOEGEN” GROENSTRAAT

Door: Cees Franken

Buurtvereniging Ons Genoegen uit de Groenstraat is opgericht in 
1946. Het idee tot oprichting is ontstaan nadat tijdens de

Feestavond bij buurtver. “Ons Genoegen” (Groenstraat)
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stond ’t slijpapparaot en op ’t aachterste stuk konde bulle gwooie. 
Kik, da was al n’n echte ondernemer, ’t Mes sneej van twee 
kaante: bulle ophaole en messe slijpe. Het was ’n mwooi geziecht, 
want op da waogetje stonde ok nog vlaggekus en meuletjes, die ge 
kreeg as ge genog bulle bij ‘m afleverde.
D’n allerschwoonste die hier kwaam von ik de schèreslieper die 
rneej z’n bakfiets rond reej. Die zaat altij dwroog, want die 
bakfiets was overkapt, zodattie altij - dus ok bij rege — gewon z’n 
wèruk kon doen. Prachtig da’k da tneej heb rneuge maoke en me 
’t beeld van toen zo wir vur munne gjeest kan haole. Hopeluk 
hedde di verhaoltje kunne leze en heb ik ‘r veul aandere niènse ok 
’n plezier meej gedaan.



Als oprichters fungeerden:
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bevrijdingsfeesten, de bewoners te kennen gaven om regelmatig 
met elkaar de kontakten te willen onderhouden.

1 Jan Roovers
2 Nil de Vries
3 Janus van den Berg
4 Rien Vincenten
5 Christ(sjaan) Franken

Een van de eerste grote activiteiten was kort na de bezetting. Er 
werd een praalstoet /optocht in het dorp georganiseerd.
Buurtvereniging de Groenstraat had als thema „De Indiëgangers” 
genomen, omdat er nogal wat jongens uit de Groenstraat en het dorp 
in Indië zaten. Zij wonnen daarmee de lste prijs.
De buurtvereniging organiseerde tevens feesten ter ere van gouden 
en zilveren bruiloften.
Een van de toenmalige tradities daarbij was het „mast” verkopen.
Gebruikelijk was het in die tijd dat bij een gouden of zilveren 
bruiloft het huis (meestal de voordeur en het pad daar naar toe) en 
de buurt werden versierd.
Daarvoor gebruikte men, zoals in de volksmond genoemd, „mast” 
(bomen en takken). Na het feest werd de „mast” met opbod aan de 
buurtbewoners verkocht. Het bruidspaar legde volgens goed gebruik 
daar nog wat bij. Van de totale opbrengst werd daarna een gezellige 
feestavond georganiseerd.
Een van de bewoners uit de Groenstraat was op dat moment in het 
dorp zeer bekend. Dat was de heer Piet Dircken, onderwijzer aan de 
jongensschool. (In die tijd was er een aparte jongens en 
meisjesschool.)
Hij is de maker van het „Groenstraatlied” (voor dit lied: zie Klepel 
nr. 8 blz. 32), dat nu nog jaarlijks traditioneel op de feestavond 
gezongen wordt, (wijlen Rika Snoeijs-Franken heeft vaak dit lied 
als zangeres vertolkt).
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Rika Snoeijs-Franken en Piet Nuijten

