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TER INLEIDING.
Niet voor niets staat op de voorpagina een foto waarop men zo’n 50 
jaar geleden Sjooke Lockx in het café aan de Beeksestraat een 
glaasje bier ziet tappen. We gaan immers met het binnenkort door 
onze heemkundekring uit te geven en door Kees Nagelkerke 
samengestelde boek “Beekse Negotie” terug naar de winkeliers in 
de jaren van halverwege vorige eeuw. Om het biertje dat Sjooke 
tapt weer actueel te laten zijn, gaan we er vanuit dat dit bedoeld is 
om te klinken op deze nieuwste aanwinst voor de 
geschiedschrijving van ons dorp en dat het pilsje het begin is van 
een rondje voor iedereen die aan dit prachtige uniek boek heeft 
medegewerkt. Proost.
In deze Klepel gaan we natuurlijk verder met de brieven van het 
lekenapostolaat tijdens de oorlog. Let u er eens op hoe duidelijk in 
de brieven het dagelijks leven in ons dorp in die tijd tot uiting komt. 
De leer van de katholieke kerk, de invloed van de pastoor met zijn 
kapelaans, de seksuele moraal, de zondagsplicht, het dagelijks 
gebed enz. bepaalden de toenmalige levenswijze van de 
gemeenschap.
Een zelfde invalshoek heeft het artikel van Wout Timmers over 20 
jaar jeugddansen als vervolg op zijn artikel over het verenigings
leven in Klepel 21. Als men die tijd niet heeft meegemaakt dan 
kan men zich daarbij tegenwoordig nauwelijks iets voorstellen. 
Daarom is het zo goed dat we dit op papier vastleggen.
Geniet van de herkenning/-herbeleving en als u denkt dat u ook nog 
iets kunt vertellen over vroeger neem dan even contact op met de 
redactie.



BOEK „BEEKSE NEGOTIE”
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Op zondag, 20 oktober zal in de Rabozaal van De Drie Linden dit 
boek worden gepresenteerd. Hiermee wordt een leemte in de 
geschiedschrijving van Prinsenbeek opgevuld. Er is dan ook alle 
reden toe om de uitreiking van het eerste exemplaar op een speciale 
wijze met een groots programma te laten plaatsvinden. Daarover 
kunt u meer lezen in de media.
Hieronder willen we een en ander over het boek vertellen, zodat u 
een idee heeft waarover het gaat. Het vertelt uitvoerig de 
geschiedenis van 51 winkels die in de periode 1945-1950 op Beek 
waren gevestigd, dus dat is meer dan een halve eeuw geleden. Van 
deze winkels zijn er 6 waarin dezelfde familie - uiteraard een 
nieuwe generatie - is gezeten en van de overige 45 zijn er 38 
verdwenen. Daarnaast zijn er nog 7 die een andere eigenaar hebben 
gekregen.

‘ Je kunt dus gerust zeggen dat ook de middenstand van Beek in 
vergelijking met toen, compleet is veranderd en niet meer te 
herkennen is. Hard werken, grote gezinnen, geen supermarkten, 
geen eurocheques en geen air-miles. Er werd niet gechipt, er werd 
niet gepind, meestentijds opgeschreven i.p.v. direct betaald. Er 
waren toen op Beek 21 adressen, waar je kruidenierswaren kon 
kopen. Er was amper winkelsluiting en ’s avonds ging men 
achterom. De winkels waren er ook voor de sociale contacten.
Wie kent er nog het winkeltje van V&D, de snoepwinkeltjes van 
Kestje Verwijmeren en Nelie Rutten? Of het winkeltje van Mieke 
van Beurden? Ze worden allemaal uitvoerig in het boek beschreven. 
En er staan maar liefst 180 foto’s bij.
Het boek wordt uitgegeven door onze Heemkundekring „OP DE 
BEEK” en is geschreven door Kees Nagelkerke.
Totaal telt het boek, hetwelk is voorzien van een harde, stijve kaft, 
128 pagina’s en het kost € 12,—. Dat kan voor deze prijs, omdat 
zowel de Rabobank Hagebeek als het comité „Hart voor je buurt” 
een financiële bijdrage geven.



HET BOEK KOST: €12,-

AANWINSTEN VERZAMELING:
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ZONDAG, 20 OKTOBER 2002 TUSSEN 13.00 EN 16.00 UUR 
IN DE RABOZAAL VAN „DE DRIE LINDEN”, HEISPRONG 
1 TE PRINSENBEEK.

Na 20 oktober is het boek (mits niet eerder uitverkocht) ook 
verkrijgbaar bij:
Boekhandel Bronkhorst in de Groenstraat.
Primera van Tilburg op de Markt.

De schenkers zijn: 
L. Watzeels 
Mevr.Verwijmeren 
Fam. Wildhagen

Fam. Aerts
G. Huijbrechts 
T. Verdaasdonk
H. v. Oorschot 
C. Nooren
R. Huijbregts 
J. Luijks 
Hr. Renard

A. Verwijmeren
A. v. Aert

Let op!!!! voor geïnteresseerden
VOORVERKOOP: € 10,— Stort € 10,— op bankrekeningnr. 14 25 83 111 
t.n.v. „HKK OP DE BEEK” onder vermelding van:

„BOEK” EN UW NAAM EN ADRES.
(Uw betaling moet uiterlijk vrijdag, 18 oktober 2002 ontvangen zijn)
(het boek kunt u afhalen op zondag, 20 oktober 2002 tussen 13.00 en 16.00 uur in de 
Rabozaal van „De Drie Linden”, Heisprong 1 te Prinsenbeek)

rookreclamezakje.
oorlogssigaretten.
o.a. handnaaimachine, schaven, zakhaken, 
zagen, beddenpan, pollepels, poffertjespan, 
vergiet.
bascule, boomzaag.
aardbeienmandje.
electr. verwarming
kruiseel.
huishoudelijke artikelen.
rugspuit.
gierkist, kafmolen, tafel uit café Moerkens.
uurwerk, deegmes, kolenschop, waterpomp, 
lijmklem, beslagwerk, houtsnijwerk.
acculader
staartblikschaar, bietentang.



Alle gevers van harte bedankt

DIALECT.

Door: Piet de Nijs
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G. Verdaasdonk
K. Roelands 
Fam. de Peijper

bijenkorf, aardappelmand, schep, grote hak. 
katrol, wagenburrie.
gewichtblokken.

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.

SNOEPTAOFEL = een „manvolksbroek” zonder gulp, ook wel 
„FLUITJE” genoemd. Het voorpand was opzij los te knopen en 
naar voren uit te klappen. Dit voorblad werd gekscherend 
„snoeptafel” of „ presenteerblad” genoemd.
Deze “manvolksbroek” werd gemaakt van bombazijn. Dat is een 
katoenen weefsel met een glad oppervlak en links geruwd.