In dit lied worden alle ondernemers en markante bewoners van de 
Groenstraat uit die tijd bezongen. Het heeft dan ook 8 coupletten.
Opvallend was de melodie waar toen voor is gekozen: „in naam van 
Oranje”, passend bij die tijd en het gevoel dat men met elkaar had. 
Een ander terugkerende activiteit was voor de jeugd. Die mocht dan 
1 dag gaan zwemmen in de Waranda of Surea (Oosterhout/Dorst). 
Dat gebeurde op de volgende wijze. In die tijd waren er nog vrijwel 
geen auto's, zodat de vrachtwagen van de kolenboer werd 
schoongemaakt en vol gezet met banken.
Er werden broodjes meegenomen. Dat was voor die tijd een luxe, 
want die werden alleen op feesten of feestdagen gegeten. Ook werd 
er priklimonade en Sinas meegenomen (meeste prik natuurlijk want 
die was goedkoper). In de Waranda werd getrakteerd op een ijsje. 
Tijdens de terugreis was er altijd nog een tussenstop in Teteringen 
meestal bij hetzelfde café. De begeleiders dronken daar een pilsje 
en de kinderen mochten kiezen wat ze wilden drinken: Sinas of prik 
(dus allemaal: Sinas).
Chips enz kende men toen nog niet, maar wel kregen ze allemaal op 
die dag wat snoep en tijdens de stop een grote Mars of nog een ijsje. 
Traditioneel werd er tijdens de reis volop gezongen en natuurlijk -
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EEN FEESTAVOND IN ± 1950.
Hoe verliep nou over het algemeen zo'n feestavond van de 
Groenstraat. Ik kan me dat vanuit die tijd als kind nog enigszins 
herinneren. In de keuken werd op de plattebuiskachel een grote 
ketel koffie gezet. Daaruit werd met een pollepel de kannen gevuld 
en uitgeschonken.
Soms werd daar„rib” bij gegeten of anders warm worstenbrood.
De „rib” werd 1 a 2 dagen van tevoren gekookt in een speciaal 
zout, zodat hij een mooie rode kleur kreeg en heerlijk mals werd. 
Daarna werd de „rib” in de kelder gezet om af te koelen. Zo kon 
het op de feestavond worden uitgeserveerd. Meestal ± 4 ons per lid. 
Hierbij werd dan bruin (rond) brood en roggebrood gegeten met 
(echte) boter of voor de liefhebber vet (reuzel). Margarine at men 
traditioneel niet op een feest.
Als het worstenbrood was, dan kwam dat rechtstreeks warm van de 
bakker op tafel.
Men kocht dan eerst bij de slager (Bart van der List) de worst (een

jullie raden het al - steevast op de terugreis: „we gaan nog niet naar 
huis, nog lange niet, nog lange niet...... ”,
Uit die buurtvereniging is weer een reisvereniging ontstaan.
Die reisvereniging maakte lx per jaar een dagreis. Die duurde 
meestal van 's-morgens 5 a 6 uur tot 1 a 2 uur s'nachts. Een lange 
dag vol humor en plezier. De reis ging naar verschillende delen van 
het land of naar het buitenland (België). Mij hangt nog bij een 
dagtrip naar Rotterdam en via Den Haag naar Amsterdam. Daar 
werd dan een museum of attractie bezocht. Er zijn ook tochten naar 
België (Luik/Namen/Dinant) geweest, naar de watervallen van 
Coo/Citadel en ook naar de Belgische kust (Knokke, Brugge enz).
Steevast ging op de reis altijd een accordeonspeler (Sjef Moelands) 
mee die tijdens de reis voor muziek zorgde.
De reis werd zo gepland dat men na het diner nog gezellig wat kon 
dansen en feesten. Meestal was dat op een adres waar een draaiorgel 
stond.
Opvallend was het dat er altijd bij thuiskomst aan de kinderen was 
gedacht in de vorm van wat snoep of een klein cadeautje.
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speciaal gekruid gehaktmengsel) en die bracht dat naar de bakker 
(Jan Kavelaars). Die zorgde dan dat het worstenbrood dampend op 
grote bakplaten geserveerd werd.
(Wie dit zich nog herinnert, zal bij het lezen van dit stukje het water 
ongetwijfeld in zijn mond lopen).
Hierna kregen de vrouwen meestal nog koffie met een appelflap of 
-bol en 4 consumptiebonnen.
De mannen kregen 5 bonnen. U zult zeggen verschil moet er zijn, 
maar in die tijd was dat heel gewoon.
Om 8 uur begon de muziek meestal. Sjef Moelands speelde dan 
zoals gebruikelijk op het accordeon en vertelde ook de nodige 
moppen.
Wat jaren later kwam daar nog een drummer bij: Rinus, zijn broer. 
Beide waren zonen van Janus Moelands (de schoenmaker), die ook 
in de straat woonde. Ook de vrouw van Rinus speelde mee op de 
saxofoon (dat was voor die tijd zeer vooruitstrevend en modem).
In de loop van de avond trad dan meestal een humorist op (Lee 
Kuisters). Deze man had de gave om moppen te vertellen en daarbij 
goed te kunnen zingen. Tevens bespeelde hij ook wat instrumenten; 
(een soort conferencier a la Wim Sonneveld/Toon Hermans in het 
klein). Soms gebeurde het dat hij samen met Rina Mol zong, die 
toen achteraan in de Groenstraat woonde, op de plaats die in die tijd 
het „Wipend” werd genoemd.
En zoals nu nog, werd er op zo’n avond gedanst en gezongen.
Een van de bewoners (C. Gelens) verzorgde meestal nog een paar 
voordrachten. Gefeest werd er toen in het café Groenstraat 23.Dat is 
nadien flink verbouwd en groter gemaakt. U kunt zich voorstellen 
dat er toen daarom ruimte gemaakt moest worden.
De woonkamer met schuifdeuren, werd dan tijdelijk bij het café 
getrokken. Het biljart werd tegen de kant gezet en daarop nam de 
muziek plaats (je kunt je het bijna niet voorstellen op een afmeting 
van 2x1 meter).
Normaal sloot het café om maximaal 12 uur. Daarom werden er 
voor zo'n avond bij het gemeentebestuur (burgemeester Baetens) 
verlenging en een muziekvergunning aangevraagd. Zodoende 
mocht men dan tot 2 uur open blijven.
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Reglement van de Buurtvereniging De Groenstraat 
te Beek N. Br.

(Het is in het origineel met een prachtig handschrift geschreven. Alles is gelaten 
zoals het opgeschreven staat)

art 2
De/ crmtruTnctte/ bedraagt per week 10 cent voor gektavde- 
5 cent voor ellolid/oraijehaMd/benedende/21 jaar

art 1
Het bestoor bestaat alt een Voorzitter - Secretaris' - 
Pemin^meester en twee cCrmMitssarissen.

De muziek moest wel om 12.30 uur stoppen. En reken er op dat dit 
door de veldwachter (Hr. Rasenberg) in die tijd werd 
gecontroleerd.
Heel gebruikelijk was het dat de veldwachter achterom via de 
keuken kwam controleren. Daar werd hij onthaald op een kop koffie 
met worstenbrood en /of een borreltje toe (dat is nu wel iets anders). 
Vanwege de wederzijds goede bui kwam het 2e borreltje en kneep 
de veldwachter een oogje toe. Er kon dan nog een half uurtje langer 
gefeest worden. Dat was echter het maximaal haalbare.
Traditie was het toen dat er tijdens de avond een loterij werd 
georganiseerd. Dit om de kosten van de muziek en de komiek te 
dekken. Prijzen waren in die tijd een pak koffie een stuk rib 
(geschonken door de slager) een fles Jenever (kastelein) en een taart 
(bakker). De hoofdprijs was traditioneel een krentenmik van één 
meter lang.

art 3
Hij die twee maanden achter staat aan Covvtrdbatte en 
Hiervan mondcling-s- of schriftelijio ^een
kennis ^eeft, zat worden afyeschrewen, waardoor alle 
rechte vervallen.



fryh-' nZet
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ort' 6
Zy dlo verplicht frijn dient te/ nemen bij het leger hier ter 
lord/ erf- over jee-, jyn vrij van co-ntrabutio doch/ blijven lid/ 
der Vereniging/.

art 7
Here/ leden of donateurs 
itemreckttg<

art 9
Ieder lid/ dat toetreed/ moet naar gelang/ er u-v de- pot tv 
procentygewgfre/bij betalen.

art 10
Allo corretpondentio van welke/ aard/ ook/ betreffende/ do 
vereniging- frijrv voor de/ iecretarij/.

art 4
tem- per jaar frol/ 
gehouden, waar i 
aanwezig/ moet frijw.

eer/ verplichte/ vergadering worderv 
mlotterfr eon lid/ var/ het

art 5
Ve/ vererltylng' kar/ niet ontbonder/ worden, ^oola-ncp 10 
leden der vererlglr^ haar In itard/ willen houder/. 
Alidan heeft ^een der leden het recht, iety var/ de/ 
vererlfylnfy te/ etcherv var/ welke/ aard/ ook/, mocht de^e- 
ontbonden worden, heeft ieder frijn recht op hundeel/:

art 8
HCf die/ wegens/ omitardl^heden verplicht tv de/ vereró^ir^/ 
te/ verlater/ bij verhutfrCnj- naar een andere/ Qemeerte/, 
ïiry'^t' procenty ^ewijfre', na/ ijedaroj' er leden in do 
vererójirej- frijn, frijn deel/ 
alt dopot.



VERSLAGEN.

Geachte Vergadering
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Er is een aantal van deze verslagen opgenomen om U een inzage te 
geven wat er in die tijd zoal besproken werd.
Het betreft de periode 1946 tot en met 1955.
Ik heb gekozen voor het jaar 1949 om dat daar het meest over is 
opgeschreven.
Aan de tekst heb ik niets veranderd en/of aangepast.