DE BETEKENIS VAN DE WOORDEN:
„ OSSEGERJEEL, SNOEPTAOFEL, VLEUGELFUIK”
In Klepel 22 vroeg ik uw reactie op de vraag van Anja Frijters 
over de bovenstaande woorden.
Van Jan Vissers kreeg ik daar de volgende verklaringen voor: 
OSSEGERJEEL = een vrouwenbroek zonder kruis. Deze 

onderbroek
(een bovenbroek werd door vrouwen destijds niet gedragen), reikte 
tot de knie of net daaronder. Doordat de rokken die gedragen 
werden tot de grond reikten, was van al dat moois niks te zien. In 
die tijd werkte 60 a 70% van de bevolking inde land- of tuinbouw, 
dus ook „het vrouwvolk”. Als zij op het land werkzaam waren, b.v. 
schoffelen, en ze nodig een plas moesten doen, dan konden ze 
gewoon blijven staan. De damp die daarbij ontsnapte verraadde hun 
bezigheid.



Hier weer wat woorden op z’n Biks.

Kuierlatte

Laaije

Ljeer

Ljirke
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Dan was er nog de „LIENTJESBROEK”. Dit was een damesbroek 
met een „val”. Het achterpand kon men naar beneden klappen. Aan 
weerszijden zat een lint waarmee de „val” aan de voorzijde met een 
lus werd vastgeknoopt.
Bedankt Jan voor de reactie. Blijft nog het woord “Vleugelfuik”. 
Als u daarvoor een verklaring heeft dan hoor ik die graag.

Richting geven/leiden/dirigeren. „’n 
pèèrd laaije” = een paard richting 
geven. „Laai ze mar die kaant op” = 
stuur ze maar in die richting.

Een kleine ladder. „Mot ik de grwööte 
ljeer of ’t klèn ljirke pakke?” = moet 
ik de grote ladder of het kleine 
laddertje pakken? „pak de grwööte

Ladder. „Ik durruf echt nie op’n ljeer 
te klieme” = ik durf echt niet op een 
ladder te klimmen. „Da’s zo wog, 
durrufde gij daor meej ’n ljeer bij te 
klieme?” = dat is zo hoog, durf jij daar 
met een ladder bij te klimmen? „ikke 
nie, ik krijg al wogtevrees a’k op unne 
stoel staoi = ik niet, ik krijg al 
hoogtevrees als ik op een stoel sta.

= Benen, „Hé bende mi de fiets? Neje 
wor ik ben mi de kuierlatte” = hé ben 
je met de fiets.? Nee hoor, ik ben te 
voet.
„wij gaon er nogal gère meej de 
kuierlatte op uit” = wij gaan nogal 
graag ergens te voet naar toe.



Labwone

Labtjeen

Langnat

’N Lapke

’N Lapke stof
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mar, dan kan’k ‘r beter bij” = pak de 
grote maar, dan kan ik er beter bij.

„Ik heb van de week toch ’n mwooi 
lapke gekocht op de mart” = ik heb 
deze week toch een mooie lap stof 
gekocht op de Markt. Als men zei: „ik 
heb een „lapke” gekocht” dan wist 
iedereen zonder dat het woord werd 
uitgesproken dat een lap stof was. Dus

Een lapje of gaasje dat op een wond 
werd gelegd. „Aauw gifdi’s gauw ’n 
lapke, want ik heb in munne vienger 
gesneje bij het èrepulschelle” - au, 
geef eens vlug een lapje (gaasje), want 
ik heb in m’n vinger gesneden bij het 
aardappelen schillen, „nie zo gaauw 
jaanke wor, ’n lapke d’r op en t’is zo 
beter” = niet zo gauw huilen hoor, een 
lapje erop en het is zo beter.

Tuinbonen. „Lekker toch hé, nuwe 
èrepuls lekker gebakke in botter en 
dan ’n paor flienke kribbe gebakke 
spek ‘r bij” = heerlijk toch hé, nieuwe 
aardappelen lekker gebakken in boter 
en dan met een paar flinke kribben 
gebakken spek erbij.

Een woord dat vroeger niet, maar 
tegenwoordig wel voor frisdrank 
gebruikt wordt.

Een ander woord dat ook voor 
tuinbonen werd gebruikt.



Lapkes

Ne lapswaans

Lawaaisop

Lawaaisoep/Blindesoep

Leeze = Sorteren. „Bwontjes leeze” = de vuile 
of niet mooie eruit halen. Werk dat 
meestal op winteravonden met de hele 
familie werd gedaan. Op de tafel werd 
een zak bonen leeg geschud en dan de 
hele familie er rond en lazen (zochten 
de slechte eruit) de bonen, terwijl dan 
heel dikwijls onder het lezen het toen

alleen het woord „lapke” duidde al aan 
dat het een lap stof was.

Waterjus-watersaus. Jus/saus die meer 
uit water bestond dan uit iets anders.

Watersoep. Soep waar niets in zat, 
alleen wat bouillon en verder geen 
vlees of vermicelli, negentig procent 
water. Eigenlijk gewoon een bord 
warm water met een bouillonsmaak en 
bouillonkleur.

Meerdere kleine lapjes. „Ne 
lapkesschort” = een schort die zo 
dikwijls is hersteld, dat je alleen nog 
maar kleine lapjes ziet in allerlei 
vormen en kleuren.
Iemand waar je niet van op aan kunt. 
Iemand die liever niets doet dan wel. 
„dieje lapswaans motte niks vraoge, 
want die is liever lui dan moei” = die 
nietsnut moet je niets vragen, want die 
is liever lui dan moe. „in die femilie 
zen ’t allemaol grwöête lapswaanze” = 
in die familie zijn het allemaal grote 
nietsnutten.



Lekstok

Ljeer

Ljeerfabriek/Lèèrfabriek

Lèèrze
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Een fabriek waar van koeienhuiden 
leer werd gemaakt in allerlei dikten en 
kleuren.

gebruikelijke „ROZENHOEIKE” (de 
rozenkrans) werd gebeden.

Een zuurstok. „Moeke maag ik op de 
kermis nog n’n lekstok kwope, want 
die vien ik toch zo lekker” = mama, 
mag ik op de kermis nog een zuurstok 
kopen, want die vind ik toch zo lekker.

Laarzen. „Lèèrze mee wogge hakke” 
= laarzen met hoge hakken. Men 
sprak de„r” meestal niet uit en zei: 
Lèèze”.
„Toen ik klèn was, waren er gin 

mèskeslèerze, aljeen de pliesie en de 
massiesee en de soldaote, droege 
wogge lèèrze. Ok pèrdrijers droege 
lèèrze, mar gewonne mènse nie, die 
liepe op klompe” = toen ik klein was 
waren er geen meisjeslaarzen, alleen 
de politie en de marechaussee en ook 
de soldaten droegen hoge laarzen. Ook 
paardrijders droegen laarzen, maar de 
gewone mensen niet, die liepen op 
klompen.

Leder. „Vruger ware de mjiste 
schoene van ljeer” = vroeger waren de 
meeste schoenen van leder. Men sprak 
het woord ook uit als „lèèr”. „N’n 
Ijeere jas” = een lederen jas. „Ne lèère 
jas” = een lederen jas.



’N Laoi

Laoitoafel

Ne lobbes

Lebbere

NOG EVEN OP EEN RIJTJE:
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Kuierlatte
Laaije
Ljeer
Ljirke
Labwone
Labtjeene
Langnat 
’N lapke 
’N lapke stof
Lapkes 
Ne lapswaans

= Een goedzak. Iemand die zich nergens 
druk over maakt en alles goed vindt. 
„Da’s toch ne goeie lobbes hé” = dat 
is toch een goedzak hé.

benen
richting geven - leiden.
ladder
kleine ladder
tuinbonen
tuinbonen
frisdrank
een gaasje/lapje
een lap stof
kleine lapjes
nietsnut-waar je niet van op aan kunt

Een lade of la. „In de laoi van d’n 
aonrecht ligt dikkels n’n woop 
rommel” = in de lade van de aanrecht 
ligt dikwijls een hoop rommel. 
„Gwooi ’t mar in de laoi” = gooi het 
maar in de la.

Ladekastje. Letterlijk een kastje waar 
je van alles in kunt laden/opbergen. 
Vroeger dikwijls een pronkstuk in de 
kamer.

= Likken/zuigen/sabbelen. „Zit n’n 
njeelen dag toch nie zo aon diejen 
zuurbal te lebbere” = zit de hele dag 
toch niet zo aan die zuurbal te 
likken/zuigen.



waterjus

Door: Kees Nagelkerke
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Lawaaisop 
Lawaaisoep of 
blindesoep 
Leeze 
Lekstok 
Lèèr of Ij eer 
Ljeerfabriek 
Lèèrze 
’N laoi 
Laoitoafel 
Ne lobbes 
Lebbere

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

DE BRIEFWISSELING MET ONZE JONGENS IN DE 
VREEMDE.

Deze keer kunt u de eerste drie brieven lezen, die in het najaar van 
1943 vanuit Beek naar de Beekse jongemannen in Duitsland zijn 
verzonden. Naast vele vragen die in de brieven werden gesteld, kunt 
u ook lezen dat de kapelaan ze op het goed spoor wilde houden en 
ook wat er toen zoal aan bijzonderheden uit Beek te melden was.
Leest u maar mee:

De eerste brief is opgesteld door de vier mannen van de luchtwacht 
„Jan van de K.A.” is de eerste ondertekening, vervolgens: „de vier 
K.A.-mannen”.

watersoep
sorteren
zuurstok
leder
lederfabriek
laarzen
een la
ladekastje]
een goedzak
likken - zuigen - sabbelen.

DEEL 3.
(voor deel 1: klepel nr. 21 blz. 8) 
(voor deel 2: klepel nr. 22 blz. 26)



BEEK, augustus 1943.

Beste Vriend,
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lsle BRIEF

Wij zitten hier met enige vrienden van de K.A. bij elkaar, en hebben 
besloten onze vrienden, die in ’t buitenland werken, om de veertien 
dagen een briefje te schrijven. Wij hopen dat van tijd tot tijd ’n 
berichtje van de K.A. uit Beek U welkom is. Hier in Beek gaat alles 
nog zijn gewone gang, doch steeds meer jongens moeten er naar 
Duitsland vertrekken.
Hoe maakt U het, altijd nog goed zeker? Tenminste naar 
omstandigheden. Goed is ’t hier ook niet meer. Was de oorlog toch 
maar gauw afgelopen, nietwaar. Wat zou dat een vreugde zijn, als 
alles weer wordt zoals vroeger, en allen weer voorgoed thuis zijn! 
Want ’t spreekwoord „Oost-West, thuis best”, is toch zeker nu van 
toepassing.
Hoe is ’t daar met de werkzaamheden? En met het eten en de rook? 
’t Zal zeker wel niet meevallen om aan de gang te blijven. Hoe staat 
’t met de bombardementen? Zeker wel dikwijls in de schuilkelder? 
Hier is alles even rustig. Och ja, wat moeten ze hier komen doen. Is 
de oogst daar al binnen? Hier scheelt ’t niet veel meer. We hebben 
ook veertien dagen mooi weer gehad. Nu deugt er niet veel meer 
van, aldoor maar regenen en waaien. Maar ja, de boeren zaten ook 
hard om ’n buitje verlegen, maar ’t moet niet aan de gang blijven.
Moet je ’s Zondags ook werken? En kun je je Zondagsplichten 
vervullen? Of staat er geen kerk in de buurt?
Hoe is ’t daar met de rook? Wordt er ook zoveel tabak geteeld? Hier 
in Beek staan overal planten. Er worden nu al bladeren afgedaan en 
op de kachel gedroogd. En dan roken maar, ’t Stinkt geweldig, 
maar dat mag niet hinderen, als Je zonder tabak of sigaretten 
zit.
Nu, ik weet verder geen nieuws meer en eindig met de beste K.A.- 
groeten van Uw vriend,
Jan van de K.A.



Beste Vriend,

Kapelaan J. van Kuijk.

september 1943.

Beste Vriend,
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Houd goed moed! Blijf sterk en trouw aan alles, wat rein is en goed. 
En dan hoop ik, dat ge spoedig gezond en gaaf naar ziel en lichaam 
in ons vaderland moogt terugkeren.

En nu de tweede brief: Aansporing tot goede moed en volharding in 
’t goede!

2de BRIEF.

Het doet me genoegen jou en al onze katholieke Beekse vrienden in 
Duitsland langs deze weg te kunnen schrijven. De eerste brief hebt 
ge natuurlijk reeds ontvangen. Hij was opgesteld door vier K>A>- 
mannen, die hun tijd er voor opofferen om je zo geregeld aan eens 
een briefje te schrijven. Ik weet zeker, dat ditje aanstaat. Het is een 
prachtig contact, dat je daarmee hebt met je katholieke vrienden in 
het vaderland.
Deze tweede brief zal ikzelf, als directeur van de K.A. der 
Mannelijke Jeugd, schrijven. Ik ben er van overtuigd, dat een 
woordje van mij, als priester en kapelaan van de Beek, je goed zal 
doen. Temeer, daar ik besef, datje snakt naar post uit ’t vaderland, 
dat je snakt naar een spoedig weer samenzijn met je Ouders, broers 
en Zusters, je Vrouw of je Meisje of je Vrienden. En dit verlangen 
moetje goed vasthouden, hoor! Het zal je fier houden en je bewaren 
voor vele stommiteiten, die ge anders zoudt bedrijven. Denk dan 
vooral aan je Moeder, die je met tranen in haar ogen heeft zien 
vertrekken: je Moeder, die nog dagelijks voor je bidt, die zich 
telkens en telkens afvraagt: hoe zou onze Jan of Piet of Kees het 
ginder toch maken? Denk dus daar goed aan, beste vriend. Ook ik



BEEK, October 1943
Beste Vriend,
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J. van Kuijk, Kapelaan’.
Gegroet; de 4 K.A.-Mannen