Op maandag 31 januari hield onze vereniging haar feestvergadering 
in het café van Chr: Franken.

art 12
EW jnar treed/ 
herkiesbaar.

art 14
Mochten er geschillen gijn waarin het reglement niet in 
voorliet, beslist het bestuur, doch j<xZ/ de/ eerstvolgende/ 
vergadering- ter tafel/ worden/ gebracht.

artll
Ieder jour ós- de/ secretaris- en ook/ de- penningmeester 
verplicht jaarverslag' alt te/ brengen, het kasboek/ te/ 
controleren/ een commissie/ van/ 2 of 3 leden uit de- 
vergadering- te/ klegen om de- boeken/ m te- gien, 
vervolgens wioete/ dege/ ver slag- uit brengen, wat door hun 
Cs gecontroleerd/.

een gedeelte/ van het bestuur af, maar Cs

art 13
leder lid/ dat gich/ niet onderwerpt aan het reglement, 
^al/ als lid/ worden afgeschreven, waardoor alle/ rechten 
vervallen.



Een feestavond in 1981.
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Zooals te verwachten was, kwamen de leden getrouw op.
Vooral als op de agenda staat tractatie van worstenbrood, muziek en 
nog 3 concumpties is alles precent.

Er heerschte een gezellige stemming in de zaak, het accordeon 
muziek viel alle inde smaak, vooral ook daar de speler een echte 
komiek was, dit werdt vervangen door enige leden met leuke 
voordrachten, ineen woord de tijd vloog om, wij hadden gelukkig 
tot 2 uur permissie.
Het feest werdt een ogenblik op gehouden door het bestuur.
De voorzitter den Heer J de Pijper en den Heer J Boot secretaris 
trede af, om niet meer herkozen te worden.
Alszoo was men genoodzaakt, hierin te voorzien.
Na veel moeite werdt ten slotte gekozen den Heer P Nuiten tot 
voorzitter, en ondergetekende als secretaris.
Hierna volgde een verloting de prijzen hiervoor werden geschonken 
door de heeren Chr: Franken J de Pijper en J Meeuwissen hiervoor



Namens het bestuur.

Secretaris: A van den Berg.

Het betrof hier een gecombineerde feestavond en vergadering.

JAARVERGADERING OP 26 FEBRUARI 1949.

een
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een woord van hulde aan de milde gevers is hier zeker op zijn 
plaats.
Nauwelijks was de verloting voorbij, of weer maar met muziek het 
feest voortgezet, nog is besloten
Dat werdt aangenomen, dat bij elke jaarvergadering, minstens een 
lid per gezin aanwezig moet zijn, daar men anders een boete van 25 
cent verschuldigd is.
Nadat de klok naar veel te gauw naar 2 uur verwees, voordien had 
ik mijn ooren nog al eens te luisteren gelegd bij enige leden waarbij 
ik gerust mag zeggen, dat alle zeer voldaan huiswaarts keerden.
Dit leden geeft ’t bestuur voldoening welke wil trachten steeds U 
alle te vrede te stellen.

De voorzitter opende de vergadering en heten alle welkom, 
betreurde de slechte opkomst, en gaf het woord
Aan de secr: om de notulen voor te lezen welke onveranderd 
werden goedgekeurd zoo ook de rekening
En verantwoording van onze penningmeester werden keurig in orde 
bevonden,
't kasboek werd nagezien door Jan Frijters en Cees Gelens.
Aan gezien de opkomst uit slechts 6 leden bestond werd besloten 
om op 9 maart een verplichte vergadering op te roepen.
Er werd besloten deze zomer voor de kinderen een feestje of een 
reisje te maken, wat door het bestuur zal worden uitgemaakt. 
Besloten werdt op deze vergadering de vrouwen te tracteeren op 
concumptie hierna werdt de vergadering gesloten om 10.30.



Verplichte Vergadering op 9 Maart "49

om 10.45 de

Jaarverslag over 1949
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Namens het bestuur 
A van den Berg secr: 
P. Nuiten voorz.

Geachte Vergadering
Het afgelopen jaar rust weer tot het verleden, en kan men met 
genoegen terugzien op 't verleden.