Van vele kanten hoor ik reeds, dat het goed bevalt, nu wij van de 
K.A. uit met 4 mannen jullie telkens een briefje schrijven. Het

bid in iedere H. Mis voor jou, opdat ge sterk moogt zijn en gaaf en 
gezond naar ziel en lichaam, spoedig bij ons moogt terugkeren.
Uit vele brieven lees ik: trouwe vervulling van hun plichten: 
Zondags naar de H. Mis en dagelijks ’n kort morgengebed en 
avondgebed. En altijd ook een gebed voor en na ’t eten. Prachtig! 
Houd ook gij, beste vriend, dit zo vol! Ook hoor ik van sommigen 
dat het op zedelijk gebied meevalt en lang niet zo erg is, als men 
hier soms denkt, gelukkig!
Van anderen hoor ik, dat ze soms een zwaren strijd hebben. Beste 
vriend, als gij onder deze laatste groep valt: wees sterk hoor. God 
verlaat je nooit. Hij beproeft je, maar nooit boven je krachten. Als 
ge met Hem mee werkt, kunt ge overwinnen!
Houd deze gedachten goed vast: 1. God bestaat, 2. ik besta (d.w.z. 
ik ben mens, met verstand en vrije wil en ben dus meer dan welk 
schepsel ook. Ik kan van mijn leven maken, wat ik zelf wil), 3. Ik 
ben katholiek (daar kun je te allen tijde groot op gaan; er is geen 
organisatie zo groot en zo sterk als de katholieke Kerk). 4. Ik heb 
een levensdoel, dat ik onder alle omstandigheden moet bereiken. 5. 
Ik heb daartoe de middelen: H. Mis, Gebed, Biecht, H. Communie. 
Best vriend, zoek daar je kracht!
Met beste groet, alles wat wenselijk is en priesterlijke zegen, sluit 
ik,

3de BRIEF.

De 3de brief is een aansporing tot reinheid van zeden en ridderlijke 
houding tegenover vrouwen en meisjes en tot ’t hooghouden van de 
Vaderlandsliefde.
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bevalt uitstekend bij de Ouders van jullie en bij jullie zelf. Dus je 
kunt er op rekenen hoor, dat wij hier mee doorgaan, zolang ’t kan. 
Wanneer ik de brieven lees, die naar J. Roovers gestuurd worden, 
dan lees ik daaruit bij al onze katholieke vrienden in Duitsland, dat 
ze kost wat kost, trouw blijven aan hun plichten als katholiek. Wat 
hun godsdienstig leven betreft: H.Mis, H. Communie op tijd, 
Biecht, dagelijks gebed. En wat hun zedelijk leven betreft: ook 
hierover hoor ik , dat gij goed weet, wat ge als katholieke jongen te 
doen en te laten hebt, vooral tegenover vrouwen en meisjes. Laat dit 
zo blijven, beste vriend, laatje houding steeds fier zijn , als van een 
ridder, die de beschermer moet zijn van vrouwen en meisjes en niet 
de slaaf. In dit opzicht, hebt gij U - de jongeren, die laatst zijn 
weggegaan en die de les nog hebben bijgewoond voor hun vertrek, 
die zullen zich dit nog wel kunnen herinneren - in dit opzicht hebt 
gij U gezond te houden en gaaf naar lichaam en ziel voor het 
nageslacht.
Vandaar dat gij ook moet zorgen veel vaderlandsliefde bij U aan te 
kweken. Ik geloof wel, dat dit nogal gemakkelijk gaat, want in een 
vreemd land voelt men vanzelf meer voor z’n vaderland dan thuis. 
Je vaderland dus hooghouden en niet alleen met woorden maar met 
daden. Sommige jongens schrijven zelfs onder hun brief: van een 
volbloed Nederlander, dat hoor ik graag!! Vaderlandsliefde is ook 
een van de deugden, door God ons opgelegd, die wij moeten 
beoefenen.
In Beek is alles nog hetzelfde: Onze kerktoren echter zonder 
klokken en het H. Hartbeeld nog steeds met een hand minder  
Veel jongens in Duitsland. Maar Goddank toch nog geen bommen!! 
De lastige verduistering is ook weer begonnen, hoelang nog???
De Katholieke Actie gaat hier nog steeds rustig door. Vooral: rustig, 
want ge weet wel, zonder een kleine ontspanning op de 
bijeenkomst, is het voor de meeste jongens niet aantrekkelijk 
genoeg en dan laten ze het hangen. Alleen zij, die eenmaal in ’t 
buitenland geweest zijn, die schijnen toch meer belangstelling te 
hebben voor alle problemen van het leven. Gij, beste vriend, kunt 
nu in Uw vreemde omgeving geweldig veel aan K.A. doen. Want
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Door WoutTimmers.

Vooraf.
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J. van Kuijk, Kapelaan 
Gegroet, de 4 K.A.-Mannen.

nu vooral kunt gij lekenapostel zijn, in de ware zin van het woord.
Nu kunt ge voor Uw kameraden een steun zijn in het goede.
Met beste groet; alles wat wenselijk is en priesterlijke zegen, sluit 
ik,

De behoefte en het ontstaan.
Na de oorlog vanaf de bevrijding was er het café-(zaal)-dansen bij 
bijzondere dagen als, kermis en vastenavond. Ook bij bruiloften en

Er komen veel namen voor in het artikel van mensen die al 
overleden zijn, zoals kapelaans, burgemeester en wethouders, 
commissie van toezicht, muzikanten, medewerkers (zoals Toon 
Verwijmeren die voor de geluidsinstallatie zorgde) en veel 
leeftijdgenoten, zoals voorzitters, dansleiders en mede comitéleden. 
In dit vooraf wil ik hen gedenken en over hen respectvol spreken en 
hen vernoemen.

Aansluitend op het vorige artikel over WEDEROPBOUW (zie 
Klepel 21) met het Beekse Verenigingsleven, nu een artikel over het 
jeugddansen en de jongerenverenigingen die daarmee te maken 
hadden.
Er blijken zoveel gegevens te zijn, dat er gekozen moest worden. 
Het is de kunst van het weglaten, zodat er toch ook veel 
opsommingen in staan.
Ik vraag u begrip voor het feit dat het gebruik van de Nederlandse 
taal niet altijd 100% goed is. Zo was het in die tijd en zo werd er 
gesproken en geschreven.
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buurtfeesten werd er gedanst. Wilde je erbij horen, moest je kunnen 
dansen. Naast de ontmoetingen in verenigingsverband van de 
R.K.J.B. (Rooms Katholieke Jonge Boerenstand), B.J.B. (Boerinnen 
Jeugd Bond) en de K.A.J. (Katholieke Arbeiders Jeugd, V.K.A.J. 
(Vrouwelijke Kath. Arbeiders Jeugd), waren er ook de activiteiten 
zoals toneelavonden, sportdagen, concoursen en andere (ook 
parochiële) ontmoetingen en de Beekse familie- en buurtfeesten.
Regels van Dansschool Peemen van Pi jen in de vi jftiger jaren:

1. Een fleer vraagt een dame ten dans door even met hoofden bovenlichaam in haar 
richting te neigen. Doch verzuim niet fiaar daarbij aan te zien. En sluit uw voeten 
aaneen, dat is correcter.
2. Als een dame een heer vraagt neigt zij affeen even met het hoofd. Maar zij kijki 
hem oöfaan, anders weet hij niet dat '}llj de uitverkorene is. Er bestaan nu eenmaal 
mannen die aan zichzelf twijfelen.
3. JAfs de dans ten einde is, begeleidt de heer de dame naar fiaar plaats, wacht tot zij 
zit en maakf dan zijn buiging. De dame kju'kt even met haar hoofd. Vriendelijk, ook, 
als het niet zo erg naar genoegen was, want tact is in de danszaal een onmisbare 
deugd.
4. Weren, vraagt een dame altijd met lege handen. (NatuurGjkjiooit en te nimmer met 
een sigaret er in, maar dat wist u allang, evenals dat ihv colbert gesloten moet zijn 
en Vw stropdas keurig netjes zit.jDans nooit in sportkfeding of met sportschoenen.
5. Ifiiikt het commando „variëren", dan maak} 1) zich aan grove onbeleefdheid 
schuldig, als V het niet opvofgt. Vergeet vooral niet met een kfeine buiging afscheid 
te nemen van Vw vorige partneren Vw nieuwe te begroeten.
6. Zonder geldige reden een partnerweigeren die ons ten dans vraagt, is een der ergste 
inbreuken op de omgangsvormen die er te maken valt. Men doet het eenvoudig niet. 
Nóóit.
7. Voor V een dame ten dans vraagt dient u eerst kennis met haar te hebben 
gemaakt, tenzij V in een openbare dancing bent, waar iedereen iedereen mag vragen.
3. gooi nooit as of sigarettenpeukjes op de dansvloer. Daar zijn immers die p tactische 
asbakjes voor geschapen.
9. Oofal's een dame er uit ziet of zij haar boontjes bijzonder goed fan doppen, moet 
een heer haar behulpzaam zijn, onder andere bij het aantrekken van haar mantel
10. (Beleefdheid kost niets en maakt V bemind. Dit is een algemene regel die in 
gulden doch onzichtbare letteren boven de deuren van alle danszalen ter wereld staat 
geschreven. Handelt er naar!
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Even napraten bij het uitgaan van de kerk.
(vlnr: Wout Timmers, Toon Bastiaansen, Jos v.d.Eijnden, Wout Meeuwissen 
en Jan Bastiaansen)

Het dansen leerde men vooral op de zondagmiddagen bij diverse 
dansscholen zoals Peemen-Dado in de Bavelselaan (vooral veel 
boerenjeugd), de Dansschool Peemen-van Ooijen op de Teteringse- 
dijk en Dansschool Tiggelman aan De Haven (veel werkende 
jongeren). Middenstandsjongeren bezochten naast Dansschool 
Tiggelman meer dansschool De Kruif op de hoek Nassausingel- 
Nassaustraat. 's Avonds werden er op de dansscholen herhalings- en 
oefenavonden gehouden voor een bepaald entree of cursusgeld.
Deze avonden werden ook voor oud cursisten echte 
ontmoetingsavonden. Natuurlijk wek na afloop recht naar huis!
Hierop aansluitend bleek de behoefte aan een dansgelegenheid ter 
plaatse, wat bevestigd werd in de uitslag van een onderzoek door 
het Parochieel Sociaal Charitatief Centrum.
Door het goede contact tussen kapelaans, geestelijke adviseurs, de 
bestuursleden en leden was de behoefte aan dansen bekend.
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Omdat de boerenjeugd de grootste groep was en Kapelaan de 
Leeuw hun adviseur was, die ook invloed had bij de pastoor die het 
patronaat beheerde, begonnen de eerste dansavonden onder zijn 
leiding. Het Patronaat was de zaal boven de Engelbewaarder (de in 
2000 afgebroken kleuterschool aan de Schoolstraat). Kapelaan de 
Leeuw organiseerde de avonden met bestuursleden van 
Jeugdstandsorganisaties zoals Piet Biemans van de RKJB, Theo 
Gelens van de KAJ. Wout Timmers was contactpersoon. Deze 
eerste avonden werden geopend met gebed, een Onze Vader en een 
Wees Gegroet. In 1955 werden in de winter dansavonden 
georganiseerd, naast filmvoorstellingen door de St. Kath. Leven. Op 
15 januari 1956 was de laatste dansavond in het oude Patronaat, 
omdat het Patronaat verbouwd moest worden tot klaslokalen voor 
de kleuterschool. (Stichting Katholiek Leven 1949-1970 o.l.v. Dhr. 
H. Lotstra en Chr. Boeren)
Nu het zo duidelijk was dat er behoefte was aan dansavonden op de 
Beek wilde Kapelaan Verdunnen (Adviseur /Aalmoezenier van de 
K.A.J.) het dansen wel laten voortbestaan in het Jongensjeugdhuis 
(later „de Looi”) aan de Kapelstraat en hij nam als risicodrager 
samen met KAJ-voorzitter Theo Gelens het besluit om het 
Jongensjeugdhuis in de zomer van 1956 te verbouwen.
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Er waren in het begin 15 medewerkers. Theo Gelens: het 
metselwerk, Piet de Swart: het timmerwerk (met tekeningen op een 
stuk hardboard), Wim Heijmans: de waterleiding, Kees Hermus: de 
elektriciteit, Kees de Bont en Wim van Gurp: diverse taken, Adrie 
Gelens: schilderwerk en ontwerper en schilder van Het Embleem. 
Dhr. Lotstra zorgde voor koffie.
De tussenwanden moesten eruit. Er moesten w.c.'s, waterleiding en 
meer verlichting komen. Voor de dansvloer werd gekozen voor 
superhardboard. Dat moest vaak in de was gezet worden en 
geboend. De garderobe en ingang kwamen in het naast gelegen 
welpenlokaal.
Het werd avondwerk, dag in dag uit, met enige angst om de 
voltooiing. Maar dankzij hun arbeid en doorzettingsvermogen is het 
gelukt. De K.A.J. zorgde voor de verbouwing. De R.K.J.B.-B.J.B. 
mestte een big tot varken bij Bart van Loenhout, waarbij vele jonge 
boeren voor meel en ander voedsel zorgde. Dit varken en de prijzen 
van de Middenstand waren nodig voor de loterij ten bate van het 
Jeugdhuis bij de opening.
De besturen van de 5 jeugdstandsorganisaties kwamen voor de 
opening 2 maal bij elkaar o.a. op 28 oktober 1956. Daar werden de 
opening en de eerste dansavond besproken. Wout Timmers fun
geerde als coördinerend/secretaris van de besturen van de 
gezamenlijke jeugdstandsorganisaties.
Met een zucht van verlichting kon mijnheer Verdunnen bij de 
heropening zeggen “Eindelijk zijn we dan zover”.

De heropening was op 11 november 1956 om 15.00 uur. De 
voorzitter van de K.A.J. had de algemene leiding. Kapelaan 
Verdunnen zegende het jeugdhuis opnieuw in. Hij bracht dank aan 
de K.A.J. voor al het verrichte werk en de harmonie die er was 
tussen de KAJ en hem. Ook dankte hij de voormannen, onthulde 
een embleem van de KAJ en verklaarde het Jeugdhuis voor 
heropend. Bij het embleem stond de tekst: “waardeert, wat de KAJ 
heeft gepresteerd”. Hij sprak de hoop uit dat het Jeugdhuis er zou
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Foto: Wout Timmers en Jan 
Bastiaansen, resp. secretaris 
en voorzitter van het jeugd- 
comité. Op de achtergrond 
links de woning van de familie 
Struijk (nu restaria Kave
laars) rechts de bakkers
winkel van Roel Kavelaars 
(nu „snoep van de hoek”).