De voorzitter opende de verg: eerst om 9. 00 uur, daar men wilde 
wachte op eenige vrouwen die eerst dan ter vergadering konden 
aanwezig zijn.
Voorzitter heten alle welkom, en gaf 't woord aan de secretaris voor 
't voorlezen der notulen der vorige vergadering welke zonder op of 
aanmerking werden goedgekeurd.
Aanwezig waren een 30 leden.
Besproken werdt een vrijwillige reisvereniging op te richten, 
hiervoor gaven zich 24 leden op.
Aan het bestuur wordt overgelaten de goedkoopste weg te vinden, 
om te trachten de bus vol te maken.
Besloten werdt nog voor augustus: dus voor men op reis gaat een 
algemene verg: bijeen te roepen,
Om te besluiten waarheen de reis zal gaan.
De kosten voor de reis wordt op F 1, - per maand vastgesteld.
Een kinderfeest te geven wordt aan gehouden tot de eerstvolgende 
verg:
Ook volgde er nog een tractatie voor de vrouwen in de vorm van 
een paar gebakjes met een geurig kopje koffie, de mannen kregen 
een concumptie naar verkiezing, er waren nog eenige gebakjes 
overgebleven welke verloot werden, en brachten nog een paar 
aardige centjes in de pot.
Niets meer aan de orde zijnde sloot de voorz.
vergadering.



Secr: A van den Berg.
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Zoals U ziet zijn de verslagen beknopt maar geven een aardige 
weergaven van de Buurtvereniging en de Buurt" de Groenstraat". 
Uit mijn tijd weet ik in ieder geval dat met name de jeugd uit de 
Groenstraat een hecht geheel was.
Aanleiding daartoe was zeker de gezinssamenstelling (grote) de 
meeste gezinnen hadden toch minimaal 5/6 of meer kinderen 
overigens heel gebruikelijk in die jaren.

Op 9 maart hield onze vereniging een verplichte vergadering welke 
een zeer goed verloop heeft gehad
Zoo ook een plezierreisje voor de kinderen had een goed verloop.
In de loop van 't jaar hadden er drie bestuursvergaderingen plaats 
op de eerste verg: kwam men voor 't feit te staan dat onze 
buurtbewoner Piet Boot na ruim 3 jaar uit Indonesië terug kwam, er 
werd besloten de gansche buurtbewoners te bezoeken voor een 
geldelijke bijdrage om voor hem een cadeau aan te kopen 
Hierin zijn wij goed geslaagd.
Hij kreeg hiervoor een prachtige vulpen een bloemenmand met een 
reuze taart met een leuke opschrift.
Nadien is van onze buurtjongens ook uit Indonesië thuis gekomen 
nl. Toon Verwijmeren waarvoor ook van onze kant hetzelfde is 
gedaan, er werdt hem aangeboden een mooie polshorloge en slechts 
8 dagen later trof ons weer zoiets klaar te maken nl. Frans 
Kavelaars kwam thuis, die een prachtige leren declamatietas en een 
groote fietstas kreeg alle van deze waren hoogst dankbaar zoo 
feestelijk te zijn onthaald.
Hieruit mag wel gezien worden, dat hierin van geen scheiding meer 
mag gesproken worden, wij zijn niet alleen buurtvereenigers maar 
in dat geval buurtbewoners.
Onze reis naar Valkenburg en Vaals kwam niet goed tot zijn recht, 
aangezien de chauffeur de weg niet goed wist, wij zullen trachten 
bij een volgende gelegenheid dit te voorkomen.
Het verder verloop besloot men een vrijwillige reisvereniging op te 
richten, waarvoor er voldoende leden zich hiervoor opgaven.



-25-

Over de steeds terugkerende naam van „Sjef Moelands" valt nog het 
volgende te vertellen.
Sjef was in de buurt zeer gewaardeerd. Hij was in die tijd een meer 
dan goed muzikant. Voor zover mij bekend is hij zelfs nog een keer 
Kampioen van Nederland geweest. Daar was men trots op!
Hij werd benoemd tot lid van verdienste, zodat hij hoefde geen 
contributie hoefde te betalen. Het slimmigheidje daarachter was 
echter, dat men daarom ook geen BUMA-rechten hoefde te betalen, 
(dus toen dacht men al zakelijk in de Groenstraat)