Op 20 maart 1957 werd een 
voorstel tot wijziging van de 
plaatselijke politieverordening 
goedgekeurd door de gemeente
raad, waarbij de toegangsleeftijd 
veranderd werd in 16 jaar. Op 
14 april kwam de oplossing, die 

duidelijk uit de uitvoerige voorwaarden in de dansvergunning bleek 
De vergunning-voorwaarden werden nogal eens veranderd.
(Toelichting: volgens de toenmalige Drankwet mochten bij een „Verlof 
B" in een lokaliteit alleen niet-alcoholische dranken worden geschonken 
en was de minimumleeftijd 16 jaar. Bij een „ Verlof A" mochten ook 
zwakalcoholische dranken o.a. bier geschonken worden en was de 
toegangsleeftijd 18 jaar.)

i

zijn “door de jeugd en voor de jeugd” en daar hoorde ook af en toe 
dansen bij.
s' Avonds was de eerste dansavond met het doel om: "de jeugd van 
Prinsenbeek ter plaatse een dansgelegenheid te geven, zodat zij niet 
altijd naar elders behoeven te gaan dansen". De toegangsleeftijd was 
18 jaar, overeenkomstig voorwaarden uit het dansbesluit 1933. Dat 
had tot gevolg dat veel jongeren toch nog naar Breda gingen om te 
dansen. Op 23 december 1956 werd besloten ontheffing te vragen 
van de toegangsleeftijd. Dit leverde moeilijkheden op met de 
burgemeester vanwege de dansvergunning. De moeilijkheden 
waren er vanaf januari en bereikten op 31 maart 1957 een 
hoogtepunt.
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Vanaf 1964 werd de naam „Soos” gebruikt. Toen hadden we leden 
en werden er besloten dansavonden georganiseerd voor onze leden.
16 en 17-Jarigen hadden toegang onder geleide van een voor hen 
verantwoordelijk meerderjarig persoon. Daarom stonden ook de 
namen van alle comitéleden op de dansvergunning en bovendien de 
naam van een geschikt verantwoordelijk persoon per dansavond. 
Het comité controleerde streng op de leeftijd van 16 jaar.

Alle bezoekers moesten dan ook lid zijn of worden van de 
Friendshipsoos. Via de ledenadministratie kreeg men een lidmaat
schapskaart.
Bovendien mochten er bij een verlof A niet meer bezoekers/leden 
binnen dan er zitplaatsen waren en dat waren er in 1965: 225 en 
later 350 (1974).
Ook het vrijstelling krijgen van vermakelijkheidsbelasting ging niet 
vanzelf. Later werd de regeling veranderd (door de gemeenteraad) 
en werd de helft van de dansavonden, namelijk die voor het 
jeugdhuis, vrijgesteld van vermakelijkheidsbelasting.
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Namen van bestuur en functies over de 20 jaren:
Voorzitter/dansleider, verantwoordelijke per dansavond (op naam) 
en disc-jockey.
Theo Gelens KAJ van 23/1/56-1/1/57, Jan Bastiaansen RKJB tot

Bestuur en leiding
De dansavonden werden georganiseerd door de besturen van de 
(gezamenlijke) jeugdstandsorganisaties. Tijdens de moeilijkheden 
moesten er vaak snel besluiten genomen worden. Daarom werd in 
januari 1957 het Interstandsjeugdcomité in het leven geroepen. Het 
bestond uit: dansleider/voorzitter (Theo Gelens, later Jan 
Bastiaansen), secretaris (W.Timmers), toegevoegde van de 
commissie van toezicht (Verdunnen later Nooijens), en één 
afgevaardigde van iedere jeugdstandsorganisatie. Later werd het 
Jeugdcomité genoemd.
De dansvergunningen stonden op naam van de comitéleden.
Toen de KJMV (Kath.Jonge Middenstands Vrouwen) erbij kwam in 
mei 1957 waren het de 6 gezamenlijke jeugdstandsorganisaties. 
Deze 6 werden er later (in 1956) 3, toen de verenigingen gemengd 
werden. Deze verenigingen waren toen de K.W.J. (KAJ-VKAJ), de 
KPJ (RKJB-BJB) en de KJM. Maar er bleven 6 vertegenwoordigers 
in het comité.
In 1960 werd er over de Jeugdraad gesproken, maar die was door 
het bestaan en de werking van het Jeugdcomité niet nodig. In 1960 
sloot men zich aan bij de Kath. Landelijke Instuif Nederland en het 
werd toen het Sooscomité met een reglement van Soosvereniging 
Prinsenbeek in 1963.
In 1966 werd de officiële naam "Friendship-soos van de Stichting 
Instuif Prinsenbeek", later met een Stichtingsakte van 21 april 1969, 
met als voorzitter Dhr. Harrie Watzeels, als secretaris: Dhr. Cees d. 
Jong en Mej. Johan Machielsen als penningmeester. Verder als lid 
Dhr. Wout Timmers, Mej. Mientje Martens en Dhr Jan Naalden.
Omstreeks 1969 werd ook voor de soos van Wout Balemans een 
Stichting in het leven geroepen. We gebruikten dezelfde ruimte, 
werkten samen en bestuursleden waren in beiden vertegenwoordigd.
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8/9/57, Jan Verwijmeren KJM tot febr. 1958, Jos v.d. Eijnden 
RKJB tot 1964 (gedeeltelijk ook ondervoorzitter), Jac. Gommeren 
KAJ en Wim Meeuwissen (even) van 1959 tot 1965, Dansleider 
Dhr. Tuik een half jaar in 1965, Henk Klijs voorzitter en disc- 
jockey 1965 totl967, Harrie Watzeels voorzitter van 1967 tot 
12/10/71, André van Kolck Disc-jockey van 1966 tot 8/10/76, 
Cees de Jong voorzitter van 1972 tot 8/10/76.
Secretariaat/penningmeester vanaf 1955 tot en met 1961: Wout 
Timmers, van 1961 tot 11 nov. 1970: Johan Machielsen en van 
1970 tot 8 okt. 1976: Corrie Balemans. Corrie Balemans deed het 
meeste secretariaatswerk en financiën als administrateur, omdat de 
secretaris volgens de stichtingsakte 21 jaar moest zijn.
Geestelijk adviseurs: Kapelaan Verdunnen, Kapelaan Nooijens, 
Kapelaan de Kort.
Toegevoegde/commissie van Toezicht.: M.v.d.Westen., P.v.Hulten, 
Dhr. Nouta, C. Mathijssen sr. en W.Timmers
Neutraal Toegevoegde in het comité: Jos v.d.Eijnden en Wout 
Timmers (tot 8/1076).