Welnu beste lezers misschien zult U zich afvragen hoe het met de 
vereniging "de Groenstraat" is vergaan. Bestaat hij nog? , Ja, 
inmiddels 57 jaar. De laatste jaren met beperkte activiteiten.
De reglementen zijn wat aangepast aan deze tijd, maar de 
hoofdlijnen zijn nog steeds hetzelfde.
Het huisadres is Groenstraat 80 „Het Veehandelshuis" van de 
familie Kavelaars. Er wordt nog steeds jaarlijks een gezellige avond 
georganiseerd, inclusief een etentje.
Éénmaal per 5 jaar (jubileumjaar) gaat men vooraf als reisvereniging 
op pad. Het Groenstraatlied wordt ook nu nog traditioneel elk jaar 
gezongen.
De loterij met prijzen die traditioneel vrijwel allemaal worden 
geschonken, wordt nog steeds gehouden. En de opbrengst wordt 
nog steeds gebruikt voor de bekostiging van de muziek. De 
opkomst is nog altijd bijna 100%.
Ziezo op deze wijze hebt u kennis kunnen nemen van de 
geschiedenis van een stukje Prinsenbeek en de tradities.
Gegroet en wie weet tot ziens in de Groenstraat! .
Oh ja willen degenen die alles hebben meegemaakt en hier nog 
meer over kunnen en willen vertellen met mij contact opnemen. 
Samen kunnen we dit dan vastleggen voor het nageslacht.
(Cees Franken tel. 076-5410461).



Door: Kees Nagelkerke

KORTE GESCHIEDENIS
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EEN WERK VAN HET LEKENAPOSTOLAAT TIJDENS DE 
OORLOG 1940-1945.

DEEL 2.
(voor deel 1: zie klepel nr. 21 blz. 8)

DE BRIEFWISSELING MET ONZE JONGENS IN DE 
VREEMDE.

Inleiding.
Nadat reeds enkelen eerder naar Duitsland waren vertrokken, begon 
pas de grote ronselarij en aftocht, toen twee gehele leeftijden ineens 
werden opgeroepen. Dit gebeurde in de Meimaand van het jaar 
O.H. 1943. Het waren jongens van 18 en 19 jaar. Tweemaal hebben 
we toen ‘n 50-tal jongemannen bijeengeroepen in het gebouw van 
het Wit-Gele Kruis, om hen in korte trekken een inzicht te geven in 
het Volle Leven. Allen waren aanwezig en met ’n warme handdruk 
namen we toen afscheid van elkaar: Tot ziens en blijf trouw! Velen 
van deze kerels zijn enige dagen of weken daarna vertrokken.
Vóór hun vertrek kwamen de Jongens op de Pastorie afscheid 
nemen van den Z.E. Heer Pastoor, den Herder van de Parochie, en 
dan ontvingen zij namens de Kath. Actie ’n Kerkboekje: “Vade 
Mecum”, ’n Identiteitskaart van Katholiciteit en ’n 
Aanbevelingsbrief voor den Pastoor van de plaats waar ze in 
Duitsland zouden komen.
Meer dan 60 mannen en jongemannen waren aanvankelijk weg uit 
onze Parochie. Hoe daarmee het contact bewaard? Door middel van 
de post! Allemaal goed en wel, maar dat is gauwer gezegd dan 
gedaan, dat viel niet mee! Toch is er, ondanks alle moeilijkheden, 
een correspondentie ontstaan, die er wezen mag. ’n Briefwisseling, 
die aan vele jongemannen - getuige hun brieven - ’n goede steun is 
geweest in hun moeilijke levensomstandigheden, ’n



Wout de Nijs met kameraden in Süsze (Duitsland).

Correspondentie, die wij U in deze brochure ter herinnering aan hun 
werk in Duitsland ter hand willen stellen.