Eerste carnavalsavond in De Looi na de opening. Op de achtergrond tegen 
de muur het embleem van de KAJ met de tekst: „waardeert wat de KAJ 
heeft gepresteerd”, (vlnr. John Carly (muziek), Toon Boot, Elly Hazelhorst, 
onbekend en Theo Gelens als nar en leider)
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Zaalinrichting
Bij de zaal gereedmaken, podium klaarzetten, versieren, opruimen, 
vloer boenen (in de was zetten) waren de KAJ en VKAJ het beste 
vertegenwoordigd. Gezien de omstandigheden echter, heeft iedere 
vereniging naar vermogen meegeholpen. Na een paar jaar kwam 
daarbij ook nog het ophangen van de muziekboxen en het tafels en 
stoelen klaarzetten.
In de zaal van het Eikebos was veel werk vanwege de plafond
versiering en omdat er met verlichting gewerkt werd.
Drankverkoop
Meehelpen bij de bar. Eerst in het welpenlokaal later in de zaal. 
Toon Aarts bracht en haalde tien jaar lang de dranken op namens de 
kasteleinsvereniging.
Bij de 2e verbouwing in de zomer 1957, van w.c. en garderobe 
kwam er een echte bar in de zaal.
Garderobe.
Eerst in het welpenlokaal aan staanders. Later met houten balken in 
de aan de rechterzijde aangebouwde nette garderobe met ingang aan 
de voorkant.
Rijwielstalling.
De fietsenstalling bevond zich op de speelplaats van de jongens
school (nu: Horizonschool) onder het portiek. Deze werd eerst 
bewaakt door de verkenners, later door de R.K.J.B. De opbrengst 
was bestemd voor verschillende doelen en acties, zoals de Afrika 
Alarm Actie, Lourdesactie, voor een vlag, een enkel jaar door de 
KAJ voor "Wereldwijd".
Geluidsinstallatie.
Ongeveer 10 jaar was Toon Verwijmeren present met een 
geluidsinstallatie voor de muziekbands. Daarna, toen de disco- 
platen kwamen, werd eigen materiaal opgebouwd. Disc-jockey 
André van Kolck had alle materiaal in eigen beheer evenals de 
plaatjes. Daarvoor kreeg hij een vergoeding.
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De muziek van de eerste jaren in De Looi.
(Bas: Flip van Meerendonk, Accordeon: Jan Leijs, Drums: Gerrit Bugel, 
Saxofoon: John Carly (hier drummer). Verder: Joske v.d.Eijnden en Kees de 
Jong)
De Jive was verboden op grond van de tekst in de dansvergunning 
die luidt: "het is de deelnemers verboden te dansen op een wijze,

MUZIEK.
De eerste jaren onder leiding van Jan Leijs (accordeon) met o.a. 
John Carly, Gebr. Veeke en anderen. Vanaf 1960 andere bands 
zoals: The Blue Coats, The Rocket Stars en The Rythm Band. In 
1961 en later: The Jolly Toilers, The StraMouko's, The Melodians. 
Nog later vanaf 1967: o.a. The Gee Bees, Doublé D, The Dimples, 
Rebom, The Spiders, Pare Set en The Blue Sparks,
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MUZIEK EN DANS
De muziek was in het begin te serieus. Het streven was 
„beschaafde” dansmuziek om „beschaafd” te laten dansen, vandaar 
dat praktisch geen „wilde” muziek gespeeld werd. Het was meest 
stijldansen zoals de foxtrot, de wals, de engelse wals en ook wel de 
tango. Later kwamen er de slowfox en de snelle foxtrot bij.
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welke in strijd is met de eerbaarheid of welke enige aanstoot kan 
geven"
Zeer vaak moest de leiding de Jive verbieden, want er bestond veel 
belangstelling voor. De "Jive" werd later toegestaan maar moest 
vooraf aangekondigd worden. Ook het „los” dansen zoals swingen 
en het „innige” „schuifelen” deden hun intrede, afhankelijk van de 
muzieknummers. Later was het „los” dansen zoals bij de swing en 
de twist en ook het „schuifelen” (slowfox) enz. vrij. In die periode 
veranderde ook de kleding. De petticoat (wijde gesteven onderrok 
met tulen of gazen stroken) verdween, evenals de „flatjes” (platte 
damesschoen).
Vanaf het 8e bestaansjaar werd er op platen gedanst. Eerst met Henk 
Klijs als disc-jockey en later vanaf 1966 met André van Kolck. 
Soms werd er tussendoor een muziekband uitgenodigd.

*

De gemeente verstrekte leeftijds-(geboorte)-lijsten, zodat van de 
jeugd van Prinsenbeek duidelijk was wie al wel of nog geen 16 jaar 
was. Tegenwoordig zou zoiets niet meer kunnen met de wet op de 
privacy.

Het streven was steeds een 
toegangsleeftijd van 16 jaar. 
Maar 16- en 17-jarigen 
moesten zich kunnen legi
timeren. Aan het legiti-meren 
is vaak geen aandacht be
steed, wel aan de toegangs
leeftijd. Er werd veel aan
dacht besteed aan de uitwer
king van de richtlijn om de 

beneden-16-jarigen buiten te houden of naar buiten te sturen. Aan 
de legitimatieplicht werd niet echt strikt de hand ge-houden. Daarbij 
ging het met name om het entreestempeltje (zie afbeelding).
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Groepsfoto in het welpenlokaal naast de dansruimte t.g.v. van de eerste keer 
verkleed dansen met carnaval in de Looi.
(Adri Franken, Janeke Meeuwissen, Ad Smits, Ad Machielsen, Toon 
Bastiaansen, Ria van Tilburg, Lena Franken, Jan Franken, onbekend, Jo 
Smits, Jo Franken, Jaantje v.d.Eijnden, Cor v.d. Eijnden, onbekend, Joke 
Klijs, Jo Oomen en Kees van Galder)

Vanaf het begin hebben de besturen van de 5-6 
jeugdstandsorganisaties en later de 3 gecombineerde gemengde 
jeugdstandsorganisaties (Katholieke Plattelands Jongeren, KWJ, 
KJMV) de mogelijkheden benut om gezamenlijk activiteiten te 
ontplooien zoals:

CARNAVALSAVONDEN,
Vanaf het begin werden er op dinsdagavond speciale 
carnavalsavonden gehouden. De eerste onder leiding van Theo 
Gelens was een besloten avond. De best gekostumeerde kreeg een 
prijs. Later is er veel samenwerking geweest met het BAK-bestuur
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Afscheid in het Parochiehuis 1957.
(vlnr: Priester de Jong, Kapelaan Romme, Kapelaan Verdunnen, Pastoor 
Wolters, Pater Alex Aarts)

De Missiesportdagen.
De eerste 7 jaar werden deze jaarlijks gehouden in de zomer op het 
voetbalveld aan de Schoolstraat waar nu het Sinopelhof is. Het 
waren atletiekwedstrijden, afgewisseld met demonstraties van de 
RKJB-BJB. De opbrengst kreeg die missionaris, die in dat jaar op 
vakantie thuis was, zoals de Paters Aarts, Oomen, Janssen, Romme 
e.a.

Culturele-/Afscheids-/Cabaretavonden en Jubileumvieringen.
Deze avonden werden de eerste jaren in de winter gehouden, 
waaraan leden van alle organisaties hun bijdrage leverden in het 
Parochiehuis.
De avonden bestonden uit toneelschetsjes, declamatie, sport- 
oefeningen op toneel en zang.
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Bedevaart St.Willibrord.
Deze werd gedurende 6 jaar georganiseerd op een zondagmorgen.
Heen en terug te voet of met de fiets.