Ontstaan.
Wanneer ge Uzelf afvraagt: hoe zijn de jongens er toe gekomen om 
zulke een grote correspondentie geregeld te onderhouden, dan is het 
antwoord: zoiets is gegroeid! In het begin werd aan de 
Propagandisten der Mannelijke Jeugd gevraagd om eens ieder op 
zich ’n briefje te schrijven naar ’n bepaalden jongen, die in 
Duitsland werkte. Deze actie ging uit van de Kath. Actie Centrale, 
Ulvenhoutselaan, Ginneken. Dit ging de eerste keer nogal goed, de 
tweede keer slaagde het maar half. zo ging het niet! Klachten 
kwamen er toen, dat de Kath. Actie niets deed voor haar leden in 
Duitsland.
Ja, klagen is gemakkelijk, maar geef eens de oplossing, dan zijn wij 
ook uit de brand! Die oplossing kwam!!
In een ander Parochie liet men door één persoon brieven opstellen 
en overschrijven, en betaalde hem daarvoor. Dit laatste vonden we 
uit idiëel oogpunt niet goed. “Eens ’n tractatie” werd voor beter 
geoordeeld! Maar wie moest dat in Beek doen? Voor één persoon is
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Verloop.
Wat door deze mannen is gedaan is, beste Vrienden, dat is 
geweldig!! Als je ooit kunt spreken van “ze maakten er nachtwerk 
van”, dan zeker van deze mannen met dit werk.
Hoewel enthousiast aangepakt, uit liefde tot jullie, beste Vrienden, 
toch leerde de ondervinding, dat het op de lange duur ’n werk was: 
geweldig taai, droog en saai en dat viel niet meer mee!
Waarom niet getypt, gecyclostileerd, zult ge vragen! Ja, maar dat 
mocht niet. Drukwerk mocht de grens niet passeren, zo 
informeerden we toen. Vandaar noodgedwongen: dan maar 
schrijven! ? Trouwens wat doet prettiger aan? ’n Geschreven brief 
toch zeker!
Na verloop van enige tijd verhuisde het gezelschap - ’t werd toen 
koud - naar het centraal-verwarmde kantoor van de Beekse 
Melkfabriek. De Directeur van deze fabriek, de Weled. Heer Ant. 
Vonk, was een joviale en gastvrije man voor de Luchtwacht en 
heeft ook vaak de mannen moed ingepompt tot voortzetting van het 
eens begonnen werk: het overschrijven der brieven.
Ik zeg: het overschrijven der brieven, want van een tweede door 
henzelf opgestelde brief is het niet gekomen: “’t Valt niet mee”, 
m’nheer Kapelaan, “om zo’n ding vol te krijgen”. “Dat kunt U of 
een van die mannen van het Comité van de Kath. Actie toch veel 
beter en veel gemakkelijker dan wij”. Het gevolg was dat de tweede

het teveel werk. De gedachte viel toen op de toentertijd bestaande 
“Luchtwacht”. ’n Groep van vier mannen, waarvan er drie elke 
nacht moesten waken. In het begin waren deze mannen - met name 
- Jan Roovers, Piet Farla, Jan Frijters, Piet van de Wijngaard - thuis 
in de keuken van den Weled. Heer P. van Hulten, onderwijzer in 
Beek, toentertijd Hoofd van de Luchtbescherming!
’n Bezoek aan deze Heren werd gebracht, ’n verzoek werd 
vervolgens aan hen gericht en aanstonds enthousiast werd het 
aanvaard. “Iemand, die reeds een tijdje in Duitsland geweest is”, zo 
zei er een, “die weet wel wat het zeggen wil: post uit ’t Vaderland te 
ontvangen”. Ze zouden zelf de eerste brief opstellen en 65 maal 
overschrijven.
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Slot.
Ziedaar, beste Vrienden, de gehele geschiedenis van de 
omvangrijke correspondentie, die de Kath. Actie van Beek met haar 
leden in Duitsland onderhield in de oorlog. Moge dit blijvende

Ontknoping.
Zo waren we dan gekomen op Maandag, 4 september 1944, daags 
voor “Dolle Dinsdag”. Als naar gewoonte werd de grote stapel 
brieven voor onze Vrienden in Duitsland naar het postkantoor 
gebracht, geld gegeven voor de verzending en verder aan de 
postbeambten toevertrouwd. Het was de 19e brief. De 20e brief was 
reeds opgesteld en getypt om spoedig overgeschreven te worden.
Maar, Goddank, dit was niet meer nodig. Zelfs is brief 19 nooit van 
de Beek afgegaan, want alles was lamgelegd: Spoor, bus, post, 
terwijl de briefwisseling met Duitsland ook later niet meer kon 
doorgaan. Het geld en brieven zijn teruggehaald op ’t postkantoor 
en vervolgens maar aan de Ouders van de jongens ter hand gesteld.

en derde brief door mij werden geschreven, terwijl no. 4, 8 en 17 
door den Heer Dré Rennen, den Parochialen Leider van de Kath. 
Actie der Mannelijke Jeugd werden opgesteld, nog 11 en no. 15 
door den Heer Jac. van der Veeken, Assistent-Leider van de Kath. 
Actie Mannelijke Jeugd en no. 18 door den Heer Adr. Kleemans, 
toen Leider van ’n Propagandistencursus.
Het werd een hoe langer hoe moeizamere weg voor het viertal om 
de brieven overgeschreven te krijgen. Men had wel telkens drie 
weken de tijd, maar men verschoof het tot de laatste nachten en 
dan was het een vreselijk werk! Totdat plotseling, na de 13e brief, 
het viertal ontheven werd van de brievenschrijverij, want ze 
moesten gaan werken in Zeeland
Hun schrijverij had opgehouden, maan niet de ónze! Want nu 
werden al onze K.A. Propagandisten en Cursisten van de lste en 2de 
Propagandistencursus opgeroepen en  dat ging ook! Dit was 
zelfs nog mooier, omdat nu vele jongens werden ingeschakeld, om 
hun Vrienden in Duitsland ’n plezier te doen en ’n dienst te 
bewijzen van hoge morele waarde.



herinnering zijn aan haar werk en een getuigenis, dat zij haar best
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gedaan heeft. Meer dan 1000 brieven zijn alzo door haar toedoen 
over de Duitse grens gegaan. Het zal U zeker aangenaam zijn, door 
middel van deze Brochure, al die brieven nog eens te kunnen lezen, 
die dan voor jullie een blijvend aandenken zullen zijn voor je tijd 
in den vreemde.

Nabeschouwing.
Gaarne had ik zelf, als Kapelaan van Beek, jullie heb zien 
vertrekken, die jullie vóór je vertrek een laatst stevige aansporing 
ten goede heb mee gegeven, die in gedachten met jullie meeleefde, 
voor jullie bad, jullie kende, gaarne had ik jullie allen ’n hartelijk 
welkom toegeroepen bij je aankomst in Beek.
Ons plan was toen: Jullie aan huis te begroeten, zo spoedig ik 
vernam, dat ge thuis gekomen waart, vervolgens - als allen thuis 
waren - een algemene bijeenkomst uit te schrijven: om er ’n 
gezellige avond van te maken met voordracht, toespraken en 
muziek, en tenslotte was ons plan ’n stevige cursus met jullie door 
te werken, om alle geestelijke en zedelijke verslapping of 
afzakking, die ge geleden zoudt hebben, weer eens op te halen en 
allerhande moeilijkheden, die ge in de grote wereld waart tegen 
gekomen, op te lossen.
Helaas, dit heeft niet mogen zijn. Maar daarom ben ik nu zeer 
dankbaar aan Kapelaan Boumans en het Parochiaal Comité van de 
Kath. Actie der Mannelijke Jeugd, dat zij me de gelegenheid 
geboden hebben, om door middel van het opstellen dezer brochure 
nog eens met jullie in contact te treden.
Beste Vrienden, zijt gij allen “gaaf’ teruggekomen, “gaaf’ van 
opvattingen, “gaaf’ van zeden? Ik mag veronderstellen van ja, 
want ik heb van iemand Uwer het tegendeel vernomen.
Welnu, blijf dan trouw aan je geloof, trouw aan je Kerk, aan je 
Katholieke zeden en opvattingen, trouw aan je Vaderland, trouw 
aan je huisgezin, je vader en je moeder, trouw ook aan reine 
opvattingen over Verkering en Huwelijk, trouw ook aan kuisheid en 
rechtvaardigheid in handel en wandel.



WIE KENT ZE 
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Zijt gij allen terug? Neen, één heeft het er met de dood moeten 
bekopen! Waarom hij? Waarom gij niet? Wil God U ’n kans meer 
geven, om Hem trouw te dienen en je einddoel te bereiken? Dat 
stemt even tot nadenken! Gebruikt die kans, beste Vrienden!

Je oud-kapelaan en oud-Directeur van de Katholieke Actie der
Mannelijke Jeugd,
JOS. VAN KUIJK,
Rector St. Anna-Pensionaat, Zundert.

Bestuur van de Rooms Katholieke Jonge Boerenstand omstreeks 
1962.

v.l.n.r.
Staand: Thijs Verwijmeren, Piet Aarts, Jos Bastiaansen, Kees 
Boeren, Frans Franken, Eugène van de Riet, Jan de Craen.
Zittend: Toon Bastiaansen, Jac. van der Veeken, Kapelaan 
Nooijens, Janeke Meeuwissen, Ad van Rijen, Cor van Bragt, 
Meester Lotstra.



BEEK, GIJ ZIJT VERAANDERD

nog
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Kijkt u eens naar deze prachtige beelden. Dat is echt 
Prinsenbeek van jaren terug. En wat is er nu van over? Niks.
Tunnel weg, verkeerszuilen weg, woningen weg, kerk weg enz.. Het 
mag echt niet erger worden.
Geniet en denk nog maar even terug aan die tijd van weleer.
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