Cursussen.
Ook werden er Verloofdencursussen georganiseerd. Tweemaal een 
cursus "Inleiding in het volle leven" en in de jaren 1965-1967 
driemaal een danscursus o.l.v. Dhr. Uitdewilgen.uit Oudenbosch.

Zo was er een afscheidsavond voor Kapelaans Verdunnen en 
Romme in 1957, een avond voor De Bond Zonder Naam, een 
jubileumviering voor Kapelaan Nooijens en een avond ter gelegen
heid van het 5-jarig bestaan.

Vormingsavonden.
Op zaterdagavonden vanaf 1964 werden er vormingsavonden 
georganiseerd met sprekers en (speel)films met discussie. In 1968 
werden er maandelijks van deze avonden gehouden op 
zaterdagavond, voorafgaande aan de dansavond op zondag. Weer 
later werd er samengewerkt met het Cultureel Jongeren Centrum.

Recollectiebi jeenkomsten en kaderzondagen.
Dit waren zondagmorgenbijeenkomsten voor bestuursleden en 
medewerkers (kader). Een aantal jaren werden die vormings
bijeenkomsten regelmatig om de 6 weken gehouden in het 
Meisjesjeugdhuis "Maria Goretti", aan de Schoolstraat waar nu De 
Zilverberk staat.
Eerst was er een H. Mis, daarna koffie met een (meegebrachte) 
boterham. Vervolgens een inleiding over een "belangrijk" 
onderwerp met discussie. Deze activiteit was een vervolg op de 
bijeenkomsten van de Kath. Actie (onderwijzer Toon Watzeels) 
welke door ons werd overgenomen en toen verzorgd werden door 
Pater Wigbert van Berkel, maar later ook door anderen. Deze 
bijeenkomsten werden gehouden tot 1964. Daarna volgden er 
vormingsavonden op de zaterdagavond.
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Stichting Beheer Gemeenschapsgebouwen.
Genoemde Stichting nam de van de parochie de exploitatie van het 
parochiehuis en de jeugdhuizen over. Eind 1969 en in 1970 toen de 
vaste stoelen verwijderd waren, werden er ook al dansavonden 
gehouden in het parochiehuis (Eikebos). In het begin alleen bij 
gelegenheid van Carnaval en Oranjefeesten, later regelmatig, omdat 
de ruimte in De Looi te klein werd. Bij de grote verbouwing van het 
Eikebos werd vanaf 1972 ook weer in De Looi gedanst.
Eerst werd het Maria Gorettihuis afgestoten, daarna was (23-02- 
1976) De Looi ongeschikt of niet meer brandveilig maar het duurde 
toch tot 12 -02-1981 voordat het werd afgebroken.

Secretariaat:
Het secretariaat was bijna een directie, omdat vandaar uit alles 
geregeld werd, zoals de publiciteit in de Gertrudisklok (later 
Modern Prinsenbeek), raambiljetten, vergunningen, vermakelijk
heidsbelasting, BUMA, afrekenen muziek en de platen voor de 
disc-jockey, afrekenen drank, huur en brandwachten, enz.

Aantallen en ci jfers.
In het begin waren er 13 dansavonden per jaar. Later 24, omdat er 
meer behoefte was aan regelmaat. In het lejaar waren er gemiddeld
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285 bezoekers per avond, 2e jaar: 260, 3e jaar: 312, 4e jaar: 375, 5e 
jaar: 320, 6e jaar: 205, T jaar: 135, 8C jaar: 156, 9e jaar: 195, 10c 
jaar: 155. Later toen er slechts een verlof A was: maximaal 225, 
naargelang er zitplaatsen waren. Omdat er meer belangstelling was 
dan 225 werd uitgeweken naar het Eikebos. In 1966-1967 b.v. 
waren er gemiddeld meer dan 300 bezoekers. Veel later - in de jaren 
1974-1975 - waren er gemiddeld maar 110 bezoekers per avond.

De laatste jaren van de „Friendship Soos” (vanaf 1972 in De Looi) 
was er een goede samenwerking met de Jongerensociëteit en het 
C.J.C. Ook in het Stichtingsbestuur was men gezamenlijk 
vertegenwoordigd. Een aantal dansavonden en culturele activiteiten 
werd gezamenlijk georganiseerd.
Na de nodige besprekingen over het wel of niet voortzetten van de 
dansavonden werd besloten om ermee te stoppen.
Op 8 oktober 1976 werd daarvoor een afsluitingsbijeenkomst 
gehouden. Daarmee kwam een einde kwam aan het Jeugddansen. 
Bij gelegenheid van het 20 jarig bestaan leidde Wout Timmers de 
laatste vergadering na een afsluitingsmaaitijd. Het was een 
bijeenkomst van het Stichtingsbestuur met oud-secretarissen en 
oud-voorzitters zoals: Johan Machielsen, Corrie Balemans, Henk 
Klijs en Harrie Watzeels. Ook de laatste bestuursleden zoals: Cees 
de Jong, André v. Kolck, Jan v Opstal, Henk Boot en Kees v d 
Westen waren aanwezig.
Er werd onder andere verslag uitgebracht. In het bijzonder over het 
laatste jaar, waarbij werd vastgesteld „dat met jeugddansen op de 
bekende manier door de huidige Stichting wordt gestopt". Het 
aantal bezoekers daalde sterk en de vaste lasten werden te hoog, 
waardoor men te vaak verlies leed. De financiën werden geregeld. 
De Stichting bleef voortbestaan. In hoofdzaak met mensen van het 
C.J.C.. C. de Jong bleef voorlopig aan omdat zijn naam ook 
verbonden was aan de drankvergunning. De namen van de nieuwe 
bestuursleden werden doorgegeven aan de Kamer van Koophandel.
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Op deze foto staan - naast het hoofd der school dhr. Titulaer - alleen 
de jongens die met meer dan één uit één familie op school zaten. Er 
staan echter 2 jongens op die geen broers zijn. Kunt u ons vertellen 
wie dat zijn?

Ziehier een lang verhaal van 20 jaar jeugddansen met veel 
gegevens. Dank aan allen die door gesprekken en materiaal hun 
bijdrage hebben geleverd.
Bronnen:
De gegevens voor dit artikel zijn verzameld via enkele interviews, verder met 
gegevens uit verslagen en uit archieven. Zo is bij het Gemeentearchief in Breda te 
vinden: het archief van de Friendship-soos uit De Looi, het archief van C.J.C. 
(Cultureel Jongeren Centrum) 't Schanske uit de Groenstraat, het KAJ-KWJ 
(Kath. Arbeiders Jeugd-Kath. Werkende Jongeren) archief, het archief van de 
Jongerensociëteit (van Wout Balemans), St. Katholiek Leven, Parochieel 
Charitatief Centrum via H.Weterings zijn archief en andere. Bij De 
Heemkundekring is o.a. een deel van het archief van de R.K.J.B.-K.P.J. (Rooms 
Kath. Jonge Boerenstand-Kath. Plattelands Jongeren) te vinden.
Verder zijn er veel citaten uit verslagen en notulen gebruikt en zijn er ook 
gedeelten weggelaten.
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